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 FCCC/SBI/2016/8/Add.1 -إضا ة   

طرررام ومرر تمر ايطرررام ال امرر  مشرراريم مقرررراح مة الررة إلررى مرر تمر اي  
 ةةصفه اجتماع ايطرام    ةروتةكةل كيةتة للنظر  يها واعتمادها

 (2015-2014تعرا  الدولية )والر التقييم عملية من األو  ا ولة حمصلة 22-أ م/- املقرر مشروع
  نة باريس املعنية ببناء القدرات 22-/م أ-مشروع املقرر 

 التفاقية من 6 املادة بشأن الدوحة عمل برنامل فعالية حتسن 22-أ م/- املقرر مشروع
 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية 22-/م أ-مشروع املقرر 
 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية 12-/م أإ-مشروع املقرر 
 املشيكارتعرا  املباده التوجيدية للتنفي   12-/م أإ-مشروع املقرر 
 الرتعرا  الثالث لصندوق التكيف 12-/م أإ-مشروع املقرر 
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  ا تتاح الدورف -أوالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

( يف مركــز املــؤ رات التنفيــ ع قـدت الــدورة الرابعــة واألربعــون للدي ــة الفرعيــة للتنفيــ  )هي ــة  -1
  .2016مايو أيار/ 26إ   16العاملي يف بون، بأملانيا، يف الفية من 

 16 الثنـن، السـيد تومـاس خروتسـومل )بولنـدا(، يـوم التنفيـ وافتتمل الـدورة  رئـيس  هي ـة  -2
أيار/مــايو، ورّحـــب اميــت األطـــرامل واملــراقبن. ورحـــب أيضــاا بالســـيد زيدــوا شـــن )الصــن( نائبـــاا 

، يافا )غامبيـا( بالسيد ريداترحب ، أيار/مايو 20ا لسة الثانية املعقودة يف  ويف ،لرئيس اني ة
وأثنــاء ا لســة العامــة الفتتاحيــة، أدلــ  الســيدة  .نــا مقــرراا  الــ ي كــان قــد انضــم لتــو  إ  الــدورة،

 .(1)لورانس توبيانا )فرنسا( ببيان بارم رئارة مؤ ر األطرامل

  المسائ  التنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إقرار جدول ايعمال -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2الفرعي )البند 

أيار/مـــايو، يف مـــ كرة أعـــدهتا  16، يف جلســـتدا األو  املعقـــودة يف التنفيـــ نظـــرت هي ـــة  -3
(. وأد  ممثلــو FCCC/SBI/2016/1األمينــة التنفي يــة تتضــمن جــدول األعمــال املؤقــ  وشــروحه )

 واجملموعة ا امعة.والصن  77  يف ذلك بيانات بارم جمموعة ال مبا ربعة أطرامل ببيانات،
وإبقاء البنـد  5جدول األعمال مت ارتبعاد البند  التنفي ويف ا لسة نفسدا، أقرت هي ة  -4

. ووافقــ  هي ــة التنفيــ  علــا اقــياح الــرئيس أن مــري مشــاورات مــت األطــرامل )أ( معلقــاا 4الفرعــي 
عـن التقـدم احملـرز يف اا يـر من جدول األعمال املؤق ، وأن يرفت إ  اني ة تقر  5املدتمة بشأن البند 

علــا اقــياح الــرئيس أن مــري نائــب الــرئيس مشــاورات  هــ ا الشــأن. ووافقــ  هي ــة التنفيــ  أيضــاا 
عــن نتــائل مشــاوراته يف ا لســة  )أ( وأن يقــدم تقريــراا 4يف البنــد الفرعــي  حــول كيفيــة املضــي قــدماا 

 .ي فتناخلتامية ني ة ال
مـــن  5إ  األطــرامل عــن مشــاوراته بشــأن البنــد  ريــراا ويف ا لســة الثانيــة، قــدم الــرئيس تق -5

الــت تعــر  نتــائل  FCCC/SBI/2016/L.2جــدول األعمــال املؤقــ  وقــدم إ  هي ــة التنفيــ  الوثيقــة 
وبنـــاء علـــا اقـــياح مـــن الـــرئيس، اعتمـــدت هي ـــة  وأد  ببيانـــات ممثلـــو ثالثـــة أطـــرامل. املشـــاورات.

__________ 

)يرجــــــا الضــــــغط علــــــا  www.unfccc.int/5900نــــــا البيــــــان متــــــاح يف بوابــــــة املســــــا ات يف العنــــــوان التــــــايل:  (1)
 (."SBI 44"مث اختيار  SBIحت  العنوان  اSubmissions from Partiesا

http://www.unfccc.int/5900
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واملعرو  أدنا ، ليحل حمـل جـدول األعمـال الـ ي  التنفي  جدول األعمال الوارد يف تلك الوثيقة
 اعتمدته يف جلستدا األو .

 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
 تيسري تبادل اآلراء يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية؛ )ج( 
 األحداث األخرى املقررة؛ )د( 
 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس. )هـ( 

املعلومــات املقدمــة مــن األطــرامل املدرجــة يف املرفــ  األول لالتفاقيــة وارــتعرا   -3
 ه   املعلومات:

حالـــــة تقـــــدع وارـــــتعرا  تقـــــارير فـــــية الســـــنتن الثانيـــــة املقدمـــــة مـــــن  (أ) 
 ؛األطرامل املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية

بالغــــات الوطنيــــة السادرــــة والتقــــارير األو  لفــــية جتميــــت وتوليــــف ال (ب) 
 السنتن املقدمة من األطرامل املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية؛

حمصـــــــلة ا ولـــــــة األو  مـــــــن عمليـــــــة التقيـــــــيم والرـــــــتعرا  الدوليـــــــة  (ج) 
 (؛2014-2015)

تنقـــــيمل ااملبـــــاده التوجيديـــــة تعـــــداد البالغـــــات الوطنيـــــة الـــــواردة مـــــن  (د) 
األطــــرامل املدرجــــة يف املرفــــ  األول لالتفاقيــــة، ا ــــزء الثــــاين: مبــــاده 

 يتعلـ  فيمـاتوجيدية لتفاقية األمم املتحدة اتطارية بشأن تغري املنـاخ 
 بتقدع البالغات الوطنيةا.

 درجة يف املرف  األول لالتفاقية:املعلومات املقدمة من األطرامل غري امل -4
املعلومـــات الــــواردة يف البالغـــات الوطنيــــة املقدمـــة مــــن األطـــرامل غــــري  (أ) 

)أ بقي ه ا البنـد الفرعـي مـن جـدول املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية 
 ؛األعمال معلقاا(

 تقدع الدعم املايل والتقين؛ (ب) 
للتقـــارير احملدثـــة لفـــية الســـنتن التقـــارير املـــوجزة بشـــأن التحليـــل التقـــين  (ج) 

 املقدمة من األطرامل غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية.
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وضـــت طرائـــ  وإجـــراءات لتشـــغيل وارـــتخدام الســـجل العمـــومي املشـــار إليـــه يف  -5
 من اتفاق باريس. 4من املادة  12الفقرة 

ه يف وضـــت طرائـــ  وإجـــراءات لتشـــغيل وارـــتخدام الســـجل العمـــومي املشـــار إليـــ -6
 من اتفاق باريس. 7من املادة  12الفقرة 

 املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو: -7
 ارتعرا  طرائ  وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛ (أ) 
 ارتعرا  املباده التوجيدية للتنفي  املشيك؛ (ب) 
اتجـــراءات واآلليـــات واليتيبـــات املؤرســـية للطعـــن يف قـــرارات اجمللـــس  (ج) 

 التنفي ي آللية التنمية النظيفة.
 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواا. -8
 خطط التكيف الوطنية. -9

 الرتعرا  الثالث لصندوق التكيف. -10
بــــــدعم تنفيــــــ   يتعلــــــ  فيمــــــانطــــــاق وطرائــــــ  التقيــــــيم الــــــدوري آلليــــــة التكنولوجيــــــا  -11

 باريس. اتفاق
 بناء القدرات يف البلدان النامية: -12

 الرتعرا  الشامل الثالث لتنفي  إطار بناء القدرات مبوجب التفاقية؛ (أ) 
الرـــــتعرا  الشـــــامل الثالـــــث لتنفيـــــ  إطـــــار بنـــــاء القـــــدرات مبوجـــــب  (ب) 

 بروتوكول كيوتو؛
 اختصاصات  نة باريس املعنية ببناء القدرات. (ج) 

 من التفاقية. 6ارتعرا  برنامل عمل الدوحة بشأن املادة  -13
 ري تنفي  تدابري التصدي:تأث -14

 وبرنامل العمل؛ احملسَّن املنتدى (أ) 
طرائــــ  املنتــــدى املعــــين بتــــأثري تنفيــــ  تــــدابري التصــــدي وبرنــــامل عملــــه  (ب) 

 ووفائفه مبوجب اتفاق باريس؛
 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  14املسائل املتعلقة بالفقرة  (ج) 
  .10-أ /م1التقدم احملرز يف تنفي  املقرر  (د) 

ــــدوري املقبــــل للدــــدمل العــــاملي الطويــــل األجــــل مبوجــــب  -15 نطــــاق الرــــتعرا  ال
 التفاقية وللتقدم العام احملرز حنو حتقيقه.
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 القضايا ا نسانية وتغرير املناخ. -16
 ترتيبات الجتماعات احلكومية الدولية. -17
 املسائل اتدارية واملالية واملؤرسية: -18

 املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية؛املسائل  (أ) 
 مواصلة ارتعرا  مدام األمانة وعملياهتا؛ (ب) 
امتيــــازات وحصـــــانات األفـــــراد العــــاملن يف اني ـــــات املنشـــــأة مبوجـــــب  (ج) 

 بروتوكول كيوتو؛
 امتيازات وحصانات األفراد العاملن يف اني ات املنشأة مبوجب التفاقية. (د) 

 مسائل أخرى. -19
 إغالق الدورة والتقرير املتعل  هبا. -20

أيار/مـــــايو، أد  ببيانـــــات ممثلـــــو تســـــعة  17ويف ا لســـــة األو  املســـــتأنفة املعقـــــودة يف  -6
والصـــــن، واجملموعـــــة ا امعـــــة، والحتـــــاد األورو ،  77  اليف ذلـــــك بارـــــم جمموعـــــة  مبـــــا أطـــــرامل،

ول ا زريـة الصـغرية، وأقـل البلـدان منـواا، وجمموعة السالمة البي ية، واجملموعة األفريقية، وحتـالف الـد
معاهـــدة جتـــارة الشـــعوب، والرابطـــة املســـتقلة  - والتحـــالف البوليفـــاري لشـــعوب أمريكتنـــا الالتينيـــة

لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. وأد  أيضاا ببيانات ممثلـو منظمـات غـري حكوميـة 
عنيــة بشــؤون املــرأة والقضــايا ا نســانية، ومنظمــات للنقابــات العماليــة، ومنظمــات غــري حكوميــة م

 .(2)غري حكومية للشباب، ومنظمات غري حكومية بي ية، ومنظمات للشعوب األصلية
أيار/مايو، قدم الرئيس تقريراا عن املشاورات  26ويف ا لسة الثالثة املستأنفة املعقودة يف  -7

 تواف  وجود بعدم األطرامل   وأخرب)أ(. 4لفرعي غري الرمسية الت أجراها نائب الرئيس بشأن البند ا
 اقـياح علـا بنـاءا  التنفيـ ، هي ة وقررت. الفرعي البند هب ا يتعل  فيما األمام إ  الطري  بشأن آراء
 سة واألربعن.اخلام لدورهتا املؤق  األعمال جدول يف املسألة ه   إدراج الرئيس، من

 تنظيم أعمال الدورف -ةاء 
 (األعمال جدول من( ب)2 الفرعي البند)

نظــرت هي ــة التنفيــ  يف هــ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتدا األو  الــت  -8
وجــه فيدــا الــرئيس النتبــا  إ  املــ كرة اتعالميــة املتعلقــة بتنظــيم أعمــال الــدورة الــت ن شــرت علــا 

 اتفقـ  الـرئيس، مـن اقـياح علـا وبنـاءا  .(3)الصفحة الشبكية للدورة الرابعـة واألربعـن ني ـة التنفيـ 
__________ 

فيدــا البيانــات غــري امللقــاة أثنــاء ا لســة العامــة، يف البوابــة اتلكيونيــة لتقــدع التقــارير  تــرد نصــوب البيانــات، مبــا (2)
<www.unfccc.int/5900> انقــــر علــــا ا(submissions from Parties ا حتــــ  عنــــوانSBI يحيلــــك إ  البوابــــة ل
 ا(.statementsا، مث احبث عن اSBI 44اخي ا مث اتلكيونية لتقدع التقارير،

(3) <www.unfccc.int/9392>. 
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 إليدـا املشـار املعلومـات مـ كرة يف املبـن العمـل برنـامل أرـاس علـا قدماا  املضي علا التنفي  هي ة
فاوضـــات يف امل اختتــام بشــأن اني ــة اعتمــدهتا أن رــب  الــت (4)الرــتنتاجات مــت و اشــياا  أعــال ،

 الوق  املنارب ومماررات العمل ذات الصلة.

 تيسير تبادل اآلراء    إطار عملية المشاوراح والت ليالح الدولية -جيم 

 (األعمال جدول من( ج)2 الفرعي البند)

ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتدا األو   -9 نظــــرت هي ــــة التنفي
ادل وأحاطــ  علمــا باملعلومــات الــت قــدمدا الــرئيس بشــأن تنظــيم حلقــة العمــل األو  لتيســري تبــ

 21و 20اآلراء يف إطــار عمليــة املشــاورات والتحلــيالت الدوليــة الــت كــان مــن املقــرر إجرا هــا يف 
 أيار/مايو.

ــــا  إ  املرفــــ  الرابــــت مــــن املقــــرر  -10 وكــــ لك إ  الصــــفحة  17-/م أ2ووجــــه الــــرئيس النتب
ملشـــــاورات وأبلـــــئ الـــــرئيس هي ـــــة التنفيـــــ  بـــــأن نتـــــائل عمليـــــة ا .(5)الشـــــبكية لتيســـــري تبـــــادل اآلراء

والتحلـــيالت الدوليـــة رتشـــمل، بالنســـبة لكـــل طـــرمل، حمضـــراا لوقـــائت جلســـة تيســـري تبـــادل اآلراء 
 .(6)موجزاا عن التحليل التقين للتقرير احملدث لفية السنتناا وتقرير 

 المقررف ايخرى ايحداث -دال 
 )د( من جدول األعمال(2 الفرعي البند)

ــــ  يف هــــ ا البنــــد -11 الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتدا األو   نظــــرت هي ــــة التنفي
وأحاط  علمـاا باملعلومـات الـت قـدمدا الـرئيس بشـأن األحـداث الـت صـدر هبـا تكليـف، وأبـرزت 

 اجتماعات اخلرباء التقنين الت هي يف صميم عمليات الفحا التقين.

 ضاء المكتب غير الرئيسأع انتخاب -هاء 
 (األعمال جدول من( ه)2 الفرعي البند)

نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستدا األو  وكـ لك  -12
ــر األو ، ا لســة ويف يف جلســتدا الثالثــة املســتأنفة.  النظــام مشــروع مــن 27 بالقاعــدة الــرئيس ذكَّ

 دا،نفســــ ا لســــة ويف  تــــنا علــــا أن تنتخــــب هي ــــة التنفيــــ  مقرر هــــا.الــــت بــــه املعمــــول الــــداخلي
 مــت تنســيقدا ومــري جاريــة املقــر ر ملنصــب باليشــيمل املتعلقــة املشــاورات أن التنفيــ  هي ــة لحظــ 
 كيوتـو وبروتوكـول التفاقيـة إطـار يف األخـرى اني ـات  ميـت اليشيحات بشأن ا ارية املشاورات

 رئيس مؤ ر األطرامل. رلطة حت  هبا امللح 
__________ 

(4) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213، الفقرات . 

(5) <www.unfccc.int/9382>. 
 .<www.unfccc.int/8722>أدنا  واملوقت الشبكي  42انظر الفقرة  (6)
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 ملنصــب ترشــيحات أي تــرد مل بأنــه األطــرامل الــرئيس أبلــئ املســتأنفة، الثالثــة ا لســة ويف -13
 املقـرر رـيبقا بـه، املعمـول الـداخلي النظـام مشـروع مـن 22 املـادة مـن 2 للفقـرة وفقاا  وأنه، املقر ر

 لدورة املقبلة للدي ة.ا يف حمله حيل من ي نتخب أن إ  منصبه يف يافا، السيد احلايل،

 لالتفاقيررة ايول المر رر   رر  المدرجررة ايطرررام مرر  المقدمررة الم لةمرراح -ثالثاا  
  الم لةماح واست راضة هذه

 (األعمال جدول من 3 البند)

حالررررة تقررررديم واسررررت راض تقررررارير  ترررررف السررررنتي  الثانيررررة المقدمررررة مرررر  ايطرررررام  -ألف 
 المدرجة    المر   ايول لالتفاقية

 )أ( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

 المداوالح  
ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتدا األو   -14 نظــــرت هي ــــة التنفي

  .FCCC/SBI/2016/INF.1وأحاط  علماا باملعلومات الواردة يف الوثيقة 

ولرررى لفتررررف السرررنتي  اي والتقرررارير السادسرررة الةطنيرررة البالغررراح وتةليرررف تجميرررم -ةاء 
 تفاقيةالمقدمة م  ايطرام المدرجة    المر   ايول لال

 ( من جدول األعمال(ب)3)البند الفرعي 

 المداوالح -1 
ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتدا األو  -15  نظــــرت هي ــــة التنفي
 علـــا التنفيـــ  هي ـــة اتفقـــ  األو ، ا لســـة ويف أيار/مـــايو يف جلســـتدا الثالثـــة املســـتأنفة. 25 ويف
ظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمـال يف إطـار مشـاورات غـري رمسيـة تشـيك يف تيسـريها الن

 يف اخلامســة جلســتدا يف ونظــرتالســيدة هيلــن بلــوم )نيوزيلنــدا( والســيدة آن رامسورــن )رــاموا(. 
 .(7)واعتمدها أدنا  الواردة الرتنتاجات

ت الوطنيـة السادرـة وتقـارير فـية السـنتن تجميت وتوليف البالغاأحاط  هي ة التنفي  علماا ب -16
)األطـــرامل املدرجـــة يف املرفـــ  األول(  األو  املقدمـــة مـــن األطـــرامل املدرجـــة يف املرفـــ  األول لالتفاقيـــة

وأشـــارت إ  أن جتميـــت وتوليـــف تقـــارير فـــية الســـنتن الثانيـــة  (8)2014 عـــام الـــ ي أعدتـــه األمانـــة يف
فـــ  األول رــــي ناقو يف الـــدورة اخلامســــة واألربعـــن ني ــــة التنفيــــ  املقدمـــة مــــن األطـــرامل املدرجــــة يف املر 

 .(9)(2016)تشرين الثاين/نوفمرب 
__________ 

  .FCCC/SBI/2016/L.1ع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة و مشر  (7)
(8) FCCC/SBI/2014/INF.20 وAdd.1 و 2وAdd.1/Corr.1 . 
 . 21، الفقرة 17-/م أ2انظر املقرر  (9)
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 (2015-2014) الدولية واالست راض التقييم عملية م  ايولى الجةلة م صلة -جيم 

 )ج( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

 المداوالح -1 
مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتيدا األو  نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي  -17

لـــا النظــر يف هـــ ا البنــد الفرعـــي مــن جـــدول ع التنفيــ  هي ـــة اتفقــ  األو ، ا لســـة ويف والثالثــة.
األعمال يف إطار مشاورات غـري رمسيـة يشـيك يف تيسـريها السـيد كسـيانئ غـاو )الصـن( والسـيدة 

 .(10)واعتمدها أدنا  الواردة الرتنتاجات يف الثالثة جلستدا يف ونظرتبلوم. 

 االستنتاجاح -2 
مبحصــلة ا ولــة  يتعلــ  فيمــاواصــل  هي ــة التنفيــ  نظرهــا يف طبيعــة ونطــاق ارــتنتاجاهتا  -18

 .(11)األو  من عملية التقييم والرتعرا  الدولية
ولحظــ  هي ــة التنفيــ  أنــه خــالل الــدورات الــثالث للفريــ  العامــل املعــين بــالتقييم املتعــدد  -19

مل يف إطـــار عمليـــة التقيـــيم والرـــتعرا  الدوليـــة، وهـــي الـــدورات الـــت ع قـــدت بـــالتزامن مـــت األطـــرا
الـــدورات احلاديـــة واألربعـــن والثانيـــة واألربعـــن والثالثـــة واألربعـــن ني ـــة التنفيـــ ، أ جـــري تقيـــيم متعـــدد 

 ية السنتن.الت قدم  تقاريرها لف (12)بلداا من البلدان املتقدمة األطرامل 43جمموعه  ملا األطرامل
 19املشــار إليدــا يف الفقــرة  (13)األطــرامل رــجالت بنشــر علمــاا  التنفيــ  هي ــة وأحاطــ  -20

أعــال . ولحظــ  أن هــ   الســجالت، الــت  ثــل جــزءاا مــن اخلــربة املكتســبة يف ا ولــة األو  مــن 
عملية التقييم والرتعرا  الدوليـة، ري سيشـد هبـا يف تنقـيمل الطرائـ  واتجـراءات املشـار إليدـا يف 

  .17-/م أ2من املقرر  26الفقرة 
ـــة األ -21 ـــة التنفيـــ  مـــت التقـــدير أن ا ول ـــيم والرـــتعرا ولحظـــ  هي   و  مـــن عمليـــة التقي

مـــــن املرفـــــ  الثـــــاين مـــــن  1الدوليـــــة تســـــدم يف حتقيـــــ  األهـــــدامل العامـــــة املشـــــار إليدـــــا يف الفقـــــرة 
، وأهنــا رــا   يف بنــاء الثقــة بــن األطــرامل. ولحظــ  أن األطــرامل طرحــ  17-أ /م2 املقــرر

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/L.12مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة  (10)
 .12الفقرة املرف  الثاين، ، 17-/م أ2انظر الوثيقة  (11)
األطرامل الت أ جري نا تقييم متعدد األطرامل خـالل ا ولـة األو  مـن عمليـة التقيـيم والرـتعرا  الدوليـة هـي:  (12)

، أرياليا، إرتونيا، أملانيا، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليـا، الربتغـال، الحتاد األورو ، الحتاد الروري، إربانيا
بلجيكــــا، بلغاريــــا، بولنــــدا، بــــيالروس، ا مدوريــــة التشــــيكية، الــــدامنرك، رومانيــــا، رــــلوفاكيا، رــــلوفينيا، الســــويد، 

يــا، ليختنشــتاين، مالطــة، رويســرا، فرنســا، فنلنــدا، قــربب، كازاخســتان، كرواتيــا، كنــدا، لتفيــا، لكســمرب ، ليتوان
اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــا وآيرلنـــدا الشـــمالية، مونـــاكو، النـــرويل، النمســـا، نيوزيلنـــدا، هنغاريـــا، هولنـــدا، 

 الوليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.
يف  رـــــجالت األطـــــرامل متاحـــــة علـــــا الصـــــفحات اخلاصـــــة بكـــــل طـــــرمل يف إطـــــار التقيـــــيم املتعـــــدد األطـــــرامل (13)

<http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process_under_the_iar/items/9456.php>. 
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الـــت  43  ألطـــرامل الرـــؤالا علـــا ا 651جمموعـــه  مــا خــالل الفـــية املخصصـــة لألرـــ لة واألجوبـــة
أجري نا تقييم متعدد األطـرامل. ولحظـ  هي ـة التنفيـ  أيضـاا أن التوصـيات وعبـارات التشـجيت 
الواردة يف تقارير الرتعرا  التقين وعملية األر لة واألجوبة الت تشكل جـزءاا مـن عمليـة التقيـيم 

زال يتعـــن إحـــراز  بغيـــة يـــ ل والرـــتعرا  الدوليـــة قـــد رـــاعدت األطـــرامل يف إدراك التقـــدم الـــ ي
 حتسن الشفافية.

وأوصــ  هي ـــة التنفيـــ  مبشــروع مقـــرر عـــن هــ   املســـألة لكـــي ينظــر فيـــه مـــؤ ر األطـــرامل  -22
 .(14)(2016ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين )تشرين الثاين/نوفمرب 

تنقيح "المبادئ التةجيهية إلعداد البالغاح الةطنية الةاردف م  ايطررام المدرجرة  -دال 
   المر   ايول لالتفاقية، الجزء الثان : مبادئ تةجيهية التفاقيرة ايمرم المت ردف 

 ةتقديم البالغاح الةطنية" يت ل   يمااإلطارية ةشأن تغير المناخ 
 )د( من جدول األعمال(3)البند الفرعي 

 المداوالح -1 
نظرت هي ـة التنفيـ  يف هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال يف جلسـتدا األو  وجلسـتدا الثالثـة  -23

 تنقـــيمل بشـــأن الـــدورة قبـــل ت ـــنظَّم عمـــل حبلقـــة األطـــرامل الـــرئيس أبلـــئ األو ، ا لســـة ويف املســـتأنفة.
املرفـ  األول لالتفاقيـة،  ملدرجـة يفا األطرامل من الواردة الوطنية البالغات تعداد التوجيدية املبادها

بتقــدع  يتعلــ  فيمــاا ــزء الثــاين: مبــاده توجيديــة لتفاقيــة األمــم املتحــدة اتطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ 
البالغــات الوطنيــةا )ي شــار إليدــا فيمــا يلــي بعبــارة ااملبــاده التوجيديــة تعــداد البالغــات الوطنيــةا(. 

ـر يف وقـ  لحـ  مـن ذلـك اليـوم ليكـون قـة العمـل  حل عـن بتقريـر األطرامل الرئيس وأبلئ كـان ري نش 
 .(15)أراراا للمناقشات املقرر إجرا ها يف إطار ه ا البند من جدول األعمال

 جـــدول مــن الفرعــي البنــد هــ ا يف النظـــر علــا التنفيــ  هي ــة اتفقــ  األو ، ا لســة ويف -24
حسن )كينيـا( والسـيدة  يدة فطومةالس تيسريها يف تشيك رمسية غري مشاورات إطار يف األعمال

 .(16)واعتمدها أدنا  الواردة الرتنتاجات يف املستأنفة الثالثة جلستدا يف ونظرتبلوم. 

 االستنتاجاح -2 
واصل  هي ة التنفي  نظرها، ال ي بدأته يف دورهتا األربعن، يف تنقيمل املباده التوجيديـة  -25

 .(17)تعداد البالغات الوطنية

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1لالطالع علا نا مشروع املقرر، انظر الوثيقة  (14)
 .FCCC/SBI/2016/INF.4/Rev.1لالطالع علا تقرير حلقة العمل، انظر الوثيقة  (15)
 .FCCC/SBI/2016/L.22د مشروع الرتنتاجات يف الوثيقة ير  (16)
 .FCCC/CP/1999/7ترد يف الوثيقة  (17)
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يف تنقـيمل املبـاده التوجيديـة تعـداد البالغـات  احملـرزونوه  اني ة الفرعية بالتقدم ال ي  -26
 (18)وأشـارت إ  أن تقريـر 2016أيار/مـايو  14و 13الوطنية أثناء حلقـة العمـل املعقـودة يـومي 

 جيداا للعمل بشأن ه   املسألة خالل الدورة. حلقة العمل يوفر أراراا 
، األول علا نا مشروع املباده التوجيدية املنقَّحة الـوارد يف املرفـ  واتفق  هي ة التنفي  -27

  .71بارتثناء النا الوارد بن معقوفتن يف الفقرة 
علا مواصلة النظر يف النا الـوارد بـن معقـوفتن املشـار إليـه  أيضاا واتفق  هي ة التنفي   -28

بغيــة وضــت املبــاده التوجيديــة  ة التنفيــ أثنــاء الــدورة اخلامســة واألربعــن ني ــ أعــال  27يف الفقــرة 
وتوصـــية مـــؤ ر األطـــرامل  تلـــك الـــدورةاملنقَّحـــة تعـــداد البالغـــات الوطنيـــة يف صـــيغتدا الندائيـــة يف 

 بالنظر فيدا واعتمادها يف دورته الثانية والعشرين.

 لالتفاقيرة ايول المر ر   ر  المدرجرة غير ايطرام م  المقدمة الم لةماح -راة اا  
 من جدول األعمال( 4 )البند

الم لةماح الةاردف    البالغاح الةطنية المقدمة م  ايطرام غير المدرجة  ر   -ألف 
 المر   ايول لالتفاقية

 معلقاا()أ( من جدول األعمال 4 الفرعي البند أ بقي)

 م الدعم المال  والتقن تقدي -ةاء 

 )ب( من جدول األعمال(4 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو  والثالثـة  -29

أطــــرامل  عشــــرة ممثلــــو وأد . FCCC/SBI/2016/INF.2املســــتأنفة وكــــان معروضــــاا عليدــــا الوثيقــــة 
 البي ـــة ملرفـــ  ممـــثالا  الـــرئيس دعـــا األو ، ا لســـة ويف ببيانـــات، مندـــا بيـــان بارـــم الحتـــاد األورو .

