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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة واألربعون

 2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
  األعمال جدول من( ب)4 البند 
 المدرجاااة غيااار األطااارا  مااا  المقدماااة المعلوماااا  

   لالتفاقية األول المرفق في
 بالبالغااا  المعنااي االستشااار  الخباارا  فريااق عماا  

 فاااي المدرجاااة غيااار األطااارا  مااا  المقدماااة الوطنياااة
    لالتفاقية األول المرفق

عمااا  فرياااق الخبااارا  االستشاااار  المعناااي بالبالغاااا  الوطنياااة المقدماااة مااا    
   األطرا  غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية

 
  مشروع استنتاجا  مقترح م  الرئيس  

لفريــــرب ا ــــربا   (1)الفرع ــــ  ليتنف ــــا )ن  ــــ  التنف ــــا( عيمــــا  بالت ــــارير املرحي ــــ أحاطــــي ا   ــــ   -1
 دمـــ  مـــن األطـــراأل وـــت املدرجـــ    املر ـــرب األول لل فا  ـــ  

ر
االستشـــارمل املبـــال بالبلوـــا  الوطن ـــ  امل

 ) ريرب ا ربا  االستشارمل(. 
  مواصـي   نف ـا برنـام   ورحبي ن    املشورة بالت دم الـامل أحـر ف  ريـرب ا ـربا  االستشـارمل -2

 مع الرتك ز عيى التك ف، مبا   ذلك ما ييي:  ،(2)2015عميه ليبام 
 ،(3) نظــ م ثــلق حي ــا  عمــة  دريب ــ  أ ي م ــ  بشــفن    ــ م التك ــف و ابي ــ  التــفثر )أ( 

ــــدري   ــــتا  مــــن  114حصــــة  ل ــــا عيــــى الت ــــ .  79 ب طر ــــا  وــــت مــــدرو   املر ــــرب األول لل فا  
__________ 

 (1) FCCC/SBI/2015/17 وFCCC/SBI/2015/18 وFCCC/SBI/2015/20 وFCCC/SBI/2015/INF.13. 
 متاح عيى املو ع الشبكي التايل: (2) 
 http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_work_plan.pdf. 
 للطلع عيى الت رير املتبيرب حبي ا  البمة التدريب   اإل ي م   الثلق. FCCC/SBI/2015/20انظر الوث     (3) 
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وأعربـــي ن  ـــ  التنف ـــا عـــن امتناوـــا وكومـــا  يةوريـــ  الو الدغ راط ـــ  الشـــبب   وبـــاراووامل وامل ـــرب 
 ؛(4)الستضا تةا حي ا  البمة

الــو وهــبةا  ريــرب  (5) ــ  التــفثرحتــديا املــواد التدريب ــ  املتبي ــ     ــ م التك ــف و  ابي )ب( 
 ا ربا  االستشارمل وا تبارنا  لل حي ا  البمة التدريب   اإل ي م   املاكورة أعلف؛

ــــ  )و(  ليمنط ــــ  األ ري  ــــ  بشــــفن أعــــداد الت ــــارير  (6) نظــــ م حي ــــ  عمــــة  دريب ــــ  أ ي م 
. وشـــار    2015اير شـــباب/ رب  25أىل  23احملدثـــ  لفـــرتة الســـنتأ   بـــون، أملان ـــا،   الفـــرتة مـــن 

ــــتا  وطن ــــا  غثيــــون  48حي ــــ  البمــــة املــــاكورة مــــا  موعــــه  ــــ  مــــن  43 ب طر ــــا  مــــن املنط ــــ  األ ري  
 األطراأل وت املدرج    املر رب األول؛

 171 نظـــــ م وعـــــر  رـــــس حي ـــــا  دراســـــ   شـــــبك   شـــــار    ةـــــا مـــــا  موعـــــه  )د( 
ان بشـــفن أعـــداد ال ـــواةم الوطن ـــ   ـــرد مشـــاركا ، منةـــا ثـــلق حي ـــا  بشـــفن    ـــ م الت ف ـــف وحي تـــ

