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)مؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو(   العامؤؤؤو بو ؤؤؤما اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو يف بروتو ؤؤؤول  يوتؤؤؤو
 وعنا ر ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقألني؛ ا  تنظيمي ا  هسيناريو وتقدم 

ا  لؤؤدورات املقبلؤؤة، تنبيؤؤي أي ؤؤفؤؤتات الؤؤدورات املقبلؤؤة  عنؤؤد مناقشؤؤة   ؤؤ  ا )ب( 
مراعاة اآلثار املتتبة يف العمليؤة اككوميؤة الدوليؤة علؤو د ؤول اتمؤاس بؤاريل فيؤز النمؤا  وعلؤو 
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 مقدمة -أوالا  

 الوالية -ألف 

مؤن بروتو ؤول  يوتؤو  14مؤن املؤادة  2مؤن ا تماقيؤة والمقؤرة  8مؤن املؤادة  2تنص المقؤرة  -1
الالزمؤؤؤة لؤؤؤدورات مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو  علؤؤؤو أن مهؤؤؤام األمانؤؤؤة تشؤؤؤمو، يف الؤؤؤة أمؤؤؤور، ا ؤؤؤا  التتيبؤؤؤات

حتألاجؤؤا مؤؤن  مؤؤا وتقؤؤدم ،ومؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو وائي ألؤؤني المؤؤرعيألني مبوجؤؤب ا تماقيؤؤة
 دمات  ومن أجو ا ا  التتيبات الالزمة لعقد ا جألماعات اككومية الدولية، تلؤألمل األمانؤة 

  ي ة المرعية للألنميذدوريا  إرشادات من ائ
هؤؤذه الوثيقؤؤة إ  الو يؤؤات السؤؤابقة والوثؤؤات  الؤؤيت أعؤؤدت بنؤؤاء  علؤؤو رلؤؤب ائي ؤؤة وتسؤؤألند  -2

 بشأن ترتيبات عقد ا جألماعات اككومية الدولية  (1)المرعية للألنميذ

 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 

 تلدعو ائي ة المرعية إ  ا ا  اخل وات الألالية: -3

مؤؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤراو ومؤؤؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤؤؤايف الألو ؤؤؤؤؤيات إ   أو م املشؤؤؤؤؤورةتقؤؤؤؤؤد )أ( 
، الؤذ  2016 لعؤام ا أثنؤاء مؤؤرر األمؤل املألحؤدة بشؤأن تيؤري املنؤا مبشأن تنظيل أعمائاألرراو 
الؤدورة الثانيؤة والعشؤرين  عؤن املشؤورة واإلرشؤادات إ  مكألؤب ، ف ؤال  بامليرب، مرا شسيلعَقد يف 

والرتاسؤؤة اجلديؤؤدة واألمانؤؤة  ؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراوملؤؤ دورة الثانيؤؤة عشؤؤرةملؤؤؤرر األرؤؤراو والؤؤ
 بشأن   ي  الدورات؛

تقؤؤؤؤؤدم املشؤؤؤؤؤورة إ  األمانؤؤؤؤؤة بشؤؤؤؤؤأن العنا ؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤيت ميكؤؤؤؤؤن إدراجهؤؤؤؤؤا يف جؤؤؤؤؤدويل  )ب( 
يؤؤؤؤؤؤؤة عشؤؤؤؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤؤؤؤرر ثانيؤؤؤؤؤؤؤة والعشؤؤؤؤؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤؤؤراو والؤؤؤؤؤؤؤدورة الثاناألعمؤؤؤؤؤؤؤال املؤؤؤؤؤؤؤؤقألني للؤؤؤؤؤؤؤدورة ال
 األرراو/اجألمايف األرراو؛

لكؤي يعألمؤدها مؤؤؤرر  2021 عؤام تقؤدم تو ؤية بشؤأن مواعيؤد فؤؤتات الؤدورات )ج( 
 والعشرين؛ ثانيةاألرراو يف دورتا ال

يف  مبؤؤا ،تبؤادل اآلراء وتقؤدم اإلرشؤادات بشؤأن تنظؤؤيل العمليؤة اككوميؤة الدوليؤة )د( 
 املنظمؤؤات املعألمؤؤدة بصؤؤمة مراقؤؤب  لؤؤك مؤؤن  ؤؤالل النظؤؤر يف حتؤؤديت للمعلومؤؤات بشؤؤأن مشؤؤار ة

  وتقدم إرشادات بشأن سبو زيادة تعزيز إشرا ها

__________ 

(1) FCCC/SBI/2013/4و ،FCCC/SBI/2014/6و ،FCCC/SBI/2014/11و ،FCCC/SBI/2014/12و ،FCCC/SBI/2015/2  
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عشررة لمرمتمر  ثانيرةوالعشررون لمرمتمر األطرراا والردورة ال ثانيةالدورة ال -ثانياا  
 األطراا العامل بوصفه اجتماع األطراا في بروتوكول كيوتو

 مقدمة -ألف 

يف المؤتة مؤن يؤوم  مؤرا شيف  2016 لعؤام املنا  سيلعقد مؤرر األمل املألحدة بشأن تيري -4
  ومؤن املألوقؤع (2)2016تشؤرين الثؤاين/نوفمرب  18تشرين الثاين/نوفمرب إ  يؤوم اجلمعؤة  7ا ثنني 

أن يشمو مؤرر مرا ش دورات مؤرر األرؤراو ومؤؤرر األرراو/اجألمؤايف األرؤراو وائي ؤة المرعيؤة 
اتمؤؤؤاس المرعيؤؤؤة للألنميؤؤؤذ والمريؤؤؤ  العامؤؤؤو املخصؤؤؤص املعؤؤؤين بللمشؤؤؤورة العلميؤؤؤة والألكنولوجيؤؤؤة وائي ؤؤؤة 

(  الل األسبوعني اللؤذين تسؤأليرقهما فؤتة الؤدورات  وسيشؤمو املؤؤرر اتماس باريل)فري  باريل 
،  ؤالل أي ا  جزءا  رفيؤع املسؤألوى مشؤت ا  بؤني مؤؤرر األرؤراو ومؤؤرر األرراو/اجألمؤايف األرؤراو

بيانؤؤؤؤات الورنيؤؤؤؤة وبيانؤؤؤؤات  ثلؤؤؤؤي املنظمؤؤؤؤات اككوميؤؤؤؤة الدوليؤؤؤؤة األسؤؤؤؤبويف الثؤؤؤؤاين، لالسؤؤؤؤألمايف إ  ال
 تعألمد أ  مقررات يف اجللسات املشت ة  ولن  واملنظمات غري اككومية

 تيؤؤؤري املنؤؤؤا بشؤؤؤأن ألمؤؤؤل املألحؤؤؤدة ااإلجنؤؤؤاز الألؤؤؤارري ملؤؤؤرر مؤؤؤن مؤؤؤؤرر مؤؤؤرا ش وسيسؤؤألميد  -5
و ؤذا حنؤو حنو تنميذ اتمؤاس بؤاريل املؤرر   وة هامة  شكود يف باريل  وسيو قع، امل2015 لعام

اجألمؤايف األرؤراو /مؤؤرر األرؤراوو  يف إرار مؤؤرر األرؤراوأ رى أنش ة و موا لة تنميذ و يات 
 ائي ة المرعية للألنميذ وفري  اتماس باريل المرعية للمشورة العلمية والألكنولوجية و  وائي ة

 األعمال التحضيرية للدورات -باء 

اسأل ؤؤافة اململكؤؤة امليربيؤؤة بألقؤؤدير عؤؤر   اديؤؤة والعشؤؤرينيف دورتؤؤا اك قبِؤؤو مؤؤؤرر األرؤؤراو -6
عشؤؤرة ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو،  ثانيؤؤةوالعشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو والؤؤدورة ال ثانيؤؤةالؤؤدورة ال
األمينؤؤؤؤة توا ؤؤؤؤو ، 21-/م أ23  ووفقؤؤؤؤا  للمقؤؤؤؤرر (3)اإلبرام النؤؤؤؤاجف  تمؤؤؤؤاس البلؤؤؤؤد امل ؤؤؤؤيفرهنؤؤؤؤا  بؤؤؤؤ

ووضؤؤؤع  ؤؤؤييألا اتمؤؤؤاس البلؤؤؤد امل ؤؤؤيف  اململكؤؤؤة امليربيؤؤؤة للألمؤؤؤاو  بشؤؤؤأنات مؤؤؤع الألنميذيؤؤؤة املشؤؤؤاور 
لهي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة للمشؤؤؤورة العلميؤؤؤة والألكنولوجيؤؤؤة النهاتيؤؤؤة يف أجؤؤؤو أقصؤؤؤاه الؤؤؤدورة الرابعؤؤؤة واألربعؤؤؤون ل

   لهي ة المرعية للألنميذلوالدورة الرابعة واألربعون 
راو والؤؤؤؤدورة اكاديؤؤؤة عشؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤرر الؤؤؤدورة اكاديؤؤؤؤة والعشؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤوأ ؤؤؤد مكألؤؤؤؤب  -7

العنا ؤؤؤر اللوجسؤؤؤألية ، أن 2016شؤؤؤبارب/فرباير  11، يف اجألماعؤؤؤا يف األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو
عؤن نألؤات   ا  دورات مؤرر مرا ش موجودة  وأبليت األمانؤة أي ؤ والألقنية واملالية الالزمة  سأل افة

أن املرفؤ  الؤذ   ومبؤا يؤرام  مؤا سؤري علؤوتقرير بعثألها الألقنية وأ ؤدت أن عمليؤة الألح ؤري للمؤؤرر ت
سيسأل ؤؤيف املؤؤؤؤرر سؤؤؤيبغ ئؤؤؤذا اليؤؤر ، فسؤؤؤيكون مؤؤؤن ائؤؤؤام افؤؤتام اآلجؤؤؤال ومراقبؤؤؤة الألقؤؤؤدم عؤؤؤن  

__________ 

  1، المقرة 21-/م أ23املقرر  (2)

 أعاله  2انظر اكاشية  (3)
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 ثب  وسيقدم املزيد مؤن املعلومؤات عؤن األعمؤال الألح ؤريية ملؤؤرر مؤرا ش  ؤالل الؤدورة الرابعؤة 
 واألربعني للهي ة المرعية للألنميذ 

 اتتنظيم الدور  -جيم 

تشؤؤؤرين الثؤؤؤاين/نوفمرب  وأثنؤؤؤاء اجللسؤؤؤة ا فألألافيؤؤؤة  7سؤؤؤيلمألألف مؤؤؤؤرر مؤؤؤرا ش يؤؤؤوم ا ثنؤؤؤني  -8
عشؤؤرة اديؤؤة العشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو والؤؤدورة اكاكاديؤؤة و ملؤؤؤرر األرؤؤراو، سؤؤيمألألف رتؤؤيلل الؤؤدورة 

والعشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو ويقؤؤت  انألخؤؤاب رتؤؤيل  ثانيؤؤةملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو الؤؤدورَة ال
عشؤؤرة ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو   ثانيؤؤةوالعشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو والؤؤدورة ال ثانيؤؤةالؤؤدورة ال

 منهؤايألناول مؤرر األرراو بعض البنود الألنظيمية واإلجراتية مؤن جؤدول األعمؤال، سوبعد  لك، 
إقؤؤؤرار جؤؤؤدول األعمؤؤؤال وتنظؤؤؤيل العمؤؤؤو  وسؤؤؤيحيو مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو بنؤؤؤودا  مؤؤؤن جؤؤؤدول أعمالؤؤؤا إ  

فعس مثفسب ا قأل اء   ألنيالمرعي نيائي أل   األرراو ملؤرر ا فألألافية اجللسة تل

يألناول مؤؤؤرر وسؤؤعشؤؤرة ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو  ثانيؤؤةوسؤؤأللمألألف بعدتؤؤذ الؤؤدورة ال -9
إقؤؤؤرار منهؤؤؤا األرؤؤؤراو بعؤؤؤض البنؤؤؤود الألنظيميؤؤؤة واإلجراتيؤؤؤة مؤؤؤن جؤؤؤدول أعمالؤؤؤا، األرراو/اجألمؤؤؤايف 

جؤؤؤدول األعمؤؤؤال وتنظؤؤؤيل العمؤؤؤو  وسؤؤؤيحيو مؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو بنؤؤؤودا  مؤؤؤن جؤؤؤدول 
فعسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مثفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ا قأل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء   ألنيالمؤؤؤؤؤؤؤؤؤرعي نيأعمالؤؤؤؤؤؤؤؤؤا إ  ائي ألؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ا فألألافيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر اجل تل

 األرراو/اجألمايف األرراو 

عقؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤراو ومؤؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤؤايف األرؤؤؤؤراو جلسؤؤؤؤة عامؤؤؤؤة ي  لؤؤؤؤك سؤؤؤؤيلو  -10
وسيعقد مؤرر األرراو  مشت ة لالسألمايف إ  بيانات مقأل بة مقدمة باسل جمموعات األرراو 

يف وقؤت  فؤ  مؤن األسؤبويف لألنؤاول من جديؤد ومؤرر األرراو/اجألمايف األرراو جلسات عامة 
وسيعقد مؤرر األرراو   ألنيالمرعي نيحييالها إ  ائي أل مل اليتو ما البنود املدرجة يف جدويل أعمائ

، منهؤؤؤا اكؤؤوار الأليسؤؤري  لألقيؤؤؤيل (4) ؤؤالل مؤؤؤرر مؤؤؤرا ش ثؤؤالد أفؤؤداد  ؤؤؤدر  ؤؤا تكليؤؤف ا  أي ؤؤ
  (5)19-/م أ1من املقرر  4و 3الألقدم احملرز يف تنميذ المقرتني 

وفريؤ  اتمؤاس ائي ة المرعية للألنميذ وائي ة المرعية للمشورة العلمية والألكنولوجية سألكون و  -11
فيهؤا املسؤاتو املألعلقؤة باألعمؤال والو يؤات اجلاريؤة  مبؤا العديد من املسؤاتو،باريل بصدد النظر يف 

و/اجألمؤايف عشؤرة ملؤؤرر األررااكادية العشرين ملؤرر األرراو والدورة اكادية و الناش ة عن الدورة 
مثو البنود اجلديدة من جدول األعمؤال املألعلقؤة بالألح ؤري لؤد ول اتمؤاس بؤاريل فيؤز األرراو، 

هذا الصدد، رمبا يود رؤساء هذه ائي ات  مالؤة ا تسؤاس يف تنميؤذ الو يؤات يف ايؤع  ويف النما  
يؤة للألنميؤذ وفريؤ  اتمؤاس ائي ة المرعية للمشورة العلمية والألكنولوجيؤة وائي ؤة المرعائي ات  وسألقدم 

  ومؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراوتقؤؤارير عؤؤن نألؤؤات  أعمائؤؤا لينظؤؤر فيهؤؤا مؤؤؤرر األرؤؤراو  بؤؤاريل

__________ 

 أدناه  13المقرة  انظر أي ا   (4)

  115، المقرة 21-/م أ1املقرر  (5)



FCCC/SBI/2016/2 

GE.16-03964 6 

وفلقؤؤة عمؤؤو لمريؤؤ  العامؤؤو املعؤؤين بؤؤالألقييل املألعؤؤدد األرؤؤراو لدورة وسؤؤألنظل ائي ؤؤة المرعيؤؤة للألنميؤؤذ 
 تيسريية لألبادل اآلراء  

مع املبادئ اليت  رست  ؤالل املؤؤررات السؤابقة والؤيت  ا  سيستشد مؤرر مرا ش، راشيو  -12
عؤؤززت  ؤؤالل مؤؤؤرر بؤؤاريل، مببؤؤادئ ا نمألؤؤا  والشؤؤمافية ولؤؤول اجلميؤؤع  ولؤؤذلك سيألوا ؤؤو بؤؤذل 
اجلهود الرامية إ  إدراك تلك اليايات باسألخدام ا جألماعات العامة غري الرمسية، وإتافة الوثؤات  

معلومؤات واإلعالن عن اجللسات يف الوقت املناسؤب، وبؤت  ،ا  وبيانات اجللسات العامة إلكتوني
   اجللسات عرب داترة تلمزيونية ميلقة ومن  الل املوقع الشبكي لالتماقية اإلرارية