 ه ا بشأن ارتنتاجات مشروع إعداد الرئيس اقيح نفسدا، ا لسة ويف .(19)ببيان لإلدلء العاملية
 .املدتمة األطرامل مت بالتشاور الفرعي البند
يف ا لسـة  (20)ورداا علا تبادل لآلراء بـن عـدة أطـرامل بعـد أن أعـرب أحـدها عـن قلقـه -30

ة العامليـــة املتمثـــل يف تقـــدع الـــدعم والتمويـــل إ  الثالثـــة املســـتأنفة، أقـــر الـــرئيس بعمـــل مرفـــ  البي ـــ
__________ 

 .FCCC/SBI/2016/INF.4/Rev.1يرد يف الوثيقة  (18)
 .<unfccc.int/9553>البيان متاح يف املوقت الشبكي التايل:  (19)
البيانات املقدمة بشأن ه ا البند الفرعي من جدول األعمـال متاحـة مـن خـالل البـث الشـبكي لوقـائت الجتمـاع يف  (20)

-http://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2016/events/2016-05-26-15-00-subsidiary>املوقـــــت التـــــايل: 

body-for-implementation-sbi-resumed-3rd-meeting/provision-of-financial-and-technical-support-

agenda-item-4-b>. 
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األطرامل غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية )األطرامل غري املدرجـة يف املرفـ  األول( مـن أجـل 
إعداد تقارير متعددة يف إطار التفاقيـة، واملشـار إليـه يف الرـتنتاجات الـواردة يف إطـار هـ ا البنـد 

تطلـب بعـد هـ ا الـدعم املـايل علـا  مل مدرجـة يف املرفـ  األول الـتالفرعي، وشجت األطرامل غـري 
أن تفعل ذلك. ودعا الرئيس مرف  البي ة العاملية إ  التعاون مت مجيـت البلـدان املسـتفيدة مـن أجـل 
ضـمان وصـونا الفعـال إ  املـوارد املاليـة ملرفـ  البي ـة العامليـة حبيـث  كـن معا ـة طلبـات األطــرامل 

 الرــتنتاجات يف التنفيــ  هي ــة نظــرت نفســدا، ا لســة ويف الوقــ  املنارــب. ويف بطريقــة مالئمــة
 .(21)واعتمدهتا أدنا  الواردة

 االستنتاجاح -2 
رحب  اني ة الفرعية باملعلومات املقدمة من أمانة مرف  البي ـة العامليـة بشـأن الـدعم املـايل  -31

األول لالتفاقيـــة مـــن أجـــل إعـــداد التقـــارير  املقـــدم مـــن املرفـــ  إ  األطـــرامل غـــري املدرجـــة يف املرفـــ 
 .(22)احملّدثة لفية السنتن

ودع  هي ة التنفي  مرف  البي ة العاملية إ  مواصلة تقدع معلومـات مفّصـلة عـن أنشـطته  -32
يف ذلـك معلومـات عـن تـواريب طلبـات التمويــل  مبــا املتعلقـة بععـداد التقـارير احملّدثـة لفـية السـنتن،

التمويــل وصــرمل املبــالئ، وعــن املوعــد التقــرييب لتقــدع التقــارير احملّدثــة لفــية الســنتن  واملوافقــة علــا
 األمانة، لكي تنظر فيدا هي ة التنفي  يف دورهتا اخلامسة واألربعن. إ 
ـــــ  أن  -33 ـــــة التنفي ـــــاا غـــــري مـــــدرج يف املرفـــــ  األول كـــــان، حـــــ   32ولحظـــــ  هي   16طرف

طرفــاا  11ّدث األول لفــية الســنتن ومــن املتوقــت أن يقــدم قــد قــدم تقريــر  احملــ ،2016أيار/مــايو 
  .2016كانون األول/ديسمرب   31 آخر غري مدرج يف املرف  األول ه ا التقرير حبلول

، قــد 2016أيار/مــايو  16ولحظــ  أيضــاا أن أمانــة مرفــ  البي ــة العامليــة كانــ ، حــ   -34
رجـــة يف املرفـــ  األول للحصـــول علـــا طلبـــاا مـــن أطـــرامل غـــري مد 92جمموعـــه  مـــا تلقـــ  وجّدـــزت

التمويــــل مــــن أجــــل إعــــداد تقاريرهــــا احملّدثــــة األو  لفــــية الســــنتن. وقــــد وردت  ســــة مــــن تلــــك 
الطلبات بعد املوعد الندائي األصـلي لتقـدع التقـارير احملّدثـة األو  لفـية السـنتن احملـدد يف كـانون 

طلبــاا مــن أطــرامل غــري مدرجــة يف  12يضــاا . وتلقــا مرفــ  البي ــة العامليــة أ2014األول/ديســمرب 
املرفــ  األول للحصــول علــا التمويــل الــالزم تعــداد تقاريرهــا احملّدثــة الثانيــة لفــية الســنتن؛ ومــن 

 كـــانون األول/  31املتوقـــت أن ت قـــدَّم أربعـــة مـــن هـــ   التقـــارير احملّدثـــة الثانيـــة لفـــية الســـنتن حبلـــول 
  .2016 ديسمرب

ي قـدم عـدد كبـري مـن  مل ،2016أيار/مـايو  24الفرعية ك لك أنه، حبلول ولحظ  اني ة  -35
األطـــرامل غـــري املدرجـــة يف املرفـــ  األول تقاريرهـــا احملّدثــــة لفـــية الســـنتن، واعيفـــ  يف الوقـــ  ذاتــــه 
بالصعوبات الت تعي  األطرامل غري املدرجـة يف املرفـ  األول لتقـدع تقاريرهـا احملّدثـة لفـية السـنتن 

__________ 

  .FCCC/SBI/2016/L.11مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة  (21)
(22) FCCC/SBI/2016/INF.2. 
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الـت تـنا علـا  17-أ /م2)أ( من املقـرر 41وق  املنارب. وأشارت اني ة الفرعية إ  الفقرة يف ال
أنه ينبغي لألطرامل غري املدرجة يف املرف  األول أن تقدم تقاريرها احملّدثة األو  لفية السـنتن حبلـول 

الــ ي يتماشــا وقــدرات تلــك األطــرامل ومســتوى الــدعم  مبــا ، وذلــك2014كــانون األول/ديســمرب 
 تســتكمل مل تتلقــا  مــن أجــل تقــدع تقاريرهــا. وشــجع  األطــرامل غــري املدرجــة يف املرفــ  األول الــت

 تقدم بعد  تقاريرها احملّدثة األو  لفية السنتن، علا أن تفعل ذلك يف أررع وق  ممكن. ومل
إ   (23)، أكــدت هي ــة التنفيــ  مــن جديــد طلبدــا امللــمل17-أ /م2وباتشــارة إ  املقــرر  -36

تقـدم بعـد طلبدـا إ  مرفـ  البي ـة العامليـة للحصـول  مل األطرامل غري املدرجـة يف املرفـ  األول، الـت
تفعـــل ذلـــك يف الوقـــ   علـــا الـــدعم مـــن أجـــل إعـــداد تقاريرهـــا احملّدثـــة األو  لفـــية الســـنتن، أن

واصلة تيسري هي ة التنفي  وكالت مرف  البي ة العاملية علا م املنارب. وإضافة إ  ذلك، شجع 
إعـــداد وتقـــدع مقيحـــات املشـــاريت الـــواردة مـــن األطـــرامل غـــري املدرجـــة يف املرفـــ  األول مـــن أجـــل 

 إعداد تقاريرها احملّدثة لفية السنتن وعلا الرتجابة لتلك املقيحات.
هي ــة التنفيــ  إ  املعلومــات الــت قــدمدا مرفــ  البي ــة العامليــة يف تقريــر  إ  مــؤ ر  وأشــارت -37

بشــأن اتجــراءات املتاحــة لتيســري حصــول األطــرامل غــري  (24)ألطــرامل يف دورتــه احلاديــة والعشــرينا
املدرجة يف املرف  األول علا التمويل من أجـل إعـداد بالغاهتـا الوطنيـة وعـدد مـن تقاريرهـا احملّدثـة 

طرفـــاا ارـــتخدم بنجـــاح  13هي ـــة التنفيـــ  أن  لفــية الســـنتن بتقـــد دا يف طلـــب واحـــد. ولحظــ 
اتجــراء امليّســر، وشــجع  مجيــت األطــرامل غــري املدرجــة يف املرفــ  األول علــا أن تنظــر يف مســألة 

للحصـول علـا التمويـل مـن أجـل إعـداد عـدد مـن التقـارير يف طلـب واحـد، وطلبـ   تقدع طلب
 إ  وكالت مرف  البي ة العاملية أن تستجيب لتلك الطلبات يف الوق  املنارب.

  باملعلومات املقدمة من مرف  البي ة العاملية بشأن برناجمه العـاملي لتقـدع ورحب  هي ة التنفي -38
الدعم إ  األطرامل غري املدرجة يف املرفـ  األول مـن أجـل إعـداد البالغـات الوطنيـة والتقـارير احملّدثـة 

. وشــجع  هي ــة 2016 لعـام بوضــت وتنفيــ  برنـامل عملــه يتعلـ ا فيمــرـيما ول  ،(25)لفـية الســنتن
فيــ  األطــرامل غــري املدرجــة يف املرفــ  األول علــا الرــتفادة مــن فــرب املســاعدة التقنيــة والــدعم التن

 التقين املتاحة يف إطار برنامل الدعم العاملي.
 إعــداد يف جيــداا  تقــدماا  أحــرز العامليــة البي ــة مرفــ  أن التقــدير مــت التنفيــ  هي ــة ولحظــ  -39

. (26)والعشــرين احلاديــة دورتــه يف األطــرامل مــؤ ر طلــب كمــا  الشــفافية بشــأن القــدرات بنــاء مبــادرة
 يف املســألة هــ   بشــأن إضــافية معلومــات يقــدم أن العامليــة البي ــة مرفــ  إ  طلبدــا تأكيــد وكــررت
 .والعشرين الثانية دورته يف األطرامل مؤ ر إ  تقرير 

__________ 

(23) FCCC/SBI/2012/15 53، الفقرة. 
(24) FCCC/CP/2015/4 12، ب. 

مشروع يدير  برنامل األمم املتحدة اتمنائي بالشياك مت برنامل األمم املتحدة للبي ة هبدمل تعزيـز الـدعم املقـدم  (25)
إ  األطــرامل غــري املدرجــة يف املرفــ  األول مــن أجــل إعــداد بالغاهتــا الوطنيــة وتقاريرهــا احملّدثــة لفــية الســنتن يف 

 الوق  املنارب. 

 .86 ، الفقرة21-/م أ1املقرر  (26)
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بالبالغـات الوطنيـة املقدمـة ورّلم  هي ة التنفي  مبسا ة فري  اخلـرباء الرتشـاري املعـين  -40
من األطرامل غري املدرجـة يف املرفـ  األول يف جمـال تقـدع الـدعم التقـين لألطـرامل غـري املدرجـة يف 
املرف  األول، وحث  من يستطيت من البلدان املتقدمة األطـرامل املدرجـة يف املرفـ  الثـاين لالتفاقيـة 

ارد املاليــة الالزمــة لتنفيــ  برنــامل عمــل فريــ  علــا تــوفري املــو  وغريهــا مــن البلــدان املتقدمــة األطــرامل
 .(27)اخلرباء الرتشاري

املقــدم مــن األطــرامل غــري املدرجــة يف املرفــ  األول مــن  (28)وذّكــرت  نــة التنفيــ  بالطلــب -41
أجــل احلصــول علــا املزيــد مــن الــدعم التقــين بغيــة تعزيــز قــدرهتا احملليــة علــا تيســري الرــتمرارية يف 

ع التقـــارير اخلاصـــة هبـــا، وحثـــ  يف معـــر  ذلـــك أيضـــاا البلـــدان املتقدمـــة وفائدـــا مبتطلبـــات تقـــد
األطــرامل املدرجــة يف املرفــ  الثــاين لالتفاقيــة وغريهــا ممــن يســتطيت مــن البلــدان املتقدمــة األطــرامل 

هي ـة  علا أن تقدم إ  األمانة املوارد املالية مـن أجـل تنفيـ  األنشـطة املشـار إليدـا يف ارـتنتاجات
. ولحظــ  أن هـ   األنشــطة تـدعم األطــرامل غـري املدرجــة (29)دورهتـا الثانيــة واألربعـنالتنفيـ  يف 

يف املرف  األول يف بناء قـدراهتا يف جمـال الشـفافية، وطلبـ  إ  األمانـة أن تقـدم إ  اني ـة الفرعيـة 
عــن  يف ذلــك معلومــات مبــا يف دورهتـا اخلامســة واألربعــن تقريــراا عـن التقــدم احملــرز يف هــ ا الصـدد،

  .2016 عام حلقات العمل اتقليمية ذات الصلة املعقودة يف

 المقدمرة السرنتي  لفتررف الم دثرة للتقرارير التقنر  الت لير  ةشأن المةجزف التقارير -جيم 
 لالتفاقية ايول المر      المدرجة غير ايطرام م 

 )ج( من جدول األعمال(4 الفرعي البند)

 المداوالح  
نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتدا األو .  -42

 يف لالتفاقيــة الشــبكي املوقــت يف اآلن حــ  أتيحــ  الــت التســعة املــوجزة بالتقــارير علمــاا  وأحاطــ 
 .(30)2016شباط/فرباير  29إ   2015كانون األول/ديسمرب   18 من الفية

__________ 

  ترد تفاصيل برنامل عمل فري  اخلرباء الرتشاري يف العنوان التايل: (27)
<http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/updated-cge_ 

workprogramme_2016_2018docx.pdf>. 
(28) FCCC/SBI/2015/10 29، الفقرة. 

 عال .أ 28انظر احلاشية  (29)

(30) <www.unfccc.int/8722>  . 
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 إليرره المشررار ال ررا  السررج  واسررتخدا  لتشررغي  وإجررراءاح طرائرر  وضررم -خامساا  
  م  اتفاق ةاريس 4م  المادف  12 الفقرف   

 من جدول األعمال( 5 البند)

 المداوالح -1 
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا الثانيـة والثالثـة  -43

 .ببيان األطرامل أحد ممثل وأد . FCCC/SBI/2016/INF.6املستأنفة وكان معروضاا عليدا الوثيقة 
 لســة الثانيــة، اتفقــ  هي ــة التنفيــ  علــا النظــر يف هــ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف إطــار ا ويف

مشاورات غري رمسية تشيك يف تيسـريها السـيدة مـادلن ديـومل رـار )السـنغال( والسـيدة غريتـراود 
 أدنـــــا  الـــــواردة الرـــــتنتاجات يف املســـــتأنفة الثالثـــــة جلســـــتدا يف ونظـــــرتفولنســـــكي )النمســـــا(. 

 .(31)ها بصيغتدا املعدَّلةواعتمد

 استنتاجاح -2 
 21-أ /م1مــن املقــرر  29بـدأت اني ــة الفرعيــة للتنفيـ  )هي ــة التنفيــ ( مــداولهتا وفقـاا للفقــرة  -44

 من اتفاق باريس. 4من املادة  12والفقرة 

عــن هنجدــا املتبـــت يف  (32)باملعلومــات الـــت قــدمتدا األمانــةوأحاطــ  هي ــة التنفيــ  علمــاا  -45
ـــاا  عـــام وضـــت رـــجل وأقـــرت بـــأن األمانـــة رتواصـــل حتســـن  (33)مؤقـــ  للمســـا ات احملـــددة وطني

 السجل املؤق ، حسب القتضاء.
وأحاطـــــ  هي ـــــة التنفيـــــ  علمـــــاا كـــــ لك بـــــاآلراء الـــــت تبادلتدـــــا األطـــــرامل بشـــــأن طرائـــــ   -46

يف ذلــك بشــأن الصــالت الــت تــربط عملدــا يف  مبــا الســجل العــام، وإجــراءات تشــغيل وارــتخدام
مــن جــدول أعمــال دورهتــا الرابعــة  6إطــار هــ ا البنــد مــن جــدول األعمــال بعملدــا يف إطــار البنــد 

 واألربعن وبعمل الفري  العامل املخصا املعين باتفاق باريس.
 دورهتا اخلامسة واألربعن.ووافق  هي ة التنفي  علا مواصلة النظر يف ه   املسألة يف  -47

__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.18قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (31)
(32) FCCC/SBI/2016/INF.6 . 

 .30 الفقرة، 21-/م أ1انظر املقرر  (33)
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 إليرره المشررار ال ررا  السررج  واسررتخدا  لتشررغي  وإجررراءاح طرائرر  وضررم -سادساا  
  ةاريس م  اتفاق 7م  المادف  12 الفقرف   

 من جدول األعمال( 6 البند)

 المداوالح -1 
دا الثانيــــة والثالثــــة ينظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــت -48

 األعمـال جـدول مـن البنـد هـ ا يف النظـر علـا التنفيـ  هي ـة اتفقـ  الثانية، ا لسة ويف املستأنفة.
 ديـومل والسيدة( النرويل) بوررتينئ غيور  السيد تيسريها يف يشيك رمسية غري مشاورات إطار يف

 .(34)فة يف الرتنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهااملستأن الثالثة جلستدا يف ونظرت. رار

 االستنتاجاح -2 
مـن  7مـن املـادة  12 باشرت هي ة التنفي  نظرها يف السـجل العـام املشـار إليـه يف الفقـرة -49

 اتفاق باريس.

وأحاط  هي ة التنفي  علمـاا بـاآلراء الـت أعربـ  عندـا األطـرامل أثنـاء الـدورة بشـأن هـ    -50
مـن جـدول أعمـال  5ملـة مـت البنـد احملت أو يتعلـ  مندـا بالصـالت القائمـة ما يف ذلك مبا املسألة،

، واملوقـت الشـبكي الـ ي (35)دورهتا الرابعة واألربعن، وارتمرار عمل األمانة بشأن السجل املؤق 
، وعمــــل الفريــــ  العامــــل (36)تتعدــــد  األمانــــة واخلــــاب بالتعدــــدات يف جمــــال التخطــــيط للتكيــــف

 املخصا املعين باتفاق باريس.
 مواصلة نظرها يف ه   املسألة يف دورهتا اخلامسة واألربعن.ووافق  هي ة التنفي  علا  -51

  كيةتة ةروتةكةل ةآلياح المت لقة المسائ  -ساة اا  
 من جدول األعمال( 7 البند)

 است راض طرائ  وإجراءاح آلية التنمية النظيفة -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(7 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتيدا األو  نظــــرت هي ــــة التنفيــــ   -52

 جـــدول مــن الفرعـــي البنــد هـــ ا يف النظــر علـــا التنفيــ  هي ـــة اتفقــ  األو ، ا لســـة ويف والثالثــة.
__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.19قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (34)
 .<http://www4.unfccc.int/ndcregistry>التايل:  العنوانمتاح يف  (35)

(36) <http://unfccc.int/8932>. 
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( فنلنــــدا) أنتــــونن كارولينــــا الســــيدة تيســــريها يف تشــــيك رمسيــــة غــــري مشــــاورات إطــــار يف األعمــــال
 يف الثالثـــــــة جلســــــتدا يف التنفيـــــــ  هي ــــــة ونظـــــــرت)جنـــــــوب أفريقيــــــا(.  كـــــــالين رامبــــــاوتا  والســــــيد

 .(37)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات

 االستنتاجاح -2 
، واصل  هي ة التنفي  نظرها يف التغيريات املمكن إجرا ها علـا 9-أإ /م4عمالا باملقرر  -53

 طرائ  وإجراءات آلية التنمية النظيفة )اآللية(.

إ  األمانــة أن تعــد علــا مســتوى رئيســي مشــاريت أحكــام تتضــمن  التنفيــ  هي ــة وطلبــ  -54
تعاريف و/أو شـروطاا بشـأن بـرامل األنشـطة وأدوار السـلطات الوطنيـة املعيَّنـة مـن أجـل ارـتكمال 
الطرائـــ  واتجـــراءات احلاليـــة آلليـــة التنميـــة النظيفـــة، ارـــتناداا إ  القواعـــد الســـارية الـــت اعتمـــدها 

 في ي لآللية.اجمللس التن
ـــة التنفيـــ  أن اآلراء -55 تـــزال متباينـــة بشـــأن احلاجـــة إ  إدخـــال مزيـــد مـــن  ل ولحظـــ  هي 

 .(38)التغيريات علا طرائ  وإجراءات اآللية
واتفقـ  هي ـة التنفيـ  علـا مواصـلة نظرهـا يف هـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمــال يف  -56

 ك الدورة.دورهتا اخلامسة واألربعن بغية اختتامه يف تل

 است راض المبادئ التةجيهية للتنفيذ المشترك -ةاء 
 )ب( من جدول األعمال(7 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو  والثالثـة  -57

 ا لسـة ويف .FCCC/SBI/2016/INF.8و FCCC/SBI/2016/INF.7وكان معروضاا عليدـا الوثيقتـان 
 إطـــار يف األعمـــال جـــدول مـــن الفرعـــي البنـــد هـــ ا يف النظـــر علـــا التنفيـــ  هي ـــة اتفقـــ  األو ،

 رمسيـة يشـيك يف تيسـريها السـيد جريالـد لينـدو )جامايكـا( والسـيد د يتـار نيكـومل غـري مشاورات
 .(39)واعتمدهتا أدنا  الواردة اتالرتنتاج يف الثالثة جلستدا يف التنفي  هي ة ونظرت)فرنسا(. 

__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.13قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (37)
تشمل هـ   اآلراء تلـك الـت أثـريت يف التقـارير املقدمـة مـن األطـرامل بشـأن هـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال )متاحـة  (38)

 <http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/8016.php>علـــا الـــرابطن التـــالين: 
 http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat>و

eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI>  . 

 . FCCC/SBI/2016/L.8يقة الوث يف املقدم الرتنتاجات مشروع (39)
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 االستنتاجاح -2 
 هي ـــــــة ، واصـــــــل 8-/م أإ6و 7-/م أإ11و 6-/م أإ4و 1-/م أإ9عمـــــــالا بـــــــاملقررات  -58

مـن بروتوكـول كيوتـو )ي شـار إليدـا أدنـا   6لتنفي  نظرها يف املباده التوجيدية املتعلقة بتنفي  املادة ا
 باملباده التوجيدية للتنفي  املشيك(.

علا أن العمل الـ ي قامـ  بـه بشـأن ارـتعرا  املبـاده التوجيديـة  التنفي  هي ة ووافق  -59
  .FCCC/SBI/2016/L.8الوثيقة  مرف  هو علا النحو الوارد يف للتنفي  املشيك

مبشــروع مقــرر هبــ ا الشــأن كــي ينظــر فيــه مــؤ ر األطــرامل العامــل يــ  فتنهي ــة ال وأوصــ  -60
ويعتمــد  يف دورتــه  )مؤ ر/اجتمــاع أطــرامل كيوتــو( توكــول كيوتــوبوصــفه اجتمــاع األطــرامل يف برو 

 .(40)(2016الثانية عشرة )تشرين الثاين/نوفمرب 
 نظرها يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال.ي  فتنهي ة ال واختتم  -61

 ررررر  قرررررراراح المجلرررررس  للط ررررر  الم سسرررررية والترتيبررررراح واآلليررررراح اإلجرررررراءاح -جيم 
 التنفيذي آللية التنمية النظيفة

 )ج( من جدول األعمال(7 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
من جدول األعمال يف جلستيدا األو  والثالثـة  الفرعي نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند -62

األو  علــا النظــر  جلســتدا يف التنفيــ  هي ــة واتفقــ . ببيــان األطــرامل أحــد ممثــل وأد املســتأنفة. 
 يف هـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف إطـار مشــاورات غــري رمسيــة تيســرها الســيدة أنتــونن.

 .(41)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات يف التنفي  هي ة نظرت املستأنفة، الثالثة ا لسة ويف

 االستنتاج -2 
 علــا واتفقــ واصــل  هي ــة التنفيــ  نظرهــا يف هــ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال.  -63

 مشــروع مندــا أمــور مجلــة إ  ارــتناداا  واألربعــن اخلامســة دورهتــا يف املســألة هــ   يف نظرهــا مواصــلة
  .FCCC/SBI/2012/33/Add.1 الوثيقة يف الوارد النا

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1لالطالع علا مشروع املقرر، انظر الوثيقة  (40)
 . FCCC/SBI/2016/L.23ثيقة الو  يف املقدم الرتنتاجات مشروع (41)
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 المسائ  المت لقة ةأق  البلدان نمةاا  -ثامناا  
 من جدول األعمال( 8 البند)

 المداوالح -1 
نظرت هي ـة التنفيـ  يف هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال يف جلسـتيدا األو  والثالثـة وكـان  -64

ــــو وأد . FCCC/SBI/2016/7معروضــــاا عليدــــا الوثيقــــة  ــــات أطــــرامل أربعــــة ممثل  ا لســــة ويف .ببيان
ل البلــــدان منــــواا )فريــــ  اخلــــرباء(، بأقــــ املعــــين اخلــــرباء فريــــ  رئــــيس   رئــــيس هي ــــة التنفيــــ  دعــــا األو ،
 نفســـدا، ا لســـة ويف .(42)إ  تقـــدع تقريـــر عـــن أنشـــطة الفريـــ  ،(أنغـــول) هوونغـــو أبيـــاس الســـيد
 رمسيـة غـري مشـاورات إطـار يف األعمـال جـدول مـن البنـد هـ ا يف النظـر علـا التنفيـ  هي ـة اتفق 
 يف الثالثــة جلســتدا يف التنفيــ  هي ــة (43)ونظــرت(. فارــو بوركينــا) هوناديــا مامــادو الســيد ييســرها

 لرتنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهتا.ا

 االستنتاجاح -2 
رحب  هي ـة التنفيـ  بتقريـر الجتمـاع التارـت والعشـرين لفريـ  اخلـرباء املعـين بأقـل البلـدان  -65

 19 إ  15 مـــــنليشـــــت، يف الفـــــية  -، الـــــ ي ع قـــــد يف ديلـــــي بتيمـــــور (44)منـــــواا )فريـــــ  اخلـــــرباء(
 الجتماع. تداليشت لرتضاف -، وأعرب  عن امتناهنا حلكومة تيمور 2016آذار/مارس 

ـــة التنفيـــ  أيضـــاا عـــن امتناهنـــا لالحتـــاد األورو  لتقد ـــ -66 الـــدعم املـــايل لعمـــل  هوأعربـــ  هي 
 اخلرباء. فري 
واا وللصــندوق ولحظــ  هي ــة التنفيــ  بتقــدير تربعــات األطــرامل لصــندوق أقــل البلــدان منــ -67

 األخضر للمناخ.
ورحب  هي ة التنفيـ  بربنـامل العمـل املتجـدد الثنـائي السـنوات الـ ي وضـعه فريـ  اخلـرباء  -68

 .(45)2017-2016للفية 
ولحظــ  هي ــة التنفيــ  بتقــدير ارــتمرار فريــ  اخلــرباء يف التعامــل والتعــاون هبّمــة مــت  نــة  -69

لتأثر به والتكيف معه، واني ات ا بتأثريات تغري املناخ وقابليةالتكيف وبرنامل عمل نريو  املتعل  
األخرى املنشأة مبوجـب التفاقيـة، وجمموعـة وارـعة مـن املنظمـات والوكـالت واملراكـز والشـبكات 

 اتقليمية ذات الصلة، وشجع  علا مواصلة ه ا التعاون.

__________ 

 .<unfccc.int/9553>البيان متاح يف املوقت الشبكي التايل:  (42)
 . FCCC/SBI/2016/L.6قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (43)
(44) FCCC/SBI/2016/7. 

(45) FCCC/SBI/2016/7.املرف  األول ، 
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، رحب  هي ة التنفي  بالتصـور 21-/م أ19ويف رياق ولية فري  اخلرباء املبينة يف املقرر  -70
 التايل ال ي وضعه الفري  لتوجيه عمله دعماا تجراءات التكيف يف أقل البلدان منواا:

حتقيــــ  نتــــائل ملمورــــة يف بنــــاء القــــدرة علــــا التكيــــف، وتوطيــــد القــــدرة علــــا  )أ( 
 التحمل، واحلد من قابلية التأثر بتغري املناخ يف أقل البلدان منواا؛

طـــط تكيـــف وطنيـــة متينـــة وذات نوعيـــة جيـــدة، وتلبيـــة الحتياجـــات صـــياغة خ )ب( 
ذات األولوية علا صعيد التكيف احملددة يف تلك اخلطط بتمويل من الصندوق األخضـر للمنـاخ 

 ومن مصادر أخرى؛
 .(46)عمليات ذات هيكلية جيدة لتخطيط أنشطة التكيف يف أقل البلدان منواا  وجود )ج( 

لماا بنظر فري  اخلرباء األويل يف الوليات الت أرندها إليه مـؤ ر وأحاط  هي ة التنفي  ع -71
، وأعربـــ  عـــن تطلعدـــا إ  احلصـــول علـــا معلومـــات حمدثـــة (47)21-/م أ1األطـــرامل يف املقـــرر 

 وإجراء مناقشات بشأهنا يف املستقبل.
أن خلطــــط التكيـــف الوطنيـــة املقــــرر  والعامليـــة ورحبـــ  هي ـــة التنفيـــ  باملعــــار  اتقليميـــة -72

ينظمدـا فريـ  اخلـرباء و/أو ا دـات الشـريكة ذات الصـلة، باعتبارهـا طريقـة مفيـدة يف إحـراز تقـدم 
، ومندــا ا يــدة يف عمليــة صــياغة خطــط التكيــف الوطنيــة وتنفيــ ها، وتبــادل اخلــربات واملماررــات

احلصـر احلصـول علـا الـدعم املـايل مـن الصـندوق األخضـر للمنـاخ وصـندوق  ل علا ربيل املثال
. وأحاطـ  هي ـة التنفيـ  وغريهـا مـن املصـادر املصادر الثنائيـة واملتعـددة األطـراملو أقل البلدان منواا 

 2016 وز/يوليـه  15إ   11علماا مبعر  خطط التكيف الوطنيـة املقـرر تنظيمـه يف الفـية مـن 
 ، ودع  األطرامل واملنظمات املعنية إ  املشاركة يف ه ا احلدث.(48)يف بون بأملانيا

ولحظـــ  هي ــــة التنفيــــ  بتقــــدير التقــــدم الــــ ي أحــــرز  فريــــ  اخلــــرباء يف التعــــاون مــــت أمانــــة  -73
الصـــندوق األخضـــر للمنـــاخ علـــا تقـــدع التوجيـــه التقـــين واملشـــورة إ  البلـــدان بشـــأن احلصـــول علـــا 

يف ذلـك  مبـا عمليـة صـياغة خطـط التكيـف الوطنيـة وتنفيـ ها، التمويل مـن هـ ا الصـندوق مـن أجـل
 خطــــة عقــــد دورات نصصــــة بشــــأن الصــــندوق خــــالل معــــر  خطــــط التكيــــف الوطنيــــة يف  ــــوز/

 .(49)وحلقات العمل التدريبية املقرر عقدها يف إطار برنامل العمل احلايل لفري  اخلرباء 2016 يوليه
، قــد 2016أيار/مــايو  17، حــ  كــانالعامليــة  ولحظــ  هي ــة التنفيــ  أن مرفــ  البي ــة  -74

مقيحــاا مــن مقيحــات مشــاريت تنفيــ  بــرامل عمــل التكيــف الوطنيــة  34أجــاز مــن الناحيــة الفنيــة 
 226تبلـئ القيمـة اتمجاليـة املطلوبـة ألجلدـا الـت خطط التكيـف الوطنيـة،  وتنفي  وعملية صياغة

تنتظـــر التمويـــل مـــن صـــندوق أقـــل هـــي ، و ()دولر مليـــون دولر مـــن دولرات الوليـــات املتحـــدة
__________ 

(46) FCCC/SBI/2016/7 15، الفقرة. 

(47) FCCC/SBI/2016/7 23-20، الفقرات. 

(48) FCCC/SBI/2016/7 37، الفقرة. 

(49) FCCC/SBI/2016/7 33، الفقرة. 
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 31 حــ تبلــئ  مل البلــدان منــواا. ولكندــا لحظــ  أيضــاا أن األمــوال املتاحــة نــ   املشــاريت املرتقبــة
 مالين دولر. 9.8روى  2016آذار/مارس 

 صـــندوق أقـــل البلــدان منـــواا وحثـــ  إ  مســـتوى التمويــل يف هي ـــة التنفيــ  بقلـــ  وأشــارت -75
صــنادي  أخــرى يف إطــار اآلليــة املاليــة،  أو أقــل البلــدان منــواا  لصــندوق تربعــات إضــافيةعلــا تقــدع 

يكتسـيه التنفيـ  الكامـل لـربامل العمـل الوطنيـة للتكيـف مـن أ يـة يف  ملا ، إدراكاا حسب القتضاء
تلبية احتياجات التكيف امللحة والفورية، وبناء القـدرة علـا يطـيط التكيـف وتنفيـ   يف األجلـن 

 تورط والطويل، وإاجاح عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفي ها.امل
تعدــد األطــرامل وجدــات أخــرى أثنــاء الــدورة احلاديــة إ  هي ــة التنفيــ  بتقــدير  وأشــارت -76

مليــون  252والعشــرين ملــؤ ر األطــرامل بتقــدع تربعــات لصــندوق أقــل البلــدان منــواا بلغــ  قيمتدــا 
تلـــك األطـــرامل علـــا  التنفيـــ  هي ـــة . وشـــجع (50)2015رب كـــانون األول/ديســـم  5دولر حـــ  

 حتويل تعدداهتا إ  مسا ات فعلية يف أقرب وق  ممكن.
ولحظــ  هي ــة التنفيــ  بتقــدير أيضــاا تربعــات األطــرامل للصــندوق األخضــر للمنــاخ الــت  -77
 .(51)2016أيار/مايو  19مليارات دولر ح   9.9جمموعدا  بلئ
علمــاا بالتقـدم الــ ي أحرزتــه أقــل البلـدان منــواا يف الضــطالع بعمليــة  وأحاطـ  هي ــة التنفيــ  -78

 إ  (53)، وكــررت الــدعوة الــت وجددــا مــؤ ر األطــرامل(52)صــياغة خطــط التكيــف الوطنيــة وتنفيــ ها
البلــدان الناميـة األخــرى الـت ليســ  مــن أقـل البلــدان منــواا، مــن منـواا و  البلــدان أقــل مـناألطــرامل  مجيـت

تقـــدع نرجـــات تشـــمل وثـــائ  خطـــط التكيـــف الوطنيـــة والنتـــائل املتعلقـــة بعمليـــة الـــت قـــد ترغـــب يف 
 إ  مركز خطط التكيف الوطنية. طالبة مندا توجيه ه   املخرجات صياغة ه   اخلطط وتنفي ها،

ودع  هي ة التنفي  األطرامل واملنظمات ذات الصلة إ  مواصلة تقدع الدعم مـن أجـل  -79
 خلرباء.تنفي  برنامل عمل فري  ا

وطلب  هي ة التنفي  الضطالع بعجراءات األمانة لدعم تنفي  برنامل عمل فريـ  اخلـرباء  -80
 رهناا بتوافر املوارد املالية.

