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*1521198*  

 الفرعية للتنفيذ الهيئة
 الدورة الثالثة واألربعون

 2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
 من جدول األعمال 18البند 
    تام الدورة والتقرير المتعلق بهااخت

 مشروع تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ عن دورتها الثالثة واألربعين  
 

 )غامبيا( يافاالسيد سيدات  املقرر:
 احملتويات

   (الحقا   ُتستكمل) 
  

الدورة افتتاح  -أوالا  

     (األعمال جدول من 1 البند) 
 
ـــــ -1 ـــــ (   نـــــا  مـــــ  ر األمـــــم ُعق  ـــــأل )ا يفـــــ  ال رعي ـــــ  ال رعيـــــ  للتن ي ـــــ  واألرب ـــــون للتيف دت الـــــدورة ال ال 

 .2015كانون األول/ديسمرب   4إىل  1لوبورجيه، يف ال رتة من  -بشأن تغري املناخ يف باريس  املتحدة
كـــانون   1وافتـــتئ ر ـــيس ا يفـــ  ال رعيـــ ، الســـيد  مينـــا يـــاوفوا )فياـــ (، الـــدورة يـــو  ال   ـــا   -2

 نا بـا  ( الصـ ) سـن غوشـون بالسـيد  يضـا   ورحـ  األول/ديسمرب، ورحـ  مميـا األاـراا واملـرا ب .
 سيد سيدات يافا )غامبيا( مقرِّرا . يس ا يف  ال رعي  واللر 
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  مسائل تنظيمية -ثانياا  
  (األعمال جدول من 2 البند) 
 

إقرار جدول األعمال  

  (األعمال جدول من(  )2 ال رع  البند) 
 
مــن  كــانون األول/ديسـمرب، ن ــرت ا يفـ  ال رعيــ  يف مـألكرة  1يف اجللسـ  األوىل، امل قـودة يف  -٣

 .(FCCC/SBI/2015/11األم  التن يألي تتضمن جدول األعمال امل  ت وشروحه )
 ) ( م لقا :4و ُ ّر جدول األعمال يف اجللس  ن ستا بصيغته التالي ، ما إبقا  البند ال رع   -4

   الدورة. افتتاح  -1 
 مسا ل تن يمي : -2 
   األعمال؛ جدول إ رار  ) (  
 الدورة؛تن يم  عمال  )ب(  
دورة ال ريق ال امل امل ين بـالتقييم املت ـدد األاـراا يف إاـار عمليـ  التقيـيم  )ج(  

 واالست راض الدولي ؛
 انتخاب  عضا  املكت  غري الر يس. )د(  
يف املرفــق األول ل ت ا يــ  واســت راض  ــأل   املدرجــ  األاــراا مــن املقدمــ  الب غــات  -٣ 

   الب غات:
 األاــراا مــن املقدمــ  السادســ  الوانيــ  الب غــات واســت راض دميتقــ حالــ   ) (  

   السنت ؛ ب رتة اخلاص  األوىل وتقارير ا ل ت ا ي  األول املرفق يف املدرج 
            الدوليـــــــــــ  واالســــــــــت راض التقيــــــــــيم عمليـــــــــــ  مــــــــــن األوىل اجلولــــــــــ  حمصــــــــــل   )ب(  

   (؛2014-2015)
 األاــــراا مــــن الــــواردة الوانيــــ  الب غــــات إلعــــداد التوجيتيــــ  املبــــاد " تنقــــيئ  )ج(  

 األمــم الت ا يـ  توجيتيــ  مبـاد : ال ــاي اجلـء  ل ت ا يــ ، األول املرفـق يف املدرجـ 
   ؛"الواني  الب غات بتقدمي يت لق فيما املناخ تغري بشأن اإلااري  املتحدة

ـــــــر  )د(   ـــــــوا م اجلـــــــرد الوانيـــــــ  لغـــــــا ات الدفيفـــــــ  املقدمـــــــ  مـــــــن بي عـــــــن تقري انـــــــات  
   ؛201٣-1990املدرج  يف املرفق األول ل ت ا ي  عن ال رتة  األاراا

 بــا  املرفــق يف املدرجــ  بــاألاراا املت لــق الســنوي واحملاســب  التاميــا تقريــر  )ه(  
   .2015 عا  عن كيوتو بروتوكول مبوج 
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   اراا غري املدرج  يف املرفق األول ل ت ا ي :األ من املقدم  التقارير  -4 
امل لومــات الــواردة يف الب غــات الوانيــ  املقدمــ  مــن األاــراا غــري املدرجــ  يف  ) (  