 الجزء الرفيع المستوى -دال 

والعشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو والؤؤدورة  ثانيؤؤةاجلؤؤزء الرفيؤؤع املسؤؤألوى للؤؤدورة المؤؤن املقؤؤرر تنظؤؤيل  -13
 ،السؤؤؤؤابقةلؤؤؤؤدورات لشؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤؤايف األرؤؤؤؤراو وفقؤؤؤؤا  للأل ؤؤؤؤارب اإل ابيؤؤؤؤة ع ثانيؤؤؤؤةال
يلمألؤؤؤألف اجلؤؤؤزء الرفيؤؤؤع املسؤؤؤألوى يف ميكؤؤؤن أن و  سؤؤؤيما فيمؤؤؤا يألصؤؤؤو بكمالؤؤؤة  مؤؤؤاءة إدارة الوقؤؤؤت  و 

ويشؤؤؤارك فيؤؤؤا  ثلؤؤؤون رفيعؤؤؤو املسؤؤؤألوى مؤؤؤن البلؤؤؤد  تشؤؤؤرين الثؤؤؤاين/نوفمرب، 15 ، ؤؤؤبيحة يؤؤؤوم الثالثؤؤؤاء
ديل أي ا  ببيانات، فسب ا قأل اء، شخصؤيات رفيعؤة املسؤألوى و ثلؤو جمموعؤات امل يف  وسي
بشؤؤأن  ثؤؤايناكؤؤوار الؤؤوزار  رفيؤؤع املسؤؤألوى ال( 1وسؤؤينظل فؤؤدثان رفيعؤؤا املسؤؤألوى  ؤؤا: ) األرؤؤراو 

  وسؤيقدم (7)رفيؤع املسؤألوى بشؤأن العمؤو املألعلؤ  باملنؤا الدد ( واكؤ2، )(6)الألمويو املألعل  باملنؤا 
 املعلومات عن هذين اكدثني يف الوقت املناسب وقبو مؤرر مرا ش املزيد من 

ينعقؤؤد مؤؤؤرر األرؤؤراو ومؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو يف جلسؤؤات عامؤؤة ميكؤؤن أن و  -14
البيانات الورنيؤة الؤيت إ  مايف ألساللتشرين الثاين/نوفمرب  16األربعاء و  15الثالثاء مشت ة يومي 

يف  لؤك  مبؤا ن رؤساء الوفود  وسألكون هناك قاتمة مألكلمني وافدة،سيديل  ا الوزراء وغريهل م
  ويو ؤؤؤو  ليهمؤؤؤاا تماقيؤؤؤة وبروتو ؤؤؤول  يوتؤؤؤو امللحؤؤؤ   ؤؤؤا  يف البيانؤؤؤات املؤؤؤد   ؤؤؤا باسؤؤؤل أرؤؤؤراو 

يأل اوز  و بيان ثالد دقات  من الوقت، مثلما  ان اكال يف الدورات السابقة  وسيلسألعان  بأ 
 أقصو فد من الوقت احملدود املألا   وسأللنَشر نصو  البيانات الرمسيؤة  بنظام تنبيا لالسألمادة إ 

  املة علو املوقع الشبكي لالتماقية  
وسؤؤؤؤأللعقد جلسؤؤؤؤة مشؤؤؤؤت ة أ ؤؤؤؤرى ملؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤراو ومؤؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤؤايف األرؤؤؤؤراو  -15

ألؤؤني لالسؤؤألمايف إ  بيانؤؤات املنظمؤؤات املشؤؤار ة بصؤؤمة مراقؤؤب  ويو ؤؤو بؤؤأ  يأل ؤؤاوز  ؤؤو بيؤؤان دقيق
ملؤؤؤرر األرؤؤراو  منمصؤؤلة أللعقد جلسؤؤاتوسؤؤ مؤؤن الوقؤؤت، مثلمؤؤا  ؤؤان اكؤؤال يف الؤؤدورات السؤؤابقة 

  اليت تألمخض عنها الدورات عألماد املقررات وا سألنألاجات ومؤرر األرراو/اجألمايف األرراو 

__________ 

  13 ، المقرة19-/م أ3املقرر  (6)

  120، المقرة 21-/م أ1املقرر  (7)
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 العناصر التي يمكن إدراجها في جدولي األعمال الممقتين -هاء 

النظؤؤام الؤؤدا لي املعمؤؤول بؤؤا، متصؤؤوب األمانؤؤة، با تمؤؤاس مؤؤع  مؤؤن مشؤؤرويف 9وفقؤؤا  للمؤؤادة  -16
  وقؤد أعؤد ت األمانؤة، بعؤد مشؤاورات مؤع الؤرتيل (8)الرتيل، جدول األعمؤال املؤقؤت لكؤو دورةم

والعشؤؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤرر  ثانيؤؤؤؤةواملكألؤؤؤب، عنا ؤؤؤؤر ميكؤؤؤؤن إدراجهؤؤؤؤا يف جؤؤؤؤدويل األعمؤؤؤال املؤؤؤؤؤقألني للؤؤؤؤدورة ال
العنا ؤؤر يف املؤؤرفقني  تلؤؤكوتؤؤرد  ،ر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراوعشؤؤرة ملؤؤؤر ثانيؤؤةاألرؤؤراو والؤؤدورة ال

األول والثؤؤاين  وتألبؤؤع العنا ؤؤر املمكؤؤن إدراجهؤؤا بشؤؤكو وثيؤؤ  جؤؤداول األعمؤؤال األ ؤؤرية وتعكؤؤل 
عشؤرة ملؤؤرر اديؤة العشؤرين ملؤؤرر األرؤراو والؤدورة اكاكاديؤة و لؤدورة ل ائامؤة اجلديؤدة نألؤات الأي ا  

جؤزءا  رفيؤع  ؤذا األرراو  وإضافة إ   لؤك، تشؤمو عنا ؤر تنظيميؤة وإجراتيؤة و األرراو/اجألمايف 
  للوزراء وغريهل من رؤساء الوفود املسألوى

وسأللدعو األرراو إ  تقدم آراتها بشأن العنا ر املمكن إدراجها يف جؤدويل األعمؤال  -17
شؤؤؤرة ملؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤايف ع ثانيؤؤؤةوالعشؤؤؤرين ملؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو والؤؤؤدورة ال ثانيؤؤؤةاملؤؤؤؤقألني للؤؤؤدورة ال
جؤؤؤؤدويل األعمؤؤؤؤال املؤؤؤؤؤقألني يف  ؤؤؤؤييألهما  ،تلؤؤؤؤك اآلراء ، مؤؤؤؤع مراعؤؤؤؤاةاألمانؤؤؤؤة ؤؤؤؤع األرؤؤؤؤراو  وسأل

النهاتية، با تماس مع الرتيل، وتأليحهما بليات األمؤل املألحؤدة الرمسيؤة قبؤو افألألؤا  الؤدورتني بسؤألة 
 املعمول با من مشرويف النظام الدا لي  11أسابيع علو األقو، وفقا  للمادة 

 فترات الدورات المقبلة -ثالثاا  

فتررررات الررردورات المقبلرررة لمرررمتمر األطرررراا ومرررمتمر األطرررراا العامرررل بوصرررفه  -ألف 
 اجتماع األطراا في بروتوكول كيوتو

عمؤؤؤؤال  مببؤؤؤؤدأ الألنؤؤؤؤاوب بؤؤؤؤني أشؤؤؤار مؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤراو يف دورتؤؤؤؤا اكاديؤؤؤؤة والعشؤؤؤرين إ  أنؤؤؤؤا،  -18
رتيل الؤدورة الثالثؤة والعشؤرين ملؤؤرر األرؤراو والؤدورة الثالثؤة عشؤرة اجملموعات اإلقليمية، سيكون 

رتؤؤيل الؤؤدورة ، وإ  أن ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو مؤؤن جمموعؤؤة دول آسؤؤيا واحملؤؤي  ائؤؤادئ
سؤؤيكون ة عشؤؤرة ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو رابعؤؤوالعشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو والؤؤدورة ال رابعؤؤةال
   (9)رقيةدول أوروبا الش من

جمموعؤؤة دول آسؤؤيا واحملؤؤي  للألنميؤؤذ أن تشؤؤ ع ائي ؤؤة المرعيؤؤة يف هؤؤذا السؤؤياس، رمبؤؤا تؤؤود و  -19
ملؤرر والعشرين الدورة الثالثة  سأل افة  ا  تقدم حبلول دورهتا الرابعة واألربعني عرضأن علو ائادئ 

الؤؤدورة ر  إفالألؤؤا إ  ، حبيؤؤت  ؤؤعشؤؤرة ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراووالؤؤدورة الثالثؤؤة األرؤؤراو 
 للنظر فيا الثانية والعشرين ملؤرر األرراو 

__________ 

(8) FCCC/CP/1996/2  

  CP.21/23املقرر  (9)
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إ  جمموعؤؤؤة دول آسؤؤؤيا واحملؤؤؤي  ائؤؤؤادئ  دعوأن تؤؤؤ ا  أي ؤؤرمبؤؤا تؤؤؤود ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة للألنميؤؤؤذ و  -20
الؤؤؤؤدورة الرابعؤؤؤؤة والعشؤؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤراو والؤؤؤؤدورة الرابعؤؤؤؤة عشؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤرر تقؤؤؤؤدم عؤؤؤؤر   سأل ؤؤؤؤافة 

  األرراواألرراو/اجألمايف 

 الجدول الزمني الجتماعات هيئات االتفاقية -باء 

الؤؤدورات فؤؤتات ألؤؤواريخ الألو ؤؤية بواألربعؤؤني إ   رابعؤؤةسؤؤأللدعو ائي ؤؤة المرعيؤؤة يف دورهتؤؤا ال -21
 :2021 لعام الألالية

 فزيران/يونيا؛ 10إ  اخلميل  أيار/مايو 31فتة الدورات األو : من ا ثنني  )أ( 

 تشرين الثاين/نوفمرب  19إ  اجلمعة  8الثانية: من ا ثنني  تفتة الدورا )ب( 

ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة النظؤؤؤر يف الألؤؤؤواريخ املقتفؤؤؤة لمؤؤؤتات الؤؤؤدورات املؤؤؤذ ورة وتقؤؤؤدم رمبؤؤؤا تؤؤؤود و  -22
إرشؤؤادات بشؤؤأن مواعيؤؤد فؤؤتات الؤؤدورات املقبلؤؤة،  ؤؤدو تقؤؤدم تو ؤؤية بشؤؤأ ا إ  مؤؤؤرر األرؤؤراو 

 والعشرين  ثانيةرتا اللينظر فيها ويعألمدها يف دو 

 تنظيم العملية الحكومية الدولية -رابعاا  

لألرراو بصورة دورية فر ؤة ملناقشؤة تنظؤيل العمليؤة اككوميؤة  للألنميذ تأليف ائي ة المرعية -23
مناسؤب الألوقيؤت علؤو  نظؤروسؤيكون هؤذا ال  (10)الدولية وتبادل اآلراء بشأن املساتو  ات الصؤلة

مؤن إدراك  ا  مؤع ركؤن األرؤراو فاليؤلهي ؤة المرعيؤة للألنميؤذ حنو  ا  يف الدورة الرابعة واألربعؤني ل
مؤؤؤرر األرؤؤراو بؤؤاريل وأ يألهؤؤا  وقؤؤد أنشؤؤ ت هي ؤؤة عليؤؤا ثالثؤؤة،  مؤؤؤررمؤؤدى اتسؤؤايف ن ؤؤاس نألؤؤات  

وتؤؤدعو األرؤؤراو إ   ، مبوجؤؤب اتمؤؤاس بؤؤاريل العامؤو بو ؤؤما اجألمؤؤايف األرؤؤراو يف اتمؤؤاس بؤاريل
مشاررة تقييمها األويل لآلثار املتتبة يف العملية اككومية الدولية علو: هذه ائي ة العليؤا اجلديؤدة 
وغريهؤؤؤا مؤؤؤن ائي ؤؤؤات اجلديؤؤؤدة الؤؤؤيت أنشؤؤؤ ت، والعمليؤؤؤات اجلديؤؤؤدة واملعؤؤؤززة )علؤؤؤو سؤؤؤبيو املثؤؤؤال يف 

 ت املنشأة الشمافية وبناء القدرات والدعل(، واألدوار املوسعة للهي ا
وتنظؤؤيل دورات  يف دورهتؤؤا الثانيؤة واألربعؤؤني يف مسؤألة تؤؤواتر ائي ؤؤة المرعيؤة للألنميؤؤذونظؤرت  -24

ا  وسؤؤؤلمت مؤؤئ ألنيالألؤؤابعالمؤؤرعيألني  نياجألمؤؤايف األرؤؤؤراو وائي ألؤؤ/مؤؤؤرر األرؤؤراوو  مؤؤؤرر األرؤؤراو
يتتؤب  مؤا و ؤذلك 2015 عؤام  رورة مراعاة الدور ائؤام للألنميؤذ بعؤدب ا  أي  للألنميذ ائي ة المرعية

  2015 عؤام بعؤد مؤا من آثار علو أ  تييري يف وترية وتنظيل الدورات يف برام  العمؤو وو يؤات
عؤؤؤن نألؤؤؤات  مؤؤؤؤرر بؤؤؤاريل، جل العمؤؤؤو الكبؤؤؤري النؤؤؤا أن تنظؤؤؤر، يف ضؤؤؤوء عؤؤؤبء األرؤؤؤراوورمبؤؤؤا تؤؤؤود 

   2020 عام قبو ما يف فتة ا  عملي ا  أمر سيكون الدورات إ ا  ان تييري وترية  مافي

__________ 

(10) FCCC/SBI/2014/8 أ(216، المقرة(  
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إ  األمانؤؤة أن تقؤؤدم معلومؤؤات  واألربعؤؤني الثانيؤؤة المرعيؤؤة للألنميؤؤذ يف دورهتؤؤا ورلبؤؤت ائي ؤؤة -25
لألنظؤر فيهؤا يف تلؤك  جدول زمين يي ؤي عشؤر سؤنوات مؤن تنظؤيل العمليؤة اككوميؤة الدوليؤةبشأن 
ألة تعؤؤؤديو يف مسؤؤؤألة تؤؤؤواتر وتنظؤؤيل الؤؤؤدورات ومسؤؤؤعلؤؤؤو موا ؤؤلة النظؤؤؤر  ا  واتمقؤؤؤت أي ؤؤؤ (11)الؤؤدورة

  (12)يف هذه الدورةتوقيت انألخاب الرتيل 
ن تؤؤؤؤدرج أ يف دورهتؤؤؤا الثانيؤؤؤة واألربعؤؤؤني إ  األمانؤؤؤة ا  أي ؤؤؤ للألنميؤؤؤذ ورلبؤؤؤت ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة -26

قؤؤؤؤد تكؤؤؤؤون مرتب ؤؤؤؤة بالسؤؤؤؤيناريوهني الألؤؤؤؤاليني:  أ  اعألبؤؤؤؤارات وآثؤؤؤؤار تألعلؤؤؤؤ  بامليزانيؤؤؤؤة معلومؤؤؤؤات عؤؤؤؤن
 م ؤيف بلؤد بؤني بالألنؤاوب األرؤراو اجألمؤايف/األرؤراو ومؤؤرر األرؤراو ملؤؤرر سنوية دورات (1)

 يف مبؤا األرؤراو، اجألمؤايف/األرراو ومؤرر األرراو ملؤرر سنألني  و ودورات( 2)األمانة؛  ومقر
  األمانة يف بون، أملانيا ومقر م يف بلد بني الألناوب  يار  لك
مؤؤرر األرؤراو يي ؤي عشؤر سؤنوات مؤن دورات  ا  إرشؤادي ا  زمنيؤ جؤدو    1ويقدم اجلدول  -27

، 2026-2017بألواتر جولة سؤنوية وجولؤة  ؤو سؤنألني للمؤتة ومؤرر األرراو/اجألمايف األرراو 
علؤؤو  يؤؤار  ا    ويسؤؤل  ال ؤؤوء أي ؤؤ2017 عؤؤام إ  سؤؤيناريو يبؤؤدأ فيؤؤا الألنؤؤاوب واجلؤؤو ت ا  اسؤؤألناد