__________ 

 .<http://www.thegef.org/gef/node/11550>انظر  (50)

 .<http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker>انظر  (51)

(52) FCCC/SBI/2016/7 9-6، الفقرات. 

 .9، الفقرة 20-/م أ3املقرر  (53)
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  الةطنية التكيف خطط -تاس اا  
 من جدول األعمال( 9 البند)

 المداوالح -1 
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند من جـدول األعمـال يف جلسـتيدا األو  والثالثـة وكـان معروضـاا  -81

 مـن البنـد هـ ا يف النظـر علـا التنفيـ  هي ـة اتفقـ  األو ، ا لسـة ويف .FCCC/SBI/2016/7عليدا الوثيقة 
ِبــث لفنــدر  والســيدة هوناديــا الســيد تيســريها يف يشــيك رمسيــة غــري مشــاورات إطــار يف األعمــال جــدول

 .(54)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات يف الثالثة جلستدا يف التنفي  هي ة ونظرت)كندا(. 

  االستنتاجاح -2 
رحب  هي ة التنفي  باملعلومات املتعلقة بالتقـدم احملـرز والـدعم املقـدم يف عمليـة صـياغة وتنفيـ   -82

 .(55)تقرير الجتماع التارت والعشرين لفري  اخلرباءخطط التكيف الوطنية علا النحو الوارد يف 
وأقــرت هي ــة التنفيــ  بــأن عمليــة صـــياغة وتنفيــ  خطــط التكيــف الوطنيــة تكتســي أ يـــة   -83

كبرية يف تعزيز القـدرة علـا التكيـف، وتوطيـد القـدرة علـا التحمـل، واحلـد مـن قابليـة التـأثر بتغـري 
املتعلـ  بـالتكيف األورـت نطاقـاا نـدمل العـاملي ا رـياق يف املناخ بغية املسا ة يف التنمية املسـتدامة

 من اتفاق باريس. 7املشار إليه يف املادة 

وأقــرت هي ــة التنفيــ  أيضــاا بــأن عمليــة صــياغة وتنفيــ  خطــط التكيــف الوطنيــة ريســاعد  -84
يف ذلــك  مبــا األطــرامل علــا املشــاركة بفعاليــة يف عمليــات التخطــيط للتكيــف وتنفيــ  اتجــراءات،

تعزيــز اخلطــط و/أو السيارــات و/أو املســا ات ذات الصــلة، علــا النحــو املشــار  أو تحداثارــ
 من اتفاق باريس. 7إليه يف املادة 

وأقرت هي ة التنفيـ  كـ لك بـأن عمليـة صـياغة وتنفيـ  خطـط التكيـف الوطنيـة رتسـاعد  -85
غــرات، وعلــا تعزيــز أيضــاا األطــرامل علــا املشــاركة يف عمليــة حتديــد األولويــات والحتياجــات والث

 إجراءات التكيف.
وأشــارت هي ــة التنفيــ  مــت التقــدير إ  التقــدم الــ ي أحــرز  فريــ  اخلــرباء و نــة التكيــف  -86

ح  اآلن يف وفاء كـل مندمـا بوليتـه املتعلقـة بتقـدع املعلومـات بشـأن احلصـول علـا التمويـل مـن 
وتتطلــت  .(56)التكيــف الوطنيــةالصــندوق األخضــر للمنــاخ مــن أجــل عمليــة صــياغة وتنفيــ  خطــط 

هي ــة التنفيــ  إ  زيــادة مشــاركة فريــ  اخلــرباء و نــة التكيــف مــت الصــندوق األخضــر للمنــاخ وقــد 
 طلب  إليدما أن يدرجا يف تقارير ا معلومات عن تلك املشاركة.

__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.9قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (54)
(55) FCCC/SBI/2016/7 11-6، الفقرات . 
 .21-/م أ19من املقرر  2، والفقرة 21-/م أ4من املقرر  10الفقرة  (56)
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ان يف وتتطلت هي ة التنفي  أيضاا إ  أعمـال  نـة التكيـف وفريـ  اخلـرباء املتصـلة بتجـارب البلـد -87
احلصول علا التمويل مـن الصـندوق األخضـر للمنـاخ مـن أجـل عمليـة صـياغة وتنفيـ  خطـط التكيـف 

 تتطلت إ  تقدع هاتن ا دتن معلومات عن ه   األعمال يف تقريريدما. كما  ،(57)الوطنية
وعــــد املوأوصـــ  هي ــــة التنفيـــ  مــــؤ ر األطـــرامل بــــأن يغـــري، يف دورتــــه الثانيـــة والعشــــرين،  -88

تشــــرين  4إ   21-/م أ4)أ( مــــن املقــــرر 12املشــــار إليــــه يف الفقــــرة لتقــــدع املعلومــــات الندــــائي 
  .2017األول/أكتوبر 

بعمليـة صـياغة وتنفيـ  خطـط  يتعلـ  فيمـاوواصل  هي ة التنفي  نظرها يف تعزيـز اتبـال   -89
سادرــــة واألربعــــن التكيــــف الوطنيــــة، واتفقــــ  علــــا مواصــــلة مناقشــــة هــــ   املســــألة يف دورهتــــا ال

 اتفاق باريس. فري رينظر فيدا  ( مراعية يف ذلك األنشطة ذات الصلة الت2017)أيار/مايو 

  التكيف لصندوق الثالث االست راض -عاشراا  
 من جدول األعمال( 10 البند)

  المداوالح  
 والثالثــــة.نظـــرت هي ــــة التنفيـــ  يف هــــ ا البنـــد مــــن جـــدول األعمــــال يف جلســـتيدا األو   -90
ا لســة األو ، اتفقــ  هي ــة التنفيــ  علــا النظــر يف هــ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف إطــار  ويف

مشاورات غري رمسية يشيك يف تيسريها السيد ريتشارد مويونغي )مجدورية تنزانيا املتحدة( والسيدة 
 (.آيرلنداأورايلي ) دجيما

وع مقــرر لينظــر فيـه مؤ ر/اجتمــاع أطــرامل  وأوصـ  هي ــة التنفيـ  يف جلســتدا الثالثــة مبشـر  -91
 .(58)كيوتو ويعتمد  يف دورته الثانية عشرة

__________ 

  ، املتاحة علا الرابط التايل: 2018-2016انظر خطة العمل املنقحة للجنة التكيف للفية  (57)
<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/pdf/

20160308_wp_revised.pdf> املتـــاح علــــا 2017-2016، وبرنـــامل العمــــل املتجـــدد لفريــــ  اخلـــرباء للفــــية ،
 .<http://unfccc.int/9516>الرابط التايل: 

 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1املقرر، انظر الوثيقة  لالطالع علا نا مشروع (58)



FCCC/SBI/2016/8 

GE.16-14833 26 

 تنفيرذ ةردعم يت لر   يمرا التكنةلةجيرا آلليرة الردوري التقيريم وطرائر  نطاق -حادي عشر
  ةاريس اتفاق

 (من جدول األعمال 11 البند)

 المداوالح -1 
 األعمــــال يف جلســـتيدا األو  والثالثــــة.نظـــرت هي ــــة التنفيـــ  يف هــــ ا البنـــد مــــن جـــدول  -92
 إطــار يف األعمــال جــدول مــن البنــد هــ ا يف النظــر علــا التنفيــ  هي ــة اتفقــ  األو ، ا لســة ويف

 والســيدة( وتوبــاغو ترينيــداد) كوماررــينئ كيشــان الســيد تيســريها يف يشــيك رمسيــة غــري مشــاورات
يف الرــتنتاجات الــواردة  التنفيــ  هي ــة نظــرت الثالثــة، ا لســة ويف (.رــلوفاكيا) فيشــريوفا غــابرييال

، مالحظة ضي  الوق  املتاح ني ة التنفيـ  يف دورهتـا اخلامسـة واألربعـن للنظـر (59)أدنا  واعتمدهتا
 يف ه   املسألة بسبب عدد هي ات التفاقية وبروتوكول كيوتو الت رتجتمت يف آن واحد.

 االستنتاجاح -2 

لتكنولوجيـــا عنيـــة باملاريرين الشـــفوين لـــرئيس اللجنـــة التنفي يـــة رحبـــ  هي ـــة التنفيـــ  بـــالتق -93
ومـــدير مركـــز وشـــبكة تكنولوجيـــا املنـــاخ عـــن أنشـــطتدما املقـــررة الـــت  كـــن أن تـــدعم األطـــرامل يف 

 جدودها الرامية إ  تنفي  اتفاق باريس.

ــــا املشــــار إليــــه -94 ــــة التكنولوجي ــــدوري آللي ــــيم ال ــــ  أن نطــــاق التقي ــــة التنفي يف  ولحظــــ  هي 
شــار إليــه أدنــا  بارــم التقيــيم الــدوري( رــيكون يف رــياق ي  ، )21-/م أ1مــن املقــرر  69 الفقــرة
 يلي: ما ، ورريكز علاباريس اتفاق من 10املادة 

بشــــأن املســــائل  بــــاريس اتفــــاق فعاليــــة آليــــة التكنولوجيــــا يف دعــــم تنفيــــ مــــدى  )أ( 
 املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلدا؛

عم املقــدم إ  آليــة التكنولوجيــا يف دعــم تنفيــ  التفــاق بشــأن كفايــة الــدمــدى   )ب( 
 املسائل املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلدا.

ـــة التنفيـــ  بضـــرورة النظـــر -95 ـــيم الـــدوري، عنـــد ،ورـــلم  هي  يف  وضـــت نطـــاق وطرائـــ  التقي
 :يلي ما ومن مجلتدا املعلومات املنبثقة عن العمليات املضطلت هبا حالياا يف إطار التفاقية،

 20شـار إليـه يف الفقـرة امل علـا النحـو ارتعرا  مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ )أ( 
 ؛(60)17-/م أ2من املرف  السابت باملقرر 

ارــــتخالب احلصــــيلة العامليــــة املشــــار إليدــــا يف عمليــــة وضــــت الطرائــــ  املتعلقــــة ب )ب( 
 ؛(61)من التفاق 14 املادة

__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.5يف الوثيقة  املقدم الرتنتاجات مشروع (59)
 .21-/م أ1من املقرر  70وفقاا للفقرة  (60)

 أعال . 60انظر احلاشية  (61)
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 13 والدعم علـا النحـو املشـار إليـه يف املـادة شفافية اتجراءاتالعمل من أجل  )ج( 
 من التفاق؛

 من التفاق. 10من املادة  4وضت إطار التكنولوجيا املنشأ مبوجب الفقرة  )د( 
ودعــ  هي ــة التنفيــ  األطــرامل واملنظمــات املراقبــة إ  تقــدع آرائدــا بشــأن نطــاق وطرائــ   -96

 . وطلبـ  إ  األمانـة أن تعـد(62)2017ينـاير كـانون الثاين/  25 يف موعـد أقصـا  التقييم الـدوري
 .يف دورهتا السادرة واألربعن هي ة التنفي  نظر فيهتل لتلك اآلراء تقريراا جتميعياا وتوليفياا 

  النامية البلدان    القدراح ةناء -ثان  عشر 
 ل(من جدول األعما 12 البند)

 االتفاقية ةمةجب القدراح ةناء إطار لتنفيذ الثالث الشام  االست راض -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(12 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتيدا األو   -97

 FCCC/SBI/2016/4و FCCC/SBI/2016/3املســـــــتأنفة وكـــــــان معروضـــــــاا عليدـــــــا الوثـــــــائ   والثالثـــــــة
 علا التنفي  هي ة اتفق  األو ، ا لسة ويف .FCCC/TP/2016/1و FCCC/SBI/2016/MISC.1و

رات غـري رمسيـة يشـيك يف تيسـريها مشـاو  إطـار يف األعمـال جدول من الفرعي البند ه ا يف النظر
 الثالثـــة ا لســـة ويف ( والســـيد بـــول واتكينســـون )فرنســـا(.لورـــيا رـــان الســـيد كريســـبن دوفـــريين )

 .(63)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات يف التنفي  هي ة نظرت املستأنفة،

 االستنتاجاح -2 

ـــة التنفيـــ  لكندـــا -98 ـــاء  مل بـــدأت هي  ـــِه النظـــر يف الرـــتعرا  الشـــامل الثالـــث لتنفيـــ  إطـــار بن تـ ْن
، 21-/م أ14مــن املقــرر  2 ، وفقــاا للفقــرة7-/م أ2القــدرات يف البلــدان الناميــة املنشــأ مبوجــب املقــرر 

مشــروع  نــا النظــر يف هــ   املســألة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــن بالرــتناد إ واتفقــ  علــا مواصــلة 
، هبـــدمل توصـــية مـــؤ ر األطـــرامل مبشـــروع مقـــرر FCCC/SBI/2016/L.21الوثيقـــة  مرفـــ  املقـــرر الـــوارد يف

 لينظر فيه ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين.

__________ 

ـــــــــــــايل:  (62) ـــــــــــــا الـــــــــــــرابط الشـــــــــــــبكي الت ـــــــــــــ  بوابـــــــــــــة املســـــــــــــا ات عل ينبغـــــــــــــي لألطـــــــــــــرامل أن تقـــــــــــــدم آراءهـــــــــــــا عـــــــــــــن طري
<http://www.unfccc.int/5900>  وينبغــي للمنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب أن تررــل مســا اهتا بالربيــد اتلكــيوين إ .

 .<secretariat@unfccc.int>العنوان التايل: 

  .FCCC/SBI/2016/L.21قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (63)
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 كيةتة ةروتةكةل ةمةجب احالقدر  ةناء إطار لتنفيذ الثالث الشام  االست راض -ةاء 
 )ب( من جدول األعمال(12 الفرعي البند)

 المداوالح  
نظـــــرت هي ـــــة التنفيـــــ  يف هـــــ ا البنـــــد الفرعـــــي مـــــن جـــــدول األعمـــــال يف جلســـــتيدا األو   -99

 FCCC/SBI/2016/4و FCCC/SBI/2016/3املســـــــــتأنفة وكـــــــــان معروضـــــــــاا عليدـــــــــا الوثـــــــــائ   والثالثـــــــــة
 علـا التنفيـ  هي ـة اتفق  األو ، ا لسة ويف .FCCC/TP/2016/1و FCCC/SBI/2016/MISC.1و

 تيسـريها يف يشـيك رمسيـة غـري مشـاورات إطـار يف األعمـال جدول من الفرعي البند ه ا يف النظر
الثة املستأنفة، قررت هي ة التنفي  مواصلة النظـر الث ا لسة ويف .واتكينسون والسيد دوفريين السيد

 .(64)من جدول األعمال يف دورهتا اخلامسة واألربعنيف ه ا البند الفرعي 

 القدراح ةبناء الم نية ةاريس لجنة اختصاصاح -جيم 

 ()ج( من جدول األعمال12 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو  والثالثـة  -100

 األطـــرامل أحـــد ممثـــل وأد . FCCC/SBI/2016/MISC.1املســـتأنفة وكـــان معروضـــاا عليدـــا الوثيقـــة 
 جــدول مــن الفرعــي البنــد هــ ا يف النظــر علــا التنفيــ  هي ــة اتفقــ  األو ، ا لســة ويف .(65)ببيــان

 غــري رمسيــة يشــيك يف تيســريها الســيد دوفــريين والســيد واتكينســون. مشــاورات إطــار يف األعمــال
 .(66)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات يف التنفي  هي ة نظرت املستأنفة، الثالثة ا لسة ويف

 االستنتاجاح -2 
 أوصـــــ  هي ـــــة التنفيـــــ  مبشـــــروع مقـــــرر بشـــــأن اختصاصـــــات  نـــــة بـــــاريس املعنيـــــة ببنـــــاء -101

 .(68)، لكي ينظر فيه مؤ ر األطرامل ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين(67)القدرات

__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.20قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (64)
تكـــن متاحـــة  مل FCCC/SBI/2016/L.24/Add.1وجـــه ممثـــل أحـــد األطـــرامل انتبـــا  هي ـــة التنفيـــ  إ  أن الوثيقـــة  (65)

ــــد.  ــــت اللغــــات وقــــ  عرضــــدا لكــــي ت عتم  : علــــا البــــث الشــــبكي يف العنــــوان التــــايل متــــاح البيــــان الكامــــلو امي
<http://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2016/events/2016-05-26-15-00-subsidiary-body-for-

implementation-sbi-resumed-3rd-meeting/capacity-building-in-developing-countries-agenda-item-12>. 
 . FCCC/SBI/2016/L.24قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (66)
 . 21-/م أ1من املقرر  76انظر الفقرة  (67)

 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1لالطالع علا نا مشروع املقرر، انظر الوثيقة  (68)
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لجنـــــة بـــــاريس املعنيـــــة ببنـــــاء لنظـــــر يف ترشـــــيحاهتا ال ودعـــــ  هي ـــــة التنفيـــــ  األطـــــرامل إ  -102
  أعــــال ، 101القــــدرات، علــــا النحــــو املبــــن يف مشــــروع الختصاصــــات املشــــار إليــــه يف الفقــــرة 

 س املعنية ببناء القدرات أعمانا يف الدورة السادرة واألربعن ني ة التنفي .تبدأ  نة باري كيما
 ،2016آب/أغســــطس  29حبلــــول  ،(69)ودعـــ  هي ــــة التنفيــــ  األطـــرامل إ  أن تقــــدم -103

، وبشـأن 2017 لعـام املوضوع السنوي للجنة باريس املعنية ببناء القـدرات أو آراءها بشأن احملور
نبغــي دعــوهتم ي مبوجــب التفاقيــة والكيانــات التشــغيلية لآلليــة املاليــة الــ ينممثلــي اني ــات املنشــأة 

حلضــور الجتمــاع األول للجنــة بــاريس املعنيــة ببنــاء القــدرات، لكــي تنظــر هي ــة التنفيــ  يف تلــك 
اآلراء يف دورهتــا اخلامســة واألربعــن بغيــة تقــدع توصــية بشــأن هــ   املســألة كــي ينظــر فيدــا مــؤ ر 

 دها يف دورته الثانية والعشرين.األطرامل ويعتم

  م  االتفاقية 6 المادف ةشأن الدوحة عم  ةرنامج است راض -عشر ثالث
 من جدول األعمال( 13 البند)

 المداوالح -1 
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند من جدول األعمال يف جلستيدا األو  والثالثـة والثالثـة  -104

 ممــثال وأد . FCCC/SBI/2016/6و FCCC/SBI/2016/5املســتأنفة وكــان معروضــاا عليدــا الوثيقتــان 
األو ، اتفقـــ  هي ـــة التنفيـــ  علـــا النظـــر يف هـــ ا البنـــد مـــن جـــدول  ا لســـة ويف .ببيـــانن طـــرفن

ـــة ييســـرها الســـيد ألـــربت ألتـــار وس ماغـــالنئ )الفلبـــن(.  األعمـــال يف إطـــار مشـــاورات غـــري رمسي
 .(70)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات يف التنفي  هي ة نظرت املستأنفة، الثالثة ا لسة ويف

 االستنتاجاح -2 
واملنظمـــات املعتمـــدة بصـــفة مراقـــب وأصـــحاب  (71)بـــآراء األطـــرامل التنفيـــ  هي ـــة بـــ رح -105

مـن التفاقيـة،  6بشـأن املـادة  ةبتنظيم احلـوار الثالـث أثنـاء الـدور  يتعل  فيما (72)املصلحة اآلخرين
وقد كان  تلـك  ة بشأن العمل من أجل التمكن املناخي؛ر وجدول أعمال احلوار الرابت أثناء الدو 

 .(73)ةاحلوار الرابت أثناء الدور وشكل اآلراء مفيدة للغاية يف حتديد جدول أعمال 

__________ 

 .  <http://www.unfccc.int/5900>يف العنوان التايل:  املسا اتينبغي لألطرامل أن تقدم آراءها عن طري  بوابة  (69)

 . FCCC/SBI/2016/L.15قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (70)
 .<www.unfccc.int/5900>علا املوقت:  متاح (71)
 .<www.unfccc.int/7481> :املوقتمتاح علا  (72)
مـــن  6مثلمــا لـــوحل يف الــدورة الثالثـــة واألربعــن للدي ـــة الفرعيــة، فـــعن األنشــطة املضـــطلت هبــا لـــدعم تنفيــ  املـــادة  (73)

التفاقية ينبغي أن يشار إليدا، اعتباراا من تلك الدورة، بعبارة االعمل من أجل التمكـن املنـاخيا، وهـو املسـما 
 ربعن. ال ي اختارته اني ة الفرعية يف دورهتا الثانية واأل
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بشــأن العمــل مــن أجــل التمكــن  ةبنجــاح احلــوار الرابــت أثنــاء الــدور  التنفيــ  هي ــة وأقــرت -106
املنــاخي وأعربــ  عـــن امتناهنــا لألطــرامل واملنظمـــات املعتمــدة بصــفة مراقـــب وأصــحاب املصـــلحة 

 يتعلـ  فيمـاخرين علا تقارم اخلربات وتبادل األفكار واملماررـات ا يـدة والـدروس املسـتفادة اآل
باملشاركة العامة والتثقيف العام وإتاحة املعلومات للجمدور والتعاون الـدويل بشـأن هـ   املسـائل. 

ر الرابــت إ  النظــر يف التقريــر املتعلــ  بــاحلوا دــاتطلعهي ــة التنفيــ  عــن   أعربــوعــالوة علــا ذلــك، 
 بشأن العمل من أجل التمكن املناخي يف دورهتا اخلامسة واألربعن.

بشأن العمل من أجل التمكن  ةإ  أن احلوار السنوي أثناء الدور  التنفي  هي ة وخلص  -107
 املعقودة يف بون، أملانيا.ي  فتنهي ة ال املناخي ريستمر تنظيمه بالتزامن مت دورات

أيضـــاا إ  أن الـــدورات املقبلـــة للحـــوار بشـــأن العمـــل مـــن أجـــل يـــ  فتنهي ـــة ال وخلصـــ  -108
بالتقــدم احملــرز يف  يتعلــ  فيمــاالتمكــن املنــاخي ينبغــي أن تراعــي الحتياجــات والثغــرات والعقبــات 

 من التفاقية. 6تنفي  برنامل عمل الدوحة بشأن املادة 
إ  أن جلســات احلــوار بشــأن العمــل مــن أجــل التمكــن كــ لك  يــ فتنهي ــة ال وخلصــ  -109

املنــاخي ينبغــي أن تركــز علــا املماررــات ا يــدة والــدروس املســتفادة بشــأن إدمــاج العناصــر الســتة 
تخفيـــف والتمويـــل والشـــفافية وتطـــوير التكنولوجيـــا الاملتعلقـــة بـــالتكيف و مـــن التفاقيـــة  6للمـــادة 

 القدرات. ونقلدا وبناء
يف ذلـــك  مبـــا املنظمـــات املتعـــددة األطـــرامل والثنائيـــة،و املؤرســـات يـــ  فتنلهي ـــة ا ودعـــ  -110

الكيانات التشغيلية لآلليـة املاليـة، إ  املشـاركة بنشـاط يف الـدورات القادمـة للحـوار السـنوي أثنـاء 
 بشأن العمل من أجل التمكن املناخي. ةالدور 
بصــفة مراقــب وا دــات األخــرى األطــرامل واملنظمــات املعتمــدة  يــ  أيضــاا فتنهي ــة ال دعــ و  -111

، مالحظاهتــا بشـــأن تنظـــيم 2017كـــانون الثاين/ينـــاير  25صــاحبة املصـــلحة إ  أن تقـــدم، حبلــول 
احلوار الرابت بشأن العمل من أجـل التمكـن املنـاخي وآراءهـا بشـأن جـدول أعمـال احلـوار اخلـامس، 

 .(74)الدويل بشأن ه   املسائلال ي رريكز علا التثقيف والتدريب يف جمال تغري املناخ والتعاون 
أعــال  كمــدخالت  111بتقــدع املعلومــات املشــار إليدــا يف الفقــرة يــ  فتنهي ــة ال ورحبــ  -112

 لالرتعرا  الوريط للتقدم احملرز يف برنامل عمل الدوحة.
علماا مت التقدير بالتقرير التوليفي ال ي أعدته األمانة عن التقـدم ي  فتنهي ة ال وأحاط  -113

 .(75)احملرز يف تنفي  برنامل عمل الدوحة

__________ 

. <http://www.unfccc.int/5900>: يف املوقـــت الشـــبكي التـــايلعـــرب بوابـــة املســـا ات  آراءهـــاتقـــدم األطـــرامل ينبغـــي أن  (74)
 إ  العنـوان التـايل: فتقـدم مسـا اهتا عـرب الربيـد اتلكـيوين وا دات األخـرى املعنيـة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب أما

<secretariat@unfccc.int>. 
(75) FCCC/SBI/2016/6. 
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الرــــتعرا  الورــــيط للتقــــدم احملــــرز يف تنفيــــ  برنــــامل عمــــل يــــ  فتنهي ــــة ال وارــــتكمل  -114
مــؤ ر  كــي ينظــر فيــه الدوحــة وأوصــ  مبشــروع مقــرر بشــأن حتســن فعاليــة برنــامل عمــل الدوحــة

 .(76)يف دورته الثانية والعشرين ويعتمد  األطرامل

  التصدي تداةير تنفيذ تأثير -عشر راةم
 من جدول األعمال( 14 البند)

 ال م  وةرنامج الم ّس  المنتدى -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(14 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتيدا األو  والثالثــــة  -115

 ا لســـة ويف .FCCC/TP/2016/4و FCCC/TP/2016/3املســـتأنفة وكـــان معروضـــاا عليدـــا الوثيقتـــان 
 البنـد جانب إ  األعمال جدول من الفرعي البند ه ا يف النظر علا التنفي  هي ة اتفق  األو ،
 العلمية والتكنولوجية )هي ـة املشـورة( املشورةالفرعية املعنية بي ة انمن جدول أعمال )أ( 7 الفرعي

يف إطـار فريـ  اتصــال يشـيك يف رئارـته رئــيس هي ـة التنفيــ  ورئـيس هي ـة املشــورة، السـيد كــارلوس 
 فيـ التن هي ـة واتفقـ فولر )بليز( والسيدة ناتاليا كوشكو )أوكرانيا( والسيد أندري مـاركو )بنمـا(. 

الــدورة بــالقيان مــت البنــود  هــ   يف األعمــال جــدول مــن الفرعــي البنــد هــ ا يف النظــر علــا أيضــاا 
 هي ـــة نظـــرت املســـتأنفة، الثالثـــة ا لســـة ويف )ب( و)ج( و)د( مـــن جـــدول األعمـــال.14الفرعيـــة 
 .(77)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات يف التنفي 

 االستنتاجاح -2 
الـــت أعـــدهتا األمانـــة ملســـاعدة  (78)ملشـــورة يف الورقـــة التقنيـــةا هي ـــةو  لتنفيـــ ا هي ـــة نظـــرت -116

يف ذلـــك ارـــتخدام أدوات  مبـــا البلـــدان الناميـــة األطـــرامل يف تقيـــيم تـــأثري تنفيـــ  تـــدابري التصـــدي،
. (79)النم جــة، والورقــة التقنيــة ملســاعدة البلــدان الناميــة األطــرامل يف مبادراهتــا للتنويــت القتصــادي

 ي تان الفرعيتان البلدان النامية األطـرامل علـا ارـتخدام هـ   الورقـات التقنيـة كمرشـدوشجع  ان
لتنويـــــت القتصـــــادي. ولحظـــــ  اني تـــــان ل تـــــأثري تنفيـــــ  تـــــدابري التصـــــدي ومبادراهتـــــال دـــــاتقييميف 

الفرعيتان أن األطرامل قد نظرت يف املعلومـات الـواردة يف هـ   الورقـات التقنيـة ألغـرا  الندـو  
 املتعل  بربنامل العمل املتصل بتأثري تنفي  تدابري التصدي. بعملدما
__________ 

 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1لالطالع علا نا مشروع املقرر، انظر الوثيقة  (76)
وقد أ درج املرفقان األول والثاين مـن تلـك  .FCCC/SB/2016/L.2/Rev.1مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة  (77)

 ير.الوثيقة يف املرفقن الثاين والثالث، علا التوايل، من ه ا التقر 
(78) FCCC/TP/2016/4. 

(79) FCCC/TP/2016/3. 
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ارتضــافة حلقــة  عــر  أحــد بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــيب ورحبــ  اني تــان الفرعيتــان -117
 عمل بشأن تعزيز العمل يف إطار املنتدى احملّسن.

املسـتوى وأحاط  اني تان الفرعيتان علمـاا باهتمـام بعـأل األطـرامل بتنظـيم حـدث رفيـت  -118
 بشأن التنويت القتصادي والتنمية املستدامة يعقد خالل الدورة الثانية والعشرين ملؤ ر األطرامل.