 ؛) ُبق   ألا البند ال رع  من جدول األعمال م لقا (املرفق األول ل ت ا ي  
دمـ  مـن األاــراا املق الوانيــ  بالب غـات امل ـين االستشــاري اخلـربا  فريـق عمـل  )ب(  

   غري املدرج  يف املرفق األول ل ت ا ي ؛
   ؛والتقين املاا الدعم تقدمي  )ج(  
 املقدمـ  السـنت  ل ـرتة احملد ـ  للتقـارير التقـين التحليل بشأن املوجءة التقارير  )د(  

   .ل ت ا ي  األول املرفق يف املدرج  غري األاراا من
   توكول كيوتو:برو  بآليات املت لق  املسا ل  -5 
   الن ي  ؛ التنمي  آلي  وإجرا ات ارا ق است راض  ) (  
   املشرتك؛ للتن يأل التوجيتي  املباد  است راض  )ب(  
 التن يـأل إاـار يف االنب ا ـات خ ـ  وحـدات إصـدار مواصـل  تسريا ارا ق  )ج(  

   واحتيا  ا؛ حيا هتا ونقل املشرتك
   مبوج  بروتوكول كيوتو. الدوا امل ام ت سال مدير تقرير  )د(  
   .منوا   البلدان بأ ل املت لق  املسا ل  -٦ 
 خطط التكيف الواني . -٧ 
   .التكيف جلن  تقرير  -8 
 بتــأ ريات املرتبطــ  واألضــرار باخلســا ر امل نيــ  الدوليــ  وارســو آلليــ  التن يأليــ  اللانــ  تقريــر  -9 

   .املناخ تغري
   :التكنولوجيا آلي  وتن يأل ونقلتا التكنولوجيات تطوير  -10 
 وشـبك  ومركـء بالتكنولوجيـا امل نيـ  التن يأليـ  للانـ  املشـرتك السنوي التقرير  ) (  

   املناخ؛ تكنولوجيا
 االسرتاتيا  لنقل التكنولوجيا.برنامج بو نان  )ب(  
 بنا  القدرة: -11 
   االت ا ي ؛ مبوج  القدرات بنا   ) (  
   .كيوتو بروتوكول مبوج  القدرات بنا   )ب(  
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   :التصدي تدابري تن يأل تأ ري  -12 
 املنتدى وبرنامج ال مل؛ ) (  
 كيوتو؛ بروتوكول من ٣ املادة من 14 بال قرة املتصل  املسا ل )ب(  
   .10-   /1 املقرر تن يأل يف احملر  التقد   )ج(  
   .2015-201٣ ال رتة است راض  -1٣ 
   .املناخ وتغرُي  اجلنساني  املسا ل  -14 
   :وامل سسي  واملالي  اإلداري  املسا ل  -15 
   ؛2015-2014 السنت  ل رتة امليءاني   دا   ) (  
   .2014 ل ا  املالي  والبيانات احلسابات مراج   تقرير  )ب(  
مــن  ٦بشــأن املــادة  ال الــ  احلــوار عــن مــوجء تقريــر: األخــرى األنشــط  بشــأن تقريـر  -1٦ 

   االت ا ي .
   . خرى مسا ل  -1٧ 
   .هبا املت لق والتقرير الدورة اختتا   -18 

  
 17)ب( إلى 2ود جدول األعمال من التقارير المتعلقة ببن -ثالثاا  

   (الحقا   ُيستكمل) 
  

بها المتعلق والتقرير الدورة اختتام  -رابعاا  

     (األعمال جدول من 18 البند) 
ــــأل، ال رعيــــ  ا يفــــ  ن ــــرت  -5 كــــانون األول/ديســــمرب، يف   xxامل قــــودة يف  xx جلســــتتا يف للتن ي

 ن ســتا، اجللســ  ويف (.FCCC/SBI/2015/L.19مشــروا التقريــر عــن  عمــال دورهتــا ال ال ــ  واألرب ــ  )
مبسـاعدة مـن  ،الـدورة تقريـر يسـتكمل بـأن الـر يس، مـن ا ـرتاح   علـ  بنـا    للمقـرِّر، ال رعي  ا يف   ذ نت

  األمان  وبتوجيه من الر يس.

 