بؤؤني بلؤؤد م ؤؤيف  ألمؤؤايف األرؤؤراومؤؤؤرر األرؤؤراو ومؤؤؤرر األرراو/اجتنؤؤاوب أمؤؤا ن عقؤؤد دورات 
ومقر األمانة، الذ  نوقش يف الدورة الثانيؤة واألربعؤني للهي ؤة المرعيؤة للألنميؤذ  وتؤرد القيؤود املألصؤلة 

  واجلؤؤؤؤؤؤدول FCCC/SBI/2015/2بامليزانيؤؤؤؤؤؤة واللوجسؤؤؤؤؤؤأليات نألي ؤؤؤؤؤؤة عقؤؤؤؤؤؤد دورة يف بؤؤؤؤؤؤون يف الوثيقؤؤؤؤؤؤة 
 والقصد منا هو تيسري املناقشة  ا  توضيحي رام

  1اجلدول 
جرردول نمنرري مررن عشررر نررنوات لتنظرريم العمليررة الحكوميررة الدوليررة التفاقيررة األمررم المتحرردة 

 بشأن تغير المناخ

 السنة

 الرتاسة
 )تناوب سنو (

 املكان

 )تناوب سنو (

 الرتاسة
 )تناوب  و سنألني(

 املكان

 (ألنيسن و )تناوب  

دول آسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا واحملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   2017
 ائادئ

مقؤؤؤؤؤؤؤؤؤر األمانؤؤؤؤؤؤؤؤؤة )بؤؤؤؤؤؤؤؤؤون، 
 أملانيا(

  مقر األمانة آسيا واحملي  ائادئدول 

   ين ب    ين ب  بلد م يف دول أوروبا الشرقية 2018

دول أمريكؤؤؤؤؤؤؤا الالتينيؤؤؤؤؤؤؤة  2019
 ومن قة البحر الكارييب

 بلد م يف دول أوروبا الشرقية  مقر األمانة

دول أوروبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اليربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   2020
 ودول أ رى

   ين ب    ين ب  بلد م يف

__________ 

(11) FCCC/SBI/2015/10 128، المقرة  

(12) FCCC/SBI/2015/10 129، المقرة  
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 السنة

 الرتاسة
 )تناوب سنو (

 املكان

 )تناوب سنو (

 الرتاسة
 )تناوب  و سنألني(

 املكان

 (ألنيسن و )تناوب  

دول أمريكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا الالتينيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   مقر األمانة الدول األفريقية  2021
 ومن قة البحر الكارييب

 )بون( مقر األمانة

دول آسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا واحملؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي   2022
 ائادئ

   ين ب    ين ب  بلد م يف

دول أوروبؤؤؤؤؤؤا اليربيؤؤؤؤؤؤة ودول    مقر األمانة دول أوروبا الشرقية 2023
 أ رى

 بلد م يف

دول أمريكؤؤؤؤؤؤؤا الالتينيؤؤؤؤؤؤؤة  2024
 ومن قة البحر الكارييب

   ين ب    ين ب  بلد م يف

دول أوروبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا اليربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   2025
 ودول أ رى

  مقر األمانة الدول األفريقية   مقر األمانة

   ين ب    ين ب  بلد م يف الدول األفريقية  2026

 1للمقؤرة  ا  وفقؤ ةساعلو الرتألناوب المع مبدأ الألناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سي ب   ا  شيا( ر1) مالفظات:
فؤؤؤ  يف مقؤؤؤر األمانؤؤؤة و  الؤؤؤدوراتمؤؤؤن مشؤؤؤرويف النظؤؤؤام الؤؤؤدا لي، فؤؤؤ  عنؤؤدما يؤؤؤألل عقؤؤؤد  22مؤؤن املؤؤؤادة 
الألمؤاو  قبؤو  ات ألفرقؤة لؤدور قبؤو ا مؤا اجألماعؤاتعقؤد سؤألمر ي( وس2و سؤنألني؛ ) ؤلؤدورات  ل بالنسبة

 ا  عقؤؤد بعيؤؤدالؤؤيت تاألرؤؤراو مؤؤايف اجألمؤؤؤرر األرراو/و دورات مؤؤؤرر األرؤؤراو بؤؤ يألعلؤؤ  فيمؤؤاو  ؤؤو دورة  
قبؤؤؤو  مؤؤؤا اجألماعؤؤؤاتعقؤؤؤد مكؤؤؤان بشؤؤؤأن امل ؤؤؤيف ترتيبؤؤؤات البلؤؤؤد فكومؤؤؤة سؤؤؤألألخذ عؤؤؤن مقؤؤؤر األمانؤؤؤة، 

 املؤؤرر وأسؤبوعي ات،لؤدور قبؤو ا مؤا الألمؤاو  أفرقؤةألكؤاليف اجألماعؤات التشمو و ( 3) ات تلك؛لدور ا
افتاضؤؤؤؤات إ  جانؤؤؤؤب /اجألمؤؤؤؤايف األرؤؤؤؤراو، ومؤؤؤؤؤرر األرراوؤرر األرؤؤؤؤراو ملؤؤؤؤرفيؤؤؤؤع املسؤؤؤؤألوى اجلؤؤؤؤزء الو 

 /اجألمؤايف األرؤراويأل من هؤذا اجلؤدول الؤزمين لؤدورات مؤؤرر األرؤراو ومؤؤرر األرراوو ( 4أ رى؛ )
وبعؤؤد  لؤؤك دورات مؤؤؤرر األرؤؤراو العامؤؤو  ،فؤؤ  يؤؤد و اتمؤؤاس بؤؤاريل فيؤؤز النمؤؤا  ألنيالمؤؤرعي نيوائي ألؤؤ

بؤؤؤالألزامن مؤؤؤع دورات مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو ومؤؤؤؤرر عقؤؤؤد الؤؤؤيت تبو ؤؤؤما اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو يف اتمؤؤؤاس بؤؤؤاريل 
مؤؤؤرر األرؤؤراو دون تييؤؤري عنؤؤدما يعقؤؤد كؤؤاليف وسؤؤيبقو تقؤؤدير الأل( 5) ؛اجألمؤؤايف األرؤؤراو/األرؤؤراو

العامؤؤؤؤؤو بو ؤؤؤؤؤما اجألمؤؤؤؤؤايف األرؤؤؤؤؤراو يف اتمؤؤؤؤؤاس بؤؤؤؤؤاريل بؤؤؤؤؤالألزامن مؤؤؤؤؤع دورات مؤؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤراو ومؤؤؤؤؤؤرر 
 ملأل لبات القياسية لعقد مؤرر سيألل اإلبقاء علو اأنا  مبا األرراو/اجألمايف األرراو،

تواتر دورات ممتمر األطراا وممتمر األطراا العامل بوصرفه اجتمراع  تغييرآثار  -ألف  
 األطراا في بروتوكول كيوتو من جولة كل ننة إلى جولة كل ننتين

تؤؤؤواتر دورات مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو ومؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو العامؤؤؤو بو ؤؤؤما اجألمؤؤؤايف ييؤؤؤري لألكون يسؤؤؤ -28
آثؤار يف عمليؤة اتماقيؤة األمؤل  بروتو ول  يوتو من جولة  و سنة إ  جولة  و سنألني األرراو يف

املألحؤؤؤدة اإلراريؤؤؤة بشؤؤؤأن تيؤؤؤري املنؤؤؤا   ولؤؤؤذلك، رمبؤؤؤا تؤؤؤود األرؤؤؤراو النظؤؤؤر يف ا عألبؤؤؤارات املألعلقؤؤؤة 
 بامليزانية والعملية واملساتو المنية  
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 االعتبارات اإلرشادية المتعلقة بالميزانية -1 
دورات مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراو ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر عقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد يف سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيناريو ، األرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراوعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو ن كو يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ -29

األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو  ؤؤؤو سؤؤؤنألني )مؤؤؤع عقؤؤؤد ثؤؤؤالد دورات للهي ألؤؤؤني المؤؤؤرعيألني فيمؤؤؤا بؤؤؤني 
الؤيت  و سؤنألني، وهؤي لهي ألني المرعيألني  وافدة ل ة(، تي ية تكاليف دور  الل  و جولة الدورات

 4وسؤؤؤيعين  لؤؤؤك زيؤؤؤادة يف امليزانيؤؤؤة األساسؤؤؤية تنؤؤؤاهز  النمؤؤؤو ج اكؤؤؤايل؛ يألحملهؤؤؤا بلؤؤؤد م ؤؤؤيف يف
  (13)ماليني يورو  و سنألني

بعؤؤض الوفؤؤورات يف رويؤؤو املشؤؤار ة ألن عؤؤدد املنؤؤدوبني الؤؤذين يأللقؤؤون دعمؤؤا  وقؤؤع وميكؤؤن ت -30
أقؤؤؤو  ؤؤؤن يأللقؤؤؤون دعمؤؤؤا  ك ؤؤؤور دورات مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو  ألنيمؤؤؤرعيال ألؤؤؤنيي ائ اتماليؤؤؤا  ك ؤؤؤور دور 
ألن  ة  تكؤاليف مؤويمي األمانؤة منعدمؤ يفر اثؤاآلاجألمايف األرراو  وميكن اعألبار ومؤرر األرراو/

أ  اخنمؤؤا  يف ف ؤؤل العمؤؤو بسؤؤبب اخنمؤؤا  الؤؤدعل يف جلسؤؤات املماوضؤؤات الالزمؤؤة سؤؤيلعو   
بألعزيؤؤز ال لؤؤؤب علؤؤو املؤؤؤد الت الألقنيؤؤؤة الناشؤؤ ة يف عمليؤؤؤة أ ثؤؤر توجهؤؤؤا  حنؤؤؤو الألنميؤؤذ )مؤؤؤثال  قيؤؤؤا  

ر أي ا  أن ألصو  يل ميكن أن كيف والألمويو واإلبالب عنها والألحق  منها(  و إجراءات الألخميف والأل
 دعل جدول أعمال الألنميذ من أجو فاجة إ  اجألماعات إضافية للهي ات املنشأة تظهر 

تشؤؤؤؤؤؤمو امليزانيؤؤؤؤؤة األساسؤؤؤؤؤؤية لألمانؤؤؤؤؤة رويؤؤؤؤؤؤو الألكؤؤؤؤؤاليف الألنظيميؤؤؤؤؤؤة    يف الوقؤؤؤؤؤت اكؤؤؤؤؤايل،و  -31
األرؤؤراو ومؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو  وألغؤؤرا  امليزانيؤؤة، غ ؤؤت واللوجسؤؤألية لؤؤدورات مؤؤؤرر 

تلعقؤؤد فيهؤؤا دورات  مل امل ؤؤيف، فؤؤ  تاررؤؤا، هؤؤذه الألكؤؤاليف  املؤؤة يف اكؤؤا ت الؤؤيت بلؤؤدفكومؤؤة ال
إمكانيؤؤؤؤؤة لألمانؤؤؤؤة يسؤؤؤؤؤت مؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤراو ومؤؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤؤؤايف األرؤؤؤؤراو يف مقؤؤؤؤؤر األمانؤؤؤؤة  ول

مؤؤرر األرؤراو  ولكؤن معلومؤات دورة مؤن دورات يف علو األرقام الرمسيؤة لألكؤاليف اسأل ؤافة الر  ا 
دورات الؤؤمليؤؤون دو ر يف  185و 35غؤؤري رمسيؤؤة تشؤؤري إ  أن نمقؤؤات البلؤؤد امل ؤؤيف تراوفؤؤت بؤؤني 

يف هؤذا الن ؤاس زيؤادة  رقؤلؤرر األرؤراو ومؤؤرر األرراو/اجألمؤايف األرؤراو  وسؤيعين أد  ملؤاأل رية 
يف املاتؤؤؤة يف امليزانيؤؤؤة األساسؤؤؤية لألمانؤؤؤة لمؤؤؤتة سؤؤؤنألني  وبؤؤؤد   مؤؤؤن  لؤؤؤك، ميكؤؤؤن  70ألها فؤؤؤوايل نسؤؤؤب
لهي ة المرعيؤة للمشؤورة العلميؤة والألكنولوجيؤة وائي ؤة المرعيؤة للألنميؤذ وفريؤ  لتكاليف دورة خال  اسأل

مؤايف األرؤراو تكلمؤة دورة بسؤي ة غؤري وزاريؤة ملؤؤرر األرؤراو ومؤؤرر األرراو/اجأل مؤن اتمؤاس بؤاريل
عقد يف بون  وبافتا  ف ل، وبالألايل تكاليف، أعلو مبرتني إ  أربع مؤرات مؤن تكلمؤة دورة هي ؤة ت

 يورو يني مال 8و 6اجة إ  رويو يتاو  بني كون مثة ففرعية، سأل

هنؤؤؤاك كؤؤؤون ئؤؤؤا آثؤؤؤار يف امليزانيؤؤؤة تاملكونؤؤؤات األ ؤؤؤرى الؤؤؤيت قؤؤؤد مؤؤؤن إضؤؤؤافة إ   لؤؤؤك، و  -32
 453 إ  ثالد سؤؤنواتها لؤمألوسؤ يصؤو  يتالؤو ل الوثؤات  الؤيت  هزهؤا األمانؤة، الألييؤريات يف ف ؤ

 والشؤحن الشؤبكي البؤتو  األمانؤة سؤماراليت يألعؤني النظؤر فيهؤا أ األ رى الألكاليف وتشمو  وثيقة
 ( ةسنيورو يف الماليني  5مانة )فوايل األ تديرهالذ  

__________ 

(13) FCCC/SBI/2015/2  
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ؤرر األرؤؤؤؤؤؤؤؤؤراو ومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر دورة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤباجلانؤؤؤؤؤؤؤؤؤب اللوجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤيت، يعؤؤؤؤؤؤؤؤؤين عقؤؤؤؤؤؤؤؤؤد  يألعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  فيمؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  -33
البلدان أن  مبا ،أنش ة الشراء الألاليةزيادة تكاليف  (14)األرراو/اجألمايف األرراو يف مقر األمانة

 :ا  تألحملها فاليهي اليت  امل يمة
 ؛نياملويمني احملليني والألقني أجور توييف وإدارة ودفع )أ( 
 ؛راف امل تأجري و ديد )ب( 
 ؛يف  لك األثاد ومعدات تكنولوجيا املعلومات مبا ة،الألقني فألياجاتتوفري ا  )ج( 
 امل اعل؛ دمات  )د( 
 نقو؛ال )ه( 
 األمل املألحدة(؛عنصر )عنصر غري  تواألمن احمللي احمل )و( 
 السالمة واخلدمات األساسية )مبا يف  لك فرس اإلرماء واإلسعافات األولية(  )ز( 

 االعتبارات المتصلة بالعملية -2 
 يلي: ما اآلثار املتتبة علو العملية اككومية الدوليةمن  -34

مؤؤؤدة و  توقيؤؤؤت انألخؤؤؤاب الؤؤؤرتيليألعني النظؤؤؤر يف سؤؤؤ توقيرررن انتخررراي الرررر ي   )أ( 
 ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤةو مكاتؤؤؤب مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو ومؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو يف ، و ؤؤؤذلك و يألؤؤؤا

 ؛وائي ة المرعية للألنميذ للمشورة العلمية والألكنولوجية
موا ؤؤؤلة النظؤؤؤر يف تؤؤؤواتر  ا  سؤؤؤيألعني أي ؤؤؤ  المنشرررأة انتخررراي أعضررراء الهيئرررات )ب( 
الألحؤول وقؤد يأل لؤب   املنشؤأة  نألخابات السنوية لألع اء واألع اء املناوبني يف بعؤض ائي ؤاتا

سؤؤؤنألني تييؤؤؤريات يف توقيؤؤؤت ا نألخابؤؤؤات مؤؤؤن قبؤؤؤو مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو ومؤؤؤؤرر  ات  ؤؤؤودور جولؤؤؤة إ  
  عنيؤةع اء واألع اء املناوبني يف ائي ؤات املاأل، وبالألايل مدة ع وية رراو/اجألمايف األاألرراو
مؤؤؤرر األرؤؤراو ومؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف  ظؤؤر فيمؤؤا إ ا  ؤؤانأن تنائي ؤؤة المرعيؤؤة للألنميؤؤذ  ورمبؤؤا تؤؤود