وعقــدت اني تــان الفرعيتــان الجتمــاع األول للمنتــدى احملّســن املعــين بتــأثري تنفيــ  تــدابري  -119
ل  بتأثري تنفيـ  تـدابري ، واتفقتا علا تنفي  برنامل العمل املتع21-/م أ11التصدي، وفقاا للمقرر 

 ، بناءا علا توجيدات رئيسي اني تن.الثاين التصدي علا النحو الوارد يف املرف 
يشــيط أن  واتفقــ  اني تــان الفرعيتــان أيضــاا علــا أن الندــو  بأعمــال املنتــدى احملّســن -120
 الثاين.املخصصة وفقاا لالختصاصات الواردة يف املرف   (80)أفرقة اخلرباء التقنينتسري 
وطلبـــ  اني تـــان الفرعيتـــان إ  األمانـــة أن تـــدعم، بتوجيـــه مـــن رئيســـي اني تـــن، تنفيـــ   -121

 يف ذلك األنشطة الت تضطلت هبا أفرقة اخلرباء التقنين املخصصة. مبا برنامل العمل،
وأحاط  اني تان الفرعيتان علمـاا باآلثـار التقديريـة امليتبـة يف امليزانيـة علـا األنشـطة الـت  -122

 أعال . 121-119رتضطلت هبا األمانة علا النحو املشار إليه يف الفقرات 
ــــــ  اني تــــــان الفرعيتــــــان إ  األمانــــــة أن تضــــــطلت بــــــاتجراءات املطلوبــــــة يف هــــــ    -123 وطلب

 فر املوارد املالية.الرتنتاجات رهناا بتوا

 ووظائفررره عملررره وةرنرررامج التصررردي ترررداةير تنفيرررذ ةترررأثير الم نررر  المنتررردى طرائررر  -ةاء 
 ةاريس اتفاق ةمةجب

 )ب( من جدول األعمال(14 الفرعي البند)

  المداوالح -1 
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو  والثالثـة  -124

 ، اتفقــ  هي ــة التنفيــ  علــا النظــر يف هــ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األو  ا لســة ويف املســتأنفة.
)أ( مــن 7)أ( مــن جــدول أعمانــا والبنــد الفرعــي 14األعمــال بشــكل مشــيك مــت البنــد الفرعــي 

 الرــتنتاجات يف التنفيــ  هي ــة نظــرت املســتأنفة، الثالثــة ا لســة ويف جــدول أعمــال هي ــة املشــورة.
 .(81)واعتمدهتا أدنا  الواردة

__________ 

 .4، الفقرة 21-/م أ11انظر املقرر  (80)
 .FCCC/SB/2016/L.3قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (81)
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 االستنتاجاح -2 
هي ـــة املشــورة النظـــر يف طرائـــ  املنتـــدى املعــين بتـــأثري تنفيـــ  تـــدابري و باشــرت هي ـــة التنفيـــ   -125

  .21-/م أ1من املقرر  34التصدي وبرنامل عمله ووفائفه مبوجب اتفاق باريس، وفقاا للفقرة 

األطــرامل واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب إ  أن ودعــ  هي ــة التنفيــ  وهي ــة املشــورة  -126
آراءهــا بشـــأن طرائـــ  املنتـــدى املعــين بتـــأثري تنفيـــ  تـــدابري  2016أيلول/رـــبتمرب  12تقــدم حبلـــول 

 .(82)التصدي وبرنامل عمله ووفائفه مبوجب اتفاق باريس
ل مندما مـت واتفقتا علا مواصلة نظر ا يف ه   املسألة يف الدورة اخلامسة واألربعن لك -127
 أعال . 126املشار إليدا يف الفقرة  اآلراء مراعاة

 م  ةروتةكةل كيةتة 3م  المادف  14 ةالفقرف المت لقة المسائ  -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(14 الفرعي البند)

 المداوالح  
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو  والثالثـة  -128

 النظــر علــا التنفيــ  هي ــة اتفقــ  األو ، ا لســة ويف .ببيــان األطــرامل أحــد ممثــل وأد املســتأنفة. 
)أ( مــن جــدول 14 الفرعــي البنــد مــت مشــيك بشــكل األعمــال جــدول مــن الفرعــي البنــد هــ ا يف

 هي ــة اتفقــ  نفســدا، ا لســة ويف )أ( مــن جــدول أعمــال هي ــة املشــورة.7أعمانــا والبنــد الفرعــي 
لك علا أن مري رئيسـدا ورئـيس هي ـة املشـورة مشـاورات مـت األطـرامل املدتمـة بشـأن  ك  التنفي 

 ا لسـة ويف فيـ .كيفية تناول ه ا البند الفرعـي مـن جـدول األعمـال يف الـدورات املقبلـة ني ـة التن
 كيفيـة يف النظـر مواصـلة علـا الـرئيس، من اقياح علا بناءا  التنفي ، هي ة اتفق  املستأنفة، الثالثة

 تناول ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا اخلامسة واألربعن.

 10-/  أ1التقد  الم رز    تنفيذ المقرر  -دال 
 ل()د( من جدول األعما14 الفرعي البند)

 المداوالح  
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو  والثالثـة  -129

 النظــر علــا التنفيــ  هي ــة اتفقــ  األو ، ا لســة ويف .ببيــان األطــرامل أحــد ممثــل وأد املســتأنفة. 
)أ( مــن جــدول 14 الفرعــي البنــد مــت مشــيك بشــكل األعمــال جــدول مــن الفرعــي البنــد هــ ا يف

ا، اتفقــ  نفســد ا لســة هــ   ويف )أ( مــن جــدول أعمــال هي ــة املشــورة.7أعمانــا والبنــد الفرعــي 
__________ 

. <http://www.unfccc.int/5900>يف العنــوان التــايل:  املســا اتآراءهــا عــن طريــ  بوابــة  تقــدمينبغــي لألطــرامل أن  (82)
وينبغــــــــــــي للمنظمــــــــــــات املعتمــــــــــــدة بصــــــــــــفة مراقــــــــــــب أن تررــــــــــــل ورقاهتــــــــــــا بالربيــــــــــــد اتلكــــــــــــيوين إ  هــــــــــــ ا العنــــــــــــوان: 

<secretariat@unfccc.int>. 
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هي ة التنفي  علـا أن مـري رئيسـدا مشـاورات مـت األطـرامل املدتمـة بشـأن كيفيـة تنـاول هـ ا البنـد 
 التنفيـ ، هي ـة اتفقـ  املسـتأنفة، الثالثـة ا لسة ويف الفرعي من جدول األعمال يف دوراهتا املقبلة.

نــد الفرعــي مــن جــدول الب هــ ا تنــاول كيفيــة يف النظــر مواصــلة علــا الــرئيس، مــن اقــياح علــا بنــاءا 
 األعمال يف دورهتا اخلامسة واألربعن.

 ةمةجررررب ايجرررر  الطةيرررر  للهرررردم المقبرررر  الرررردوري االسررررت راض نطرررراق -عشر خامس
  ت قيقه ن ة الم رز ال ا  وللتقد  االتفاقية

 (من جدول األعمال 15 البند)

 المداوالح -1 
 وأد نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند من جدول األعمـال يف جلسـتيدا األو  والثالثـة.  -130
 ا زريـة الـدول حتـالف بارـم وآخـر األورو  الحتـاد بارـم بيـان مندـا ببيانـات، أطـرامل ثالثة ممثلو

 األعمــال جــدول مــن البنــد هــ ا يف النظــر علــا التنفيــ  هي ــة اتفقــ  األو ، ا لســة ويف .الصــغرية
)ج( مــن جــدول أعمــال هي ــة املشــورة يف إطــار فريــ  اتصــال 6 الفرعــي البنــد مــت مشــيك بشــكل

 يف التنفيـــ  هي ـــة ونظـــرتيشـــيك يف رئارـــته الســـيد ليـــون تشـــارلز )غرينـــادا( والســـيدة فولنســـكي. 
 .(83)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات يف الثالثة جلستدا

 االستنتاجاح -2 
ــرت هي ــة املشــورة وهي ــة التنفيــ  بــأن مــؤ ر األطــرامل طلــب إليدمــا، يف دورتــه احلاديــة  -131 ذكَّ

والعشــرين، أن تنظــرا يف نطــاق الرــتعرا  الــدوري املقبــل لكــي تقــدما إليــه توصــية لينظــر فيدــا يف 
 .(84)، حسب القتضاء2018 عام يتجاوز ل موعد

مؤ ر األطرامل اتف ، يف الدورة نفسدا، علا أن الرـتعرا  الـدوري املقبـل  وذّكرتا أيضاا بأن -132
ينبغـــي أن يتســـم بالفعاليـــة والكفـــاءة، ويتجنـــب ازدواجيـــة العمـــل، ويراعـــي نتـــائل األعمـــال ذات الصـــلة 

هـ ا الصـدد، أشـارت  ويف .(85)املنجزة يف إطار التفاقية وبروتوكول كيوتو امللح  هبا واني تْن الفـرعيتن
 فريــ  ارــتخالب احلصــيلة العامليــة يف إطــارعمليــة اني تــان الفرعيتــان إ  األعمــال ذات الصــلة املتعلقــة ب

 ، وعمليات الفحا التقين.2018 عام اتفاق باريس، واحلوار التيسريي، ال ي ري عقد يف
تــان أعــال ، اتفقــ  اني تــان الفرعي 132و 131ويف ضــوء الوليــة املشــار إليدــا يف الفقــرتن  -133

علــا مواصــلة النظــر يف نطــاق الرــتعرا  الــدوري املقبــل يف الــدورة السادرــة واألربعــن لكــل مندمــا 
  .2015-2013( وحتسينه، مت مراعاة اخلربات ذات الصلة بارتعرا  الفية 2017)أيار/مايو 

__________ 

 . FCCC/SB/2016/L.1ملقدم يف الوثيقة ا الرتنتاجات مشروع (83)
 .10، الفقرة 21-/م أ10املقرر  (84)

 .9، الفقرة 21-/م أ10املقرر  (85)
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وأشـــارت اني تـــان الفرعيتـــان إ  أن حلقـــة عمـــل أثنـــاء الـــدورة بشـــأن نطـــاق الرـــتعرا   -134
وري املقبــــل  كــــن أن تكــــون مفيــــدة وأهنمــــا قــــد تواصــــالن النظــــر يف هــــ   املســــألة يف الــــدورة الــــد

 السادرة واألربعن لكل مندما.

  المناخ وتغير الجنسانية القضايا -عشر سادس
 (من جدول األعمال 16 البند)

 المداوالح -1 
نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتيدا األو  والثالثــــة  -135

ــــ اتفقــــ  األو ، ا لســــة ويف .FCCC/TP/2016/2املســــتأنفة وكــــان معروضــــاا عليدــــا الوثيقــــة  ة هي 
التنفي  علا النظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات غـري رمسيـة يشـيك 

 ا لسـة ويف (.كينيا) وينفريد ليشوما( والسيدة الحتاد األورو السيد مارتن هسيون )يف تيسريها 
 .(86)واعتمدهتا أدنا  الواردة الرتنتاجات يف التنفي  هي ة نظرت املستأنفة، الثالثة

 االستنتاجاح -2 

 رحبـــ  هي ـــة التنفيـــ  بالنتـــائل الـــت خلصـــ  إليدـــا حلقـــة العمـــل املعقـــودة أثنـــاء الـــدورة -136
وبالتوصـــيات الـــت قـــدمدا املشـــاركون يف حلقـــة العمـــل هـــ    2016أيار/مـــايو  19و 18 يـــومي

املتعلقــــة بالسيارــــات املناخيــــة املراعيــــة لالعتبــــارات ا نســــانية، مــــت اليكيــــز علــــا التكيــــف وبنــــاء 
 القضـايا ا نسـانية. ولحظـ  مـت التقـدير املعلومـات الـت مـا  ـاالقدرات وتدريب املنـدوبن في

لقــة حل كمــدخالت األطــرامل واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقـب وا دــات املعنيــة األخــرى قـدمتدا
 .(87)العمل املعقودة أثناء الدورة

 بالورقـة التقنيـة الـت أعـدهتا األمانـة بعنـوان ااملبـاده التوجيديــةأيضـاا ورحبـ  هي ـة التنفيـ   -137
نية يف األنشـــطة املتعلقـــة بتغـــري املنـــاخ يف األدوات األخـــرى الالزمـــة تدمـــاج العتبـــارات ا نســـا أو

 . وشجع  األطرامل علا ارتخدام املوارد احملددة يف الورقة التقنية.(88)إطار التفاقيةا
وأعربــ  هي ــة التنفيــ  عــن تقــديرها لربنــامل عمــل ليمــا بشــأن القضــايا ا نســانية ومدتــه  -138
ل املضــطلت هبــا حــ  اآلن. ودعــ  لألعمــا ولحظــ  مــت التقــدير التربعــات الــواردة دعمــاا  رــنتان

 األطرامل إ  مواصلة تعزيز مشاركتدا يف برنامل العمل.

__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.16قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (86)
. <http://www.unfccc.int/5900> العنـوان التـايل: املسا ات املقدمة من األطرامل متاحة علـا بوابـة املسـا ات يف (87)

 العنـــــوان التـــــايل: واملســـــا ات املقدمـــــة مـــــن املنظمـــــات املعتمـــــدة بصـــــفة مراقـــــب متاحـــــة علـــــا بوابـــــة املســـــا ات يف
<http://www.unfccc.int/7478>  . 

(88) FCCC/TP/2016/2. 
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 .ليما بشأن املسائل ا نسانية عمل برناملوتعزيز وأعرب  هي ة التنفي  عن تأييدها ملواصلة  -139
ودعــــــ  هي ــــــة التنفيــــــ  األطــــــرامل واملنظمــــــات املعتمــــــدة بصــــــفة مراقــــــب إ  أن تقــــــدم،  -140
، آراءهــا بشــأن العناصــر املمكنــة واملبــاده التوجيديــة مــن أجــل 2016آب/أغســطس  29 حبلــول

، آخ ةا يف اعتبارها التوصيات واألفكـار ليما بشأن املسائل ا نسانية عمل برنامل وتعزيز مواصلة
. وطلبــ  إ  األمانــة أن جتمــت (89)النامجــة عــن األنشــطة الــت أاجــزت فعــالا يف إطــار برنــامل العمــل

 ات يف وثيقة متفرقات.تلك املسا 
ــــ  إ  الفقــــرة  -141 ، دعــــ  األطــــرامل  20-/م أ18مــــن املقــــرر  15وإذ أشــــارت هي ــــة التنفي

واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب إ  تقــدع معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف بلــو  هــديف حتقيــ  
 .(90)التوازن بن ا نسن وبلورة ريارات مراعية لالعتبارات ا نسانية

 فقــ  هي ــة التنفيــ  علــا مواصــلة النظــر يف هــ   املســألة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــنووا -142
 بغية إعداد مشروع مقرر لكي ينظر فيه مؤ ر األطرامل ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين.

  الدولية ال كةمية االجتماعاح عقد ترتيباح -عشر ساةم
 من جدول األعمال( 17 البند)

 المداوالح -1 
نظرت هي ة التنفي  يف ه ا البند من جـدول األعمـال يف جلسـتيدا األو  والثالثـة املسـتأنفة  -143

طرفــاا ببيانــات، مندــا بيــان بارــم  14 ممثلــو وأد . FCCC/SBI/2016/2وكـان معروضــاا عليدــا الوثيقــة 
ا لسـة األو ، أد  ببيـان  ويف البلدان النامية املتقاربة التفكـري والحتـاد األورو  واجملموعـة األفريقيـة.

علــا  التنفيــ ا لســة نفســدا، اتفقــ  هي ــة  . ويف(91)ممثــل للرئارــة املقبلــة ملــؤ ر األطــرامل )املغــرب(
 النظر يف ه ا البند من جدول األعمال يف إطار فري  اتصال ييأره رئيس هي ة التنفي .

رامل واملنظمـات املعتمـدة بصـفة ويف ا لسة الثالثة املستأنفة، ذّكر الـرئيس بأنـه دعـا األطـ -144
مراقب إ  تبادل آرائدـا بشـأن أي موضـوع يتـار  يف حلقـة العمـل الـت تنعقـد أثنـاء الـدورة، والـت 
ي قي ح عقدها أثناء الدورة السادرة واألربعن، بشأن الفرب املتاحة لزيادة تدعيم املشاركة الفعالـة 

  .21-/م أ1ي  أحكام املقرر للجدات املعنية من غري األطرامل بغية تعزيز تنف
__________ 

. <http://www.unfccc.int/5900> العنــوان التــايل: أن تقــدم آراءهــا عــن طريــ  بوابــة املســا ات يف لألطــراملينبغــي  (89)
 العنـــــــوان التــــــــايل: وينبغـــــــي للمنظمـــــــات املعتمــــــــدة بصـــــــفة مراقـــــــب أن تررــــــــل مســـــــا اهتا بالربيـــــــد اتلكــــــــيوين إ 

<secretariat@unfccc.int>. 
 أعال . 3احلاشية  انظر (90)
ـــــــــاح  (91) ـــــــــايل:  مـــــــــن خـــــــــاللالبيـــــــــان مت ـــــــــث الشـــــــــبكي لوقـــــــــائت الجتمـــــــــاع يف املوقـــــــــت الت -http://unfccc6.meta>الب

fusion.com/bonn_may_2016/events/2016-05-16-15-30-subsidiary-body-for-implementation-sbi-1st-

meeting/16-arrangements-for-intergovernmental-meetings-item-16-of-the-provisional-agenda>. 
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 .(92)يف الرــتنتاجات الــواردة أدنــا  واعتمــدهتا التنفيــ  هي ــة نظــرت نفســدا، ا لســة ويف -145
وبعد ذلك، أثار طـرمل واحـد حتـدث بارـم البلـدان الناميـة املتقاربـة التفكـري وبـدعم مـن عـدد مـن 

وطلبـــ  هـــ   األطـــرامل أن ي ســـجَّل يف التقريـــر أن  .(93)األطـــرامل شـــواغل ذات طـــابت تقـــين وفـــين
ـــرئيس هي ـــة التنفيـــ  بـــأن  مشـــكلة تقنيـــة طـــرأت علـــا النظـــام اتلكـــيوين ملعا ـــة األمســـاء. وأبلـــئ ال

 مناقشة الشواغل املوضوعية الت أ ثريت رتستمر خالل الدورة السادرة واألربعن للدي ة.

 االستنتاجاح -2 
ورحبـــ  بــاآلراء الـــت أعربـــ   FCCC/SBI/2016/2بالوثيقــة  أحاطــ  هي ـــة التنفيــ  علمـــاا  -146

 الواردة فيدا. املعلوماتعندا األطرامل بشأن 
عرضــــدا ارتضــــافة الــــدورة الثانيــــة لوأعربــــ  هي ــــة التنفيــــ  عــــن امتناهنــــا حلكومــــة املغــــرب  -147

ألطـرامل يف والعشرين ملؤ ر األطرامل والدورة الثانية عشرة ملؤ ر األطرامل العامل بوصـفه اجتمـاع ا
 7( يف مـراكو، بـاملغرب، يف الفـية مـن يـوم الثنـن كيوتو  أطرامل بروتوكول كيوتو )مؤ ر/اجتماع

 التقــدير مــت علمــاا  وأحاطــ . 2016تشــرين الثــاين/نوفمرب  18تشــرين الثــاين/نوفمرب إ  ا معــة 
 والعشــرين الثانيــة الــدورة اجــاح لضــمان واألمانــة املغــرب يبــ نا الــت وا دــود التحضــريية باألعمــال

 علــا التنفيــ  هي ــة وشــددت. كيوتــو  أطــرامل اجتمــاع/ملــؤ ر عشــرة الثانيــة والــدورة األطــرامل ملــؤ ر
يف ايــاذ اليتيبــات لعقــد مــؤ ر األمــم املتحــدة املعــين  يةشــمولاللنفتــاح والشــفافية و ا مبــاده أ يــة

 بتغري املناخ يف مراكو.

ر ية الت حققدا مؤ ر األمم املتحدة املعـين بتغـري املنـاخ وذّكرت هي ة التنفي  بالنتائل التا -148
يف باريس، وأشارت إ  أن مؤ ر مراكو ريكون خطوة هامة يف تنفي  اتفاق بـاريس وكـ لك يف 

 كيوتو  أطرامل مواصلة تنفي  الوليات واملبادرات األخرى يف إطار مؤ ر األطرامل، ومؤ ر/اجتماع
 اتفاق باريس واني ات املنشأة مبوجب التفاقية. فري و  لتنفي ا هي ةو  ملشورةا هي ةو 

وأحاطــ  هي ــة التنفيــ  علمــاا بالتعــاون النــاجمل بــن الرئارــات الســابقة والرئارــات املقبلــة  -149
 يتعلــــ  فيمــــاوأعربــــ  عــــن تقــــديرها لعالقــــة العمــــل الوثيقــــة بــــن الرئارــــة احلاليــــة والرئارــــة املقبلــــة 

 بالتحضري ملؤ ر مراكو. وشجع  الرئارات املقبلة علا مواصلة اعتماد ه ا الندل التعاوين.

ـــة أن حتـــيط علمـــاا بـــاآلراء الـــت تبـــديدا األطـــرامل بشـــأن  -150 ـــة التنفيـــ  إ  األمان وطلبـــ  هي 
امل العناصــر الــت  كــن إدراجدــا يف جــدويل األعمــال املــؤقتن للــدورة الثانيــة والعشــرين ملــؤ ر األطــر 

 .كيوتو  أطرامل والدورة الثانية عشرة ملؤ ر/اجتماع

__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.14قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (92)
البـث الشـبكي لوقـائت الجتمـاع يف املوقـت  مـن خـاللالبيانات املقدمـة بشـأن هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال متاحـة  (93)

-http://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2016/events/2016-05-26-15-00-subsidiary-body>التــــــــايل: 

for-implementation-sbi-resumed-3rd-meeting/arrangements-for-intergovernmental-meetings-agenda-

item-17-part-1>. 
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ودعـــ  هي ـــة التنفيـــ  الرئارـــة املقبلـــة إ  التشـــاور مـــت األمانـــة ومكتـــب مـــؤ ر األطـــرامل  -151
لوضــــت اللمســــات الندائيــــة علــــا ترتيبــــات عقــــد الــــدورتن الثانيــــة  كيوتــــو  أطــــرامل ومؤ ر/اجتمــــاع

يف ذلــك ترتيبــات ا ــزء  مبــا ،كيوتــو  أطــرامل ر/اجتمــاعوالعشــرين ملــؤ ر األطــرامل والثانيــة عشــرة ملؤ 
 الرفيت املستوى.

ـــة واتفقـــ  هي ـــة التنفيـــ  علـــا مواصـــلة املماررـــة -152 القائمـــة: وضـــت ترتيبـــات يف ا لســـات  التالي
خالل ا زء الرفيت املسـتوى ليـديل الـوزراء وغـريهم  كيوتو  أطرامل املشيكة ملؤ ر األطرامل ومؤ ر/اجتماع

لوفود ببيانات وطنية وجيزة يوصا بأل تتجاوز مدهتا ثالث دقائ ، وليـديل ممثلـو املنظمـات من ر راء ا
 احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات وجيزة يوصا بأل تتجاوز مدهتا دقيقتن.

الثانيـة وأكدت هي ة التنفي  علا أ ية األحداث الثالثـة املقـررة الـت رـتعقد أثنـاء الـدورة  -153
والعشرين ملؤ ر األطرامل: احلوار الوزاري الرفيت املستوى الثاين بشأن التمويل املتعل  باملنـاخ الـ ي 

؛ واحلـــوار (95)؛ واحلـــدث الرفيـــت املســـتوى بشـــأن العمـــل املتعلـــ  باملنـــاخ(94)يعقـــد مـــرة كـــل رـــنتن
  .21-/م أ1من املقرر  115التيسريي املشار إليه يف الفقرة 

ي ــــة التنفيــــ  إ  أنــــه،  اشــــياا مــــت مبــــدأ التنــــاوب بــــن اجملموعــــات اتقليميــــة، وأشــــارت ه -154
  أطـرامل ريكون رئيس الدورة الثالثـة والعشـرين ملـؤ ر األطـرامل والـدورة الثالثـة عشـرة ملؤ ر/اجتمـاع

مــــن جمموعــــة دول آرــــيا واحملــــيط انــــاده، ويكــــون رئــــيس الــــدورة الرابعــــة والعشــــرين ملــــؤ ر  كيوتـــو
. ةمـــن جمموعـــة دول أوروبـــا الشـــرقي كيوتـــو  أطـــرامل ورة الرابعـــة عشـــرة ملؤ ر/اجتمـــاعاألطـــرامل والـــد

ودعــــ  األطــــرامل، علــــا رــــبيل الرــــتعجال، إ  التقــــدم بعــــرو  لرتضــــافة الــــدورتن الثالثــــة 
، والـدورتن الرابعــة والعشــرين كيوتــو  أطـرامل والعشـرين ملــؤ ر األطـرامل والثالثــة عشـرة ملؤ ر/اجتمــاع

 .كيوتو  أطرامل والرابعة عشرة ملؤ ر/اجتماع ملؤ ر األطرامل

لينظر فيدـا  2021 عام وأوص  هي ة التنفي  باملواعيد التالية لفيات انعقاد الدورات يف -155
 مؤ ر األطرامل يف دورته الثانية والعشرين:

 حزيران/يونيه؛ 10أيار/مايو إ  اخلميس  31فية الدورات األو : من الثنن  )أ( 

تشرين  19تشرين الثاين/نوفمرب إ  ا معة  8ة الدورات الثانية: من الثنن في  )ب( 
 الثاين/نوفمرب.

ورحبــــ  هي ــــة التنفيــــ  بتبــــادل اآلراء بــــن األطــــرامل بشــــأن اآلثــــار امليتبــــة علــــا العمليــــة  -156
 يف ذلـك اآلثـار مبـا احلكومية الدولية عقب اعتماد اتفاق باريس وقرارات أخـرى يف مـؤ ر بـاريس،

واني تــــن  كيوتــــو،  أطــــرامل امليتبــــة علــــا تــــواتر وتنظــــيم دورات مــــؤ ر األطــــرامل، ومؤ ر/اجتمــــاع
الفـــرعيتن التـــابعتن نمـــا، ومـــؤ ر األطـــرامل العامـــل بوصـــفه اجتمـــاع األطـــرامل يف اتفـــاق بـــاريس، 

 عقب بدء نفاذ اتفاق باريس.
__________ 

 .21-/م أ5من املقرر  4، والفقرة 19-/م أ3من املقرر  13الفقرة  (94)

 .21-/م أ1من املقرر  120الفقرة  (95)
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قـررات املعتمـدة اتفـاق بـاريس واملوأقرت هي ة التنفي  بأنه، بالنظر إ  العمل الناشئ عن  -157
 قبـــل مـــا يف مـــؤ ر بـــاريس، مـــن الضـــروري أن يســـتمر عقـــد دورات اني ـــات العليـــا رـــنوياا يف الفـــية

. ول لك، اتفق  اني ة علا أن تواصل النظر يف ريناريوهات تواتر وتنظـيم الـدورات 2020 عام
(. وطلبــــ  هي ــــة 2018أيار/مــــايو  -واألربعــــن )نيســــان/أبريل  الثامنــــة أثنــــاء دورة هي ــــة التنفيــــ 

التنفيــ  إ  األمانــة أن تقــدم معلومــات أكثــر تفصــيالا عــن اآلثــار امليتبــة يف امليزانيــة علــا نتلــف 
 اخليارات وذلك من أجل دعم مواصلة النظر يف ه   املسائل.

س، ورلم  هي ة التنفي  بضرورة مراعاة الدور انـام لتنفيـ  الوليـات مبوجـب اتفـاق بـاري -158
الناشـ ة  واألعمـال يف الوليـات من آثار أي تغيري يف وترية وتنظيم الدوراتعن  ييتب ما وك لك

 عن اتفاق باريس.

وأحاطـــ  هي ـــة التنفيـــ  علمـــاا باملعلومـــات املســـتكملة الـــت قـــدمتدا األمانـــة بشـــأن تنفيـــ   -159
بصــفة  املعتمــدة املنظمــات ارــتنتاجات هي ــة التنفيــ  املتعلقــة بالســبل الكفيلــة بزيــادة تعزيــز مشــاركة

. ولحظـــ  املـــوجز الـــ ي 2015-2014مراقـــب يف العمليـــة احلكوميـــة الدوليـــة، خـــالل الفـــية 
 .(96)عرضته األمانة عن تطور إشراك أصحاب املصلحة يف عملية التفاقية اتطارية

ـــة التنفيـــ  بـــا دود الـــت بـــ لتدا حكومـــات بولنـــدا وبـــريو وفرنســـا يف إشـــراك  -160 ورحبـــ  هي 
يف ذلـك القطـاع اخلـاب والسـلطات احملليـة ودون الوطنيـة واجملتمـت املـدين،  مبـا صحاب املصـلحة،أ

ـــــدورة التارـــــعة عشـــــرة ملـــــؤ ر األطـــــرامل والـــــدورة التارـــــعة  ـــــا التـــــوايل إ  ال يف الفـــــية املفضـــــية عل
 ع، والـــدورة العشـــرين ملـــؤ ر األطـــرامل والـــدورة العاشـــرة ملؤ ر/اجتمـــا كيوتـــو  أطـــرامل ملؤ ر/اجتمـــاع

 ، والـــدورة احلاديـــة والعشـــرين ملـــؤ ر األطـــرامل والـــدورة احلاديـــة عشـــرة ملؤ ر/اجتمـــاعكيوتـــو  أطـــرامل
 وبعدها. لدوراتا   ه ، وأثناءكيوتو  أطرامل

وأشــارت هي ــة التنفيــ  إ  العــيامل املتزايــد مبختلــف أصــحاب املصــلحة غــري األطــرامل  -161
، وأكـــدت مـــن جديـــد األ يـــة (97)21-/م أ1 واتشـــارة املتكـــررة إلـــيدم يف اتفـــاق بـــاريس واملقـــرر

يف الضــــــطالع  أو ، رــــــواء يف العمليــــــة احلكوميــــــة الدوليــــــةبفعاليــــــة ملــــــراقبنا ملشــــــاركة األرارــــــية
 باتجراءات العملية يف التصدي لتغري املناخ.

وأكــــدت هي ـــــة التنفيــــ  أيضـــــاا قيمـــــة مســــا ات املنظمـــــات املعتمــــدة بصـــــفة مراقـــــب يف  -162
لفعالــــة شــــاركة اامل، وأقــــرت باحلاجــــة إ  زيــــادة تعزيــــز (98)باملســــائل املوضــــوعية املــــداولت املتعلقــــة

لمنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف فـل مضـي عمليـة التفاقيـة اتطاريـة قـدماا حنـو تنفيـ  اتفـاق ل
 باريس وتفعيله.

__________ 

(96) FCCC/SBI/2016/2 45-36، الفقرات. 

(97) FCCC/SBI/2016/2 41، الفقرة. 

(98) FCCC/SBI/2011/7 171، الفقرة. 
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السادرــة واألربعــن  هتــادور  ويف هــ ا الســياق، اتفقــ  هي ــة التنفيــ  علــا أن تعقــد خــالل -163
ألصــحاب املصــلحة  ةلــاقــة عمــل أثنــاء الــدورة بشــأن الفــرب املتاحــة لزيــادة تعزيــز املشــاركة الفعحل

  .21-/م أ1من غري األطرامل بغية تعزيز تنفي  أحكام املقرر 

ويف هـــــــ ا الصـــــــدد، دعــــــــ  هي ـــــــة التنفيــــــــ  األطـــــــرامل واملنظمــــــــات املراقبـــــــة ووكــــــــالت  -164
 ةلـــاالفـــرب املتاحـــة ملواصـــلة تعزيـــز املشـــاركة الفعاملتحـــدة املدتمـــة إ  تقـــدع آرائدـــا بشـــأن  األمـــم

، يف موعـــد 21-/م أ1ألصـــحاب املصـــلحة مـــن غـــري األطـــرامل بغيـــة تعزيـــز تنفيـــ  أحكـــام املقـــرر 
ــــــــة أن تعــــــــد حبلــــــــول (99)2017شــــــــباط/فرباير  28أقصــــــــا    نيســــــــان/ 30. وطلبــــــــ  إ  األمان

تقريـــراا مـــوجزاا عـــن اآلراء الـــواردة يف تلـــك التقـــارير لكـــي تســـتخدم مبثابـــة معلومـــات  2017 أبريـــل
أيضـاا  التنفيـ  هي ـة وطلبـ أعـال .  163أرارية تستند إليدا حلقة العمل املشار إليدا يف الفقـرة 

 .إ  األمانة أن تعد تقريراا عن حلقة العمل كي تنظر فيه اني ة يف دورهتا السادرة واألربعن

وأحاط  هي ة التنفي  علماا بالعمل ال ي اضطلع  به األمانة بشأن إنشاء منرب لتبـادل  -165
اخلــربات وأفضــل املماررــات يف جمــايل التخفيــف والتكيــف بطريقــة شــاملة ومتكاملــة، علــا النحــو 

، وطلبـ  مزيـداا مـن املعلومـات عـن تنفيـ  هـ ا 21-/م أ1مـن املقـرر  135املشـار إليـه يف الفقـرة 
 مل حبلول موعد الدورة السادرة واألربعن ني ة التنفي .الع

 ولحظ  هي ة التنفي  أن طرائ  مشاركة املراقبن يف املنتديات احلكومية الدولية األخرى -166
منظومـة األمـم املتحـدة قـد تسـتنري هبـا عمليـة التفاقيـة اتطاريـة يف جمـال ا دـود الراميـة إ   داخل

 لحة من غري األطرامل يف اتجراءات املتعلقة باملناخ.تعزيز إشراك أصحاب املص

ولحظــ  هي ـــة التنفيــ  أيضـــاا أن عـــدد املنظمــات املعتمـــدة بصـــفة مراقــب قـــد تضـــاعف  -167
التــدابري اتداريــة الالزمــة مــن أجــل تيســري  أن تتخــ  ، وطلبــ  إ  األمانــة2008 عــام تقريبــاا منــ 

 احلكومية الدولية. زيادة فعالية مشاركة ه   املنظمات يف العملية

وأحاطـــــ  هي ـــــة التنفيـــــ  علمـــــاا باملعلومـــــات الـــــت قـــــدمتدا األمانـــــة بشـــــأن اتجـــــراءات  -168
 واملماررات احلالية املتعلقة بقبول املنظمات بصفة مراقب.