وا ا  الد    . ومتثة اوي ا  الدراسـ   الشـبك   أسـيوبت ا صـال دينـامي و بـال مـن ح ـا التكيفـ ؛ 
 ةــي متكــن عــددا  كبــتا  مــن ا ــربا  الــوطن أ مــن  ي ــي املبيومــا  الت ن ــ  و  اســم  ــربا م مــع يةــور  

ا ــربا  االستشــارمل الحت اجــا  األطــراأل وــت املدرجــ  كبــت، ومــن ا  ســانم بفبال ــ     يب ــ   ريــرب 
  املر ـــرب األول. وأشـــار  ن  ـــ  التنف ـــا بار  ـــاح أىل نـــاا الشـــكة ا ديـــد الـــامل غكـــن أن يصـــة أىل 

 يةور كبت من املمارسأ؛ وشجبي  ريرب ا ربا  االستشارمل عيى مواصي  ناا النشاب؛
ليـــــــتبيم اإللكـــــــرتوا املتبي ـــــــ  ب عـــــــداد أصـــــــدار دورا   ريـــــــرب ا ـــــــربا  االستشـــــــارمل  )نـ( 

البلوــا  الوطن ــ  امل دمــ  مــن األطــراأل وــت املدرجــ    املر ــرب األول، ونــي متاحــ  مــن  ــلل نظــام 
، كـــان  ـــد ســـجة   نـــاف 2015 شـــرين الثـــاا/نو مرب  25وحـــ   .(7)األمانـــ  ا ـــار بـــ دارة الـــتبيم

يـــرب ا ـــربا  االستشـــارمل عيـــى مواصـــي   ـــربا . وشـــجبي ن  ـــ  التنف ـــا  ر  110الـــدورا  مـــا  موعـــه 
 حتديا دورا ه التدريب   عيى اإلنرتني؛

مواصي   طوير  اعدة ب انا   فاعي ـ  عيـى اإلنرتنـي بشـفن مـواد  دريب ـ   ـدأل أىل  )و( 
دعــــم   ــــدي الت ــــارير الوطن ــــ ، األمــــر الــــامل ســــ ت ا مزيــــدا  مــــن التبــــاون   مــــا بــــأ ا ــــربا  الــــوطن أ 

  ربا  والدروس املستفادة من أجة حتسأ   اريرنم الوطن  . وغّكنةم من  بادل ا

__________ 

ـــان، يةوريـــ  الو  (4)  ـــد    مدينـــ     نت  متو /يول ـــه  3حزيران/يون ـــه أىل  29الدغ راط ـــ  الشـــبب  ،   الفـــرتة مـــن عرِ 
؛ ومدينــ  مــراكمل، امل ــرب، 2015متو /يول ــه  31أىل  27؛ ومدينــ  أسونســ ون، بــاراووامل،   الفــرتة مــن 2015

 .2015 شرين األول/أكتوبر  2أييول/سبتمرب أىل  28  الفرتة من 
 <.http://unfccc.int/349.phpالتايل: >متاح  عيى املو ع الشبكي  (5) 
 للطلع عيى الت رير املتبيرب حبي   البمة. FCCC/SBI/2015/17انظر الوث     (6) 
ـــــــــــايل:  (7)  ـــــــــــتبيم عيـــــــــــى املو ـــــــــــع الشـــــــــــبكي الت غكـــــــــــن الوصـــــــــــول أىل دورا  الـــــــــــتبيم اإللكـــــــــــرتوا   نظـــــــــــام أدارة ال

<http://unfccc.int/349.php موجـــود لفريـــرب ا ـــربا  االستشـــارمل مـــن مـــواد  دريب ـــ  <، ح ـــا يرتـــاح أيضـــا  مـــا نـــو
 إلعداد البلوا  الوطن   امل دم  من األطراأل وت املدرج    املر رب األول.
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 19-/م أ20مــن امل ــرر  4ورحبــي ن  ــ  التنف ــا بــ طلج الربنــام  التــدري  املشــار أل ــه   الف ــرة  -3
مـــن أجــــة  بزيــــز  ــــدرة ا ـــربا  املب النــــأ    اةمــــ   ــــربا  اال فا  ــــ  اإلطاريـــ  عيــــى أجــــرا  حتي ــــة   ــــال 