ات  دور جولؤة الؤإجراء هذه ا نألخابات للحماظ علؤو ب ألنيالمرعي نيائي أليكلما األرراو ميكن أن 
مؤؤؤؤرر إجؤؤؤراء انألخابؤؤؤات تؤؤؤواتر  ألألؤؤؤواءم مؤؤؤعمؤؤؤدة و يؤؤؤألهل ل ينبيؤؤؤي تعؤؤؤديو إ ا  ؤؤؤان مؤؤؤا أو سؤؤؤنة ؤؤؤو 

   و سنألني  األرراو ومؤرر األرراو/اجألمايف األرراو
 االعتبارات الموضوعية -3 

 اآلثار املألعلقة باملساتو املوضوعية قيد النظر يف املماوضات:فيما يلي بعض  -35

__________ 

ومؤرر األرراو/اجألمايف األرراو يف مر ز املؤؤررات العؤاملي يف يألصور أنا ميكن عقد دورة  يرية ملؤرر األرراو  (14)
 آ ر يف البلد امل يف  بون، لكن عقد دورة أ رب سيسأللزم مرفقا  
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قؤؤؤد حتألؤؤؤاج  عمرررال والررر  العمرررل الحاليرررة األجرررداول  فرررياآلثرررار المترتبرررة  )أ( 
/اجألمؤؤؤؤؤايف اجلؤؤؤؤؤداول الزمنيؤؤؤؤؤة اكاليؤؤؤؤؤة لألنميؤؤؤؤؤذ األنشؤؤؤؤؤ ة يف إرؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤراو ومؤؤؤؤؤؤرر األرراو

علؤؤؤو وجؤؤؤا وحيألؤؤؤاج إ  هؤؤؤذا الألعؤؤؤديو،   ألني، إ  تعؤؤؤديوالمؤؤؤرعي نييف إرؤؤؤار ائي ألؤؤؤ ا، و ؤؤؤذاألرؤؤؤراو
علؤؤؤو سؤؤؤبيو املثؤؤؤؤال، ف  هارديؤؤؤدو يؤؤؤات بعؤؤؤض ائي ؤؤؤات و سؤؤؤألعرا  اخلصؤؤؤو ، اجلؤؤؤدول الؤؤؤزمين  

ألؤاج إ  تعؤديو حياآللية املالية  و أربع سؤنوات، وبالألؤايل فؤإن توقيؤت ا سألعراضؤات قؤد تلسألعر  
ترتيبؤؤات أ ؤؤرى إ  قؤؤد تكؤؤون هنؤؤاك فاجؤؤة و سؤؤنألني   ؤؤو  جولؤؤةأ ؤؤذ يف ا عألبؤؤار الألحؤؤول إ  يل

ملعاجلؤؤة أ  ثيؤؤرة يف رديؤؤد و يؤؤات بعؤؤض ائي ؤؤات يف ضؤؤوء أ  تعؤؤديالت يف توقيؤؤت ا سؤؤألعرا ، 
الدورة السادسة  اسألعراضها يفمن املقرر اليت  ا  و ية فري  اخلرباء املعين بأقو البلدان منو  مثال  ومنها 

مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو و رر مقؤؤؤررات مؤؤؤؤ العديؤؤؤد مؤؤؤن وتمؤؤؤر  (  2020)عؤؤؤام والعشؤؤؤرين ملؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو 
مؤؤت  دوريؤؤة ت هؤؤا، لكننيائي ألؤؤ اتنيمؤؤن فيؤؤت دورات هؤؤ اتيؤؤة  األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو آجؤؤا   

 ؛مراجعةإ   قرراتهذه املايع سألحألاج و سنوية  
التقارير السنوية للممنسات والهيئرات المنشرأة لمرمتمر األطرراا ومرمتمر  )ب( 

آلليؤؤؤة ية لألشؤؤؤييلالالسؤؤؤنوية للكيانؤؤؤات اإلبؤؤؤالب مأل لبؤؤؤات سؤؤؤألحألاج  األطراا/اجتمررراع األطرررراا 
كييمهؤؤا مؤؤع جولؤؤة  إ  ت /اجألمؤؤايف األرؤؤراواملاليؤؤة وائي ؤؤات املنشؤؤأة ملؤؤؤرر األرؤؤراو ومؤؤؤرر األرراو

لألعامؤو مؤع رتيبؤات لوا ؤا  ت  ؤ  عمؤو هؤذه ائي ؤات يلزم تعؤديو سنألني  ونألي ة لؤذلك، سؤ و 
 هذا الألحول 

 مراقب في العملية الحكومية الدولية بصفة المعتمدة المنظمات -باء 

إ  ا سؤؤؤألنألاجات املعألمؤؤؤدة يف دورهتؤؤؤا ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة للألنميؤؤؤذ يف دورهتؤؤؤا األربعؤؤؤني أشؤؤارت  -36
بصؤمة مراقؤب يف العمليؤة اككوميؤة عألمؤدة بشأن خمأللف سبو إشؤراك املنظمؤات املالرابعة والثالثني 

 ؤؤو سؤؤنألني عؤؤن تنميؤؤذ تلؤؤك ا سؤؤألنألاجات رهنؤؤا   يؤؤرا  ورلبؤؤت إ  األمانؤؤة أن تقؤؤدم تقر ، (15)الدوليؤؤة
  (16)بألوافر املوارد

ويؤؤؤرد حتؤؤؤديت للمعلومؤؤؤات بشؤؤؤأن تنميؤؤؤذ اسؤؤؤألنألاجات ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة للألنميؤؤؤذ املشؤؤؤار إليهؤؤؤا  -37
   2يف اجلدول  ا  موجز  2015-2014أعاله يف المتة 

بؤؤذئا ايؤؤع يهود الؤؤيت بؤؤاجلاألرؤؤراو رفؤؤب إرؤؤار النألؤؤات  الناجحؤؤة ملؤؤؤرر األرؤؤراو، ت ويف  -38
إ  تكثيؤؤؤف  هلدعو وتؤؤؤغؤؤؤري األرؤؤؤراو للألصؤؤؤد  لأليؤؤؤري املنؤؤؤا  وا سؤؤؤأل ابة لؤؤؤا، أ ؤؤؤحاب املصؤؤؤلحة 

ودعل إجراءات  مض ا نبعاثات و/أو بناء القدرة علو الألحمؤو و مؤض قابليؤة الألؤأثر  لجهوده

__________ 

(15) FCCC/SBI/2011/7 178-175، المقرات  

(16) FCCC/SBI/2014/8 225، المقرة  
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 ا  عامؤ 20أ ثؤر مؤن  ظرفيؤة الوقؤوو علؤوومؤن املناسؤب يف هؤذه ال  (17)باآلثار ال ؤارة لأليؤري املنؤا 
 هذه اجلهود يسري يف العملية اككومية الدولية بيية ت نيراقبإشراك املمن 
الؤؤؤؤؤؤدورة اكاديؤؤؤؤؤؤؤة والعشؤؤؤؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤؤراو والؤؤؤؤؤؤدورة اكاديؤؤؤؤؤؤؤة عشؤؤؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤؤؤؤرر  ؤؤؤؤؤؤالل و  -39

عمليؤؤؤة يف  مراقؤؤؤبعألمؤؤؤدة بصؤؤؤمة األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو، بلؤؤؤل العؤؤؤدد التا مؤؤؤي للمنظمؤؤؤات امل
رثؤؤو   مؤؤا   2008 عؤؤام منؤؤذ ا  تقريبؤؤعؤؤددها ت ؤؤاعف  إ  ،2 064جمموعؤؤا  مؤؤا اإلراريؤؤة ا تماقيؤؤة

و ارؤر األغؤري  أل حاب املصؤلحة ا  بصمة مراقب تنويعاملعألمدة هذه الزيادة يف مشار ة املنظمات 
 يف املساتو املألعلقة با تماقية العاملني 

األ يؤؤؤة األساسؤؤؤية للمشؤؤؤار ة ا  وتكؤؤؤرار ا  للألنميؤؤؤذ مؤؤؤرار ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة  تيف هؤؤؤذا السؤؤؤياس، أ ؤؤؤدو  -40
بصؤؤؤمة مراقؤؤؤب يف املؤؤؤداو ت املألعلقؤؤؤة باملسؤؤؤاتو عألمؤؤؤدة المعالؤؤؤة للمؤؤؤراقبني وأ يؤؤؤة إسؤؤؤهامات املنظمؤؤؤات امل

املؤؤؤراقبني يف العمليؤؤؤة إشؤؤؤراك لألعزيؤؤؤز شؤؤؤ  ا ؤؤؤذت ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة للألنميؤؤؤذ   ؤؤؤوات   مؤؤؤا   (18)املوضؤؤؤوعية
املعألمؤؤؤدة بصؤؤؤمة  لمنظمؤؤؤاتلالنؤؤؤوعي فقؤؤؤد زاد اإلسؤؤؤهام ، 2ل اجلؤؤؤدو بؤؤؤني يف يأل و مؤؤؤا اككوميؤؤؤة الدوليؤؤؤة 

يف فلقؤؤؤات والعؤؤؤرو   ورقؤؤؤات املعلومؤؤؤات األساسؤؤؤيةالألقنيؤؤؤة و  اتمراقؤؤؤب يف العمليؤؤؤة مؤؤؤن  ؤؤؤالل الورقؤؤؤ
 منؤؤؤؤؤذو   ا  هؤؤؤؤا  ميؤؤؤؤ ل  هاحبيؤؤؤؤت يكؤؤؤؤاد يكؤؤؤؤون مؤؤؤؤن املسؤؤؤؤؤألحيو حتديؤؤؤؤد ةري بؤؤؤؤؤ زيؤؤؤؤادة  ، يهؤؤؤؤاإل ومؤؤؤؤا العمؤؤؤؤو،
مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو ومؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤايف ورات فألؤؤؤد عؤؤؤدد رلبؤؤؤات الألسؤؤؤ يو يف د مؤؤؤا ،2009 عؤؤؤام

مؤؤؤؤؤؤؤؤن املنظمؤؤؤؤؤؤؤؤات اككوميؤؤؤؤؤؤؤؤة الدوليؤؤؤؤؤؤؤؤة واملنظمؤؤؤؤؤؤؤؤات غؤؤؤؤؤؤؤؤري اككوميؤؤؤؤؤؤؤؤة باسؤؤؤؤؤؤؤؤؤألمرار املقدمؤؤؤؤؤؤؤؤة  األرؤؤؤؤؤؤؤؤراو
بالؤؤدورة  يألعلؤؤ  فيمؤؤاو   9 053عؤؤدد ال لبؤؤات  بلؤؤل، عنؤؤدما 2012 عؤؤام باسؤؤألثناء، 10 000 أل ؤؤاوزي

ملؤؤؤرر األرؤراو والؤدورة اكاديؤؤة عشؤرة ملؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤراو،  ؤاوز عؤؤدد اكاديؤة والعشؤرين 
 مؤؤؤدى علؤؤؤورلبؤؤؤات تنظؤؤؤيل أنشؤؤؤ ة جانبيؤؤؤة  لعؤؤؤدد السؤؤؤنو املألوسؤؤؤ  وت ؤؤؤاعف   24 500ال لبؤؤؤات 

الؤيت  الناجحؤة هؤوداجل علؤو الأل ؤورات هؤذهوتشؤهد   السؤاب  العقؤد مؤع مقارنؤة مرات أربع املاضي العقد
 ا تماقيؤة عمليؤةبا  قؤدمالؤدفع يف هل إشؤرا األرؤراو و أ حاب املصلحة غري ب للتفيبو تبذئا األررا

 أل حاب املصلحة،  الل هذين العقدين  العمو الدعو  الناجفعلو اإلرارية، و ذلك 
إ   عؤام تلوعز بشؤكو أو ددكلف بشكو حمت ا  أفكام ا  أي  21-/م أ1املقرر ويأل من  -41

 ومنهؤؤا خنؤؤرارب يف خمأللؤؤف جوانؤؤب تنميؤؤذ نألؤؤات  مؤؤؤرر بؤؤاريل، اأ ؤؤحاب املصؤؤلحة غؤؤري األرؤؤراو 
 :يلي ما
تقؤؤدم الؤؤدعل مؤؤن املنظمؤؤات القؤؤادرة علؤؤو  لؤؤك إ  األرؤؤراو مؤؤن أجؤؤو إعؤؤداد  )أ( 

وتبليؤؤؤؤل املسؤؤؤؤا ات املعألزمؤؤؤؤة احملؤؤؤؤددة ورنيؤؤؤؤا  اخلا ؤؤؤؤة بؤؤؤؤاألرراو الؤؤؤؤيت قؤؤؤؤد حتألؤؤؤؤاج إ  هؤؤؤؤذا الؤؤؤؤدعل 
 (؛15 )المقرة

__________ 

  134و 133، المقرتان 21-/م أ1رر املق (17)
(18) FCCC/SBI/2004/10،  و98ة المقر ،FCCC/SBI/2010/27،  و ،140المقرةFCCC/SBI/2011/7،  171المقرة  
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ألو ؤؤيات تألعلؤؤ  ل وضؤؤع املنظمؤؤات وهي ؤؤات اخلؤؤرباء املعنيؤؤة  ؤؤارج إرؤؤار ا تماقيؤؤة )ب( 
بؤؤنه  مألكاملؤؤة لأل نؤؤب فؤؤا ت الألشؤؤرد املرتب ؤؤة باآلثؤؤؤار ال ؤؤارة لأليؤؤري املنؤؤا  والألقليؤؤو منهؤؤا قؤؤؤدر 

 (؛49املسأل ايف والألصد  ئا )المقرة 
نبعاثؤات، مؤع غري األرراو لوفدات ا أ حاب املصلحة ال وعي من  ءإللياا )ج( 

يف  لؤك وفؤدات  مؤض  مبا  نب اكساب املزدوج للوفدات الصادرة يف إرار بروتو ول  يوتو،
 (؛106ا نبعاثات املعألمد الصاكة لمتة ا لألزام الثانية )المقرة 

يف بوابؤؤؤة اجلهؤؤؤات الماعلؤؤؤة مؤؤؤن غؤؤؤري الؤؤؤدول  ا املألعلقؤؤؤة باملنؤؤؤا تسؤؤؤ يو إجراءاهتؤؤؤ )د( 
 (؛117اخلا ة بالعمو املألعل  باملنا  )المقرة 

غؤري األرؤراو  أ ؤحاب املصؤلحةع األرؤراو علؤو العمؤو عؤن  ثؤب مؤع يش ت )ه( 
 (؛118كمز اجلهود الرامية إ  تعزيز إجراءات الألخميف والألكيف )المقرة 

الألخميف والألكيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةاملألعاملشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار ة يف عمليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات المحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤص المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين  )و( 
 (؛119 )المقرة

األفؤؤؤؤؤؤؤؤداد رفيعؤؤؤؤؤؤؤؤة املسؤؤؤؤؤؤؤؤألوى و  بؤؤؤؤؤؤؤؤاريل -املسؤؤؤؤؤؤؤؤا ة يف برنؤؤؤؤؤؤؤؤام  عمؤؤؤؤؤؤؤؤو ليمؤؤؤؤؤؤؤؤا  )ز( 
 )د((؛120 )المقرة

مؤؤؤن أجؤؤؤو و ارؤؤؤر األ ؤؤؤحاب املصؤؤؤلحة غؤؤؤري املؤؤؤؤازين رفيعؤؤؤي املسؤؤؤألوى أل إشؤؤؤراك ) ( 
املنظمؤات  ات )ب(( وتقؤدم 121بؤاريل )المقؤرة  - تعزيز املبادرات ال وعية لربنام  عمو ليما

 (؛123)المقرة  مؤازرْينالصلة الدعل لل
إنشؤؤاء منؤؤرب لألبؤؤادل الأل ؤؤارب واملمارسؤؤات الم ؤؤلو بشؤؤأن الألخميؤؤف والألكيؤؤف  )رب( 