باآلثار التقديرية امليتبة يف امليزانية علا األنشطة الت ك لك وأحاط  هي ة التنفي  علماا   -169
أعـــال . وطلبـــ  إ  األمانـــة أن  164و 163ألمانـــة واملشـــار إليدـــا يف الفقـــرتن رتضـــطلت هبـــا ا

 تضطلت باتجراءات املطلوبة يف ه   الرتنتاجات رهناا بتوافر املوارد املالية.

__________ 

. <http://www.unfccc.int/5900>يف العنـــوان التــــايل:  املســـا اتينبغـــي لألطـــرامل أن تقـــدم آراءهـــا عــــن طريـــ  بوابـــة  (99)
: التـــــــايل بالربيــــــد اتلكــــــيوين إ  هــــــ ا العنــــــوان مســــــا اهتاوينبغــــــي للمنظمــــــات املعتمــــــدة بصــــــفة مراقــــــب أن تررــــــل 

<secretariat@unfccc.int>. 
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  والم سسية والمالية اإلدارية المسائ  -عشر ثام 
 (من جدول األعمال 18 البند)

 ةالميزانية المت لقة والمسائ  المالية المسائ  -ألف 

 )أ( من جدول األعمال(18 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتيدا األو   -170

ـــــــــان  ـــــــــة املســـــــــتأنفة، وكـــــــــان معروضـــــــــاا عليدـــــــــا الوثيقت  FCCC/SBI/2016/INF.3املســـــــــتأنفة والثالث
ـــان، التنفيـــ ي األمـــن وأد . FCCC/SBI/2016/INF.5و  .األطـــرامل أحـــد ممثـــل فعـــل وكـــ لك ببي

 الفرعــي، البنــد هــ ا بشــأن ارــتنتاجات مشــروع إعــداد الــرئيس اقــيح املســتأنفة، األو  ا لســة ويف
 األطرامل املدتمة. مت وبالتشاور األمانة مبساعدة

رـــتعد، ارـــتجابة ويف ا لســـة الثالثـــة املســـتأنفة، أبلـــئ الـــرئيس هي ـــة التنفيـــ  بـــأن األمانـــة  -171
لطلبــــات مــــن عــــدة أطــــرامل، مــــ كرة معلومــــات عــــن مدــــام األمانــــة وعملياهتــــا املتغــــرية يف ضــــوء 

هي ـــة التنفيـــ  بـــأن هـــ   املـــ كرة رـــي نظ ر فيدـــا يف الـــدورة اخلامســـة أيضـــاا أبلـــئ و . 21-/م أ1 املقـــرر
باملسـائل اتداريـة واملاليـة واألربعن ني ة التنفيـ  يف إطـار البنـد الـدائم مـن جـدول األعمـال املتعلـ  

واملؤرســـية، ومـــن املتوقـــت أن يســـتمر النظـــر يف هـــ   املســـألة يف الـــدورة السادرـــة واألربعـــن ني ـــة 
 .(100)الواردة أدنا  واعتمدهتا الرتنتاجات يف التنفي  هي ة نظرت نفسدا، ا لسة ويف التنفي .

 االستنتاجاح -2 
 نيســـان/ 29ات املتعل قـــة حبالـــة الشـــياكات حـــ  علمـــاا باملعلومـــ يـــ فتنهي ـــة ال أحاطـــ  -172
. وأعربــ  عــن تقــديرها لألطــرامل الــت رــددت يف املوعــد احملــدد القيمــة اترشــادية 2016 أبريــل

 يــــ فتنهي ــــة ال لشــــياكاهتا يف امليزانيــــة األرارــــية وررــــومدا لســــجل املعــــامالت الــــدويل. وحثــــ 
علـا القيـام بـ لك يف أقـرب  2015-1996للفـية تسدد بعـد اشـياكاهتا  مل األطرامل الت أيضاا 

 وق  ممكن.

أيضــاا عــن تقــديرها لألطــرامل الــت قــدم  تربعــات إ  الصــندوق  يــ فتنهي ــة ال وأعربــ  -173
الرت ماين للمشاركة يف عملية التفاقية اتطارية وإ  الصندوق الرـت ماين لألنشـطة التكميليـة. 

ق الرــت ماين للمشــاركة يف عمليــة التفاقيــة مــن أجــل  وحثــ  األطــرامل علــا املســا ة يف الصــندو 
الصـندوق  وك لك علـا املشـاركة يف ،2016 عام كفالة أورت مشاركة ممكنة يف تلك العملية يف

 الرت ماين لألنشطة التكميلية.

__________ 

  .FCCC/SBI/2016/L.17قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (100)
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مـ كرة معلومـات عـن الشـياكات اترشـادية  أن يعـد األمـن التنفيـ ي يـ  إ فتنهي ـة ال وطلبـ  -174
 A/RES/70/245 لألمــــم املتحــــدة عمــــالا بقــــرار ا معيــــة العامــــة 2017-2016لفــــية الســــنتن  املنقحــــة

ـــرة  الـ ي ــة املقـــررة للفتـ ـــدة لألنصبـ ا كـي تنظـر فيدــ 2018-2016اعتمـدت مبوجبــه جــدول األمـــم املتحـ
ر فيــه يف دورهتــا اخلامســة واألربعــن بغيــة إعــداد مشــروع مقــرر عــن هــ   املســألة لينظــ يــ فتنهي ــة ال

 أطـرامل اجتمـاع/مؤ ر األطرامل ويعتمد  يف دورته الثانية والعشرين ومشروع مقرر لينظر فيه مـؤ ر
 كيوتو ويعتمد  يف دورته الثانية عشرة.

للدياكـل واني ـات  عـام علماا باملعلومات املتعلقة بعجراء ارـتعرا  ي فتنهي ة ال وأحاط  -175
ضـمن منظومـة األمــم املتحـدة الــت  كندـا توجيــه األطـرامل يف جعــل عمليـة وضــت امليزانيـات أكثــر 

وشفافية. وطلب  من األمانة إعداد وثيقة معلومات لتقدع مزيد مـن التفاصـيل عـن الوثيقـة  فعالية
FCCC/SBI/2016/INF.5، يـة وشـفافية عمليـة يف ذلـك جمموعـة اخليـارات املتاحـة لتحسـن فعال مبا

، بغيــة  كــن تلــك الوثيقــة مــن 47وضـت امليزانيــات يف إطــار التفاقيــة اتطاريــة املــ كورة يف الفقــرة 
مــن النظــر يف هــ   املســألة يف إطــار بنــد جــدول األعمــال  يــ فتنني ــة ال الــدورة اخلامســة واألربعــن

 املتعل  باملسائل اتدارية واملالية واملؤرسية.
بقرار األمن العام بيقيـة مركـز األمـن التنفيـ ي مـن مسـاعد  علماا  ي فتن ة الهي وأحاط  -176

ألمـن ل إ  مسـتوى مسـاعد 2-ألمن العام وبيقية أحد املناصب برتبـة دلألمن العام إ  وكيل ل
 مـانظـر فيدلل ألتناملسـاتن بشأن ه ينالعام للعمل وكيالا لألمن التنفي ي. وأوص  مبشروع مقرر 

أطـرامل   اجتمـاع/ؤ رملـ والـدورة الثانيـة عشـرة ملـؤ ر األطـرامل الثانيـة والعشـرين ةدور اليف  اد اعتموا
 (.FCCC/SBI/2016/8/Add.1كيوتو )لالطالع علا نصي مشروعي املقررين، انظر الوثيقة 

 مةاصلة است راض مها  ايمانة وعملياتها -ةاء 
 )ب( من جدول األعمال(18 الفرعي البند)

 حالمداوال  
ــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتدا األو   -177 نظــــرت هي ــــة التنفي

 املستأنفة واتفق  علا مواصلة النظر فيه يف دورهتا السادرة واألربعن.

 كيةتة ةروتةكةل ةمةجب المنشأف الهيئاح    ال املي  اي راد وحصاناح امتيازاح -جيم 
 ()ج( من جدول األعمال18 الفرعي البند)

  المداوالح -1 
نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتيدا األو   -178

 البنـــد هـــ ا يف النظـــر علـــا التنفيـــ  هي ـــة اتفقـــ  املســـتأنفة، األو  ا لســـة ويف املســـتأنفة والثالثـــة.
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 (.أرــياليا) هــورن بيــي الســيد ييســرها رمسيــة غــري مشــاورات يف إطــار األعمــال جــدول مــن الفرعــي
 .(101)، نظرت هي ة التنفي  يف الرتنتاجات الواردة أدنا  واعتمدهتاالثالثة ا لسة ويف

 االستنتاجاح -2 
أحاطــ  هي ــة التنفيــ  علمــاا بــآراء األطــرامل بشــأن امتيــازات وحصــانات األفــراد العــاملن  -179

وأوص  بأن يندـي مؤ ر/اجتمـاع أطـرامل كيوتـو النظـر يف اني ات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو 
 يف ه   املسألة يف دورته الثانية عشرة.

  االتفاقية ةمةجب المنشأف الهيئاح    ال املي  اي راد وحصاناح امتيازاح -دال 
 )د( من جدول األعمال(18 الفرعي البند)

 المداوالح -1 
نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد الفرعــــي مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتيدا األو   -180

 مـــن الفرعـــي البنـــد هـــ ا يف النظـــر علـــا املســـتأنفة األو  جلســـتدا يف واتفقـــ املســـتأنفة والثالثـــة. 
 يف التنفيـــ  هي ـــة ونظـــرت. هـــورن الســـيد ييســـرها رمسيـــة غـــري مشـــاورات إطـــار يف األعمـــال جـــدول
 .(102)اردة أدنا  واعتمدهتاالو  الرتنتاجات يف الثالثة جلستدا

 االستنتاجاح -2 
لتنفيــ  علمــاا بــآراء األطــرامل بشــأن امتيــازات وحصــانات األفــراد العــاملن ا هي ــة أحاطــ  -181

النظـر  كيوتـو  أطـرامل/اجتمـاع وأوص  بأن ي ندـي مؤ ر بروتوكول كيوتو يف اني ات املنشأة مبوجب
 .ةعشر  يةيف ه   املسألة يف دورته الثان

  مسائ  أخرى -عشر تاسم
 (من جدول األعمال 19 البند)

 المداوالح  
 تثــــر ومل نظــــرت هي ــــة التنفيــــ  يف هــــ ا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف جلســــتدا األو . -182

 .أخرى مسائل أي األطرامل

__________ 

 . FCCC/SBI/2016/L.3قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (101)
 . FCCC/SBI/2016/L.4قة الوثي يف املقدم الرتنتاجات مشروع (102)
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  الدورف وتقرير الدورف إغالق -ونعشر  
 (من جدول األعمال 20 البند)

 اإلدارف والميزانية اآلثار المترتبة    -1 
ييتـب علـا الرـتنتاجات  ملـا ، تقييماا أولياا لثة املستأنفةقدم ممثل لألمانة، يف ا لسة الثا -183

مــن مشــروع  15املعتمـدة خــالل الــدورة مــن آثــار يف اتدارة وامليزانيــة، وذلـك وفقــاا ألحكــام املــادة 
 النظام الداخلي املعمول به.

املفاوضــات الــت جــرت أثنــاء الــدورة  خضــ  عــن عــدد مــن  وأخطــر هي ــة التنفيــ  بــأن -184
األنشطة الت تقتضي مزيداا من الدعم من األمانة وتستلزم بالتايل موارد إضافية زيادة علا امليزانية 

 :يلي ما األنشطة ه   وتشمل. 2017-2016 السنتن لفية األرارية وامليزانية املواف  عليدا
جدول األعمال، ااختصاصات  نـة بـاريس املعنيـة  )ج( من12يف إطار البند  (أ) 

يـــورو لـــدعم وتيســـري عمـــل  نـــة  140 000ببنـــاء القـــدراتا، رـــتدعو احلاجـــة إ   ويـــل مببلـــئ 
 باريس املعنية ببناء القدرات؛

ــــ  تــــدابري التصــــدي: 14يف إطــــار البنــــد  (ب)  )أ( مــــن جــــدول األعمــــال، اأثــــر تنفي
يورو لتفعيـل برنـامل  225 000عو احلاجة إ   ويل مببلئ املنتدى احملسَّن وبرنامل العملا، رتد

العمل. وقد أ درج هـ ا النـوع مـن األنشـطة يف الـدعوة األخـرية إ  تقـدع مسـا ات إ  الصـندوق 
)أ( مـن 7األطرامل، ت  كر التكاليف نفسـدا يف إطـار البنـد  ولعلمالرت ماين لألنشطة التكميلية. 

 جدول أعمال هي ة املشورة.
 وأشـار. حاليـاا  املتاحة املعلومات إ  تستند أولية مبالئ أعال  امل كورة املبالئ أن وأضامل -185

يــــورو لتغطيـــــة  365 000 قــــدرها إمجاليــــة إضــــافية تكميليــــة أمــــوال إ  رــــتدعو احلاجــــة أن إ 
وأعــــرب عــــن امتنانــــه لرــــتمرار رــــخاء  2017-2016الحتياجــــات اتضــــافية لفــــية الســــنتن 

 األطـرامل يف تقـدع املزيــد مـن التمويـل نــ   األنشـطة يف الوقــ  املنارـب وبطريقـة  كــن التنبـؤ هبــا
 تستطيت تقدع الدعم املطلوب دون مسا ات تكميلية. لن إن األمانة إذ

 هتـــا احلاليـــةاا إ  أن بعـــأل الرـــتنتاجات الـــت اعتمـــدهتا هي ـــة التنفيـــ  يف دور وأشـــار أيضـــ -186
 املـوارد مـن بالحتياجـات يتعلـ  فيمـاو . 2017 عـام بعـد مـا رتكون نـا آثـار يف امليزانيـة  تـد إ 

، أخطـــــر هي ـــــة التنفيـــــ  بأهنــــا رت ســـــتعر   يف رـــــياق اتجـــــراءات املتبعـــــة 2019-2018 للفــــية
 مليزانية. ا ا فيما

 ورف وتقرير الدورفالد إغالق -2 
أيار/مــايو، اجتماعــاا مشــيكاا مــت هي ــة املشــورة وفريــ  اتفــاق  26، يف  عقــدت هي ــة التنفيــ -187

 ممثلــو وأعــرببــاريس لتوديــت األمينــة التنفي يــة لالتفاقيــة املنتديــة وليتدــا، الســيدة كريســتيانا فيغــرييس. 
ي ـات الفرعيـة الـثالث، وكـ لك األمينـة التنفي يـة ان ور رـاء األطـرامل، ملـؤ ر واملقبلة احلالية الرئارتن

 قدمته من خدمات خالل فية وليتدا. ملا املعيّنة، السيدة باتريسيا إربينورا، عن شكرهم نا
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، الــ ي دعــ  فيــه 2010 عــام وذّكـرت الســيدة فيغــرييس  طاهبــا األول أمــام األطــرامل يف -188
النطـــاق والطـــابت امللـــمل للتدديـــد  يطرحـــهمجيـــت احلكومـــات إ  الرتقـــاء إ  مســـتوى التحـــدي الـــ ي 

ب لتــه  مبــا ذّكــرت بالســنوات الســ  الــت تلــ  هــ ا اخلطــاب واتســم  كمــا  الناشــئ عــن تغــري املنــاخ،
 الـد وب عملدـا علـا األطرامل وشكرتتعرمل الكلل للتصدي لتغري املناخ.  ل األطرامل من جدود

 احلارــم الــدور علــا وشــددتحدــا ا مــاعي. وطمو  الــبعأل بعضــدا مــت وتعاوهنــا الوطنيــة وتطلعاهتــا
 الوطنيــة دون احلكومــات وشــكرت املــدين، واجملتمــت األطــرامل غــري مــن الفاعلــة ا دــات تؤديــه الــ ي

 بتغــري املتعلقــة العمليــة  إ الــدعم املقــدم علــا عمومــاا  املــدين واجملتمــت املاليــة واملؤرســات والشــركات
نظمـات األمـم املتحـدة وأعربـ  عـن امتناهنـا مل تقـديرها عـن كـ لك فيغـرييس السيدة وأعرب . املناخ

 .(103)حتّلوا به من التزام رارب وتفان مستمر وحكمة مجاعية ملا العمي  ملوففي أمانة التفاقية
اجملموعـة األفريقيـة، والرابطـة املسـتقلة وأد  أربعة عشر طرفاا ببيانات، مندا بيانات بارم  -189

لبلدان أمريكـا الالتينيـة والكـارييب، وحتـالف الـدول ا زريـة الصـغرية، وا ماعـة الكاريبيـة، وجمموعـة 
 والصن، وأقل البلدان منواا، واجملموعة ا امعة. 77  ال، والحتاد األورو ، وجمموعة السالمة البي ية

 (104)ستأنفة، نظـرت هي ـة التنفيـ  يف مشـروع تقريـر الـدورة واعتمدتـهويف ا لسة الثالثة امل -190
وأذنــ  للمقــرر أن يقــوم، مبســاعدة مــن األمانــة وبتوجيــه مــن الــرئيس، بع ــام تقريــر الــدورة وإتاحتــه 

  ميت األطرامل.
والصــن،  77  اليف ذلــك بارــم جمموعــة  مبــا وأد  ممثلــو تســعة أطــرامل ببيانــات ختاميــة، -191

واجملموعـــة ا امعـــة، والحتـــاد األورو ، وجمموعـــة الســـالمة البي يـــة، واجملموعـــة األفريقيـــة، وحتـــالف 
الــدول ا زريــة الصــغرية، وأقــل البلــدان منــواا، والرابطــة املســتقلة لبلــدان أمريكــا الالتينيــة والكــارييب. 

 احلكوميــة غــري املنظمــاتو  ملســتقلة،وا البحثيــة احلكوميــة غــري املنظمــات ممثلــو أيضــاا  ببيانــات وأد 
ري احلكوميــــة الشــــبابية، ومنظمــــات الشــــعوب غــــ واملنظمــــات ا نســــانية، والقضــــايا بــــاملرأة املعنيــــة

 دعـــم مـــن قدمتـــه مـــا علـــا األطـــرامل الـــرئيس وشـــكراألصـــلية، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة البي يـــة. 
 .الدورة إغالق وأعلن

__________ 

-http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/christiana-figueres-farewell> املوقـــت الشـــبكي التـــايل: انظـــر (103)

address-to-delegates/>. 
(104) FCCC/SBI/2016/L.7 . 



FCCC/SBI/2016/8 

GE.16-14833 46 

 ايول المر  

المبررررادئ التةجيهيررررة إلعررررداد البالغرررراح الةطنيررررة الررررةاردف مرررر  ايطرررررام   
المدرجرة  رر  المر رر  ايول لالتفاقيررة، الجررزء الثرران : المبررادئ التةجيهيررة 

ةتقررديم  يت لرر   يمرراالتفاقيررة ايمررم المت رردف اإلطاريررة ةشررأن تغيررر المنرراخ 
 البالغاح الةطنية

 ايهدام -أوالا  
 لتوجيدية فيما يلي:تتمثل أهدامل ه   املباده ا -1

مساعدة األطـرامل املدرجـة يف املرفـ  األول لالتفاقيـة )أطـرامل املرفـ  األول( يف  )أ( 
 من التفاقية؛ 12و 4الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادتن 

تعزيــز تــوفري معلومــات متســقة وشــفافة وقابلــة للمقارنــة ودقيقــة وكاملــة للتمكــن  )ب( 
لتنفيــ  التفاقيــة مــن جانــب األطــرامل، ورصــد التقــدم الــ ي مــن إجــراء ارــتعرا  شــامل وتقيــيم 

 حترز  أطرامل املرف  األول صوب حتقي  أهدافدا مبوجب التفاقية؛
مســاعدة مــؤ ر األطــرامل يف الضــطالع مبســؤوليته املتمثلــة يف ارــتعرا  تنفيــ   )ج( 

)أ( و)ب( من 2فقرة ومدى كفاية اللتزامات مبوجب ال 7)أ( من املادة 2التفاقية عمالا بالفقرة 
 من التفاقية. 4)د( من املادة 2، وفقاا للفقرة 4املادة 

 مةجز تنفيذي -ثانياا  
تتضمن البالغات الوطنيـة مـوجزاا تنفيـ ياا يلخـا املعلومـات والبيانـات الـواردة يف الوثيقـة  -2

 صفحة. 15يزيد عن  ل مما الكاملة. ويتألف املوجز التنفي ي

 ية المتصلة ةانب اثاح غازاح الد يئة وعملياح اإلزالةالظروم الةطن -ثالثاا  
تقـــدم األطـــرامل وصـــفاا لظروفدـــا الوطنيـــة، ولكيفيـــة تـــأثري هـــ   الظـــرومل علـــا انبعاثـــات  -3

غـــازات الدفي ـــة وعمليـــات إزالتدـــا، وكيفيـــة تـــأثري الظـــرومل الوطنيـــة والتغـــريات الـــت تطـــرأ عليدـــا يف 
ت مـرور الوقـ . وينبغـي لألطـرامل أن تقـدم معلومـات انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا مـ

 عــن مــدى صــلة فروفدــا الوطنيــة بالعوامــل املــؤثرة يف انبعاثــات غــازات الدفي ــة وعمليــات إزالتدــا،
 يف ذلــــك املؤشــــرات املصــــنفة، مــــن أجــــل تفســــري العالقــــة بــــن الظــــرومل الوطنيــــة والنبعاثــــات مبــــا
معلومـــــات تنطــــوي علـــــا أحســــن وصـــــف عمليــــات اتزالـــــة. و كــــن لألطـــــرامل أن تقــــدم أي  أو
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للظـــرومل الوطنيـــة والجتاهـــات التار يـــة اخلاصـــة هبـــا. ولكـــن، لتحســـن قابليـــة البالغـــات الوطنيـــة 
 للمقارنة، يوصا بعبال  املعلومات الواردة حت  العناوين الرئيسية التالية:

ــــــة  )أ(  انيكــــــل احلكــــــومي: مــــــثالا أدوار ومســــــؤوليات نتلــــــف املســــــتويات احلكومي
 هي ات صنت القرار ذات الصلة املشيكة بن الوزارات؛ أو اتوعملي

 خصائا السكان: مثالا جمموع السكان وكثافتدم وتوزيعدم؛ )ب( 
اخلصــائا القتصــادية: مــثالا النــاتل احمللــي اتمجــايل ونصــيب الفــرد مــن النــاتل  )ج( 

والنـاتل احمللـي اتمجـايل حبسـب  احمللي اتمجايل )معرباا عنـه بالعملـة احملليـة وتعـادل القـوة الشـرائية(،
 القطاع وأمناط التجارة الدولية؛

اخلصـــــــائا ا غرافيـــــــة: مـــــــثالا املنطقـــــــة وخـــــــط العـــــــر  وارـــــــتخدام األراضـــــــي  )د( 
 اتيكولوجية؛ والنظم

اخلصــــائا املناخيــــة: مــــثالا توزيــــت درجــــات احلــــرارة، وتقلــــب درجــــات احلــــرارة  )ه( 
 والظواهر املناخية البالغة الشدة؛ السنوية، وتوزيت األمطار، وتقلبية املناخ،

الطاقة )حبسب نوع الوقود، عند القتضاء(: مثالا قاعدة موارد الطاقة وإنتاجدا  )و( 
 وهيكل السوق واألرعار والضرائب واتعانات والتجارة؛

النقل: مثالا األراليب )الركاب وشحن البضائت( ومسـافات السـفر وخصـائا  )ز( 
 األرطول؛
 مثالا هيكلدا؛الصناعة:  )ح( 
 النفايات: مثالا مصادر النفايات ومماررات إدارهتا؛ )ط( 
 املباين املوجودة وانيكل احلضري: مثالا خصائا املباين السكنية والتجارية؛ )ي( 
 الزراعة: مثالا هيكلدا ومماررات إدارهتا؛ )ك( 
 الغابة: مثالا أنواعدا ومماررات إدارهتا؛ )ل( 
 فرومل أخرى. )م( 

 م  االتفاقية 4م  المادف  10و 6رونة و قاا للفقرتي  الم  
 4مـن املـادة  10و 6مراعاة وضعدا وفقـاا للفقـرتن  أو ت كر األطرامل الت تطلب املرونة -4

 من التفاقية نوع العتبار اخلاب ال ي تلتمسه وتقدم تفسرياا كامالا لظروفدا.
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  يئةالم لةماح المت لقة ةقةائم جرد غازاح الد -راة اا  
 الجداول المةجزف -ألف 

)أو رــنة أرــاس أخــرى( إ  آخــر رــنة أ بِلــئ عندــا يف  1990ي قــدَّم عــن الفــية مــن رــنة  -5
أحــدث قــوائم جــرد رــنوية متاحــة )آخــر رــنة جــرد( معلومــات مــوجزة مــن القــوائم الوطنيــة  ــرد 

قدمــة مــن األطــرامل غــازات الدفي ــة املعــدة وفــ  ااملبــاده التوجيديــة تعــداد البالغــات الوطنيــة امل
ــــة اتطاريــــة بشــــأن  املدرجــــة يف املرفــــ  األول لالتفاقيــــة، ا ــــزء األول: املبــــاده التوجيديــــة لالتفاقي
اتبال  عن قوائم ا رد السـنوية لنبعاثـات غـازات الدفي ـة )ي شـار إليدـا فيمـا يلـي بارـم ااملبـاده 

املرفـــــ  األول لالتفاقيـــــةا(  التوجيديـــــة لإلبـــــال  عـــــن قـــــوائم ا ـــــرد الســـــنوية لألطـــــرامل املدرجـــــة يف
وأي مقـــررات ذات صـــلة اعتمـــدها مـــؤ ر األطـــرامل يف وقـــ   19-/م أ24األول بـــاملقرر  )املرفـــ 

لحـ (. وينبغـي أن تكـون املعلومـات املقدمـة يف الـبال  الـوطين متسـقة مـت املعلومـات املقدمـة يف 
دد لتقـدع البالغـات الوطنيـة( أحدث قوائم ا ـرد السـنوية املتاحـة )عـن السـنة السـابقة للتـاريب احملـ

 وأن ت فسَّر أي اختالفات تفسرياا كامالا.
وألغـــرا  الـــبال  الـــوطين، ينبغـــي تقـــدع معلومـــات كاملـــة عـــن ا ـــرد. ولكـــن األطـــرامل  -6

يف ذلـــك املعلومـــات  مبـــا تقـــدم، علـــا األقـــل، مـــوجز انبعاثـــات غـــازات الدفي ـــة وعمليـــات إزالتدـــا،
الكربـــون يف جـــداول اجتاهـــات النبعاثـــات املقدمـــة يف منـــوذج املعـــرب عندـــا مبكـــافئ ثـــاين أكســـيد 

اتبال  املوحد الوارد يف املباده التوجيدية لإلبال  عن قـوائم ا ـرد السـنوية لألطـرامل املدرجـة يف 
املرفـــ  األول لالتفاقيـــة. و كـــن لألطـــرامل أن يتـــار تكـــرار املعلومـــات املبلـــئ عندـــا يف تقريـــر فـــية 

ال  الـوطين. و كـن تقـدع ا ـداول يف شـكل مرفـ  يكـون جـزءاا مـن الـبال  السنتن املقدم مت الب
 الوطين بدلا من تقد دا يف النا الرئيسي.

 المةجز الةصف  -ةاء 
ينبغــي لألطــرامل أن تقــدم، يف الــنا الرئيســي مــن الــبال  الــوطين، مــوجزاا وصــفياا وأرقامــاا  -7

أعـــال .  6اول املــوجزة املشــار إليدــا يف الفقــرة تبــن انبعاثــات غــازات الدفي ــة املبلــئ عندــا يف ا ــد
 وينبغي أن تقدم األطرامل وصفاا للعوامل الكامنة وراء اجتاهات النبعاثات.

