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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠1٥حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )ج( من جدول األعمال3البند 

األول لالتفاقيةة واتةتعرا   المعلومات المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق 
 هذه المعلومات 

تنقةةةةيل بالم ةةةةايه التوجيهيةةةةة تعةةةةداي ال الرةةةةات الوطنيةةةةة الةةةةوارية مةةةةن األطةةةةراف 
المدرجة في المرفق األول لالتفاقية، الجزء الثاني: م ايه توجيهية التفاقية األمة  

 بالمتحدة اتطارية بشأن تغير المناخ فيما يتعلق بتقدي  ال الرات الوطنية

تنقةةةةةيل بالم ةةةةةايه التوجيهيةةةةةة تعةةةةةداي ال الرةةةةةات الوطنيةةةةةة الةةةةةوارية مةةةةةن   
األطةةةراف المدرجةةةة فةةةي المرفةةةق األول لالتفاقيةةةة، الجةةةزء الثةةةاني: م ةةةايه 
توجيهية التفاقية األمة  المتحةدة اتطاريةة بشةأن تغيةر المنةاخ فيمةا يتعلةق 

 بتقدي  ال الرات الوطنيةب
 مشروع اتتنتاجات مقترح من الرئيس

واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ )اهليئة الفرعية( مناقشتها اليت بدأهتا يف دورهتا األربعني بشأنن  -1
تنقأأي" ملاابأأادت التوجيهيأأة اعأأداد البطنأأاا الودنيأأة الأأواردد مأأن األدأأراأل اادرجأأة يف اار أأ  األول 

نن تغري اانأا   يمأا يتعلأ  لطتفاقية، اجلزء الثاين: مبادت توجيهية التفاقية األمم ااتحدد اادارية بش
 .(1)بتقدمي البطناا الودنيةمل )يشار إليها  يما يلي باابادت التوجيهية اعداد البطناا الودنية(

 يمأأأأا يتعلأأأأ  بنحأأأأاد تنقأأأأي" اابأأأأادت التوجيهيأأأأة اعأأأأداد  وأحأأأأرهلا اهليئأأأأة الفرعيأأأأة تقأأأأدما   -٢
البطناا الودنية، مبا يف ذلك مواءمة اجلداول الواردد يف اابادت التوجيهية مع ااعلوماا ااقدمأة 

)ب(، 6)أ(، و6، و٥خدام الشأأأأأأو  اجلأأأأأأدو  ااوحأأأأأأد يف جأأأأأأداول اابأأأأأأطس  أأأأأأ   أأأأأأنتني با أأأأأأت
__________ 

 .FCCC/CP/1999/7واردد يف الوثيقة  (1)
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. وقأأأأأد تقأأأأأدمت يف مناقشأأأأأتها لتنقيحأأأأأاا اجلأأأأأدول الأأأأأزم  9)ب(، و7)أ(، و7، و7و)ج(، 6و
مأأأأن اابأأأأادت التوجيهيأأأأة اعأأأأداد البطنأأأأاا الودنيأأأأة، وأ أأأأارا إ   37ااتوقأأأأع ايفأأأأدد يف الفقأأأأرد 

يف عناصأأر اابأأطس، مبأأا يف ذلأأك اابأأطس عأأن أيأأة  ااسأأاحاا الفارنأأة ااخللأأة للنقأأر مسأأتقبط  
 اعية لتدابري اال تجابة.آثار اقتلادية واجتم

ودعأأت اهليئأأأة الفرعيأأأة األدأأراأل إ  تقأأأدمي آراء إقأأأا ية بشأأنن تنقأأأي" اابأأأادت التوجيهيأأأة  -3
اعداد البطناا الودنية، مع مراعاد احلاجة إ  قأمان االتسأاد، قأدر ااموأان، بأني متحلبأاا 

 .٢٠1٥تمرب أيلول/ ب 1تقدمي التقارير     نتني وتقدمي البطناا الودنية، حبلول 
ودلبت اهليئأة الفرعيأة إ  األمانأة أن تأنق" واأدر الورقأة التقنيأة ااتعلقأة بتنقأي" اابأادت  -٤