  ( 135)المقرة  ةاأل لي شعوببشأن اجملألمعات احمللية وال، علو حنو شامو ومألكامو

والو ؤا ت املألخصصؤة املنظمؤات  ا  يشؤ ع اتمؤاس بؤاريل  اتؤا حتديؤد وعالوة علؤو  لؤك، -42
، ويؤؤذ ر أنؤؤؤا ينبيؤؤؤي أن (19)ألكيؤؤؤفلألمؤؤل املألحؤؤؤدة علؤؤو دعؤؤؤل جهؤؤود األرؤؤؤراو لألنميؤؤؤذ إجؤؤراءات ال

مؤؤؤع ائي ؤؤؤات  تألعؤؤاون آليؤؤؤة وارسؤؤو الدوليؤؤؤة املعنيؤؤؤة باخلسؤؤاتر واألضؤؤؤرار املرتب ؤؤة بألؤؤؤأثريات تيؤؤؤري املنؤؤا 
خلؤرباء  ات الصؤلة  ؤارج وأفرقة اخلرباء القاتمؤة مبوجؤب ا تمؤاس، و ؤذلك مؤع املنظمؤات وهي ؤات ا

  (20)ا تماس
إجراءات بؤ ا  سؤلم ا  قدمون دفعالذين يرراو هناك العديد من أ حاب املصلحة غري األو  -43
ايؤع املسؤاتو  ويف ايؤع البلؤدان ويف علؤو ايؤع املسؤألوياتهذا الألقؤدم ع يتسر ينبيي املنا ، و تيري 
إشؤؤؤراك لسؤؤؤبو جديؤؤؤدة  ا  مؤؤؤألف آفاقؤؤؤتو ة مثؤؤؤري هؤؤؤذه كظؤؤؤة و لة بألنميؤؤؤذ ا تماقيؤؤؤة واتمؤؤؤاس بؤؤؤاريل  صؤؤؤاملأل

__________ 

  8، المقرة 7اتماس باريل، املادة  (19)

  5، المقرة 8اتماس باريل، املادة  (20)
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تيؤؤؤري جديؤؤدة لألألبؤؤؤع إجؤؤراءات  ا  فر ؤؤؤتألؤؤيف و يف عمليؤؤؤة ا تماقيؤؤة و ارؤؤر األأ ؤؤحاب املصؤؤلحة غؤؤؤري 
  وإبرازها وا عتاو  ا وارر األغري ينمذها أ حاب املصلحة املنا  اليت 

سؤؤألألخذ و   ا  مرتمعؤؤ لقبؤؤول يف عمليؤؤة ا تماقيؤؤةاظؤؤو عؤؤدد رلبؤؤات يولؤؤذلك مؤؤن املألوقؤؤع أن  -44
 ثؤؤؤر ألاملشؤؤؤار ة المعالؤؤؤة تؤؤؤأمني تكؤؤؤون قؤؤادرة علؤؤؤو موا ؤؤؤلة لكؤؤؤي  األمانؤؤة الألؤؤؤدابري اإلداريؤؤؤة الالزمؤؤؤة

رلؤؤب حتؤؤديثات منألظمؤؤة مؤؤن هؤؤذه املنظمؤؤات هؤؤذه الألؤؤدابري   وتشؤؤمو ة مقبولؤؤةمنظمؤؤ 2 000 مؤؤن
ة با فألمؤؤؤاظ بقبوئؤؤؤا يف العمليؤؤؤ األما ؤؤؤيو ا تصؤؤؤال وشؤؤؤهادات الألسؤؤؤ يو الؤؤؤيت تشؤؤؤري إ  اهألمامهؤؤؤل

 اليتتما يو ا تصال األمانة من قاعدة البيانات رمبا حتذو  ،لألحسني الكماءةو   لذلك وأهليألها
  ةعد  اكت مل

تنميؤؤذ اسؤؤألنألاجات ائي ؤؤة المرعيؤؤة للألنميؤؤذ يف للمعلومؤؤات بشؤؤأن  ا  حتؤؤديث 2اجلؤؤدول  ويقؤؤدم -45
قؤؤد ترغؤؤب ائي ؤؤة المرعيؤؤة و تقؤؤدم تقريؤؤر   قؤؤادرة علؤؤواألمانؤؤة كؤؤون فيؤؤت ت 2015-2014المؤؤتة 

ت ؤؤؤور إشؤؤؤؤراك أ ؤؤؤحاب املصؤؤؤؤلحة يف عمليؤؤؤؤة تقؤؤؤؤدم أفكؤؤؤار بشؤؤؤؤأن  أو ا  علمؤؤؤيف اإلفارؤؤؤؤة للألنميؤؤؤذ 
و يف ارؤر األا تماقية وتقدم إرشادات بشأن سؤبو جديؤدة لألعزيؤز إشؤراك أ ؤحاب املصؤلحة غؤري 

 ضوء نألات  مؤرر باريل 
  2اجلدول 

مراقرب فري عمليرة االتفاقيرة معتمردة بصرفة المشراركة المنظمرات للمعلومات بشأن ث يحدت
في ذلك معلومات عن تنفيرذ االنرتنتاجات التري  بما ،2015-2014اإلطارية في الفترة 

 اعتمدتها الهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذه المسألة في دورتها الرابعة والثالثين
)أ(اسألنألاجات ائي ة المرعية للألنميذ

 ت املعلوماتيدحت 
 ، حسرررب االقتضررراء، ورهنررراا بتررروافر التمويرررل والوقرررن والحيرررز، إلرررى االضرررلالعمختلرررف الهيئرررات رؤنررراءدعررروة  -ألف
 يلي  بما
السؤؤؤؤؤؤؤؤؤعي إ  إتافؤؤؤؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤؤؤؤر   -1

راقؤؤؤؤؤب عألمؤؤؤؤؤدة بصؤؤؤؤؤمة مللمنظمؤؤؤؤؤات امل
 لألقدم مدا الت

 ؤؤالل  ت الادتقؤؤدم مؤؤراقؤؤب اسؤؤألمادهتا مؤؤن فؤؤر  م املعألمؤؤدة بصؤؤمة توا ؤؤو اجلهؤؤات
مؤؤؤؤن هؤؤؤؤذا  فر ؤؤؤؤة 226أتيحؤؤؤؤت ئؤؤؤؤا ، 2015-2014المؤؤؤؤتة الؤؤؤؤدورات الرمسيؤؤؤؤة  فمؤؤؤؤي 

ملؤؤؤؤؤرر  عاشؤؤؤؤرةملؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤراو والؤؤؤؤدورة الين  ؤؤؤؤالل الؤؤؤؤدورة العشؤؤؤؤر ئؤؤؤؤا   وأتيحؤؤؤؤت القبيؤؤؤؤو
  ثلؤوو  املنظمؤات غؤري اككوميؤةمنألسؤبو  فر ؤة اغألنمهؤا 64األرراو/اجألمايف األرؤراو 
يف جلسؤؤات عامؤؤة عقؤؤدهتا سؤؤبع هي ؤؤات  ت الادألقؤؤدم مؤؤل املنظمؤؤات اككوميؤؤة الدوليؤؤة

لألقؤؤؤؤؤدم فر ؤؤؤؤؤة  27لهي ألؤؤؤؤؤني المؤؤؤؤؤرعيألني، أتيحؤؤؤؤؤت ل ربعؤؤؤؤؤنيتماوضؤؤؤؤؤية  و ؤؤؤؤؤالل الؤؤؤؤؤدورة األ
 المريؤؤ  العامؤؤو املخصؤؤص املعؤؤين مبنهؤؤاج ديربؤؤان للعمؤؤو املعؤؤززيت و ؤؤالل دور ت   الادمؤؤ

 أتؤؤؤؤؤؤؤؤؤيف، 2014يف آ ار/مؤؤؤؤؤؤؤؤؤار  وتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين األول/أ ألؤؤؤؤؤؤؤؤؤوبر  )فريؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  منهؤؤؤؤؤؤؤؤؤاج ديربؤؤؤؤؤؤؤؤؤان(
  ة لألقدم مدا التفر  18 جمموعا ما
العشؤؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤراو والؤؤؤؤدورة اكاديؤؤؤؤة و أتيحؤؤؤؤت  ؤؤؤؤالل الؤؤؤؤدورة ، 2015 عؤؤؤؤام يفو 

فر ؤؤة اغألنمهؤؤا منألسؤؤبو املنظمؤؤات  87اكاديؤؤة عشؤؤرة ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو 
غؤؤري اككوميؤؤة و ثلؤؤو املنظمؤؤات اككوميؤؤة الدوليؤؤة لألقؤؤدم مؤؤدا الت يف جلسؤؤات عامؤؤة 

األربعؤؤؤني للهي ألؤؤؤؤني المؤؤؤؤرعيألني، الثانيؤؤؤؤة و هي ؤؤؤات تماوضؤؤؤؤية  و ؤؤؤؤالل الؤؤؤدورة  أربؤؤؤؤععقؤؤؤدهتا 
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 ت املعلوماتيدحت 

ألقؤؤؤؤؤؤؤدم مؤؤؤؤؤؤؤدا الت  و ؤؤؤؤؤؤؤالل دورات فريؤؤؤؤؤؤؤ  منهؤؤؤؤؤؤؤاج ديربؤؤؤؤؤؤؤان يف لفر ؤؤؤؤؤؤؤة  30أتيحؤؤؤؤؤؤؤت 
 ، أتؤؤؤؤيف2015أيلول/سؤؤؤؤبألمرب وتشؤؤؤؤرين األول/أ ألؤؤؤؤوبر  - شؤؤؤؤبارب/فرباير وآب/أغسؤؤؤؤ ل

 فر  لألقدم مدا الت  9جمموعا  ما

مات اسؤؤؤؤؤؤهإزيؤؤؤؤؤادة اسؤؤؤؤؤألخدام  -2
املؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراقبني والعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرو  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيت 
يقؤؤؤدمو ا يف فلقؤؤؤات العمؤؤؤو 

 وا جألماعات 

فلقؤة عمؤو واجألمؤايف  86املشار ة يف  نيللمراقب تأتيح الل المتة املشمولة بالألقرير، 
فلقؤة  54)مبا فيهؤا فلقؤات العمؤو املنظمؤة  ؤالل فؤتة انعقؤاد الؤدورات(، وأتيحؤت يف 

 ضا  و عر  ا  مراقب 331 لألقدم عرو ، وقدم نيمنها فر  للمراقب
العمو يف إرؤار الل نؤة الألنميذيؤة املعنيؤة  ةفرقاإلشارة علو وجا اخلصو  إ  أن أدر  و 

 هل منألسؤؤؤبوهارشؤؤؤحيملنظمؤؤؤات غؤؤؤري فكوميؤؤؤة،   ثلؤؤؤنيت ؤؤؤل يف ع ؤؤؤويألها بالألكنولوجيؤؤؤا 
 ؤؤالل قاعؤؤدة أ ؤؤبف   مؤؤا  العمؤؤو  ةفرقؤؤأيف أعمؤؤال  ماعليؤؤةيشؤؤار ون بو فسؤؤب األ ؤؤول 

ا جألماعؤات العاديؤة لل نؤة الداتمؤة املعنيؤة بالألمويؤو الؤيت  ؤر  ثؤالد مؤرات يف السؤؤنة، 
 ا ،فريؤؤ  اخلؤؤرباء املعؤؤين بأقؤؤو البلؤؤدان منؤؤو وفلقؤؤات عمؤؤو و ؤؤذلك يف ا جألماعؤؤات العاديؤؤة 

 درجؤؤؤؤةب ة فاعلؤؤؤؤة ويسؤؤؤؤا واشؤؤؤؤار ممراقؤؤؤؤب املعألمؤؤؤؤدة بصؤؤؤؤمة املنظمؤؤؤؤات  و ثلؤؤؤؤأن يشؤؤؤؤارك 
 ا  إفصاتي هاقياسباإلمكان يعد  مل

زيؤؤؤؤادة فؤؤؤؤر  عقؤؤؤؤد جلسؤؤؤؤات  -3
 إفارة منألظمة

 جلسؤؤؤؤؤؤة إفارؤؤؤؤؤؤة 13الرؤسؤؤؤؤؤؤاء، مؤؤؤؤؤؤع نظمؤؤؤؤؤؤت األمانؤؤؤؤؤؤة، مؤؤؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤؤاب إتافؤؤؤؤؤؤة فر ؤؤؤؤؤؤة للألحؤؤؤؤؤؤاور 
فريؤؤؤ  عقؤؤؤدت جلسؤؤؤألا إفارؤؤؤة  ؤؤؤالل دورات ، 2014 عؤؤؤام   فمؤؤؤي2015و 2014 عؤؤؤامي

إفارؤؤة ؛ وجلسؤؤألا للهي ألؤؤني المؤؤرعيألني ربعؤؤني ؤؤالل الؤؤدورة األ ؛ وجلسؤؤألا إفارؤؤةمنهؤؤاج ديربؤؤان
  ملؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراوعاشؤؤؤرة ملؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو والؤؤؤدورة ال ينعشؤؤؤر ال ؤؤؤالل الؤؤؤدورة 

؛ فريؤؤؤؤ  منهؤؤؤؤاج ديربؤؤؤؤان، عقؤؤؤؤدت ثؤؤؤؤالد جلسؤؤؤؤات إفارؤؤؤؤة  ؤؤؤؤالل دورات 2015 عؤؤؤؤام ويف
؛ وجلسؤؤؤألا إفارؤؤؤة  ؤؤؤالل األربعؤؤني للهي ألؤؤؤني المؤؤؤرعيألنيالثانيؤؤؤة و الؤؤؤدورة وجلسؤؤألا إفارؤؤؤة  ؤؤؤالل 

عشؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤؤايف اديؤؤؤؤة ين ملؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤراو والؤؤؤؤدورة اكالعشؤؤؤؤر اكاديؤؤؤؤة و الؤؤؤؤدورة 
  وإضؤؤافة إ   لؤؤك، عقؤؤدت األمينؤؤة الألنميذيؤؤة تسؤؤع جلسؤؤات إفارؤؤة  ؤؤالل المؤؤتة األرؤؤراو

اكاديؤؤة الؤؤدورة املشؤؤمولة بؤؤالألقرير وعقؤؤد املبعؤؤود اخلؤؤا  إ  املؤؤراقبني جلسؤؤيت إفارؤؤة  ؤؤالل 
 ملؤرر األرراو/اجألمايف األرراو  دية عشرةاملؤرر األرراو والدورة اكوالعشرين 

 يلي  ما تشجيع مضيفي الدورات القادمة لممتمر األطراا وممتمر األطراا/اجتماع األطراا على -باء

مراعؤؤؤاة مسؤؤؤألة ف ؤؤؤل مكؤؤؤان  -1
 ا جألمايف

معنيؤة أ ؤوات ‘ف ؤاء  تمنؤا  مؤواز، ودعؤمعر   ريسيفكومة بريو علو ز ل ت فافظت
 الؤوعي  ؤاللإ  ؤاء جانبيؤة ومعؤار  وخمأللؤف بؤرام   ا  اسأل او أفداث  ذال ‘املنا  بأليري
فيؤؤت  ،ؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراوالؤؤدورة العاشؤؤرة ملؤؤملؤؤؤرر األرؤؤراو و العشؤؤرين  الؤؤدورة
  ا  وإيابؤؤؤؤا   هابؤؤؤؤمنألظمؤؤؤؤة نقؤؤؤؤو  ؤؤؤؤدمات انعقؤؤؤؤاد املؤؤؤؤؤرر عؤؤؤؤن رريؤؤؤؤ  مبكؤؤؤؤان املعؤؤؤؤر   ترب ؤؤؤؤ
لقدرتؤؤؤؤا علؤؤؤؤو   نعقؤؤؤؤاد املؤؤؤؤؤررا  مكانؤؤؤؤ لؤؤؤؤو بؤؤؤؤورجي - ا ألؤؤؤؤارت اككومؤؤؤؤة المرنسؤؤؤؤية بؤؤؤؤاريلو 

سؤؤؤؤؤمو امليف  لؤؤؤؤؤك معؤؤؤؤؤر  املنؤؤؤؤؤا   مبؤؤؤؤؤا ،يف املؤؤؤؤؤؤررمألوقؤؤؤؤؤع مشؤؤؤؤؤارك  40 000اسؤؤؤؤؤأليعاب 
  ومؤؤؤؤؤؤؤن اجلؤؤؤؤؤؤؤدير بالؤؤؤؤؤؤؤذ ر أن (Climate Generations Areasم )جمؤؤؤؤؤؤؤا ت أجيؤؤؤؤؤؤؤال املنؤؤؤؤؤؤؤا م