 الترتيباح المت لقة ةقةائم الجرد الةطنية -جيم 
تقدم األطرامل معلومات موجزة عن ترتيباهتا املتعلقة بقوائم ا رد الوطنيـة وفقـاا ملتطلبـات  -8

املتصلة بيتيبات قوائم ا رد الوطنية الواردة يف املباده التوجيدية لإلبال  عن قـوائم ا ـرد اتبال  
السنوية لألطرامل املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية وعن أي تغيريات علا تلك اليتيبـات املتعلقـة 

 تقرير فية السنتن الساب . أو بقوائم ا رد الوطنية من  بالغدا الوطين
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 السياساح والتداةير -خامساا  
 اختيار السياساح والتداةير الت  يت ي  اإلةالغ عنها    البالغ الةطن  -ألف 

مـن التفاقيـة، تقـدم األطـرامل معلومـات عـن السيارـات  12من املـادة  2عمالا بالفقرة  -9
مـن التفاقيـة،  4)أ( و)ب( مـن املـادة 2والتدابري املعتمدة من أجل تنفي  التزاماهتا مبوجب الفقرة 

 خفأل انبعاثـات غـازات الدفي ـة أو الت ليس من الضروري أن يكون هدفدا األراري هو حتديد
 تعزيز عمليات إزالتدا. أو

ــــــدابري، -10 ــــــة يف تقاريرهــــــا للسيارــــــات والت مــــــزيل  أو وينبغــــــي لألطــــــرامل أن تعطــــــي األولوي
  الدفي ــــة وعمليــــات إزالتدــــا،السيارــــات والتــــدابري، الــــت نــــا أكــــرب تــــأثري علــــا انبعاثــــات غــــازات 

 كندا أن تشري إ  السيارات والتدابري الت تكون مبتكرة و/أو  كـن أن تكررهـا األطـرامل  كما
األخرى بفعالية. و كن لألطرامل أن تبلـئ عـن السيارـات والتـدابري املعتمـدة وعـن تلـك املوجـودة 

التـدابري املنفَّـ  ة. ولـيس مـن يف مرحلة التخطيط، ولكـن ينبغـي أن  يزهـا بوضـوح عـن السيارـات و 
الضــروري أن يقــدم الــبال  الــوطين معلومــات عــن كــل السيارــات والتــدابري الــت تــؤثر يف انبعاثــات 

 غازات الدفي ة.
ويبغي أن تكون السيارـات والتـدابري املبلَّـئ عندـا: تلـك املنفَّـ  ة )تلـك الـت ينطبـ  عليدـا  -11

( يكــون قــد 2ون التشــريعات الوطنيــة نافــ ة بشــأهنا؛ )( تكــ1أكثــر مــن األمــور التاليــة: ) أو واحــد
( تكــون قــد خ ص صــ  نــا مــوارد 3أكثــر مــن التفاقــات الطوعيــة؛ ) أو أ بــرم بشــأهنا اتفــاق واحــد

ـ  4مالية؛ ) ( تكون قد ح ِشدت نـا مـوارد بشـرية(؛ و/أو تلـك املعتمـد ة )تلـك الـت يكـون قـد ايِر
م واضــمل باملضــي قــدماا يف التنفيــ (؛ و/أو تلــك املقـــررة بشــأهنا قــرار حكــومي ويوجــد بشــأهنا التـــزا

املعلـن عندـا الــت نـا حظـوي واقعيـة لعتمادهـا وتنفيـ ها يف املســتقبل(  أو )اخليـارات قيـد املناقشـة
مــن جانــب احلكومــات علــا الصــعيد الــوطين وعلــا صــعيد الوليــات واملقاطعــات وعلــا الصــعيد 

علــا ذلــك،  كــن أن تشــمل السيارــات والتــدابري  اتقليمــي واحمللــي، حســب القتضــاء. وعــالوة
 الدولية. أو املبلئ عندا أيضاا تلك املعتمدة يف رياق ا دود اتقليمية

وينبغــــــــي لألطــــــــرامل أن تبلــــــــئ عــــــــن اتجــــــــراءات املتخــــــــ ة لتنفيــــــــ  التزاماهتــــــــا مبوجــــــــب  -12
دوريــاا لسيارــاهتا مــن التفاقيــة، الــت تقتضــي مندــا حتديــداا وحتــديثاا  4مــن املــادة ‘ 2‘)ه(2 الفقــرة

ومماررــاهتا الــت تشــجت األنشــطة املؤديــة إ  مســتويات لنبعاثــات غــازات الدفي ــة البشــرية املنشــأ 
تفــوق تلــك الــت  كــن حــدوثدا فيمــا عــدا ذلــك. وينبغــي أيضــاا لألطــرامل أن تقــدم مــربرات نــ   

 اتجراءات يف رياق بالغاهتا الوطنية.
در اتمكــان، معلومــات مفصــلة عــن تقيــيم اآلثــار وتشــجَّت األطــرامل علــا أن تقــدم، قــ -13

 القتصادية والجتماعية لتدابري التصدي.
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 هيك  الجزء المت ل  ةالسياساح والتداةير    البالغ الةطن  -ةاء 
تنظم األطرامل اتبال  عن السيارات والتدابري حسب القطـاع، مبينـة أي غـازات الدفي ـة  -14

وأكسيد النييوز، ومركبات انيدروفلوروكربون، وانيـدروكربون املشـبت )ثاين أكسيد الكربون، وامليثان، 
ـــأثر بـــأي السيارـــات والتـــدابري.  ـــالفلور، ورـــادس فلوريـــد الكربيـــ ، وثالثـــي فلوريـــد النييوجـــن( تت ب
ـــــة: الطاقـــــة، والنقـــــل، والصـــــناعة/العمليات  وينبغـــــي، بالقـــــدر املنارـــــب، النظـــــر يف القطاعـــــات التالي

ملنتجــات، والزراعــة، واحلراجة/ارــتخدام األراضــي، وارــتخدام األراضــي وتغيــري الصــناعية وارــتخدام ا
ارـــتخدام األراضـــي واحلراجـــة، وإدارة النفايات/النفايـــات، وقطاعـــات أخـــرى، والقطاعـــات الشـــاملة 
لعـدة قطاعـات. ويكـون لكـل قطــاع وصـفه النصـي اخلـاب للسيارــات والتـدابري انامـة، علـا النحــو 

أدنـــا . و كـــن لألطـــرامل أن تـــدرج نصـــاا منفصـــالا  1دنـــا ، مكمـــالا با ـــدول املبـــن يف ا ـــزء دال أ
لوصـــف السيارـــات والتـــدابري الشـــاملة لعـــدة قطاعـــات. وينبغـــي اتبـــال  عـــن السيارـــات والتـــدابري 

 املؤثرة يف انبعاثات غازات الدفي ة الناش ة عن النقل الدويل يف إطار قطاع النقل.
أ بقـي عليدــا مــت مــرور الوقـ  وورد وصــف دقيــ  نــا يف تــدابري  أو ويف حـالت ريارــات -15

بـــال  وطـــين رـــاب  و/أو تقريـــر رـــاب  لفـــية الســـنتن، ينبغـــي اتشـــارة إ  ذلـــك وتقـــدع وصـــف 
 التــدابري أو مقتضــب نــا فقــط يف آخــر بــال  وطــين، مــت اليكيــز علــا أي تغيــريات يف السيارــات

 اآلثار احملقَّق ة. أو
املعلومــات، مـن قبيـل أثــر السيارـات والتـدابري، ككــل عـن عـدد مــن و كـن تقـدع بعـأل  -16

 الت تؤثر علا غاز معن. أو التدابري التكميلية املتخ ة يف قطاع معن

 عملية صنم السياساح -جيم 
يف ذلــك أي أهــدامل  مبــا ينبغــي أن تصــف البالغــات الوطنيــة رــياق السيارــات العامــة، -17

ـــة للتخفيـــف مـــن انبعاثـــات غـــازات الدفي ـــة. و كـــن أن تشـــمل أيضـــاا ارـــياتيجيات التنميـــة  وطني
 أهدامل رياراتية أخرى ذات صلة. أو ارياتيجيات التخفيف الطويلة األجل أو املستدامة

وينبغــي أن يقــدم الــبال  الــوطين وصــفاا لطريقــة رصــد وتقيــيم التقــدم احملــرز يف السيارــات  -18
زات الدفي ة مت مرور الوق . وينبغي أيضاا اتبـال  والتدابري الرامية إ  التخفيف من انبعاثات غا

 يف ه ا السياق عن اليتيبات املؤرسية لرصد ريارات التخفيف من انبعاثات غازات الدفي ة.

 السياساح والتداةير المتخذف واآلثار المترتبة عليها -دال 
 تـــدبري معلومـــات عـــن كـــل مـــن عنـــاوين املواضـــيت أو يتضـــمن عـــر  كـــل ريارـــة عامـــة -19

تـدبري مــوجزاا وأن يتضـمن التفاصــيل  أو املدرجـة أدنــا . وينبغـي أن يكــون عـر  كــل ريارـة عامــة
 التالية املقيحة بعد عنوان كل موضوع:

 التدبري؛ أو ارم السيارة العامة )أ( 



FCCC/SBI/2016/8 

51 GE.16-14833 

ينبغي، قدر املستطاع، ارتخدام القطاعات التالية: الطاقـة،  القطاعات املتأثرة. )ب( 
مليات الصــــــناعية وارــــــتخدام املنتجــــــات، والزراعــــــة، واحلراجة/ارــــــتخدام والنقــــــل، والصــــــناعة/الع

األراضــــي وتغيــــري ارــــتخدام األراضــــي واحلراجــــة، وإدارة النفايات/النفايــــات، وقطاعــــات أخــــرى، 
 والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات، حسب القتضاء؛

 غازات الدفي ة املتأثرة؛ )ج( 
يركــز وصــف األهــدامل علــا األغــرا   ينبغــي أن انــدمل و/أو النشــاط املتــأثر. )د( 

يف ذلــك وصــف لألنشــطة و/أو ف ــات املصــادر  مبــا التــدبري، أو والفوائــد الرئيســية للسيارــة العامــة
 والبواليت املتأثرة. وينبغي وصف األهدامل من الناحية الكمية، قدر اتمكان؛

 ينبغــي، قــدر اتمكــان، ارــتخدام املصــطلحات التاليــة: اقتصــادي نــوع الصــك. )هـ( 
 مصطلحات أخرى؛ أو حبثي أو تثقيفي أو إعالمي أو تنظيمي أو اتفاق طوعي أو مايل أو

 التـدبري أو إذا كانـ  هـ   السيارـة العامـة مـا ينبغـي اتشـارة إ  حالـة التنفيـ . )و( 
يوجــــدان قيــــد التنفيــــ .  أو قــــد اعت ِمــــدا، أو ،زال يف مرحلــــة التخطــــيط مــــا أو يعــــودا قــــائمن، مل

 ـا التـدابري املعتمـدة واملنفَّـ ة،  كـن أن تشـمل املعلومـات اتضـافية األمـوال الـت قـ د م   وفيما
 بالفعل، وامليزانية املخصصة للمستقبل، واتطار الزمين للتنفي ؛

 التدبري؛ أو وصف مقتضب للسيارة العامة )ز( 
 ؛ رنة بدء التنفي )ح( 
ينبغــــي أن تصــــف هــــ   املعلومــــات دور  الكيانــــات املنفــــ ة. أو الكيــــان املنفــــ  )ط( 

احلكومـــات علـــا الصـــعيد الـــوطين وعلـــا صـــعيد الوليـــات واملقاطعـــات وعلـــا الصـــعيد اتقليمـــي 
 واحمللي وإشراك أي كيانات أخرى؛

تراكمــي، بــالكيلوطن مــن مكــافئ ثـــاين  ل )لســنة معينـــة، تقــدير أثــر التخفيــف )ي( 
 سيد الكربون(.أك

جمموعــة مــن التــدابري التكميليــة املبلــئ عندــا،  أو تــدبري أو ويف وصــف كــل ريارــة عامــة -20
جمموعـات  أو التـدابري الفرديـة أو تدرج األطرامل، حسب القتضاء، تقـديراا كميـاا ألثـر السيارـات

يف  مبــا السيارــات والتــدابري )إن كــان ذلــك التقــدير غــري ممكــن، توضــمل األطــرامل رــبب ذلــك(،
ذلــــك التغيــــريات املقــــدَّرة يف مســــتويات النشــــاط و/أو النبعاثــــات وعمليــــات اتزالــــة الناجتــــة عــــن 
السيارــات والتــدابري املعتمــدة واملنفــ ة املبلــئ عندــا ووصــف مقتضــب ألرــاليب التقــدير. وينبغــي 

  سة، عقب آخر رنة للجرد. أو عر  التقديرات املتعلقة بسنة معينة تنتدي بصفر
 كن لألطرامل أيضاا أن تقدم معلومات حتـ  العنـاوين التاليـة عـن كـل مـن السيارـاتو  -21
 التدابري املبلئ عندا: أو

ينبغــي أن تكــون هــ    التــدبري. أو املعلومــات املتعلقــة بتكــاليف السيارــة العامــة )أ( 
 املعلومات مصحوبة بتعريف مقتضب ملصطلمل اتكلفةا يف ه ا السياق؛
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 كــن أن تشــمل هــ    قــة بفوائــد يفيــف غــري غــازات الدفي ــة.املعلومــات املتعل )ب( 
 الفوائد الصحية؛ أو الفوائد، مثالا، احلد من انبعاثات ملوثات أخرى،

املعلومــــات املتعلقــــة بكيفيــــة تفاعلدــــا مــــت السيارــــات والتــــدابري األخــــرى علــــا  )ج( 
اا مـن أجـل  كـن أن يشـمل ذلـك وصـفاا لكيـف تكّمـل السيارـات بعضـدا بعضـ الصعيد الـوطين.

 تعزيز يفيف غازات الدفي ة إمجالا.
أدنــا ، تقــدم األطــرامل معلومــات عــن كيــف  34ويف ضــوء املعلومــات الــواردة يف الفقــرة  -22

تعتقــد أن ريارــاهتا وتــدابريها تغــري  الجتاهــات الطويلــة األجــل لنبعاثــات غــازات الدفي ــة البشــرية 
 تفاقية.يتس  مت هدمل ال مبا املنشأ وعمليات إزالتدا

 ت د قائمة لم السياساح والتداةير الت  -هاء 
عندما يتوقـف العمـل بالسيارـات والتـدابري الـواردة يف البالغـات الوطنيـة السـابقة،  كـن  -23

 لألطرامل أن توضمل ربب ذلك.
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 الت حددها الطرمل لتقدير اآلثار )ارتناداا إ  حالة التدبري وما إذا كان تقديراا لحقاا أو رابقاا متاحاا(.حيدد العمودان الندائيان السنة  مالحظة:
 ( لإلشارة إ  أن السيارة العامة أو التدبري أ خ ا يف العتبار يف توقعات امت تدابريا.*ينبغي أن تستخدم األطرامل اجمة ) )أ(

تخدام األراضــي القطاعــات التاليــة: الطاقــة، والنقــل، والصــناعة/العمليات الصــناعية وارــتخدام املنتجــات، والزراعــة، واحلراجة/ارــتخدام األراضــي، وتغيــري ارــينبغــي، قــدر املســتطاع، ارــتخدام  )ب(
 واحلراجة، وإدارة النفايات/النفايات، وقطاعات أخرى، والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات، حسب القتضاء.

 أخرى. ، اتشارة إ  األنواع التالية من الصكوك: القتصادية واملالية والتفاق الطوعي والتنظيمية واتعالمية والتثقيفية والبحثية وأنواعينبغي، قدر اتمكان )ج(
 ينبغي، قدر اتمكان، ارتخدام املصطلحات الوصفية التالية لإلبال  عن حالة التنفي : منف ة ومعتمدة ومقررة. )د(
 معلومات إضافية عن تكاليف السيارة العامة أو التدبري وا دول الزمين ذي الصلة. كن تقدع  )هـ(
 السنة أو السنوات الختيارية الت يعتربها الطرمل ذات صلة. )و(
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 التةق اح وايثر اإلجمال  للسياساح والتداةير -سادساا  

 الغرض -ألف 
اندمل الرئيسي من جزء التوقعات يف البال  الوطين هو بيـان الجتاهـات املسـتقبلية فيمـا  ـا  -24

الظـــرومل الوطنيــــة الراهنـــة والسيارـــات والتــــدابري انبعاثـــات غـــازات الدفي ـــة وعمليــــات إزالتدـــا، بـــالنظر إ  
 املنف ة واملعتمدة، وبيان مسار النبعاثات وعمليات اتزالة من دون ه   السيارات والتدابري.

 التةق اح -ةاء 
أدنــا ،  26تقـدم األطــرامل، كحــد أدر، تقريــراا عــن التوقعـات امــت تــدابريا، وفقــاا للفقــرة  -25

 عن توقعات ادون تدابريا وامت تدابري إضافيةا.وموز نا أن تقدم تقريراا 
ـــاا. وتشـــمل  -26 وتشـــمل توقعـــات امـــت تـــدابريا السيارـــات والتـــدابري املنفـــ ة واملعتمـــدة حالي

توقعـــات امـــت تـــدابري إضـــافيةا أيضـــاا، يف حـــال تقـــد دا، السيارـــات والتـــدابري املقـــررة. وتســـتثين 
رـات والتـدابري املنفـ ة أو املعتمـدة أو املقـررة توقعات ادون تدابريا، يف حال تقد دا، مجيت السيا

بعــد الســنة الــت يقــت عليدــا الختيــار لتكــون نقطــة انطــالق تلــك التوقعــات. و كــن لألطــرامل أن 
تشــــري يف تقاريرهــــا إ  توقعاهتــــا ادون تــــدابريا علــــا أهنــــا توقعــــات اخــــط األرــــاسا أو توقعــــات 

 ن توضمل طبيعة تلك التوقعات. امرجعيةا، مثالا، إذا فضل  ذلك، ولكن ينبغي نا أ
وموز لألطرامل أن تقدم حتليالا للحسارية بالنسبة ألي من التوقعات، ولكـن ينبغـي أن  -27

هتـــــدمل إ  احلـــــد مـــــن عـــــدد الســـــيناريوهات املقدمـــــة. و كـــــن لألطـــــرامل أن تقـــــدم نتـــــائل حتليـــــل 
ضـب للمندجيـات للحسارية بالنسبة لنبعاثـات غـازات الدفي ـة املبلـئ عندـا إ  جانـب شـرح مقت

 والباراميات املستخدمة. 

 عرض التةق اح المت لقة ةالبياناح الف لية -جيم 
 ت قدَّم توقعات النبعاثات فيما  ا بيانات قوائم ا رد الفعلية للسنوات السابقة. -28
وفيمــــا  ــــا توقعــــات امــــت تــــدابريا وامــــت تــــدابري إضــــافيةا، ينبغــــي أن تكــــون نقطــــة  -29

هــي آخــر رــنة لقــوائم ا ــرد. و كــن لألطــرامل أن تقــدم توقعــات ادون تــدابريا النطــالق عمومــاا 
 ابتداءا من رنة رابقة. 

وينبغـــــــي لألطـــــــرامل أن تقـــــــدم توقعاهتـــــــا املتعلقـــــــة ببيانـــــــات قـــــــوائم ا ـــــــرد غـــــــري املعدلـــــــة  -30
الســابقة املقدمــة يف أحــدث قــوائم ا ــرد الســنوية املتاحــة. وباتضــافة إ  ذلــك،  كــن  للســنوات

لألطرامل أن تقدم توقعاهتا املتعلقة ببيانات قوائم ا رد املعدلة. ويف ه   احلالـة، توضـمل األطـرامل 
 التعديالت. طبيعة 
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 التغطية وال رض -دال 
تقدَّم التوقعات علا أراس قطاعي. وينبغي، قدر اتمكان، أن تكون الف ات القطاعيـة  -31

 املستخدمة هي نفسدا الواردة يف قوائم جرد غازات الدفي ة. 
وتقـــدَّم التوقعـــات علـــا أرـــاس كـــل غـــاز علـــا حـــدة بالنســـبة لغـــازات الدفي ـــة التاليـــة: ثـــاين  -32

د الكربــون وامليثــان وأكســيد النيــيوز وانيــدروكربون املشــبت بــالفلور ومركبــات انيــدروفلوروكربون أكســي
ورادس فلوريد الكربي  وثالثي فلوريد النييوجن )مت معا ة انيدروكربون املشبت بالفلور ومركبـات 

وقعـات لالنبعاثـات انيدروفلوروكربون بصورة مجاعية يف كل حالة(. و كن لألطرامل أن تقدم أيضاا ت
غـــري املباشـــرة ألول أكســـيد الكربـــون وأكســـيد النييوجـــن واملركبـــات العضـــوية املتطـــايرة غـــري امليثـــان، 
وكـــ لك أكســـيد الكربيـــ . وباتضـــافة إ  ذلـــك، ت قـــدَّم التوقعـــات يف شـــكل جتميعـــي لكـــل قطـــاع 

 ليدا مؤ ر األطرامل. وك لك جملموع وطين، بارتخدام قيم إمكانات الحيار العاملي الت اتف  ع
ولضـــمان التســـاق مـــت اتبـــال  عـــن قـــوائم ا ـــرد، يضـــت توقعـــات النبعاثـــات املتصـــلة  -33

بـــالوقود الـــ ي ي بـــاع للســـفن والطـــائرات العاملـــة يف جمـــال النقـــل الـــدويل، قـــدر اتمكـــان، لإلبـــال  
 بصورة منفصلة ول ت درج يف اجملموع الوطين.

زم علــا تعــديل الجتاهــات الطويلــة األجــل يف النبعاثــات ويف ضــوء هــدمل التفاقيــة والعــ -34
وعمليات اتزالة، ينبغـي لألطـرامل أن تـ درِج معلومـات عـن النبعاثـات وعمليـات اتزالـة التار يـة 

)أو رــنة أرــاس أخــرى، حســب القتضــاء( إ  آخــر  1990علــا أرــاس كمــي للفــية مــن رــنة 
)ورـنة أرـاس أخـرى، حسـب القتضـاء(  1990رنة للجرد. وينبغي تقـدع املعلومـات عـن رـنة 

والسنوات الالحقة الت تنتدي إمـا بصـفر أو  مسـة حـ   2010و 2005و 2000و 1995و
آخــر رــنة للجــرد. وينبغــي لألطــرامل أن تــدرج التوقعــات علــا أرــاس كمــي، بــدءاا مــن آخــر رــنة 

نة علـا األقـل رـ 15للجرد وللسنوات الالحقة الت تنتدـي إمـا بصـفر أو  مسـة، وأن  تـد ذلـك 
(. وينبغــــــي تقــــــدع 2035و 2030و 2025و 2020اعتبـــــاراا مــــــن آخــــــر رــــــنة للجــــــرد )مــــــثالا 

التوقعــات واملعلومــات املتعلقــة بالنبعاثــات وعمليــات اتزالــة التار يــة يف شــكل جــدويل. ويكــون 
أدنـــا . وفيمـــا  ـــا األطـــرامل الـــت  4و 3و 2الشـــكل ا ـــدويل املســـتخدم كمـــا هـــو يف ا ـــداول 

مـن  6لقـوائم جردهـا لغـازات الدفي ـة، وفقـاا للفقـرة  1990رنة أراس أخـرى غـري رـنة  تستخدم
 من التفاقية، ت قدَّم بيانات ا رد اخلاصة بتلك السنة.  4املادة 
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  2ا دول 
)أ(م لةماح ع  التةق اح الم دثة لغازاح الد يئة    إطار سينارية "مم تداةير"

 

 

 (ج))ب(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 (CO2)كيلوطن من 

 )ج()د(توقعات انبعاثات غازات الدفي ة
 (CO2)كيلوطن من 

20XX ... 2010 2005 2000 1995 1990 رنة األراس
20YY  )ه(

)و(
 ... ... ... 

)ز()ح(القطاع
             

              الطاقة

             النقل

الصـــــناعة/العمليات الصـــــناعية وارـــــتخدام 
 املنتجات

            

             الزراعة

احلراجة/ارـــــــــــــتخدام األراضـــــــــــــي وتغيـــــــــــــري 
 ارتخدام األراضي واحلراجة 

 إدارة النفايات/النفايات 

            

             غري ذلك )ي رجا التحديد(

             الغاز 

، مبـــــــا يف ذلـــــــك صـــــــايف CO2انبعاثــــــات 
CO2  املنبعث منLULUCF   

            

 CO2بارــــــتثناء صــــــايف  CO2انبعاثــــــات 
   LULUCFاملنبعث من 

            

 CH4، مبـــــــــا يف ذلـــــــــك CH4انبعاثـــــــــات 
   LULUCFاملنبعث من 

            

املنبعـــــث  CH4بارـــــتثناء  CH4انبعاثـــــات 
 LULUCFمن 

            

 N2O، مبـــــــــا يف ذلـــــــــك N2Oانبعاثـــــــــات 
 LULUCFاملنبعث من 

            

املنبعـــــث  N2Oبارـــــتثناء  N2Oانبعاثـــــات 
   LULUCFمن 

            

HFCs             
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 (ج))ب(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 (CO2)كيلوطن من 

 )ج()د(توقعات انبعاثات غازات الدفي ة
 (CO2)كيلوطن من 

20XX ... 2010 2005 2000 1995 1990 رنة األراس
20YY  )ه(

)و(
 ... ... ... 

PFCs             

SF6             

             (  NF3غري ذلك )يرجا التحديد، مثالا 

المجمررررررةع مررررررم اسررررررتخدا  ايراضرررررر  
   )ط(وتغيير استخدا  ايراض  وال راجة

            

المجمررررررةع دون اسررررررتخدا  ايراضرررررر  
             وتغيير استخدا  ايراض  وال راجة

 = انيــدروكربون PFCs= انيــدروفلوروكربون؛  HFCs= أكســيد النيــيوز؛  N2O= امليثــان؛  CH4= ارــتخدام األراضــي وتغيــري ارــتخدام األراضــي واحلراجــة؛  LULUCF= ثــاين أكســيد الكربــون؛  CO2 املختصرات:
 = ثالثي فلوريد النييوجن. NF3= رادس فلوريد الكربي ؛  SF6املشبت بالفلور؛ 

 إضـافيةا. وإذا اختـار طـرمل من ه   املباده التوجيدية، تقدم األطرامل، كحد أدر، توقعات امت تدابريا كما  كندا أن تقدم توقعـات ادون تـدابريا وتوقعـات امـت تـدابري 25وفقاا للفقرة  )أ(
دنــا ، علــا التــوايل. وإذا مل  ــي طــرمل معــن تقــدع توقعــات ادون تــدابريا أو امــت أ 4و/أو  3أن يقــدم توقعــات ادون تــدابريا و/أو امــت تــدابري إضــافيةا، مــب عليــه أن يســتخدم ا ــدول 

 يف بالغه الوطين.  4أو  3تدابري إضافيةا، عندئ  ينبغي أل يدرج ا دول 
ة املتاحـة وأن تكــون متسـقة مـت النبعاثـات وعمليـات اتزالـة املبلــئ ينبغـي أن تكـون النبعاثـات وعمليـات اتزالـة املبلــئ عندـا يف هـ   األعمـدة كمـا أ بلـئ عندــا يف أحـدث قـوائم ا ـرد السـنوي )ب(

وزيت القطاعي نتلفاا عمـا أ بلِـئ عنـه يف جـرد غـازات الدفي ـة، عندا يف ا دول املتعل  بانبعاثات غازات الدفي ة واجتاهاهتا واملقدم وفقاا للجزء الرابت من ه   املباده التوجيدية. وحيثما كان الت
 ضمل األطرامل يف بالغاهتا الوطنية مدى صلة قطاعات ا رد بالقطاعات املبلئ عندا يف ه ا ا دول.ينبغي أن تو 

 لدفي ة وتبن ذلك يف حاشية نصصة أدنا . كن لألطرامل أن تدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون غري املباشرة يف انبعاثات غازات الدفي ة التار ية ويف توقعات انبعاثات غازات ا )ج(
 رنة علا األقل اعتباراا من آخر رنة للجرد. 15لك ينبغي لألطرامل أن تدرج التوقعات علا أراس كمي، بدءاا من آخر رنة للجرد وللسنوات الالحقة الت تنتدي إما بصفر أو  مسة، وأن  تد ذ )د(
 آخر رنة للجرد. )هـ(
 رنة علا األقل اعتباراا من آخر رنة للجرد.  15ك رنة تنتدي إما بصفر أو  مسة عقب آخر رنة للجرد، و تد ذل )و(
ازات الدفي ـة. وينبغــي أن مـن هـ   املبـاده التوجيديـة، ت قـدَّم التوقعـات علـا أرـاس قطـاعي، قــدر اتمكـان، بارـتخدام نفـس الف ـات القطاعيـة املسـتخدمة يف قـوائم جـرد غـ 31وفقـاا للفقـرة  )ز(

مـن هـ   املبـاده التوجيديـة؛ وعلـا اخلصـوب، ينبغـي، بالقـدر املنارـب، النظـر يف القطاعـات التاليــة:  14القطاعيـة الـوارد ذكرهـا يف الفقـرة  يتبـت هـ ا ا ـدول، قـدر اتمكـان، نفـس الف ـات
إدارة النفايات/النفايـات، وقطاعـات أخـرى، اجـة، و الطاقة، والنقل، والصناعة/العمليات الصناعية وارتخدام املنتجات، والزراعة، واحلراجة/ارتخدام األراضي وتغيري ارـتخدام األراضـي واحلر 

 والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات. 
جة/ارــتخدام األراضــي وتغيــري ارــتخدام األراضــي ينبغــي، قــدر املســتطاع، ارــتخدام القطاعــات التاليــة: الطاقــة، والنقــل، والصــناعة/العمليات الصــناعية وارــتخدام املنتجــات، والزراعــة، واحلرا )ح(

 رة النفايات/النفايات، وقطاعات أخرى )مثالا القطاعات الشاملة لعدة قطاعات(، حسب القتضاء. واحلراجة، وإدا
 . كن لألطرامل أن يتار اتبال  عن جمموع النبعاثات مت ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة أو من دونه، حسب القتضاء )ط(

 حاشية مخصصة
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  3ا دول 

 )أ(التةق اح الم دثة لغازاح الد يئة    إطار سينارية "دون تداةير"م لةماح ع  

 

 (ج))ب(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

 )ج()د(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

20XX ... 2010 2005 2000 1995 1990 رنة األراس
20YY  )ه(

)و(
 20ZZ

)ز(
 ... ... 

)ح( )ط(القطاع
             

             الطاقة

             النقل

الصــــــــناعة/العمليات الصــــــــناعية وارــــــــتخدام 
 املنتجات

            

             الزراعة

ـــــــــــــري  احلراجة/ارـــــــــــــتخدام األراضـــــــــــــي وتغي
 ارتخدام األراضي واحلراجة 

            

             إدارة النفايات/النفايات

             غري ذلك )ي رجا التحديد( 

             الغاز 

 CO2، مبا يف ذلك صـايف CO2انبعاثات 
 LULUCFاملنبعث من 

            

 CO2بارــــــــتثناء صــــــــايف  CO2انبعاثــــــــات 
 LULUCFاملنبعث من 

            

 CH4، مبــــــــــــا يف ذلــــــــــــك CH4انبعاثـــــــــــات 
 LULUCFاملنبعث من 

            

املنبعـــــث  CH4بارـــــتثناء  CH4انبعاثـــــات 
 LULUCFمن 

            

 N2O، مبـــــــــــا يف ذلـــــــــــك N2Oانبعاثـــــــــــات 
 LULUCFاملنبعث من 

            

املنبعــــث  N2Oبارــــتثناء  N2Oانبعاثــــات 
 LULUCFمن 
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 (ج))ب(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

 )ج()د(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

20XX ... 2010 2005 2000 1995 1990 رنة األراس
20YY  )ه(

)و(
 20ZZ

)ز(
 ... ... 

HFCs             

PFCs             

SF6             

             (NF3غري ذلك )يرجا التحديد، مثالا 

LULUCFالمجمةع مم 
)ي(

             

              LULUCFالمجمةع دون 

= انيــدروكربون  PFCs= انيــدروفلوروكربون؛  HFCsالنيــيوز؛ = أكســيد  N2O= امليثــان؛  CH4= ارــتخدام األراضــي وتغيــري ارــتخدام األراضــي واحلراجــة؛  LULUCF= ثــاين أكســيد الكربــون؛  CO2 املختصرات:
 = ثالثي فلوريد النييوجن. NF3= رادس فلوريد الكربي ؛  SF6املشبت بالفلور؛ 

 إضــافيةا. وإذا اختــار طــرمل أن يقــدم مــن هــ   املبــاده التوجيديــة، تقــدم األطــرامل، كحــد أدر، توقعــات امــت تــدابريا كمــا  كندــا أن تقــدم توقعــات ادون تــدابريا وتوقعــات امــت تــدابري 25وفقــاا للفقــرة  )أ(
دنــا ، علــا التــوايل. وإذا مل  ــي طــرمل معــن تقــدع توقعــات ادون تــدابريا أو امــت تــدابري إضــافيةا، عندئــ  أ 4و/أو  3توقعــات ادون تــدابريا و/أو امــت تــدابري إضــافيةا، مــب عليــه أن يســتخدم ا ــدول 

 يف البال  الوطين.  4أو  3ينبغي أل يدرج ا دول 
ية املتاحـة وأن تكـون متسـقة مـت النبعاثـات وعمليـات اتزالـة املبلـئ عندـا يف ا ـدول ينبغي أن تكون النبعاثات وعمليات اتزالة املبلئ عندا يف ه   األعمدة كما أ بلئ عندـا يف أحـدث قـوائم ا ـرد السـنو  )ب(

وضـمل األطـرامل يف تلفـاا عمـا أ بلِـئ عنـه يف جـرد غـازات الدفي ـة، ينبغـي أن تاملتعل  بانبعاثات غازات الدفي ة واجتاهاهتا واملقدم وفقاا للجزء الرابت من ه   املباده التوجيدية. وحيثما كان التوزيـت القطـاعي ن
 بالغاهتا الوطنية مدى صلة قطاعات ا رد بالقطاعات املبلئ عندا يف ه ا ا دول. 