 122والحظــي مــع الت ــدير أن ؛ (8)لفــرتة الســنتأ بطري ــ   تســم بالكفــا ة والفبال ــ  ليت ــارير احملدثــ 
ــــدري  بنجــــاح ونــــم اين مخلنيــــون ل صــــبحوا أعضــــا     ريــــرب ا ــــربا    بــــتا   ــــد أكميــــوا برنــــام  الت
الت ن ـــأ الـــاين يضـــطيبون بالتحي ـــة الت ـــال ليت ـــارير احملدثـــ  لفـــرتة الســـنتأ. وشـــجبي ن  ـــ  التنف ـــا 

ين    اةمـــ   ـــربا  اال فا  ـــ  اإلطاريـــ  عيـــى ا ضـــوع ليتـــدري  وحثـــي األطـــراأل الـــو    ـــربا    ـــر 
  بأ ببد  ربا  عيى أن  فبة ذلك. 

وأشــار  ا   ــ  الفرع ــ  أىل أن  ريــرب ا ــربا  االستشــارمل يبتــزم  نظــ م حي ــا  عمــة  دريب ــ   -4
 ، رننا  بتوا ر املوارد املال  . 2016أ ي م   بشفن أعداد الت ارير احملدث  لفرتة السنتأ   عام 

وحثــــي ن  ــــ  التنف ــــا البيــــدان املت دمــــ  األطــــراأل املدرجــــ    املر ــــرب الثــــاا لل فا  ــــ  ومــــن  -5
يســتط ع ذلــك مــن البيــدان املت دمــ  األطــراأل األ ــرا عيــى  ــو ت املــوارد املال ــ  الل مــ  لتمكــأ  ريــرب 

 وشـجبي .2018-2016ا  لربنـام  عميـه ليفـرتة ا ربا  االستشارمل مـن  نف ـا األنشـط  امل ـررة و  ـ
 ـــ  حبســـ  األولويـــ  عناصـــر برنـــام  عميـــه ير  أن عيـــى االستشـــارمل ا ـــربا   ريـــرب أيضـــا   التنف ـــا ن  ـــ 

الــو    رنفالــا ببــد. ودعــي أيضــا  الــربام  واملنظمــا  املتبــددة األطــراأل أىل التبــاون مــع  2015ليبــام 
اال تضـا ،     ــدي الـدعم الت ــال لغطـراأل وــت املدرجـ    املر ــرب  ريـرب ا ــربا  االستشـارمل، حســ  

   األول من أجة أعداد بلوا ا الوطن   و  اريرنا احملدالث  لفرتة السنتأ.
ـــــو  -6 ـــــ  عيـــــى األنشـــــط  ال وأحاطـــــي ن  ـــــ  التنف ـــــا عيمـــــا  بايثـــــار الت ديريـــــ  املرت بـــــ    امل زان 

مبســاعدة مــن األمانــ ، مبــا   ةــا حي ــا  البمــة املشــار أل ةــا س ضــطيع  ــا  ريــرب ا ــربا  االستشــارمل، 
 .(9)أعلف 4  الف رة 

وطيبـــي ن  ـــ  املشـــورة أىل األمانـــ  أن  ضـــطيع بـــاإلجرا ا  املطيوبـــ    نـــاف االســـتنتاجا   -7
 رننا  بتوا ر املوارد املال  .

 

__________ 

 <  ملزيد من املبيوما  عن برنام  التدري .http://unfccc.int/8621.phpانظر املو ع الشبكي > (8) 
، املر رب، للطلع عيى االحت اجا  امل درة من املـوارد لتنف ـا برنـام  عمـة  ريـرب FCCC/SBI/2015/18انظر الوث     (9) 

 .2018-2016ا ربا  االستشارمل ليفرتة 