جمؤؤؤاور ملكؤؤؤان انعقؤؤؤاد ل املعؤؤؤر  يف مكؤؤؤان نؤؤؤزِ يل اككومؤؤؤة المرنسؤؤؤية  انؤؤؤت أول بلؤؤؤد م ؤؤؤيف 
 علو األقدام ا  لو ول إليا سري ايف املؤرر  املعألمدين   للمشار نيا تأ  ا املؤرر الرتيسي،
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 ةإشؤؤؤؤؤؤراك أ ؤؤؤؤؤؤحاب املصؤؤؤؤؤؤلح -2
 وأثناءها يف حت ريات الدورات

ت مؤؤؤرر ادور لؤؤألح ؤؤري المراقؤؤب يف  هؤؤات املعألمؤؤدة بصؤؤمة للامل ؤؤيمني إشؤؤراك فيمؤؤا يألصؤؤو ب
فكومؤؤة بؤؤريو أ ؤؤحاب املصؤؤلحة غؤؤؤري  قربؤؤؤتاألرؤؤراو ومؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو، 

مكؤؤؤان ضؤؤؤعت جمموعؤؤة مؤؤؤن األفؤؤداد املوازيؤؤؤة دا ؤؤو و ملنؤؤا  و املألعلؤؤؤ  باو إ  النقؤؤا  ارؤؤر األ
 جهؤات تنسؤي ألؤألف مؤن سؤبع يشراك أ حاب املصلحة إل ا  فريقنشأت   وأاو ارجا نعقاد 

ت فكومؤؤة بؤؤريو سلسؤؤلة مؤؤن األفؤؤداد ونظمؤؤشؤؤراتف أ ؤؤحاب املصؤؤلحة  خأللؤؤف ملكرسؤؤة م
الؤؤدورة العشؤؤرين ملؤؤؤرر  اجلمهؤؤور بق ؤؤايا تيؤؤري املنؤؤا ، و ؤؤذلك  ؤؤاللعامؤؤة مؤؤالت لألوعيؤؤة اكو 

معلؤؤؤل رتيسؤؤؤي يف الألح ؤؤؤري  و   شؤؤؤرة ملؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراوااألرؤؤؤراو والؤؤؤدورة الع
نظمؤؤت لؤؤدورة العشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو والؤؤدورة العاشؤؤرة ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو، ل

تشؤؤرين األول/أ ألؤؤوبر ثالثؤؤة أيؤؤام يف علؤؤو امألؤؤداد أل ؤؤحاب املصؤؤلحة  ا  عامليؤؤ ا  ار رتاسؤؤة بؤؤريو فؤؤو 
ناقشؤؤة مل نيوالؤؤورني نيلؤؤدوليإ  أ ؤؤحاب املصؤؤلحة ادعوة جهؤؤت الؤؤو فيؤؤت يف ليمؤؤا،  2014

‘ أ ؤؤؤؤوات معنيؤؤؤؤة بأليؤؤؤؤري املنؤؤؤؤا ‘وأشؤؤؤؤرك معؤؤؤؤر  املنؤؤؤؤا   ب املألعلؤؤؤؤ  ألمويؤؤؤؤولديؤؤؤؤدة لاجلمؤؤؤؤر  ال
وعؤؤؤي اجلمهؤؤؤور  وإضؤؤؤافة إ  أ  ؤؤؤو تيؤؤؤري املنؤؤؤا  و شؤؤؤخص يف مناقشؤؤؤات  100 000 فؤؤؤوايل
فريؤؤؤ  إشؤؤؤراك أ ؤؤؤحاب املصؤؤؤلحة مؤؤؤذ رة تمؤؤؤاهل مؤؤؤع حتؤؤؤالف الشؤؤؤعوب األ ؤؤؤلية أبؤؤؤرم  لؤؤؤك، 

جنؤؤؤا  بؤؤؤريو يف  ويف ‘أ ؤؤؤوات معنيؤؤؤة بأليؤؤؤري املنؤؤؤا ‘ا يف معؤؤؤر   ؤؤؤواهتفيؤؤؤز أل  ؤؤؤمان وجؤؤؤودل
يف  ‘السؤؤكان األ ؤؤلينييؤؤوم ‘اسأل ؤؤافت فكومؤؤة بؤؤريو  ا ،مكؤؤان انعقؤؤاد املؤؤؤرر الرتيسؤؤي  وأ ؤؤري 

وعملؤؤؤت مؤؤؤع منظمؤؤؤات شؤؤؤ  معألمؤؤؤدة بصؤؤؤمة ‘ أ ؤؤؤوات معنيؤؤؤة بأليؤؤؤري املنؤؤؤا ‘ أ ؤؤؤواتمعؤؤؤر  
لألحؤدد يف اجللسؤات العامؤة امن  ؤالل جلسؤات اإلفارؤة ومؤن  ؤالل تؤوفري فؤر  مراقب 

  للدورة العشرين ملؤرر األرراو والدورة العاشرة ملؤرر األرراو/اجألمايف األرراو
أ ؤؤؤحاب املصؤؤؤلحة والألوعيؤؤؤة شؤؤؤراك أولؤؤؤت فكومؤؤؤة فرنسؤؤؤا أ يؤؤؤة  بؤؤؤرية إل ،علؤؤؤو هؤؤؤذا املنؤؤؤوالو 

فريؤؤ  لؤؤديها يف هؤؤذا الصؤؤدد  و ؤؤان  مكثمؤؤةا  العامؤؤة يف إرؤؤار الألح ؤؤري للمؤؤؤرر وبؤؤذلت جهؤؤود
غ ؤؤؤؤي  إ  لق ؤؤؤؤايا المنيؤؤؤؤة والألنظيميؤؤؤؤة علؤؤؤؤو فؤؤؤؤد سؤؤؤؤواء،معؤؤؤؤين باشؤؤؤؤراك أ ؤؤؤؤحاب املصؤؤؤؤلحة إل

عمليؤؤة  ترلقؤؤأ، 2014 عؤؤام ويف  رؤؤرس إشؤؤرا هلجمموعؤؤة واسؤؤعة مؤؤن أ ؤؤحاب املصؤؤلحة و 
  ‘جمؤؤا ت أجيؤؤال املنؤؤا ‘يف تصؤؤميل  ،يف  لؤؤك اجلمهؤؤور مبؤؤا ،تشؤؤاور مؤؤع أ ؤؤحاب املصؤؤلحة

 مشؤؤؤؤرويف وضؤؤؤع عالمؤؤؤؤات للمصؤؤؤادقة علؤؤؤؤو األفؤؤؤؤدادا  أي ؤؤؤؤ ألرلؤؤؤ ، 2015 عؤؤؤؤام أواتؤؤؤو ويف
ملؤؤؤؤرر مؤؤع الؤؤؤدورة اكاديؤؤة والعشؤؤؤرين الؤؤؤذ  لؤؤا شؤؤؤرا ة  اجملألمؤؤؤع املؤؤدينالؤؤؤيت ينمؤؤذها املشؤؤاريع  أو

 منألصؤؤؤؤؤؤؤؤف ويف ؛األرؤؤؤؤؤؤؤؤراو والؤؤؤؤؤؤؤؤدورة اكاديؤؤؤؤؤؤؤؤة عشؤؤؤؤؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤؤؤؤؤؤايف األرؤؤؤؤؤؤؤؤراو
ألعؤؤؤاب تماعليؤؤؤة يف الؤؤؤزوار شؤؤؤراك برنؤؤؤام  توعيؤؤؤة عؤؤؤرب اإلنتنؤؤؤت إل ا  أي ؤؤؤ رلؤؤؤ أل ، 2015 عؤؤؤام
يف  مبؤؤا لم ألمؤع املؤدين،شؤ  لفكومؤؤة فرنسؤا أنشؤ ة دعمؤت   مؤا  يف املوقؤع  افتاضؤية وجولؤة

الؤؤؤدورة اكاديؤؤؤة والعشؤؤؤرين ملؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو والؤؤؤدورة فريؤؤؤ  رتاسؤؤؤة قؤؤؤد عو لشؤؤؤباب  ل لؤؤؤك مؤؤؤؤرر 
اكادية عشؤرة ملؤؤرر األرراو/اجألمؤايف األرؤراو اجألماعؤات منألظمؤة مؤع  ثلؤي اجملألمؤع املؤدين 

لؤؤيت  ؤؤر  الألمؤؤاو  منيؤؤة االق ؤؤايا البشؤؤأن ا  و لؤؤك حتديؤؤدوالق ؤؤايف اخلؤؤا  علؤؤو مؤؤدار العؤؤام 
الؤؤدورة اكاديؤؤة والعشؤؤرين ملؤؤؤرر رتؤؤيل  ؤؤر    مؤؤا   هؤؤانظمألاألفؤؤداد الؤؤيت  تبشؤؤأ ا، ودعمؤؤ

 األرؤؤؤراو والؤؤؤدورة اكاديؤؤؤة عشؤؤؤرة ملؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤايف األرؤؤؤراو نصؤؤؤف يؤؤؤوم  ؤؤؤالل فؤؤؤتة
موقؤؤع املؤؤؤرر يف  ويف املنظمؤؤات غؤؤري اككوميؤؤة منألسؤؤيب شؤؤراك  ثلؤؤي ايؤؤع قبؤؤو الؤؤدورات إل مؤؤا

 ‘فلؤؤؤؤول معؤؤؤؤر ‘و‘ ملنؤؤؤؤا جمؤؤؤؤا ت أجيؤؤؤؤال ا‘معؤؤؤؤر  وجؤؤؤؤود يشؤؤؤؤهد بؤؤؤؤاريل،  - لؤؤؤؤو بؤؤؤؤورجي
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(Gallerie des Solutions)  )علؤو الألؤزام فكومؤة بؤدوره ملكؤان الرتيسؤي ار او بؤ)مبادرة  ا ؤة
وسؤؤؤ و معؤؤؤر  وسؤؤؤع مشؤؤؤار ة  كنؤؤؤة مؤؤؤن أ ؤؤؤحاب املصؤؤؤلحة  بإ ؤؤؤاد بي ؤؤؤة مواتيؤؤؤة ألفرنسؤؤؤا 

جمؤؤا ت ‘معؤؤر  ضؤؤل و أسؤؤبوعني  زيؤؤارة  ؤؤالل  100 000 وفؤؤدهل ‘جمؤؤا ت أجيؤؤال املنؤؤا ‘
الشؤؤؤعوب هؤؤؤا في مبؤؤؤا ،املنظمؤؤؤات غؤؤؤري اككوميؤؤؤةمنألسؤؤؤبو ديرها يؤؤؤأجنحؤؤؤة خمأللمؤؤؤة  ‘املنؤؤؤا أجيؤؤؤال 

أتؤؤؤؤؤا   ا ،عمومؤؤؤؤو   ونالبحؤؤؤؤود واأل ؤؤؤؤادمييأوسؤؤؤؤؤارب و  ،والنقابؤؤؤؤات ،األ ؤؤؤؤلية، واملؤؤؤؤدن واملنؤؤؤؤار 
 ،ا  مؤؤليف 60و ،ا  جانبيؤؤ ا  فؤؤدث 360ومعؤؤر ،  100  اجملؤؤال ل ‘جمؤؤا ت أجيؤؤال املنؤؤا ‘معؤؤر  

  ا  ثقافي ا  معرض 20و

االقتررراا المتعلررس بانتكشرراا مضرريفي الرردورات المقبلررة لمررمتمر األطررراا ومررمتمر األطراا/اجتمرراع األطررراا  -جيم
 يلي، رهناا بتوافر الموارد المالية  ما إلمكانيةواألمانة 

تنظؤيل أنشؤؤ ة رفيعؤة املسؤؤألوى  -1
عألمؤؤؤؤدة مبشؤؤؤؤار ة املنظمؤؤؤؤات امل

مراقؤؤؤؤؤؤب أثنؤؤؤؤؤؤاء اجلؤؤؤؤؤؤزء بصؤؤؤؤؤؤمة 
 الرفيع املسألوى

لؤؤدورة العشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو والؤؤدورة العاشؤؤرة ملؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو،  ا يف
املنظمؤؤؤات شؤؤؤار ت فيهؤؤؤا  ؤؤؤان هنؤؤؤاك عؤؤؤدد قليؤؤؤو مؤؤؤن األفؤؤؤداد الرفيعؤؤؤة املسؤؤؤألوى الؤؤؤيت 

املسؤؤاواة بؤؤني اجلنسؤؤني  ‘انيةنسؤؤشؤؤؤون اجليؤؤوم ال‘ مراقؤؤب  ونؤؤاقش فؤؤددعألمؤؤدة بصؤؤمة امل
و ؤؤذلك مؤؤن  ة،ياناجلنسؤؤالشؤؤؤون و عنيؤؤني بؤؤاملرأة املمؤؤن املألحؤؤدد فيؤؤت  ؤؤان وتيؤؤري املنؤؤا  

 .يةلشباباملنظمات غري اككومية منألسيب ا
 رفيؤؤع املسؤؤألوى املنؤؤا  لعقؤؤد فؤؤوار مبألكؤؤراملألعلؤؤ  بعمؤؤو للرتاسؤؤة بؤؤريو يؤؤوم ليمؤؤا واسؤؤأليلت 

اإلراريؤؤؤة وأ ؤؤؤحاب املصؤؤؤلحة غؤؤؤري األرؤؤؤراو، لألسؤؤؤريع ا تماقيؤؤؤة بؤؤؤني األرؤؤؤراو وهي ؤؤؤات 
يف مكافحؤؤة  لدورهبؤؤاملنؤؤا  وا عؤؤتاو جلميؤؤع أ ؤؤحاب املصؤؤلحة املألعلقؤؤة بجؤؤراءات اإل

 .تيري املنا 
فؤوار مؤنظل بؤني  ثلؤي اككومؤات شؤكو األفداد رفيعة املسألوى وا ذ عدد قليو من 

   ؤؤؤؤ  زيؤؤؤؤادة اإلجؤؤؤؤراءاتلألحديؤؤؤؤد رؤؤؤؤرس و  ينو الراتؤؤؤؤدارؤؤؤؤر األوأ ؤؤؤؤحاب املصؤؤؤؤلحة غؤؤؤؤري 
يف األفؤداد ة فاعلؤة شؤار ماقؤب مر عألمؤدة بصؤمة العديد من  ثلؤي املنظمؤات املوشارك 
زيؤؤؤادة املألعلقؤؤؤة ب ؤؤؤرورة تعزيؤؤؤز الرسؤؤؤالة العامليؤؤؤة   مؤؤؤن  الئؤؤؤا إسؤؤؤعت فكومؤؤؤة بؤؤؤريو الؤؤؤيت 

الألعؤؤؤاون بؤؤؤني أ ؤؤؤحاب املصؤؤؤلحة املألعؤؤؤددين بشؤؤؤأن تيؤؤؤري املنؤؤؤا    ؤؤؤذا ال مؤؤؤو  و مسؤؤؤألوى 
اجلديؤدة  رتاسؤة بؤريو والرتاسؤة المرنسؤيةأرلقؤت ونألي ة ليوم ليمؤا للعمؤو املألعلؤ  باملنؤا ، 

بشؤؤؤكو مشؤؤؤتك ومكألؤؤؤب األمؤؤؤني العؤؤؤام لألمؤؤؤل املألحؤؤؤدة وأمانؤؤؤة ا تماقيؤؤؤة اإلراريؤؤؤة  وقألهؤؤؤا
لؤدورة ا املنؤا  يف عؤاملي بشؤأن اتمؤاسإبؤرام دعل يؤلبنؤاء ز ؤل  بؤاريل - برنؤام  عمؤو ليمؤا

عشؤؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤؤؤؤايف اديؤؤؤؤؤة العشؤؤؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤراو والؤؤؤؤؤدورة اكاكاديؤؤؤؤؤة و 
 - برنؤؤام  عمؤؤو ليمؤؤامؤؤع  إ  جنؤؤبا  جنبؤؤ ،رتاسؤؤة بؤؤريووأرلقؤؤت  يف بؤؤاريل  األرؤؤراو
 بوابة اجلهات الماعلة من غري الدول اخلا ة بالعمو املألعل  باملنا  ، باريل