 ا . الدفي ة وتبن ذلك يف حاشية نصصة أدنو كن لألطرامل أن تدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون غري املباشرة يف انبعاثات غازات الدفي ة التار ية ويف توقعات انبعاثات غازات  )ج(
رـنة  15تنتدـي إمـا بصـفر أو  مسـة، وأن  تـد ذلـك  ينبغي لألطرامل أن تدرج التوقعات علا أراس كمي، بـدءاا مـن آخـر رـنة للجـرد )أو رـنة رـابقة تعقبدـا آخـر رـنة للجـرد( وللسـنوات الالحقـة الـت )د(

 علا األقل اعتباراا من آخر رنة للجرد.
 رنة بدء التوقعات.  )هـ(
 رد، يف حالة بدء التوقعات من رنة رابقة.آخر رنة للج )و(
 رنة علا األقل اعتباراا من آخر رنة للجرد.  15رنة تنتدي إما بصفر أو  مسة عقب آخر رنة للجرد، و تد ذلك  )ز(
م التوقعات علا أراس قطاعي، قدر اتمكان، بارتخدام نفس الف ات 31وفقاا للفقرة  )ح( القطاعية املستخدمة يف قوائم جرد غازات الدفي ة. وينبغي أن يتبـت هـ ا ا ـدول،  من ه   املباده التوجيدية، ت قدَّ

 من ه   املباده التوجيدية؛ وعلا اخلصوب، ينبغي، بالقدر املنارـب، النظـر يف القطاعـات التاليـة: الطاقـة، والنقـل، والصـناعة/العمليات 14قدر اتمكان، نفس الف ات القطاعية الوارد ذكرها يف الفقرة 
 اعات أخرى، والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات.الصناعية وارتخدام املنتجات، والزراعة، واحلراجة/ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة، وإدارة النفايات/النفايات، وقط

ناعية وارـتخدام املنتجـات، والزراعـة، واحلراجة/ارـتخدام األراضـي وتغيـري ارـتخدام األراضـي واحلراجـة، وإدارة ينبغي، قدر املستطاع، ارتخدام القطاعات التالية: الطاقة، والنقل، والصـناعة/العمليات الصـ )ط(
 النفايات/النفايات، وقطاعات أخرى )مثالا القطاعات الشاملة لعدة قطاعات(، حسب القتضاء. 

 ي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة أو من دونه، حسب القتضاء. كن لألطرامل أن يتار اتبال  عن جمموع النبعاثات مت ارتخدام األراض )ي(
 حاشية مخصصة 
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  4ا دول 

)أ(م لةماح ع  التةق اح الم دثة لغازاح الد يئة    إطار سينارية "مم تداةير إضا ية"


 

 

 (ج) )ب(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

 )ج( )د(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

20XX ... 2010 2005 2000 1995 1990 رنة األراس
20YY  )ه(

)و(
 ... ... ... 

)ز( )ح(القطاع
             

             الطاقة

             النقل

وارـــتخدام الصـــناعة/العمليات الصـــناعية 
 املنتجات

            

             الزراعة

احلراجة/ارـــــــتخدام األراضــــــــي وتغيــــــــري 
 ارتخدام األراضي واحلراجة 

            

             إدارة النفايات/النفايات 

             غري ذلك )ي رجا التحديد( 

             الغاز 

، مبـــــا يف ذلـــــك صـــــايف CO2انبعاثـــــات 
CO2  املنبعث منLULUCF 

            

 CO2بارــــتثناء صــــايف  CO2انبعاثــــات 
   LULUCFاملنبعث من 

            

 CO2، مبـــــــا يف ذلـــــــك CH4انبعاثـــــــات 
 LULUCFاملنبعث من 

            

املنبعــث  CO2بارـتثناء  CH4انبعاثـات 
 LULUCFمن 

            

 N2O، مبـــــــا يف ذلـــــــك N2Oانبعاثـــــــات 
 LULUCFاملنبعث من 

            

املنبعـث  N2Oبارتثناء  N2Oانبعاثات 
 LULUCFمن 
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 (ج) )ب(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

 )ج( )د(انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
 )كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون(

20XX ... 2010 2005 2000 1995 1990 رنة األراس
20YY  )ه(

)و(
 ... ... ... 

HFCs             

PFCs             

SF6             

             (  NF3غري ذلك )يرجا التحديد، مثالا 

LULUCFالمجمةع مم 
)ط(

             

             LULUCFالمجمةع دون 

=  PFCs= انيـدروفلوروكربون؛  HFCs= أكسـيد النيـيوز؛  N2O= امليثـان؛  CH4= ارـتخدام األراضـي وتغيـري ارـتخدام األراضـي واحلراجـة؛  LULUCF= ثاين أكسيد الكربـون؛  CO2 املختصرات:
 = ثالثي فلوريد النييوجن. NF3= رادس فلوريد الكربي ؛  SF6انيدروكربون املشبت بالفلور؛ 

 إضــافيةا. وإذا اختــار طــرمل أن يقــدم مــن هــ   املبــاده التوجيديــة، تقــدم األطــرامل، كحــد أدر، توقعــات امــت تــدابريا كمــا  كندــا أن تقــدم توقعــات ادون تــدابريا وتوقعــات امــت تــدابري 25للفقــرة وفقــاا  )أ(
علــا التــوايل. وإذا مل  ــي طــرمل معــن تقــدع توقعــات ادون تــدابريا أو امــت تــدابري إضــافيةا، عندئــ  أدنــا ،  4و/أو  3توقعــات ادون تــدابريا و/أو امــت تــدابري إضــافيةا، مــب عليــه أن يســتخدم ا ــدول 

 يف البال  الوطين. 4أو  3ينبغي أل يدرج ا دول 
احـة وأن تكـون متسـقة مـت النبعاثـات وعمليـات اتزالـة املبلـئ عندـا يف ا ـدول ينبغي أن تكون النبعاثات وعمليات اتزالة املبلئ عندا يف ه   األعمدة كما أ بلئ عندـا يف أحـدث قـوائم ا ـرد السـنوية املت )ب(

طـرامل يف تلفـاا عمـا أ بلِـئ عنـه يف جـرد غـازات الدفي ـة، ينبغـي أن توضـمل األاملتعل  بانبعاثات غازات الدفي ة واجتاهاهتا واملقدم وفقاا للجزء الرابت من ه   املباده التوجيدية. وحيثما كان التوزيـت القطـاعي ن
 بالغاهتا الوطنية مدى صلة قطاعات ا رد بالقطاعات املبلئ عندا يف ه ا ا دول. 

 لدفي ة وتبن ذلك يف حاشية نصصة أدنا . كن لألطرامل أن تدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون غري املباشرة يف انبعاثات غازات الدفي ة التار ية ويف توقعات انبعاثات غازات ا )ج(
 رنة علا األقل اعتباراا من آخر رنة للجرد. 15لك ينبغي لألطرامل أن تدرج التوقعات علا أراس كمي، بدءاا من آخر رنة للجرد وللسنوات الالحقة الت تنتدي إما بصفر أو  مسة، وأن  تد ذ )د(
 آخر رنة للجرد. )هـ(
 رنة علا األقل اعتباراا من آخر رنة للجرد. 15رنة تنتدي إما بصفر أو  مسة عقب آخر رنة للجرد، و تد ذلك  )و(
م التوقعات علا أراس قطاعي، قدر اتمكان، بارتخدام نفس الف ات القطاعية املستخدمة يف قوائم جرد غ 31وفقاا للفقرة  )ز( ازات الدفي ة. وينبغـي أن يتبـت هـ ا ا ـدول، من ه   املباده التوجيدية، ت قدَّ

مـن هـ   املبـاده التوجيديـة؛ وعلـا اخلصـوب، ينبغـي، بالقـدر املنارـب، مراعـاة القطاعـات التاليـة: الطاقـة، والنقـل، والصـناعة/العمليات  14عيـة الـوارد ذكرهـا يف الفقـرة قدر اتمكان، نفس الف ات القطا
 نفايات/النفايات، وقطاعات أخرى، والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات.الصناعية وارتخدام املنتجات، والزراعة، واحلراجة/ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة، وإدارة ال

جة/ارـتخدام األراضـي وتغيـري ارـتخدام األراضـي واحلراجـة، وإدارة ينبغي، قدر املستطاع، ارتخدام القطاعات التالية: الطاقة، والنقـل، والصـناعة/العمليات الصـناعية وارـتخدام املنتجـات، والزراعـة، واحلرا )ح(
 ات/النفايات، وقطاعات أخرى )مثالا القطاعات الشاملة لعدة قطاعات(، حسب القتضاء. النفاي

 . كن لألطرامل أن يتار اتبال  عن جمموع النبعاثات مت ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة أو من دونه، حسب القتضاء )ط(
 حاشية مخصصة
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أعــال   34إ   31وينبغــي عــر  األرقــام الــت توضــمل املعلومــات املشــار إليدــا يف الفقــرات مــن  -35
)أو رـنة أرـاس أخـرى،  1990يف شكل بيانات جرد غري معدلة وتوقعات امت تـدابريا للفـية مـن رـنة 

 مســـة، و تـــد  حســـب القتضـــاء( إ  آخـــر رـــنة جـــرد وللســـنوات الالحقـــة الـــت تنتدـــي إمـــا بصـــفر أو
رــنة علــا األقــل اعتبــاراا مــن رــنة ا ــرد األخــرية. و كــن أيضــاا عــر  أرقــام إضــافية. ويوضــمل  15 ذلــك

الشــكل أدنــا  عــر  توقعــات طــرمل افياضــي مــن النبعاثــات. ويبــن الشــكل بيانــات جــرد غــري معدلــة 
 .إ  آخر رنة للجرد وتوقعات امت تدابريا وامت تدابري إضافيةا وادون تدابريا 1990للفية من رنة 

 تةق اح طرم ا تراض  م  االنب اثاح 

 
 تقييم ايثر اإلجمال  للسياساح والتداةير -هاء 

ت عــاا اآلثــار املقــدَّرة واملتوقعــة للسيارــات والتــدابري الفرديــة يف جــزء السيارــات والتــدابري  -36
من البال  الوطين. ويف جزء التوقعات من البال  الوطين، تعـر  األطـرامل األثـر اتمجـايل املقـدَّر 

ــد ة. و كــن لألطــرامل أن تعــر  أيضــاا  األثــر اتمجــايل  واملتوقــت للسيارــات والتــدابري املنفَّــ  ة واملعتم 
 املتوقَّت للسيارات والتدابري املقرَّرة. 

وتقدم األطرامل تقديراا لألثر اتمجايل للسيارـات والتـدابري، وفقـاا لتعريـف امـت تـدابريا، باملقارنـة  -37
مــت حالــة مل تـ تَّخــ  فيدــا هــ   السيارــات والتــدابري. ويقــدَّم هــ ا األثــر مــن حيــث انبعاثــات غــازات الدفي ــة 

ب ـة أو احملتجـز ة، حبسـب كـل غــاز )علـا أرـاس مكـافئ ثـاين أكســيد الكربـون(، يف آخـر رـنة للجــرد املتجنَّ 
رــنة علــا األقــل اعتبــاراا مــن آخــر  15ويف الســنوات الالحقــة الــت تنتدــي بصــفر أو  مســة، و تــد ذلــك 

 رنة للجرد )ليس الوفورات الياكمية(. و كن أن ت قدَّم ه   املعلومات يف شكل جدويل.
و كـــن لألطـــرامل أن تقـــدر األثـــر اتمجـــايل للتـــدابري حبســـاب الفـــرق بـــن توقعـــات امـــت  -38

تــدابريا وتوقعــات ادون تــدابريا. وكبــديل،  كــن لألطــرامل أن تســتخدم هنجــاا آخــر، مــثالا تقيــيم 

األثر الفعلي للسيارات 
 والتدابري املنفَّ  ة

األثر املتوقت للسيارات 
 والتدابري املنفَّ ة/املعتم د ة

 التوقعات

 ادون تدابريا

 امت تدابريا

 امت تدابري إضافيةا

 النبعاثات الفعلية

األثر املتوقت للسيارات 
 والتدابري املقررة

 السنوات املقبلة آخر رنة للجرد /رنة األراس1990
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فردي ألثر كل من السيارات والتدابري انامة وجتميت اآلثار الفردية للتوصل إ  جممـوع. ويف كلتـا 
لتن، ينبغي أن يكون واضحاا يف اتبال  اعتباراا من أي رنة بدأ افيا  أن السيارـات ت نفَّـ  احلا

 أو ل تنفَّ  يف حساب التقديرات.

 المنهجية -واو 
عند توقت انبعاثات غازات الدفي ـة وعمليـات إزالتدـا وتقـدير اآلثـار اتمجاليـة للسيارـات  -39

ات اتزالــــة،  كــــن لألطــــرامل أن تســــتخدم مجيــــت النمــــاذج والتــــدابري املتعلقــــة بالنبعاثــــات وعمليــــ
الــندل الــت يتارهــا. وينبغــي تقــدع معلومــات كافيــة يف الــبال  الــوطين لتمكــن القــاره مــن  و/أو

 احلصول علا فدم أراري ن   النماذج و/أو الندل.
 مبا يلي: وتوخياا للشفافية، ينبغي لألطرامل أن تقوم بعماز، لكل منوذج أو هنل مستخدم، -40

 توضيمل أي الغازات و/أو القطاعات ارت خِدم من أجله؛ )أ( 
وصـــف نوعـــه وخصائصـــه )مـــثالا منـــوذج تنـــازيل أو منـــوذج تصـــاعدي أو منـــوذج  )ب( 

 حماريب أو حكم خرباء(؛
ــــم م ألجلــــه، وعنــــد القتضــــاء كيــــف ع ــــد ل  )ج(  وصــــف الغــــر  األصــــلي الــــ ي ص 

 ألغرا  تغري املناخ؛
 ضعفه وقوته؛تلخيا مواطن  )د( 
 توضيمل كيف يفسر أي تداخل أو تآزر قد يوجد بن نتلف السيارات والتدابري. )ه(   

وينبغــي لألطــرامل أن حتيــل إ  مزيــد مــن املعلومــات املفّصــلة املتعلقــة باملعلومــات املشــار  -41
 )ه( أعال .-)أ(40إليدا يف الفقرة 

ــــــئ األطــــــرامل عــــــن الختالفــــــات الرئيســــــية  -42 يف الفياضــــــات واألرــــــاليب وينبغــــــي أن تبل
املســتخدمة والنتــائل بــن التوقعــات املبلــئ عندــا يف الــبال  الــوطين احلــايل وتلــك الــت أ بِلــئ عندــا يف 

 البالغات الوطنية السابقة.
ــــة،  -43 وينبغــــي أن ت نــــاق و حسارــــية التوقعــــات لالفياضــــات األرارــــية مــــن الناحيــــة النوعي

 وحيثما أمكن من الناحية الكمية.
ولضمان الشفافية، ينبغـي أن تقـدم األطـرامل معلومـات عـن أهـم الفياضـات األرارـية  -44

ـــاتل احمللـــي اتمجـــايل، والنمـــو الســـكاين، ومســـتويات الضـــرائب،  وقـــيم املتغـــريات مـــن قبيـــل منـــو الن
أدنـــــا . وينبغـــــي أن تقتصـــــر املعلومـــــات علـــــا  5واألرـــــعار الدوليـــــة للوقـــــود، بارـــــتخدام ا ـــــدول 

 أدنا  )أي أهنا ل ينبغي أن تشمل البيانات اخلاصة بكل قطاع(. 45ة تغطيه الفقر  ل ما
 15إ  مـا ل يقـل عـن  1990ولتمكن القاره من فدم اجتاهات النبعاثات من رنة  -45

رنة من آخر رنة للجرد، تقدم األطرامل املعلومات ذات الصلة بشأن العوامل واألنشطة اخلاصة 
 املعلومات يف شكل جدويل.بكل قطاع. و كن أن ت قدَّم ه   



 

 

F
C

C
C

/S
B

I/2
0
1

6
/8

 

 

G
E

.1
6

-1
4

8
3

3
 

6
4

 

 

  5ا دول 
  )أ(مةجز المتغيراح الرئيسية واال تراضاح المستخدمة    ت لي  التةق اح

)ب(التار ية 
 املتوقعة 

20XX  ...  2010 2005 2000 1995 1990 الفياضات األرارية الرئيسية
)ج(

  20YY
)د(

 ... ... 

              

             

             

              

             

             

             

             

             

             

 ينبغي لألطرامل أن تدرج الفياضات األرارية الرئيسية، حسب القتضاء. )أ(
 ينبغي لألطرامل أن تدرج البيانات التار ية املستخدمة لوضت توقعات انبعاثات غازات الدفي ة املبلئ عندا.  )ب(
 آخر رنة للجرد. )ج(
 رنة علا األقل اعتباراا من آخر رنة للجرد. 15 رنة تنتدي إما بصفر أو  مسة عقب آخر رنة للجرد، و تد ذلك )د(
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 وتداةير التكيف تقييم مكام  الض ف وتأثيراح تغير المناخ -ساة اا  
تتضـمن البالغـات الوطنيـة معلومــات عـن اآلثـار املتوقعـة لتغــري املنـاخ ومـوجزاا لإلجــراءات  -46

مـــن التفاقيـــة فيمـــا يتعلـــ  بـــالتكيف. وت شـــجَّت  4مـــن املـــادة ه( )ب( و)1املتخـــ ة لتنفيـــ  الفقـــرة 
ا لتقيـــيم آثـــار تغـــري األطـــرامل علـــا ارـــتخدام املندجيـــات واترشـــادات ذات الصـــلة واتحالـــة إليدـــ

املنـاخ والقابليـة للتــأثر بـه وتــدابري التكيـف. و كــن لألطـرامل أن حتيــل إ  مجلـة أمــور مندـا اخلطــط 
املتكاملــة تدارة املنــاط  الســاحلية، واملــوارد املائيــة، والزراعــة. و كــن لألطــرامل أن تبلــئ أيضــاا عــن 

 ر والتكيف. نتائل حمددة للبحوث العلمية يف جمال تقييم قابلية التأث
وت شــجَّت األطــرامل علــا ارــتخدام انيكــل التــايل عنــد اتبــال  عــن املعلومــات الــواردة يف  -47

 ه ا ا زء: 
وضـــت النمـــاذج والتوقعـــات والســـيناريوهات املناخيـــة: مـــثالا معلومـــات حمدثـــة بشـــأن  )أ( 

 ملناخ وقابلية التأثر به؛وضت النماذج والتوقعات والسيناريوهات املناخية ذات الصلة بتقييم آثار تغري ا
تقيـــيم املخـــاطر وقابليـــة التـــأثر بتغـــري املنـــاخ: مـــثالا معلومـــات حمدثـــة عـــن مـــواطن  )ب( 

الضــعف القتصــادية و/أو الجتماعيــة و/أو البي يــة الرئيســية أو املخــاطر املتصــلة بآثــار تغــري املنــاخ 
 احلالية واملتوقعة؛ 

عـن آثـار تغـري املنـاخ املالحظـة واحملتملـة  آثار تغري املناخ: مـثالا معلومـات حمدثـة )ج( 
 يف املستقبل علا حد رواء؛ 

ـــة عـــن التقـــدم  )د(  ـــة: مـــثالا معلومـــات حمدث ريارـــات وارـــياتيجيات التكيـــف احمللي
احملــرز بشــأن ريارــات أو ارــياتيجيات أو خطــط التكيــف الــت توضــمل الــندل املتورــطة والطويلــة 

اطر ومـــواطن الضـــعف مـــن خـــالل تنميتدـــا احملليـــة األجـــل الـــت تتبعدـــا األطـــرامل للتصـــدي للمخـــ
 ويطيطدا القطاعي علا نطاق أورت؛

إطــار الرصــد والتقيــيم: مــثالا معلومــات حمدثــة عــن الــندل املتبعــة لرصــد وتقيــيم  )هـ( 
 ارياتيجيات أو خطط التكيف املنفَّ ة؛

تـدابري التقدم احملرز يف إجراءات التكيـف ونتائجدـا: مـثالا معلومـات حمدثـة عـن  )و( 
التكيــف املتخــ ة للتصــدي للمخــاطر ومــواطن الضــعف احلاليــة وعــن حالــة تنفيــ ها؛ ومعلومــات 

 حمدَّثة عن التقدم احملرز يف تدابري التكيف املنف َّة فعالا، وعند اتمكان نتائجدا وفعاليتدا.

 الدعم المال  والتكنةلةج  و   مجال ةناء القدراح  -ثامناا  
ة يف املرفــ  الثــاين لالتفاقيــة )أطــرامل املرفــ  الثــاين( معلومــات عــن تتــيمل األطــرامل املدرجــ -48

الـــدعم املـــايل والتكنولـــوجي ويف جمـــال بنـــاء القـــدرات املقـــدَّم إ  األطـــرامل غـــري املدرجـــة يف املرفـــ  
األول لالتفاقيــة، مبــا يف ذلــك املعلومـــات الــت تبــن كيــف أن هـــ ا الــدعم جديــد وإضــايف. وعنـــد 
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ينبغــي لألطــرامل أن  يــز، قــدر اتمكــان، بــن الــدعم املقــدم إ  األطــرامل تقــدع هــ   املعلومــات، 
غري املدرجـة يف املرفـ  األول لالتفاقيـة ألنشـطة التخفيـف والتكيـف، مـت اتشـارة إ  عناصـر بنـاء 
القدرات يف ه   األنشطة، عند القتضاء. وفيما  ـا األنشـطة ذات األهـدامل املتعـددة،  كـن 

 ل بوصفه مسا ة نصصة جزئياا لألهدامل األخرى ذات الصلة. أن ي بلَّئ عن التموي
ويتــيمل كــل طــرمل مــدرج يف املرفــ  الثــاين وصــفاا لندجــه الــوطين لتتبرــت تقــدع الــدعم املــايل  -49

والتكنولوجي ويف جمال بناء القـدرات إ  األطـرامل غـري املدرجـة يف املرفـ  األول لالتفاقيـة، عنـدما 
 ا الوصــــف أيضــــاا معلومــــات عــــن املؤشــــرات وآليــــات اتاجــــاز يكــــون ذلــــك مالئمــــاا. ويشــــمل هــــ

 املستخدمة وقنوات التوزيت املشمولة باملتابعة. 
أدنا ، تستخدم أطرامل املرفـ  الثـاين أي  53و 52وعند تقدع املعلومات وفقاا للفقرتن  -50

رفـ  الثـاين مندجية توضت لحقاا مبوجب التفاقية، مت مراعاة اخلربات الدوليـة. وتصـف أطـرامل امل
املندجيـــة املســـتخدمة وتقـــدم تقريـــراا دقيقـــاا وقويـــاا وشـــفافاا عـــن الفياضـــات األرارـــية واملندجيـــات 

 املستخدمة تعداد املعلومات املتعلقة بالتمويل. 

 التمةي  -ألف 
يصـــف كـــل طـــرمل مـــدرج يف املرفـــ  الثـــاين، قـــدر اتمكـــان، كيـــف يســـعا إ  كفالـــة أن  -51

عــاا بفعاليــة احتياجــات األطــرامل غــري املدرجــة يف املرفــ  األول فيمــا يتعلــ  املــوارد الــت يقــدمدا ت
 بالتكيف مت تغري املناخ والتخفيف من آثار .

ويتيمل كل طرمل مدرج يف املرف  الثـاين معلومـات عـن الـدعم املـايل الـ ي دفعـه والتـزم بـه  -52
اثـــات غـــازات الدفي ـــة لغـــر  مســـاعدة األطـــرامل غـــري املدرجـــة يف املرفـــ  األول علـــا يفيـــف انبع

والتكيــف مــت اآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ وأي آثــار اقتصــادية واجتماعيــة لتــدابري التصــدي، ولبنــاء 
القــدرات ونقــل التكنولوجيــا يف جمــايل التخفيــف والتكيــف، عنــد القتضــاء. وحتقيقــاا نــ   الغايــة، 

دويل )انظـــــر يقــــدم كـــــل طـــــرمل مــــدرج يف املرفـــــ  الثـــــاين معلومــــات مـــــوجزة يف شـــــكل نصــــي وجـــــ
أدنا ( عن قنوات التوزيـت واملسـا ات السـنوية للسـنتن التقـو يتن أو املـاليتن  8و 7و 6 ا داول

 السابقتن، دون تداخل مت فيات اتبال  السابقة، مبا يف ذلك، حسب القتضاء، ما يلي:
 املنـاخ، مرف  البي ة العاملية، وصندوق أقل البلدان منواا، والصندوق اخلاب بتغـري )أ( 

وصـــندوق التكيــــف، والصــــندوق األخضـــر للمنــــاخ، والصــــندوق الرـــت ماين لألنشــــطة التكميليــــة 
 لتفاقية تغري املناخ؛

 األخرى املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ؛ الصنادي  )ب( 
 ؛املؤرسات املالية املتعددة األطرامل، مبا يف ذلك املصارمل اتمنائية اتقليمية )ج( 
 ؛ي ات املتخصصة التابعة لألمم املتحدةان )د( 
 املسا ات املقدمة عن طري  القنوات الثنائية واتقليمية وغريها من القنوات. )هـ( 
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 52ويقــدم كــل طــرمل مــدرج يف املرفــ  الثــاين املعلومــات املــوجزة املشــار إليدــا يف الفقــرة  -53
ابقتن يف شكل نصي أو جدويل بشأن الـدعم املـايل أعال  عن السنتن التقو يتن أو املاليتن الس

 السنوي ال ي قدمه لغر  مساعدة األطرامل غري املدرجة يف املرف  األول، مبا يف ذلك ما يلي:
حجــم املــوارد املاليــة )مبــا يف ذلــك املبلــئ معــرباا عنــه بالعملــة األصــلية ومــا يعادلــه  )أ(  

 ؛من دولرات الوليات املتحدة/العملة الدولية(
 نوع الدعم )املقدم ألنشطة التخفيف والتكيف(؛ )ب( 
 مصدر التمويل؛ )ج( 
 األداة املالية؛ )د( 
 القطاع؛ )ه( 
مـن  3مؤشر عن نوع املوارد املالية ا ديدة واتضافية الت قدمدا عمالا بـالفقرة  )و( 

 .ه   املوارد جديدة وإضافية؛من التفاقية، مبا يف ذلك توضيمل الكيفية الت قرر هبا أن  4املادة 
ويقـــدم كـــل طـــرمل مـــدرج يف املرفـــ  الثـــاين معلومـــات مفصـــلة عـــن املســـاعدة الـــت قـــدمدا  -54

لغــر  مســاعدة البلــدان الناميــة األطــرامل املعرَّضــة بصــفة خاصــة لآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ مــن 
شـــارة إ  أجـــل تغطيـــة تكـــاليف التكيـــف مـــت تلـــك اآلثـــار الضـــارة، وذلـــك يف شـــكل نصـــي وبات

 أدنا .  6ا دول 
وإذ يسلم كل طرمل مدرج يف املرف  الثاين بأن هدمل تعب ة املوارد املاليـة املشـار إليدـا يف  -55

يشـمل املصــادر املاليـة اخلاصـة، فعنــه يبل ـئ، قــدر اتمكـان، عــن  16-/م أ1مـن املقــرر  98الفقـرة 
ـــة اخلاصـــة املعبـــأة عـــن طريـــ  التمويـــل الثنـــائ ي لألنشـــطة املتعلقـــة باملنـــاخ واملوجدـــة التـــدفقات املالي

ألنشـــطة التخفيــــف والتكيـــف يف األطــــرامل غـــري املدرجــــة يف املرفـــ  األول، وينبغــــي أن يبل ـــئ عــــن 
السيارــات والتــدابري الــت تعــزز زيــادة ارــتثمار القطــاع اخلــاب يف أنشــطة التخفيــف والتكيــف يف 

 البلدان النامية األطرامل.
املرفـ  الثــاين أن حيـدد أنــواع األدوات املسـتخدمة يف تقــدع وينبغـي لكــل طـرمل مــدرج يف  -56

 مساعدته، مثل املنمل والقرو  بشروط ميسرة.
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  6ا دول 
)أ(20XX-3عم المال  ال ا : م لةماح مةجزف    سنة تقديم الد

 

 قناة التوزيت

  السنة         

)ب(دولرات الوليات املتحدة   العملة احمللية 
 

(1)ج()أراري/عام
 

(2)د()خاب باملناخ
  

(1)ج()أراري/عام
 

(2)د()خاب باملناخ
 

 التكيف التخفيف
شــامل لعــدة 

)ه(جمالت
)و(ذلكغري  

 تكيف التخفيف  
شــامل لعــدة 

)ه(جمالت
)و(غري ذلك 

 

جممــوع املســا ات املقدمــة عــن طريــ  القنــوات املتعــددة 
            األطرامل:

)ز(الصنادي  املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ
            

الصـــــنادي  األخـــــرى املتعـــــددة األطـــــرامل اخلاصـــــة 
)ح(املناخبتغري 

            

املؤرسات املاليـة املتعـددة األطـرامل، مبـا يف ذلـك 
            املصارمل اتمنائية اتقليمية

            اني ات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

جمموع املسا ات املقدمة عـن طريـ  القنـوات الثنائيـة 
            واتقليمية وقنوات أخرى

           المجمةع

 .8و 7و 6يرد إيضاٌح للحواشي الرقمية يف إطار التوثي  بعد ا داول  مالحظة:
 هي رنة اتبال .  20XX، حيث تكون 20XX-2و 20XX-3علا األطرامل أن  أل جدولا منفصالا لكل رنة، أي  )أ(

 يف إطار التوثي . 8و 7و 6حلساب أرعار الصرمل بالنسبة للمعلومات املقدمة يف ا داول  علا األطرامل أن تقدم إيضاحاا بشأن املندجية املستخدمة )ب(
 ه   إشارة إ  الدعم املقدم إ  املؤرسات املتعددة األطرامل ال ي ل  كن أن تصنفه األطرامل علا أنه خاب باملناخ. )ج(
 لألموال علا أهنا خاصة باملناخ.علا األطرامل أن توضمل يف بالغاهتا الوطنية طريقة تصنيفدا  )د(
 ه   إشارة إ   ويل األنشطة الت تشمل التخفيف والتكيف. )هـ(
 يرجا التحديد. )و(
 )أ( من ه   املباده التوجيدية. 52الصنادي  املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ الواردة يف الفقرة  )ز(
 )ب( من ه   املباده التوجيدية. 52غري املناخ املشار إليدا يف الفقرة الصنادي  األخرى املتعددة األطرامل اخلاصة بت )ح(
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  7ا دول 
)أ(20XX-3تقديم الدعم المال  ال ا : المساهمة ع  طري  القنةاح المت ددف ايطرام    عا  

 

  ويل املاحنن

(3)ب()الوضت املبلئ اتمجايل


 
(4)مصدر التمويل


 

(5)املاليةاألداة 


 
(6)نوع الدعم


 

(7)ج()القطاع


 

(1)د()أراري/عام
(2)ه()خاب باملناخ 

 

 ملتزم به 
 مصرومل 

 مساعدة إمنائية رمسية 
 تدفقات رمسية أخرى 

)و(غري ذلك
 

 منحة
 قر  بشروط ميسرة

 قر  بشروط غري ميسرة
 األردم 
)و(غري ذلك

 

 التخفيف التكيف
 )ز(لكليدما شامل

)و(غري ذلك
 

 الطاقة 
 النقل 

 الصناعة 
 الزراعة

 احلراجة 
 امليا  واملراف  الصحية

 شامل لعدة قطاعات 
   )و(غري ذلك
 ل ينطب 

العملة 
 احمللية

دولرات 
الوليات 

 املتحدة

العملــة 
 احمللية

دولرات 
الوليــات 

 املتحدة

 األطرامل اخلاصة بتغري املناخالصنادي  املتعددة 
 مرف  البي ة العاملية -1
 صندوق أقل البلدان منواا  -2
 الصندوق اخلاب بتغري املناخ -3
 صندوق التكيف -4
 الصندوق األخضر للمناخ -5
 الصندوق الرت ماين لألنشطة التكميلية لتفاقية تغري املناخ -6
   بتغري املناخالصنادي  األخرى املتعددة األطرامل اخلاصة  -7

  

     

          المجمةع الفرع  

املؤرســـــات املاليـــــة املتعــــــددة األطـــــرامل، مبـــــا يف ذلــــــك املصـــــارمل اتمنائيــــــة 
 اتقليمية

 البنك الدويل -1
 مؤرسة التمويل الدولية -2
 مصرمل التنمية األفريقي -3
   مصرمل التنمية اآلريوي -4

  

     

 والتعمرياملصرمل األورو  لإلنشاء  -5
 مصرمل التنمية للبلدان األمريكية  -6
   ذلكغري  -7
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  ويل املاحنن

(3)ب()الوضت املبلئ اتمجايل


 
(4)مصدر التمويل


 

(5)املاليةاألداة 


 
(6)نوع الدعم


 

(7)ج()القطاع


 

(1)د()أراري/عام
(2)ه()خاب باملناخ 

 

 ملتزم به 
 مصرومل 

 مساعدة إمنائية رمسية 
 تدفقات رمسية أخرى 

)و(غري ذلك
 

 منحة
 قر  بشروط ميسرة

 قر  بشروط غري ميسرة
 األردم 
)و(غري ذلك

 

 التخفيف التكيف
 )ز(لكليدما شامل

)و(غري ذلك
 

 الطاقة 
 النقل 

 الصناعة 
 الزراعة

 احلراجة 
 امليا  واملراف  الصحية

 شامل لعدة قطاعات 
   )و(غري ذلك
 ل ينطب 

العملة 
 احمللية

دولرات 
الوليات 

 املتحدة

العملــة 
 احمللية

دولرات 
الوليــات 

 املتحدة

          المجمةع الفرع  

 اني ات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
 برنامل األمم املتحدة اتمنائي )برامل حمددة( -1
 برنامل األمم املتحدة للبي ة )برامل حمددة(  -2
 غري ذلك -3

         

          المجمةع الفرع 

          المجمةع

 .8و 7و 6يرد إيضاٌح للحواشي الرقمية يف إطار التوثي  بعد ا داول  مالحظة:
 هي رنة اتبال . 20XX، حيث تكون 20XX-2و 20XX-3علا األطرامل أن  أل جدولا منفصالا لكل رنة، أي  )أ(

ت الوطنيــة املندجيــات املســتخدمة لتصــنيف األمــوال علــا أهنــا مصــروفة وملتــزم هبــا. ورــتقدم األطــرامل معلومــات عــن أكــرب عــدد تــرا  منارــباا مــن ف ــاعلــا األطــرامل أن توضــمل يف بالغاهتــا  )ب(
 تصنيف الوضت، وف  ترتيب األولويات التايل: مصرومل وملتزم به.