 . ودلبأت أياأا  (3)لوي تعوس اآلراء ااقدمة من األدراأل (٢)التوجيهية اعداد البطناا الودنية
أعأط،، يف الورقأة التقنيأة  ٢ أن ُتدرج اجلداول واجلدول الزم  ااتوقأع ااأنق"، ااشأار إليأه يف الفقأرد

اانقحأأأة وايفدثأأأة، حبيأأأن تثأأأرل ااناقشأأأة لأأأطل الأأأدورد الثالثأأأة واألربعأأأني للهيئأأأة الفرعيأأأة )تشأأأرين 
 (.٢٠1٥ انون األول/ديسمرب - الثاين/نو مرب

مواصألة عملهأا وبالنقر إ  التقدم ايفأرهل لأطل هأذ، الأدورد، وا قأت اهليئأة الفرعيأة علأ   -٥
بشنن تنقأي" اابأادت التوجيهيأة اعأداد البطنأاا الودنيأة يف دورهتأا الثالثأة واألربعأني لوأي يعتمأد 

 - مؤمتُر األدراأل هذ، اابادت التوجيهية اانقحة يف دورته احلادية والعشرين )تشرين الثاين/نو مرب
 (.٢٠1٥ انون األول/ديسمرب 

ذا احتأأأيىل إ  وقأأأت إقأأأايف بعأأأد الأأأدورد الثالثأأأة واألربعأأأني أنأأأه إ وأقأأأرا اهليئأأأة الفرعيأأأة أياأأأا   -6
للهيئأأأة الفرعيأأأة، بسأأأبا الحأأأابع التقأأأ  للمبأأأادت التوجيهيأأأة اعأأأداد البطنأأأاا الودنيأأأة،   نأأأه ينبغأأأي 

( ٢٠16لألدراأل أن جتع  من حلول الدورد الثانية والعشرين اؤمتر األدراأل )تشأرين الثأاين/نو مرب 
بأأأادت التوجيهيأأأة اانقحأأأة. ويف هأأأذ، احلالأأأة، تحلأأأا اهليئأأأة الفرعيأأأة إ  العتمأأأاد اا مسأأأتهد ا   موعأأأدا  

األمانة أن تنقم، اأت توجيأه رسأيس اهليئأة الفرعيأة، حلقأة عمأ  اأا قبأ  الأدوراا قبأ  انعقأاد الأدورد 
( مأأأأن أجأأأأ  اااأأأأي يف عمليأأأأة تنقأأأأي" اابأأأأادت ٢٠16الرابعأأأأة واألربعأأأأني للهيئأأأأة الفرعيأأأأة )أيار/مأأأأايو 

عأن حلقأة العمأ ، يوأون مبثابأة  ، وأن تعأد تقريأرا  ٢٠16د البطناا الودنية يف عام التوجيهية اعدا
 مدل  يلا يف ااناقشة بشنن هذ، ااسنلة لطل الدورد الرابعة واألربعني للهيئة الفرعية.

وأحادت اهليئة الفرعية علما  باآلثار التقديرية اارتتبأة يف اايزانيأة علأ  األنشأحة ااقأرر أن  -7
أعأأأط،. ودلبأأأت إ  األمانأأأة أن تاأأأحلع بأأأااجراءاا  6ا األمانأأأة وااشأأأار إليهأأأا يف الفقأأأرد تنفأأأذه

  ااحلوبة يف هذ، اال تنتاجاا رهنا  بتوا ر موارد مالية توميلية.

    
__________ 

(٢) FCCC/TP/2014/5. 
يف إعأأداد  لرباهتأأااألول لطتفاقيأة اآلراء الأأيت قأأدمتها بشأأنن  تشأم  اآلراء ااقدمأأة مأأن األدأأراأل اادرجأأة يف اار أأ  (3)

تها ا أأأتجابة مقأأأدأو  تقاريرهأأأا لفأأأرتد السأأأنتني ا أأأتجابة لأأأدعود مأأأؤمتر األدأأأراأل يف دورتأأأه السأأأابعة عشأأأرد، والأأأيت 
 أعط،. 3لدعود اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني، واليت قدمتها ا تجابة للفقرد 


