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 العلمية والتكنولوجية لمشورة الفرعية لهيئة ال
  الخامسة واألربعونالدورة 
  2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 

 )أ( من جدول األعمال9البند 
 تأثير تنفيذ تدابير التصدي

 المنتدى المحّسن وبرنامج العمل
 لتنفيذ الفرعية ل هيئةال

 الدورة الخامسة واألربعون
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 

 )أ( من جدول األعمال15البند 
 ثير تنفيذ تدابير التصديتأ

 المنتدى المحّسن وبرنامج العمل

 المنتدى المحّسن وبرنامج العمل  

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسين  
ن املعة  تتةري ت تنفيةذ للمنتةد  اس  ة جتمةاا الثةاينملشةوة  ااا لتنفيذ  وهيئةةا هيئةعقدت  -1

 .(1)تتري ت تنفيذ تداتت التصدي ربنامج العمل املتعلقذك رتا تو  ،تداتت التصدي
 تشةةةةرير ا ةاخل وا ةةةةربات (2)تقريةةةةر  لقةةةةة العمةةةةلوهيئةةةةة املشةةةةوة     لتنفيةةةةذاهيئةةةةة ونظةةةةرت  -2

العمةةةل فةةةر  وإجيةةةا   ،العةةةا ل للقةةةو  العاملةةةة نتقةةةالاايني، و ااقتصةةةا والتحةةةول تنويع املتعلقةةةة تةةةال
، 2016تشةةةرين األول/أكتةةةوتر  4إىل  2  الدو ةةةة   الفةةة   مةةةن ت عقةةةدالةةة  ، الالئةةةق وا يةةةد

 حلكومة قطر استضافتها  لقة العمل هذه. اعن امتناهنم تاوأعرت
__________ 

 ، املرفق األول.FCCC/SBSTA/2016/2الو يقة ، املرفق الثاين، و FCCC/SBI/2016/8الو يقة  انظر (1)
 .FCCC/SB/2016/INF.2الو يقة  (2)

 FCCC/SB/2016/L.6 األمم املتحد  
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تا ةاخل ال  أعرتت عنهةا األطةراو واملنظمةات  علما  وهيئة املشوة  وأ اطت هيئة التنفيذ  -3
 ،والتحةول ااقتصةةا ي ،، تشةرير التنويةةع ااقتصةا ي(3)املعتمةد  تصةفة مراقةا، الةةواة     تقاةيرهةا

 6و 1الفقةةرتني  ، مةةع مراعةةا وا يةةد الئةةقالعمةةل فةةر  الوإجيةةا   ،العةةا ل للقةةو  العاملةةةواانتقةةال 
 ن.تنفيذ أعمال املنتد  اس   ، من أجل  تدامةاملتنمية ال،   سياق 21-/م أ11من املقرة 

  أ نةةةاخل املنتةةةد  تشةةةرير  لقةةةة العمةةةل ات مناقشةةةاملشةةةوة  هيئةةةة التنفيةةةذ وهيئةةةة وعقةةةدت  -4
على أر النهوض تالعمل التق  املتعلق تتري ت تنفيذ تةداتت اتفقتا أعاله، و  2املشاة إليها   الفقر  

الةدوة  خةالل الةدوةات ال ا سةة جيتمع أ نةاخل  فريق خرباخل تق  خمصصيكور تتشكيل ااستجاتة 
فريةةق ينبغةةل ل هعلةةى أنةة أيضةةا  (، واتفقتةةا 2017يئةةة التنفيةةذ وهيئةةة املشةةوة  )أياة/مةةايو واألةتعةةني ه

  سةةياق  (4)العمةةل التقةة  تشةةرير رةةاات ترنةةامج العمةةله تناولةةتوسةةيع ا ةةرباخل التقنيةةني امل صةةص 
 التنمية امل تدامة.

فريةق ا ةرباخل التقنيةني امل صةص على أر ينظةر كذلك وهيئة املشوة   واتفقت هيئة التنفيذ  -5
 .مالكل منهيوم وا د  - يومنيهذا ملد   ترنامج العملرايل   
من ةقل ، عةن طريةق إىل األمانةحتيل إىل األطراو أر وهيئة املشوة  وطلبت هيئة التنفيذ  -6

 هةةةبا / 28 حبلةةةول (5)الختصاصةةةاتل أمسةةةاخل مرهةةةحيها مةةةن ا ةةةرباخل وفقةةةا  ، اجملموعةةةات ايقليميةةةة
، ومةا ا املطلوتةةينبغةل أر يكةور لةد  ا ةرباخل املةوهالت وا ةربات أهاةتا إىل أنه . و 2017 فرباير

أعةاله. وطلبةت  4يقل عن مخس سنوات مةن ا ةرب  املهنيةة تشةرير امل ةائل املشةاة إليهةا   الفقةر  
قائمةة ييةع ا ةرباخل املعينةني علةى املوقةع الشةبكل نشةر  إىل األمانةة أيضةا  وهيئة املشوة  هيئة التنفيذ 
 .2017آذاة/ماةس  15حبلول  لالتفاقية 

احلكوميةةةة الدوليةةةة املنظمةةةات   عةةةو إىل ةئي ةةةيهما شةةةوة  هيئةةةة التنفيةةةذ وهيئةةةة املوطلبةةةت  -7
، مبةةةا   ذلةةةك مةةةوملر األمةةةم املتحةةةد  للتجةةةاة  والتنميةةةة، وترنةةةامج األمةةةم املتحةةةد  اي ةةةائل، املعنيةةةة

 تعيني خبتين.إىل ، وغتهاااحتا  الدويل لنقاتات العمال و ومنظمة العمل الدولية، 
ةيعنين أر على هيئة التنفيذ وهيئة املشوة  واتفقت  -8 ه يفريةق ا ةرباخل التقنيةني امل صةص ةئي  

ةةةاملشةةةاةنكنين عنةةةد افتتةةةات فريةةةق ااتصةةةال لالجتمةةةاا الثالةةة   ن   الةةةدوة  ال ا سةةةة للمنتةةةد  اس  
 .هاتني اهيئتنيواألةتعني 

    

__________ 

بيانةةةات ال، وتوجةةةد <http://unfccc.int/5900.php>الةةةراتل التةةةايل  متا ةةةة علةةةى البيانةةةات املقدمةةةة مةةةن األطةةةراو  (3)
 .http://unfccc.int/7478.phpاملقدمة من املنظمات املعتمد  تصفة مراقا على الراتل التايل 

 .5الفقر   ،21-/م أ11املقرة  (4)
(5) FCCC/SBI/2016/8ول ، املرفق الثا ،FCCC/SBSTA/2016/2ثاين. ، املرفق ال 