عشؤؤؤؤؤؤرة ملؤؤؤؤؤؤؤرر اديؤؤؤؤؤؤة العشؤؤؤؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤؤؤرر األرؤؤؤؤؤؤراو والؤؤؤؤؤؤدورة اكاكاديؤؤؤؤؤؤة و لؤؤؤؤؤؤدورة ا ؤؤؤؤؤؤالل و 
عة أيؤؤام يف سلسؤؤلة مؤؤن األفؤؤداد علؤؤو مؤؤدى سؤؤبنظمؤؤت األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو، 
بؤاريل  -أفؤداد برنؤام  عمؤو ليمؤا  تبؤاريل  و انؤ - إرار شرا ة برنام  عمو ليما

أتيحؤؤؤؤت فيهؤؤؤؤؤا عية رمسيؤؤؤؤة رفيعؤؤؤؤة املسؤؤؤؤألوى يضؤؤؤؤامو ا  أفؤؤؤؤداث ا  مواضؤؤؤؤيعي ا  الؤؤؤؤيت عرفؤؤؤؤت تر يؤؤؤؤز 
 وفلؤؤؤؤو    هؤؤؤؤل ؤؤؤحاب املصؤؤؤؤلحة غؤؤؤؤري األرؤؤؤؤراو فر ؤؤؤؤة عؤؤؤؤر  ق ؤؤؤؤايا يف جمؤؤؤؤا ت عملأل
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يف  ايؤؤة األسؤؤبويف األول ليمؤؤا للعمؤؤو املألعلؤؤ  باملنؤؤا  يؤؤوم وت ؤؤمن ملعاجلؤؤة هؤؤذه الق ؤؤايا  
مؤؤن بيؤؤنهل  املنؤؤا  مبشؤؤار ة مألحؤؤدثنياملألعلقؤؤة بجؤؤراءات اإلرفيؤؤع املسؤؤألوى بشؤؤأن  ا  اجألماعؤؤ
فكومؤؤة فرنسؤا بعؤؤض األفؤداد رفيعؤؤة ونظمؤت مراقؤؤب  معألمؤؤدة بصؤمة منظمؤات  ثلؤو 

يف  لؤك  مبؤا ألمانؤة،اتشارك فيها  ومل  ات رابع رمسيتكن  مل ، لكنهااأل رىاملسألوى 
شؤؤؤارك فيهؤؤؤا ماتؤؤؤدة مسؤؤؤألديرة ناقشؤؤؤت الؤؤؤدور القيؤؤؤاد  للمؤؤؤرأة يف الألصؤؤؤد  لأليؤؤؤري املنؤؤؤا ، 

   ات الصؤؤؤؤلة بالشؤؤؤؤؤون اجلنسؤؤؤؤانية مراقؤؤؤؤباملعألمؤؤؤؤدة بصؤؤؤؤمة املنظمؤؤؤؤات مألكلمؤؤؤؤون مؤؤؤؤن 
ألمانؤؤؤة، بؤؤالألواز  مؤؤؤع اجلؤؤؤزء لمبؤؤؤادرة  و، وهؤؤ‘الألييؤؤؤريحنؤؤؤو ز ؤؤل ‘وباملثؤؤو، جؤؤؤرت أفؤؤؤداد 

 مراقب املعألمدة بصمة مشار ة املنظمات ا  أي وعرفت الرفيع املسألوى، 

 يلي  بما ملالبة األمانة، حيثما يكون ممكناا ومنانباا، -دال

تسؤؤهيو و ؤؤول األرؤؤراو إ   -1
الورقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والألقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارير الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيت 

املعألمؤؤؤؤؤؤؤدة  تقؤؤؤؤؤؤؤدمها اجلهؤؤؤؤؤؤؤات
 مراقب بصمة

ورقؤؤؤؤؤات املنظمؤؤؤؤؤات غؤؤؤؤؤري اككوميؤؤؤؤؤة واملنظمؤؤؤؤؤات   إباشؤؤؤؤؤر امليألؤؤؤؤؤا  لألرؤؤؤؤؤراو الو ؤؤؤؤؤول 
 اككومية الدولية عرب  محة تقدم الوثات  اخلا ة باألرراو: 

<http://unfccc.int/5900.php>  
نتنؤؤؤت مكرسؤؤؤة لألقؤؤؤدم علؤؤؤو اإلتعمؤؤؤو األمانؤؤؤة علؤؤؤو إعؤؤؤداد بوابؤؤؤة  ،وعؤؤؤالوة علؤؤؤو  لؤؤؤك

قؤؤؤدم ورقاهتؤؤؤا وتقاريرهؤؤؤا تمراقؤؤؤب املعألمؤؤؤدة بصؤؤؤمة رؤؤؤراو واملنظمؤؤؤات ألأليف لألسؤؤؤالوثؤؤؤات  
 إلكتونيا   ويبقو إفراز تقدم يف  لك مرهونا  بألوافر املوارد 

اسألخدام مسؤا ات اجلهؤات  -2
مراقؤؤؤؤؤؤب يف املعألمؤؤؤؤؤؤدة بصؤؤؤؤؤؤمة 
علومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات إعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداد وثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  امل

 األساسية

يف إعؤؤؤداد يف ا عألبؤؤؤار ة بؤؤؤمراقاملعألمؤؤؤدة بصؤؤؤمة إسؤؤؤهامات املنظمؤؤؤات أ ؤؤؤذ األمانؤؤؤة وا ؤؤؤو ت
، وعنؤؤؤد ا قأل ؤؤؤاء، يف تصؤؤؤميل األنشؤؤؤ ة الصؤؤؤادر تكليؤؤؤف  ؤؤؤا وثؤؤؤات  املعلومؤؤؤات األساسؤؤؤية

الل نؤؤؤؤة الداتمؤؤؤؤة املعنيؤؤؤؤة علؤؤؤؤو ن ؤؤؤؤاس جمموعؤؤؤؤة واسؤؤؤؤعة مؤؤؤؤن ائي ؤؤؤؤات املواضؤؤؤؤيعية مؤؤؤؤن مثؤؤؤؤو 
آليؤؤؤة وارسؤؤؤو الدوليؤؤؤة ، وجلنؤؤؤة الألكيؤؤؤف، و الل نؤؤؤة الألنميذيؤؤؤة املعنيؤؤؤة بالألكنولوجيؤؤؤا، و بالألمويؤؤؤو

، منألؤؤدى ديربؤؤان لبنؤؤاء القؤؤدرات، و املعنيؤؤة باخلسؤؤاتر واألضؤؤرار املرتب ؤؤة بألؤؤأثريات تيؤؤري املنؤؤا 
 لؤؤك مؤؤن أمثلؤؤة مؤؤن   و مؤؤن ا تماقيؤؤة( 6)تنميؤؤذ املؤؤادة  العمؤؤو مؤؤن أجؤؤو الألمكؤؤني املنؤؤا يو 

المتة املشمولة بؤالألقرير هنؤاك إسؤهامات مؤن جهؤات معألمؤدة بصؤمة مراقؤب نلظؤر فيهؤا مؤن 
لل نؤؤؤة الداتمؤؤؤة املعنيؤؤؤة قؤؤؤدم إسؤؤؤهامات بشؤؤؤأن تصؤؤؤميل املنألؤؤؤدى الثالؤؤؤت  ؤؤؤالل دعؤؤؤوة إ  ت

توجيهؤؤات وإعؤؤداد  )ب(رجؤؤياكمويؤؤو ، وقؤؤد ر ؤؤزت علؤؤو تعزيؤؤز اتسؤؤاس وتنسؤؤي  الألبالألمويؤؤو
بشؤؤأن سؤؤبو بلؤؤورة نألؤؤات  عمليؤؤات تقيؤؤيل ا فألياجؤؤات الألكنولوجيؤؤة يف هي ؤؤة مشؤؤاريع ميكؤؤن 

اسؤؤألخدام األراضؤؤي وتييؤؤري املألعلقؤؤة بألقنيؤؤة الرقؤؤة   واسؤؤألمادت الو )ج(يف  ايؤؤة امل ؤؤاو تنميؤؤذها
ملنظمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات غؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري وقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن  2014اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤألخدام األراضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي واكراجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يف أواتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو 

يف  ا  مميؤؤؤؤد ا  ماسؤؤؤؤههؤؤؤؤذه الورقؤؤؤؤات إت مثلؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا  ،)د(/املنظمات اككوميؤؤؤؤة الدوليؤؤؤؤةاككوميؤؤؤؤة
 علؤؤؤو  لؤؤؤك، وعؤؤؤالوة  )ه، و(ن ا تماقيؤؤؤةمؤؤؤ 6املؤؤؤادة  ين الثؤؤؤاين والثالؤؤؤت بشؤؤؤأنوار اكؤؤؤتنظؤؤؤيل 

د الت ومسؤؤؤا ات مبؤؤؤعلؤؤؤو وجؤؤؤا الألحديؤؤؤد  الل نؤؤؤة الألنميذيؤؤؤة املعنيؤؤؤة بالألكنولوجيؤؤؤا تأقؤؤؤر 
لل نؤؤؤؤؤة وضؤؤؤؤع اإلفارؤؤؤؤؤات اخلمؤؤؤؤؤل مراقؤؤؤؤؤب يف عألمؤؤؤؤدة بصؤؤؤؤؤمة  ثلؤؤؤؤؤو املنظمؤؤؤؤؤات امل قؤؤؤؤدمها

البيانؤؤؤؤات  إ  أن وجؤؤؤا اخلصؤؤؤؤو و ؤؤؤدر اإلشؤؤؤؤارة علؤؤؤؤو   )ز(الألنميذيؤؤؤة املعنيؤؤؤؤة بالألكنولوجيؤؤؤؤا
يف  بؤؤدورهامراقؤؤب اسؤؤألخدمت عألمؤؤدة بصؤؤمة ها املنظمؤؤات املأل قؤؤدمواملؤؤد الت الألقنيؤؤة الؤؤيت

مالألقريؤؤؤر املألعلؤؤؤ  بؤؤؤالألقييل والعؤؤؤر  العؤؤؤام ثنؤؤؤاتيي السؤؤؤنوات لألؤؤؤدفقات  وهؤؤؤو  أ  تقريؤؤؤر فؤؤؤين،

http://unfccc.int/5900.php
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 ) (الل نؤؤؤؤة الداتمؤؤؤؤة املعنيؤؤؤؤة بالألمويؤؤؤؤوالؤؤؤؤذ  أعدتؤؤؤؤا م 2014 لعؤؤؤؤام الألمويؤؤؤؤو املألعلؤؤؤؤ  باملنؤؤؤؤا 
مؤؤؤؤؤن  6حاب املصؤؤؤؤؤلحة يف تنميؤؤؤؤؤذ املؤؤؤؤؤادة ومتقريؤؤؤؤؤر عؤؤؤؤؤن املمارسؤؤؤؤؤات اجليؤؤؤؤؤدة ملشؤؤؤؤؤار ة أ ؤؤؤؤؤ

النبعاثؤؤات النااؤؤة  ات الصؤؤلة باألنشؤؤ ة اإلضؤؤافية لاملسؤؤاتو ب يألعلؤؤ  فيمؤؤاو   )رب(ا تماقيؤؤةم
ألنشؤؤ ة اإلضؤؤافية لالنبعاثؤؤات يعؤؤد مر ؤؤز معلومؤؤات ليمؤؤا ل، ) (عؤؤن إزالؤؤة اليابؤؤات وتؤؤدهورها

 2015 عؤؤؤام ديسؤؤؤمرب/ول ؤؤؤانون األيف  الؤؤؤذ  ألرلؤؤؤ   النااؤؤؤة عؤؤؤن إزالؤؤؤة اليابؤؤؤات وتؤؤؤدهورها
/املنظمات  ثلؤؤو املنظمؤؤات غؤؤري اككوميؤؤة فيؤؤا قؤؤدم )ك(2014خؤؤرباء يف للنألي ؤؤة  جألمؤؤايف 
أدرجؤؤؤؤؤت   مؤؤؤؤؤا  األرؤؤؤؤؤراو  الؤؤؤؤؤواردة مؤؤؤؤؤن راءاآلمؤؤؤؤؤد الت، إضؤؤؤؤؤافة إ   اككوميؤؤؤؤؤة الدوليؤؤؤؤؤة

يف املناقشؤؤات  ؤؤالل  ،مراقؤؤب يف منألؤؤدى ديربؤؤانعألمؤؤدة بصؤؤمة مؤؤد الت مؤؤن املنظمؤؤات امل
وثؤؤؤؤات  برنؤؤؤؤام  عمؤؤؤؤو نؤؤؤؤريو  املألعلؤؤؤؤ   ويف ،مؤؤؤؤن منألؤؤؤؤدى ديربؤؤؤؤانوالرابعؤؤؤؤة  اجللسؤؤؤؤألني الثالثؤؤؤؤة

 يألعلؤؤ  فيمؤؤاو    ؤؤريةمؤؤتة السؤؤنألني األل بألؤؤأثريات تيؤؤري املنؤؤا  والقابليؤؤة للألؤؤأثر بؤؤا والألكيؤؤف معؤؤا
أنشؤؤ ة با  مقتفؤؤ 150أ ثؤؤر مؤؤن ت ؤؤل  د ال  ملؤؤ 17 ؤؤة عمؤؤو آليؤؤة وارسؤؤو الدوليؤؤة، ورد خب
 ظر فيها ونل 

 يلي  بما ،رهناا بتوافر الموارد وحيثما يكون منانباا  ،األمانةملالبة  -هاء

إتافؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إمكانيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤألبدال  -1
األمسؤؤؤؤؤاء يف نظؤؤؤؤؤؤام الألسؤؤؤؤؤؤ يو 
عؤؤؤؤؤؤؤؤرب اإلنتنؤؤؤؤؤؤؤؤت يف يؤؤؤؤؤؤؤؤروو 

 اسألثناتية

املعألمؤؤؤؤدة يألؤؤؤؤيف نظؤؤؤؤام الألسؤؤؤؤ يو عؤؤؤؤرب اإلنتنؤؤؤؤت جلهؤؤؤؤات ا تصؤؤؤؤال املعي نؤؤؤؤة يف املنظمؤؤؤؤات 
دعت ال رورة إ   لؤك قبؤو انألهؤاء املوعؤد مراقب اسألبدال أمساء املشار ني  لما بصمة 

للمشؤؤار ني رلؤؤب  هؤؤذا األمؤؤر يألؤؤيف  و إ  أن يألأ ؤؤد ف ؤؤور املشؤؤارك أو النهؤؤاتي احملؤؤدد
األمانؤؤة عمليؤؤة  تألؤؤيف، )ل(الالزمؤؤة  ووفقؤؤا   سؤؤألنألاج ائي ؤؤة المرعيؤؤة للألنميؤؤذ السؤؤمر تأشؤؤريات

ظؤؤام الألسؤؤ يو عؤؤرب مراقؤؤب مؤؤن  ؤؤالل نعألمؤؤدة بصؤؤمة اسؤؤألبدال أمسؤؤاء  ثلؤؤي املنظمؤؤات امل
 اإلنتنت قبو الدورات و الئا يف يروو اسألثناتية، و لك رهنا  بألوافر املوارد 

زيؤؤؤؤؤؤؤؤادة عؤؤؤؤؤؤؤؤدد ا جألماعؤؤؤؤؤؤؤؤات  -2
 اليت تلبت عرب اإلنتنت

، واجألماعؤات اجلؤزء غؤري الرمسيؤة تلبت ايع اجللسات العامة، واجللسات العامة الألقييمية
يف  فية، والؤؤؤؤؤدورات الألدريبيؤؤؤؤؤة اإلعالميؤؤؤؤؤةاالرفيؤؤؤؤؤع املسؤؤؤؤؤألوى، وجلسؤؤؤؤؤات اإلفارؤؤؤؤؤة الصؤؤؤؤؤح

مؤرر األرراو ومؤرر األرراو/اجألمايف األرراو وائي ؤة المرعيؤة ا جألماعات الكربى )
  ويبؤت أي ؤا  (للمشورة العلمية والألكنولوجية وائي ة المرعية للألنميؤذ وفريؤ  اتمؤاس بؤاريل

ا األمانؤؤة، رهنؤؤا  بألؤؤوافر عؤؤدد خمألؤؤار مؤؤن األنشؤؤ ة اخلا ؤؤة واألنشؤؤ ة اجلانبيؤؤة الؤؤيت تنظمهؤؤ
تبؤؤت بانألظؤؤام أي ؤؤا  اجألماعؤؤات  ،املؤؤوارد وعنؤؤدما يكؤؤون  لؤؤك مناسؤؤبا   وإضؤؤافة إ   لؤؤك

جلنؤؤة ا مألثؤؤال، واجمللؤؤل الألنميؤؤذ  آلليؤؤة الألنميؤؤة النظيمؤؤة، وجلنؤؤة اإلشؤؤراو علؤؤو الألنميؤؤؤذ 
لك املؤؤؤوارد بؤؤؤذ تأي ؤؤا  عنؤؤؤدما مسحؤؤ ت  وبثؤؤؤ، والل نؤؤؤة الداتمؤؤة املعنيؤؤؤة بالألمويؤؤواملشؤؤتك

اجألماعؤؤؤات الل نؤؤؤة الألنميذيؤؤؤة املعنيؤؤؤة بالألكنولوجيؤؤؤا، وفلقؤؤؤات العمؤؤؤو اخلا ؤؤؤة بالألمويؤؤؤو 
ألصؤؤؤؤؤؤميل لالل نؤؤؤؤؤؤة ا نألقاليؤؤؤؤؤؤة و منألؤؤؤؤؤؤدى السؤؤؤؤؤؤل ات الورنيؤؤؤؤؤؤة املعي نؤؤؤؤؤؤة، و األجؤؤؤؤؤؤو،  ال ويؤؤؤؤؤؤو

لل نؤؤؤة الألنميذيؤؤؤة آلليؤؤؤة وارسؤؤؤو الدوليؤؤؤؤة ، وجلنؤؤؤة الألكيؤؤؤف، واالصؤؤؤندوس األ  ؤؤؤر للمنؤؤؤا 
األفؤؤداد الؤؤؤيت  عؤؤدد عؤؤرو  مؤؤا  املرتب ؤؤة باثؤؤار تيؤؤؤري املنؤؤا  املعنيؤؤة باخلسؤؤاتر واألضؤؤرار 

تبؤؤت  ؤؤو يؤؤوم  ؤؤالل مؤؤؤرر األرؤؤراو ومؤؤؤرر األرراو/اجألمؤؤايف األرؤؤراو زيؤؤادة شؤؤبيهة 
ملؤؤرر ؤرر األرراو والدورة الثامنة ملالثامنة عشرة   الل الدورةا  فدث 101 بذلك: من

العشؤؤرين ملؤؤؤرر األرؤؤراو  الؤؤدورةأفؤؤداد  ؤؤالل  209، إ  األرراو/اجألمؤايف األرؤؤراو
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)أ(اسألنألاجات ائي ة المرعية للألنميذ
 ت املعلوماتيدحت 

الؤدورة اكاديؤة  ؤالل ا  فدث 302، مث والدورة العاشرة ملؤرر األرراو/اجألمايف األرراو
    والعشرين ملؤرر األرراو والدورة اكادية عشرة ملؤرر األرراو/اجألمايف األرراو

   241، المقرة FCCC/SBI/2012/15، و178، المقرة FCCC/SBI/2011/7 أ( ) 

 _http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing> انظر ب( ) 

committee/items/9053.php>  
 _http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM>انظر ج( ) 

tec_cfi_tna>  
  <http://unfccc.int/resource/docs/2014/tp/02.pdf>يف الوثيقة الألالية:  8و 6المقرتني  انظر د( ) 

 /http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items>انظر  ه( ) 

8210.php>  
 /http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/dialogues> انظر و( ) 

items/8938.php>  
 TEC brief numbers 4-8 and the "Acknowledgements" sections therein, available atانظر  ز( ) 

<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_documents>  

 _http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing>انظر   ( ) 

committee/items/8034.php>  
   FCCC/SBI/2014/3 رب( ) 

، البلؤؤدان الناميؤؤة األرؤؤراو علؤؤو املسؤؤا ة 16-/م أ1مؤؤن املقؤؤرر  70شؤ ع مؤؤؤرر األرؤؤراو، يف المقؤؤرة   ( ) 
يف إجؤؤراءات الألخميؤؤؤف يف ق ؤؤايف اليابؤؤؤات با ضؤؤ اليف باألنشؤؤؤ ة الألاليؤؤة:  مؤؤؤض ا نبعاثؤؤات النااؤؤؤة 

عؤن تؤدهور اليابؤات؛ واحملافظؤة علؤو خمؤزون الكربؤون يف عن إزالة اليابات؛ و مض ا نبعاثات النااؤة 
 اليابات؛ واإلدارة املسألدامة لليابات؛ وتعزيز خمزون الكربون يف اليابات 

 ؛ وانظر أي ا  15، المقرة 18-/م أ9املقرر  ك( ) 
<http://unfccc.int/land_use_and_climate_change/redd/items/8458.php>  

 ‘ 1‘)ه(178المقرة  ،FCCC/SBI/2011/7 ل( ) 
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 المرفس األول

 ثانيرةللردورة الالعناصر التي يمكن إدراجها في جدول األعمال الممقرن   
 والعشرين لممتمر األطراا

 افألألا  الدورة  )أ(

 املساتو الألنظيمية: )ب(

 ؛والعشرين ثانيةلا دورتا يف األرراو مؤرر رتيل انألخاب '1'
 اعألماد النظام الدا لي؛ '2'
 إقرار جدول األعمال؛ '3'
 انألخاب أع اء املكألب غري الرتيل؛ '4'
 مراقب؛ بصمة منظمات قبول '5'
 ؛(1)يف  لك أعمال دوريت ائي ألني المرعيألني مبا تنظيل األعمال، '6'
 مواعيد وأما ن انعقاد الدورات املقبلة؛ '7'
  الألمويض وثات  تقرير اعألماد '8'

 تقريرا ائي ألني المرعيألني: )ج(

 والألكنولوجية؛ العلمية للمشورة المرعية ائي ة تقرير '1'
 تقرير ائي ة المرعية للألنميذ   '2'
  اتماس باريل تقرير المري  العامو املخصص املعين ب '3'

لد ول اتماس باريل فيز النما  ولعقد الدورة األو  ملؤرر األرراو العامو الألح ريات  ؤ(د)
 بو ما اجألمايف األرراو يف اتماس باريل 

النظؤؤؤر يف املقتفؤؤؤات املقدمؤؤؤة مؤؤؤن األرؤؤؤراو إلد ؤؤؤال تعؤؤؤديالت علؤؤؤو ا تماقيؤؤؤة مبوجؤؤؤب  (هؤ)
 :15املادة 

 ا تماقية؛ من 4 املادة من( و)2 المقرة لألعديو الروسي ا حتاد من مقدم مقت  '1'
مؤؤؤؤؤن  18و 7مقؤؤؤؤت  مقؤؤؤؤدم مؤؤؤؤن بؤؤؤؤؤابوا غينيؤؤؤؤا اجلديؤؤؤؤدة واملكسؤؤؤؤؤيك لألعؤؤؤؤديو املؤؤؤؤادتني  '2'

 ا تماقية 
__________ 

، يؤدعو مؤؤرر األرؤراو المريؤ  العامؤو املخصؤص املعؤين 9، المقؤرة 11-/م أإ1مع الو ية الواردة يف املقؤرر  راشيا   (1)
 من املقرر  اتا  8باتماس باريل أن ي  لع باألعمال الألح ريية ال رورية بشأن املسألة املشار إليها يف المقرة 
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 تقرير جلنة الألكيف  (و)

 ثريات تيري املنا  آلية وارسو الدولية املعنية باخلساتر واألضرار املرتب ة بألأ (ز)

 ت وير الألكنولوجيا ونقلها وتنميذ آلية الألكنولوجيا: ) (

 تكنولوجيا وشبكة ومر ز بالألكنولوجيا املعنية الألنميذية لل نة املشتك السنو  الألقرير '1'
 املنا ؛

 لية لالتماقية املا واآللية الألكنولوجيا آلية بني الرواب  '2'
مؤن  4)أ( و)ب( مؤن املؤادة 2 مايؤة أفكؤام المقؤرتني المؤرعيألني ا سألعرا  الثؤاين ملؤدى   (رب)

  (2)ا تماقية

 املساتو املألعلقة بالألمويو: ( )

 الألمويو ال ويو األجو املألعل  باملنا ؛ '1'
 املساتو املألعلقة بالل نة الداتمة املعنية بالألمويو؛ '2'

 تقرير الل نة الداتمة املعنية بالألمويو؛ (أ)
  الل نة الداتمة املعنية بالألمويوتف اسألعرا  ويا (ب)

تقرير الصندوس األ  ر للمنا  املقدم إ  مؤؤرر األرؤراو واإلرشؤادات املوجهؤة إ   '3'
 الصندوس األ  ر للمنا ؛

تقريؤؤر مرفؤؤ  البي ؤؤة العامليؤؤة املقؤؤدم إ  مؤؤؤرر األرؤؤراو واإلرشؤؤادات املوجهؤؤة إ  مرفؤؤ   '4'
 البي ة العاملية؛

 ساد  لآللية املالية؛ا سألعرا  ال '5'
عمليؤؤؤؤؤة لألحديؤؤؤؤؤد املعلومؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤيت يألعؤؤؤؤؤني علؤؤؤؤؤو األرؤؤؤؤؤراو تقؤؤؤؤؤدميها وفقؤؤؤؤؤا  الشؤؤؤؤؤرويف يف  '6'

  (3)باريل من اتماس 9من املادة  5 للمقرة
البالغؤؤؤؤؤؤات املقدمؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤن األرؤؤؤؤؤؤراو املدرجؤؤؤؤؤؤة يف املرفؤؤؤؤؤؤ  األول لالتماقيؤؤؤؤؤؤة واسؤؤؤؤؤؤألعرا ل هؤؤؤؤؤؤذه  (ك)

  (4)البالغات

 األرراو غري املدرجة يف املرف  األول لالتماقية البالغات املقدمة من  (ل)

__________ 

الثانيؤؤة والعشؤؤرين ملؤؤرر األرؤؤراو بؤؤالنظر إ  اعألمؤؤاد يقؤت  فؤؤذو هؤؤذا البنؤد مؤؤن جؤؤدول األعمؤؤال املؤقؤت للؤؤدورة  (2)
  اتماس باريل 

  55، المقرة 21-/م أ1نظر املقرر ا (3)

رمبؤؤؤا يؤؤؤود مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو أن ي لؤؤؤب إ  ائي ؤؤؤة المرعيؤؤؤة للألنميؤؤؤذ أن تسؤؤؤاعد يف تنقؤؤؤيف رراتؤؤؤ  وإجؤؤؤراءات الألقيؤؤؤيل  (4)
  17-/م أ2من املقرر  26للمقرة  وا سألعرا  الدوليني وفقا  
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 بناء القدرات مبوجب ا تماقية  (م)

 :ا تماقية من 4 املادة من 9و 8 المقرتني تنميذ (ن)

 (؛10-أ /م1 بة )املقرروا سأل ا الألكيف تدابري بشأن آير  بوينل عمو برنام  تنميذ '1'
  منوا   البلدان بأقو املألعلقة املساتو '2'

 الق ايا اجلنسانية وتيري املنا   ( )

 مساتو أ رى أفالألها ائي ألان المرعيألان إ  مؤرر األرراو  (يف)

 املساتو اإلدارية واملالية واملؤسسية: (و)

 ؛2015 لعام تقرير مراجعة اكسابات والبيانات املالية '1'
 ؛2017-2016أداء امليزانية لمتة السنألني  '2'
 سياس عملية ا تماقية اإلرارية ا ا  القرارات يف  '3'

 اجلزء الرفيع املسألوى: ( )

 ؛بيانات األرراو '1'
 بيانات املنظمات املشار ة بصمة مراقب  '2'

   أ رى مساتو (س)

 ا ألألام الدورة: (ر)

 والعشرين؛ الثانية دورتا عن األرراو مؤرر تقرير اعألماد '1'
 إغالس الدورة  '2'
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 الثاني المرفس

العناصررررر الترررري يمكررررن إدراجهررررا فرررري جرررردول األعمررررال الممقررررن للرررردورة   
عشرررررة لمررررمتمر األطررررراا العامررررل بوصررررفه اجتمرررراع األطررررراا فرررري  ثانيررررةال

 بروتوكول كيوتو
 افألألا  الدورة  )أ(

 املساتو الألنظيمية: )ب(
 إقرار جدول األعمال؛ '1'
 أع اء حيلون حمو أع اء من املكألب؛انألخاب  '2'
 يف  لك أعمال دوريت ائي ألني المرعيألني؛ مبا تنظيل األعمال، '3'
 اعألماد تقرير وثات  الألمويض؛ '4'
 فالة الألصدي  علو تعديو الدوفة لربوتو ول  يوتو  '5'

 تقريرا ائي ألني المرعيألني: )ج(

 والألكنولوجية؛ العلمية للمشورة المرعية ائي ة تقرير '1'
 تقرير ائي ة المرعية للألنميذ   '2'

 املساتو املألصلة بالية الألنمية النظيمة  )د(

 املساتو املألصلة بالألنميذ املشتك  )هؤ(

 تقرير جلنة ا مألثال  )و(
 صندوس الألكيف:املساتو املألصلة ب (ز)

 الألكيف؛  ندوس جملل تقرير '1'
 ا سألعرا  الثالت لصندوس الألكيف  '2'

الألقرير املألعل  باجألمايف املاتدة املسألديرة الؤوزار  الرفيؤع املسؤألوى بشؤأن زيؤادة ال مؤو  يف  ) (
 ا لألزامات مبوجب بروتو ول  يوتو 

 : (1)البالغات املقدمة من األرراو املدرجة يف املرف  األول لالتماقية واسألعرا ل هذه البالغات )رب(

 البالغات الورنية؛ '1'
__________ 

  من بروتو ول  يوتو  1من املادة  7يرد تعريف مص لف مررو مدرج يف املرف  األولم يف المقرة  (1)
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ا تماقيؤة  يفألرراو املألعلقة بمتة ا لألزام األو  للأل ميع واحملاسبة اتية لنهرير الاألقال '2'
اليت هي أرراو أي ا  يف بروتو ول  يوتو )الربوتو ول( وئا الألزامات مقيدة يف املرف  

 ؛بروتو ول  يوتواملقدمة مبوجب  باء للربوتو ول )األرراو املدرجة يف املرف  باء(
ألرؤؤراو املدرجؤؤة يف مؤؤتة ا لألؤؤزام الثانيؤؤة لواحملاسؤؤبة السؤؤنو  املألعلؤؤ  بتقريؤؤر الأل ميؤؤع  '3'

 املرف  باء مبوجب بروتو ول  يوتو 

 بناء القدرات مبوجب بروتو ول  يوتو  ) (

  :يلي مبا املألصلة املساتو (ك)

 ؛من بروتو ول  يوتو 2من املادة  3المقرة  '1'
  من بروتو ول  يوتو 3من املادة  14المقرة  '2'

مسؤؤؤاتو أ ؤؤؤرى أفالألهؤؤؤا ائي ألؤؤؤان المرعيألؤؤؤان إ  مؤؤؤؤرر األرؤؤؤراو العامؤؤؤو بو ؤؤؤما اجألمؤؤؤايف  (ل)
  األرراو يف بروتو ول  يوتو 

 املساتو اإلدارية واملالية واملؤسسية: (م)

 ؛2015 لعام تقرير مراجعة اكسابات والبيانات املالية '1'
   2017-2016أداء امليزانية لمتة السنألني  '2'

 اجلزء الرفيع املسألوى: (ن)

 ؛بيانات األرراو '1'
 بيانات املنظمات املشار ة بصمة مراقب  '2'

   أ رى مساتو ( )

 ا ألألام الدورة: (يف)

اعألماد تقرير مؤرر األرراو العامو بو ما اجألمايف األرراو يف بروتو ول  يوتو عن  '1'
 ؛عشرة ثانيةدورتا ال

 إغالس الدورة  '2'
    