 توزيت القطاعي، حسب القتضاء، يف إطار البند اغري ذلكا.موز لألطرامل أن يتار عدة قطاعات معنية. وموز لألطرامل أن تبلئ عن ال )ج(
 ه   إشارة إ  الدعم املقدم إ  املؤرسات املتعددة األطرامل ال ي ل  كن أن تصنفه األطرامل علا أنه خاب باملناخ. )د(
 علا األطرامل أن توضمل يف بالغاهتا الوطنية طريقة تصنيفدا لألموال علا أهنا خاصة باملناخ. )هـ(
 يرجا التحديد. )و(
 ه   إشارة إ   ويل األنشطة الت تشمل التخفيف والتكيف. )ز(
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   8ا دول 
)أ(XX20-3تقديم الدعم المال  ال ا : المساهمة ع  طري  القنةاح الثنائية واإلقليمية والقنةاح ايخرى    عا  

 

)ب(البلد/املنطقة/املشروع/الربنامل املستفيد
 

(3)ج()الوضت يلاملبلئ اتمجا
(4)مصدر التمويل 

(5)األداة املالية 
(6)نوع الدعم 

(7)د()القطاع 
 

معلومـــــات 
)ه(إضافية

 

(2)و()خاب باملناخ


 

 ملتزم به 
 مصرومل

 مساعدة إمنائية رمسية
 تدفقات رمسية أخرى

)ز(غري ذلك
 

 قر  بشروط ميسرة
 بشروط غري ميسرةقر  

 األردم
)ز(غري ذلك

 

 التخفيف 
 التكيف 

 )ج(شامل لكليدما
)ز(غري ذلك

 

 الطاقة 
 النقل 

 الصناعة 
 الزراعة 
 احلراجة 

 امليا  واملراف  الصحية
 شامل لعدة قطاعات

)ز(غري ذلك
 

العملــة 
 احمللية

دولرات 
الوليــــات 

 املتحدة

         

         

         

         

         

         

         

 .8و 7و 6يرد إيضاحٌ للحواشي الرقمية يف إطار التوثي  بعد ا داول  مالحظة:
 هي رنة اتبال . 20XX، حيث تكون 20XX-2و 20XX-3علا األطرامل أن  أل جدولا منفصالا لكل رنة، أي  )أ(

 اتمكان، معلومات عن التفاصيل الواردة يف ه ا ا دول.علا األطرامل أن تقدم، قدر  )ب(
عــن أكــرب عــدد تــرا  منارــباا مــن ف ــات  علــا األطــرامل أن توضــمل يف بالغاهتــا الوطنيــة املندجيــات املســتخدمة لتصــنيف األمــوال علــا أهنــا مصــروفة وملتــزم هبــا. ورــتقدم األطــرامل معلومــات )ج(

 مصرومل وملتزم به.تصنيف الوضت، وف  ترتيب األولويات التايل: 
 موز لألطرامل أن يتار عدة قطاعات معنية. وموز لألطرامل أن تبلئ عن التوزيت القطاعي، حسب القتضاء، يف إطار البند اغري ذلكا. )د(
 علا األطرامل أن تقدم، حسب القتضاء، معلومات عن تفاصيل املشروع والوكالة املنف   ة. )هـ(
 بالغاهتا الوطنية طريقة تصنيفدا لألموال علا أهنا خاصة باملناخ.علا األطرامل أن توضمل يف  )و(
 يرجا التحديد. )ز(
 ه   إشارة إ   ويل األنشطة الت تشمل التخفيف والتكيف. )ح(
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 إطار التةثي 
 : جمالت أرارية/جمالت عامة1
 

 
 

 

 : خاصة باملناخ2
  

 
 

 

 : الوضت3
 

 
 

 

 : مصدر التمويل4
 

 
 

 

 األداة املالية: 5
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 : نوع الدعم6
 

 
 

 

 : القطاع7
 

 
 

 

ويرجــا تقــدع هــ   املعلومــات علــا إضــافية. يقــدم كــل طــرمل بيانــاا للمــوارد املاليــة ا ديــدة واتضــافية الــت قــدمدا ويوضــمل الطريقــة الــت اتبعدــا لتصــنيف هــ   املــوارد علــا أهنــا جديــدة و 
 .8و 7عالقة با دولن 
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 تطةير التكنةلةجيا ونقلها -ةاء 
التـــدابري املتخـــ ة لتعزيـــز وتيســـري يقـــدم كـــل طـــرمل مـــدرج يف املرفـــ  الثـــاين معلومـــات عـــن  -57

و ويـل نقــل التكنولوجيــات املالئمــة للمنــاخ والوصــول إليدــا ونشــرها لفائــدة األطــرامل غــري املدرجــة 
يف املرفــ  األول ولــدعم تطــوير وتعزيــز القــدرات والتكنولوجيــات احملليــة لألطــرامل غــري املدرجــة يف 

ن األنشــطة املتصـــلة بنقــل التكنولوجيـــا، املرفــ  األول. وتقــدم األطـــرامل، حيثمــا أمكــن، تقـــارير عــ
 أدنا .  9يف ذلك التجارب الناجحة والفاشلة، بارتخدام ا دول  مبا

 10ويقــدم كــل طــرمل مــدرج يف املرفــ  الثــاين، يف شــكل نصــي وجــدويل )انظــر ا ــدول  -58
  بالغــه أدنــا (، معلومــات عــن التــدابري واألنشــطة املتصــلة بنقــل التكنولوجيــا املنفــ ة أو املقــررة منــ

الوطين الساب  أو تقرير  لفية السنتن. وعنـد اتبـال  عـن هـ   التـدابري واألنشـطة، تقـدم أطـرامل 
املرفـــــ  الثـــــاين، قـــــدر اتمكـــــان، معلومـــــات عـــــن البلـــــد املســـــتفيد، وجمـــــال التخفيـــــف أو التكيـــــف 

، و يـز املستددمل، والقطاع املعين، ومصادر نقل التكنولوجيا من القطاع العـام أو القطـاع اخلـاب
بــن األنشــطة الـــت يضــطلت هبـــا القطاعــان العـــام واخلــاب. وملــا كانـــ  قــدرة األطـــرامل علــا مجـــت 
املعلومــات الكافيــة عــن أنشــطة القطــاع اخلــاب حمــدودة، فــعن بعمكاهنــا أن تبــن، حيثمــا أمكــن،  
كيــــف شــــجع  أنشــــطة القطــــاع اخلــــاب وكيــــف تســــاعد تلــــك األنشــــطة األطــــرامل علــــا الوفــــاء 

 من التفاقية. 4من املادة  5و 4و 3جب الفقرات بالتزاماهتا مبو 
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   9ا دول 
وصررررف مشرررراريم أو ةرررررامج مختررررارف عررررززح الخطررررةاح ال مليررررة لتيسررررير و/أو تمةيرررر  نقرررر  

 التكنةلةجياح السليمة ةيئياا أو الةصةل إليها
 ارم املشروع/الربنامل:

 

 الغر :
 
 

 

 التشغيل: رنوات جمموع التمويل: القطاع: البلد املستفيد:
 

    

 الوصف:
 
 

 

 

 

 

 العوامل الت أدت إ  اجاح املشروع/الربنامل:
 
 

 

 التكنولوجيا املنقولة:
 
 

 

 

 

 

 األثر يف انبعاثات غازات الدفي ة/عمليات اتزالة )اختياري(:
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  10 ا دول

)أ()ب(تقديم الدعم لتطةير التكنةلةجيا ونقلها
 

البلـــد و/أو املنطقـــة 
 املستفيدة

 اجملال املستددمل

التدابري واألنشطة املتصـلة 
)ج(القطاع بنقل التكنولوجيا

 الوضت أنشطة اضطلت هبا التكنولوجيامصدر  ويل نقل  

)د(معلومات إضافية
 

 التخفيف
 التكيف

 التخفيف والتكيف

 الطاقة  
 النقل

 الصناعة
 الزراعة

 امليا  والصرمل الصحي
 غري ذلك

 القطاع اخلاب 
 القطاع العام

 القطاعان اخلاب والعام

 القطاع اخلاب
 القطاع العام
 اخلاب والعامالقطاعان 

 نـ ف  ت
 مقررة

       
 

 

 

 

 

 

  

        

 يبلئ عندا قدر اتمكان.  )أ(
 ينبغي أن يتضمن ا دول التدابري واألنشطة املنف ة أو املقررة من  البال  الوطين الساب  أو تقرير فية السنتن. )ب(
 موز لألطرامل أن تبلئ عن التصنيف القطاعي، حسب القتضاء.  )ج(
 لنشاط، ومعلومات عن ترتيبات التمويل املشيك.قد تتضمن املعلومات اتضافية، علا ربيل املثال، املعلومات املقدمة عن  ويل تطوير التكنولوجيا ونقلدا، ووصفاا موجزاا للتدبري أو ا )د(
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 ةناء القدراح -جيم 
يقدم كل طـرمل مـدرج يف املرفـ  الثـاين، قـدر اتمكـان، معلومـات عـن الطريقـة الـت قـدم  -59

القــدرات مــا يلــيب الحتياجــات القائمــة والناشــ ة يف جمــال بنــاء القــدرات الــت هبــا مــن الــدعم لبنــاء 
حددهتا األطرامل غري املدرجة يف املرف  األول يف جمالت التخفيف والتكيف وتطوير التكنولوجيـا 

أدنـــا ( كوصـــف  11ونقلدـــا. وينبغـــي تقـــدع املعلومـــات يف شـــكل نصـــي وجـــدويل )انظـــر ا ـــدول 
 ختلفة.للتدابري واألنشطة امل

   11ا دول 
)أ(تة ير الدعم لبناء القدراح

 
   اجملال املستددمل 

 البلد و/أو املنطقة املستفيدة

 التخفيف
 التكيف

 تطوير التكنولوجيا ونقلدا
)ب()ج(وصف الربنامل أو املشروع ارم الربنامل أو املشروع جمالت متعددة

 

     
 
 

 

 

  

 يبلئ عنه قدر اتمكان.  )أ(
يقدم كل طرمل مـدرج يف املرفـ  الثـاين لالتفاقيـة، قـدر اتمكـان، معلومـات عـن الطريقـة الـت قـدَّم هبـا مـن  )ب(

الدعم لبناء القدرات ما يليب الحتياجات القائمة والناشـ ة يف جمـال بنـاء القـدرات الـت حـددهتا األطـرامل 
 تكيف وتطوير التكنولوجيا ونقلدا.غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية يف جمالت التخفيف وال

  كن تقدع معلومات إضافية، مثالا عن التدبري أو النشاط وترتيبات التمويل املشيك. )ج(

 الب ةث والمراقبة المنتظمة -تاس اا  

مــن  12)ب( مــن املــادة 1، والفقــرة 5، واملــادة 4)ز( و)ح( مــن املــادة 1عمــالا بــالفقرة  -60
األطـــرامل املدرجـــة يف املرفـــ  األول معلومـــات عـــن إجراءاهتـــا املتعلقـــة بـــالبحوث التفاقيـــة، تقـــدم 
 واملراقبة املنتظمة.

وتتنـــاول البالغـــات الوطنيـــة األنشـــطة احملليـــة والدوليـــة علـــا الســـواء )مـــثالا األنشـــطة الـــت  -61
ملنـاخ، ومبـادرة تضطلت هبـا اني ـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتغـري املنـاخ، والربنـامل العـاملي لبحـوث ا

أر  املستقبل، والنظام العاملي ملراقبـة املنـاخ( كمـا تعكـس اتجـراءات املتخـ ة لـدعم أنشـطة بنـاء 
 القدرات ذات الصلة يف البلدان النامية. 
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 67وتقدم األطرامل معلومات موجزة عن أنشطة النظام العاملي ملراقبة املناخ وفقاا للفقرة  -62
إطار ا زأين ألف وجيم أدنا ، ينبغي لألطـرامل أن ترجـت إ  التوجيدـات أدنا . ولتوجيه اتبال  يف 

املفصَّــلة املقدمــة يف ااملبــاده التوجيديـــة لتفاقيــة األمــم املتحــدة اتطاريـــة بشــأن تغــري املنــاخ املتعلقـــة 
ات وأي مقـرر  (13-/م أ11باتبال  عن النظم العاملية ملراقبة املناخا بصيغتدا املنقَّحة )مرف  املقرر 

 ذات صلة اعتمدها مؤ ر األطرامل لحقاا.
وينبغــي أن يقــدم الــبال  الــوطين، يف شــكل مــوجز، معلومــات عــن اتجــراءات املتخــ ة. فعلــا  -63

 حتليل البيانات. ربيل املثال، ينبغي أل ت درج يف ه ا ا زء نتائل الدرارات البحثية أو تطبي  النماذج أو

 مجال الب ةث والمراقبة المنتظمة السياسة ال امة والتمةي     -ألف 
ينبغـــي لألطـــرامل أن تقـــدم معلومـــات عـــن ريارـــتدا العامـــة و ويلدـــا يف جمـــال البحـــوث  -64

 واملراقبة املنتظمة. 
وينبغـــي لألطـــرامل أن حتـــدد فـــرب التبـــادل الـــدويل احلـــر واملفتـــوح للبيانـــات واملعلومــــات  -65

  ة للتغلب علا تلك احلواجز.واحلواجز الت تعيقه وأن تبلئ عن اتجراءات املتخ

 الب ةث -ةاء 
ينبغـــي لألطـــرامل أن تقـــدم، يف مجلـــة أمـــور، معلومـــات عـــن النقـــاط البـــارزة والبتكـــارات  -66

 وا دود الكبرية املب ولة فيما يتعل  مبا يلي:
الدرارــــات املتعلقــــة بعمليــــة املنــــاخ والنظــــام املنــــاخي، مبــــا يف ذلــــك الدرارــــات  )أ( 

 القد ة؛ املتعلقة باملناخات
 وضت النماذج والتنبؤات املناخية، مبا يف ذلك النماذج املناخية العاملية واتقليمية؛ )ب( 
 البحوث املتعلقة بآثار تغري املناخ؛  )ج(  
التحليل الجتمـاعي والقتصـادي، مبـا يف ذلـك حتليـل كـل مـن آثـار تغـري املنـاخ  )د( 

 وخيارات التصدي نا؛
 ل التخفيف والتكيف، مبا يف ذلك التكنولوجيات.البحوث وتطوير نـ د   )ه( 

 المراقبة المنتظمة -جيم 
ينبغــي لألطــرامل أن تقــدم معلومــات مــوجزة عــن احلالــة الراهنــة للخطــط والــربامل الوطنيــة  -67

والدعم املقدم للنظم األرضية والفضائية ملراقبة املناخ، مبـا يف ذلـك ارـتمرارية البيانـات علـا املـدى 
 بة نوعية البيانات وتوافرها، وتبادل البيانات وحفظدا يف اجملالت التالية:الطويل، ومراق

نظـــم مراقبــــة املنــــاخ يف الغــــالمل ا ــــوي، مبـــا فيدــــا تلــــك الــــت تقــــيس مكونــــات  )أ( 
 الغالمل ا وي؛
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 نظم مراقبة املناخ يف احمليطات؛ )ب( 
 نظم مراقبة املناخ يف األر ؛ )ج( 
 الغالمل ا ليدي؛نظم مراقبة املناخ يف  )د( 
تقـــدع الـــدعم للبلـــدان الناميـــة مـــن أجـــل إنشـــاء وصـــيانة نظـــم املراقبـــة والبيانـــات  )ه( 

 ونظم الرصد ذات الصلة. 

 التثقيف والتدريب والتةعية ال امة -عاشراا  

مـــــن  12)ب( مـــــن املـــــادة 1، والفقـــــرة 6، واملـــــادة 4)ط( مـــــن املـــــادة 1عمـــــالا بـــــالفقرة  -68
ألطــــرامل املدرجــــة يف املرفــــ  األول معلومــــات عــــن إجراءاهتــــا املتعلقــــة بــــالتثقيف التفاقيــــة، تقــــدم ا

والتـــدريب والتوعيـــة العامـــة. ويف هـــ ا ا ـــزء، ينبغـــي أن تقـــدم األطـــرامل معلومـــات عـــن أمـــور مـــن 
مجلتدــــا املعلومـــــات العامـــــة واملـــــواد التثقيفيـــــة، ومراكـــــز املـــــوارد أو املعلومـــــات، والـــــربامل التدريبيـــــة، 

األنشطة الدولية. وموز لألطرامل أن تقدم معلومات عن مدى مشـاركة ا مدـور يف  واملشاركة يف
 إعداد البال  الوطين أو ارتعراضه حملياا.

 و كن أن تقدم البالغات الوطنية معلومات عن جوانب من قبيل ما يلي: -69
 ؛السيارة العامة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة )أ( 
 م البتدائي والثانوي والعايل؛التعلي )ب( 
 احلمالت اتعالمية العامة؛ )ج( 
 الربامل التدريبية؛ )د( 
 مراكز املوارد أو املعلومات؛ )هـ( 
 إشراك ا مدور واملنظمات غري احلكومية؛  )و( 
 ؛املشاركة يف األنشطة الدولية )ز( 
 من التفاقية وارتعراضه وتقييمه.  6رصد تنفي  املادة  )ح( 

 ت ديث المبادئ التةجيهية -حادي عشر

ت ستعر   ه   املبـاده التوجيديـة وتـ نقَّمل، حسـب القتضـاء، وفقـاا ملقـررات مـؤ ر األطـرامل  -70
 ذات الصلة.
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 هيك  البالغ الةطن   -ثان  عشر
يقــدم كــل طــرمل املعلومــات احملــددة يف هــ   املبــاده التوجيديــة يف وثيقــة واحــدة بعحــدى  -71

األمــم املتحــدة الرمسيــة. وتقــدم األطــرامل نســخة إلكيونيــة مــن بالغاهتــا الوطنيــة إ  األمانــة لغــات 
عــن طريــ  نظــام التفاقيــة اتطاريــة املنارــب لتقــدع البالغــات. و كــن أن يقــرر طــول البالغــات 
الوطنيـــة الطـــرمل الـــ ي يقـــدمدا، ولكنـــه يبـــ ل كـــل مـــا بورـــعه لتجنـــب البالغـــات الوطنيـــة املفرطـــة 

غيــة تيســري عمليــة النظــر فيدــا. طت شــجَّت األطــرامل علــا أن تقــدم، عنــد القتضــاء، ترمجــة الطــول ب
إنكليزيــة للــبال  الــوطين لتيســري ارــتخدامه يف عمليــة الرــتعرا ، مــت إدراك أن ذلــك قــد يلقــي 

 عب اا إضافياا علا الطرمل.[
قات جزءاا من الـبال  وحيثما ق د م  وثائ  تكميلية كمرفقات للبال  الوطين، ت عترب  املرف -72

الوطين نفسه. وينبغي أن ت قدَّم يف النا الرئيسي من البال  الوطين إشارة واضـحة إ  املعلومـات 
 ذات الصلة يف املرفقات. 

وعنـــدما ت قـــدَّم بيانـــات إحصـــائية، ينبغـــي أن تكـــون مصـــحوبة بتعريـــف للمصـــطلحات،  -73
 تكن واضحة. مل ما

طنية وقابليتدا للمقارنـة واتسـاقدا، تـنظم األطـرامل مضـمون ولتيسري شفافية البالغات الو  -74
بالغاهتــا الوطنيــة علــا غــرار اخلطــوط العريضــة الــواردة يف املرفــ  و كندــا أن تعيــد صــياغة عنــاوين 
األجزاء الفرعية حسب القتضاء وأن توضمل أرباب ذلك. ولضـمان اكتمـال الـبال ، ل ي سـتبع د 

  عــن العناصــر اتلزاميــة ألي رــبب مــن األرــباب، يوضــمل أي عنصــر إلزامــي. وإذا تعــ ر اتبــال
 الطرمل ربب اتبال  ا زئي يف ا زء املتعل  بتلك العناصر.
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 المر  

 هيك  البالغ الةطن   
 موجز تنفي ي -أولا 
 الظرومل الوطنية املتصلة بانبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا -ثانياا 
 جرد غازات الدفي ةاملعلومات املتعلقة بقوائم  -ثالثاا 

 جداول موجزة - ألف 
 موجز وصفي - باء 
 اليتيبات املتعلقة بقوائم ا رد الوطنية - جيم 

 السيارات والتدابري -رابعاا 
 عملية صنت السيارات - ألف 
 السيارات والتدابري املتخ ة واآلثار امليتبة عليدا - باء 
 السيارات والتدابري الت مل تعد قائمة - جيم 

 التوقعات واألثر اتمجايل للسيارات والتدابري -خامساا 
 التوقعات - ألف 
 تقييم األثر اتمجايل للسيارات والتدابري - باء 
 املندجية - جيم 

 تقييم مكامن الضعف وتأثريات تغري املناخ وتدابري التكيف -رادراا 
 الدعم املايل والتكنولوجي ويف جمال بناء القدرات  -رابعاا 

 التمويل  - ألف 
 تطوير التكنولوجيا ونقلدا - باء 
 بناء القدرات - جيم 

 البحوث واملراقبة املنتظمة -ثامناا 
 السيارات العامة والتمويل يف جمال البحوث واملراقبة املنتظمة - ألف 
 البحوث - باء 
 املراقبة املنتظمة - جيم 

 التثقيف والتدريب والتوعية العامة -تارعاا 
 وثائ  تكميلية -مرف 
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 المر   الثان 

المنترردى الم ّسرر  الم نرر  ةتررأثير تنفيررذ تررداةير التصرردي  (1)ةرنررامج عمرر   
 (2018إلى تشري  الثان /نة مبر  2016)حزيران/يةنيه 

للهيئرررة الفرعيرررة للتنفيرررذ والهيئرررة الفرعيرررة للمشرررةرف ال لميرررة والتكنةلةجيرررة  45الررردورف  أثنررراءقب /
 (2016)تشري  الثان /نة مبر 

 اتطار الزمين التقديري/الناتل العناصر

ورقة تقنية عن النتقال العادل للقـوة العاملـة، وإمـاد 
 فرب عمل لئقة وجيدة

للدي ة الفرعية للتنفي  واني ة الفرعيـة  45الدورة 
 للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 الورقات التقنية

يف ذلـــــك درارـــــات احلـــــالت  اآلراء والتجـــــارب، مبـــــا
ــــــــــــة، مــــــــــــت مراعــــــــــــاة الفقــــــــــــرتن  مــــــــــــن  6و 1اتفرادي

ــــة املســــتدامة، 21-أ /م11 املقــــرر ، يف رــــياق التنمي
ـــــدى  ـــــ  أعمـــــال املنت احملّســـــن، بشـــــأن مـــــن أجـــــل تنفي

 يلي: ما
 ( التنويت القتصادي والتحول؛1)
ملــــة، وإمــــاد فــــرب ( النتقــــال العــــادل للقــــوة العا2)

 .عمل لئقة وجيدة

للدي ة الفرعية للتنفي  واني ة الفرعيـة  45الدورة 
 للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 املعلومات املقدمة من األطرامل واملنظمات

يف  النظــر واخلــربات، مبــاحلقــة عمــل بشــأن وجدــات 
ذلـــــــك درارـــــــات احلـــــــالت اتفراديـــــــة، مـــــــت مراعـــــــاة 

، يف رـــياق 21-/م أ11مـــن املقــرر  6و 1الفقــرتن 
التنميـــة املســـتدامة، مـــن أجـــل تنفيـــ  أعمـــال املنتـــدى 

 احملسن بشأن:
 ( التنويت القتصادي والتحول؛ 1)
( النتقــــال العــــادل للقــــوة العاملــــة، وإمــــاد فــــرب 2)

 .دةل لئقة وجيعم

ـــدورة قبـــل  للدي ـــة الفرعيـــة للتنفيـــ  واني ـــة  45ال
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 تقرير عن حلقة العمل

أثنـاء املنتـدى بشـأن حلقـة العمـل، يف تنظيم مناقشـة 
، حســـب القتضــــاء، تـــوفري مكـــان لألطــــرامل تشـــمل
حســــــــب  اجملــــــــالت ذات األولويـــــــة والقيــــــــام، تثـــــــارة

   خرباء تقين نصال فرييالقتضاء، بتشك

للدي ـــة الفرعيـــة للتنفيـــ  واني ـــة  45الـــدورة  أثنــاء
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 ارتنتاجات املنتدى

 

__________ 

برنـــامل العمـــل الـــ ي يشـــمل اجملـــالت التاليـــة:  ايعتمـــدعلـــا مـــا يلـــي:  21-/م أ11مـــن املقـــرر  6و 5تـــنا الفقرتـــان  (1)
يلــيب  يقــرر أن)ب( النتقــال العــادل للقــوة العاملــة، وإمــاد فــرب عمــل لئقــة وجيــدة؛ التنويــت القتصــادي والتحــول؛  )أ(

ا تقيـيم تنفي  برنامل العمل احتياجات مجيـت األطـرامل، و اصـة البلـدان الناميـة األطـرامل، وأن يسيشـد املـة أمـور مندـ
 وحتليل اآلثار، مبا يف ذلك ارتخدام وتطوير النماذج القتصادية، مت مراعاة كافة القضايا السياراتية ذات الهتماما.
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 (2017للدي ة الفرعية للتنفي  واني ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )أيار/مايو  46الدورة  أثناءقبل/

 التقديري/الناتلاتطار الزمين  العناصر

للدي ــة الفرعيــة للتنفيــ  واني ــة  46خــالل الــدورة  عمل فري  اخلرباء التقنين املخصا، حسب القتضاء
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

تقريـــر فريـــ  اخلـــرباء التقنيـــن املخصـــا، حســـب 
 القتضاء

يف أثناء املنتـدى بشـأن اجتمـاع فريـ  اخلـرباء  مناقشة
 التقنين املخصا، حسب القتضاء

 ل ينطب 

مناقشـــــــــة األطـــــــــرامل للتوصـــــــــية املقدمـــــــــة إ  مـــــــــؤ ر 
 األطــرامل يف دورتــه الثالثــة والعشــرين )تشــرين الثــاين/

 (2017نوفمرب 

ـال للنظـر فيـه يف الـدورة  مشروع توصية حمتمل حي 
 الثالثة والعشرين ملؤ ر األطرامل 

 
 للدي ة الفرعية للتنفي  واني ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )تشرين الثاين/ 47الدورة  أثناءقبل/

 (2017نوفمرب 

 اتطار الزمين التقديري/الناتل العناصر

يف أثناء املنتـدى بشـأن الحتياجـات احملتملـة  مناقشة
ـــــــاء  مـــــــن أدوات النم جـــــــة، مبـــــــا يف ذلـــــــك فـــــــرب بن

القدرات، فيمـا يتصـل بربنـامل عمـل املنتـدى احملّسـن 
 املعين بتأثري تنفي  تدابري التصدي

 نقاش يف أثناء املنتدى بشأن جمالت برنامل العمل

للدي ـــة الفرعيـــة للتنفيـــ  واني ـــة  47الـــدورة  أثنـــاء
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 ارتنتاجات املنتدى

 
نيسـان/أبريل للدي ة الفرعية للتنفي  واني ة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة ) 48الدورة  أثناءقبل/

 (2018أيار/مايو  -

 اتطار الزمين التقديري/الناتل العناصر

نقـــــــاش يف أثنـــــــاء املنتـــــــدى بشـــــــأن ارـــــــتخدام أدوات 
النم جــة القتصــادية املتعلقــة بربنــامل عمــل املنتــدى 

 احملّسن املعين بتأثري تنفي  تدابري التصدي

 تقرير عن حلقة العمل التدريبية يف إطار املنتدى

 
 لتكنولوجية )تشرين الثاين/للدي ة الفرعية للتنفي  واني ة الفرعية للمشورة العلمية وا 49الدورة  أثناءقبل/

 (2018نوفمرب 

 اتطار الزمين التقديري/الناتل العناصر

 مشاريت القرارات/املقررات ارتعرا  عمل املنتدى احملسن
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   لثالمر   الثا

اختصاصاح أ رقة الخبراء التقنيي  المخصصرة ةشرأن ترأثير تنفيرذ ترداةير   
 التصدي

، تشـكل اني تــان الفرعيتـان أفرقــة خـرباء تقنيــن 21-أم /11مـن املقــرر  4عمـالا بــالفقرة  -1
ويتعـن  .نصصة لتطوير العمل التقين يف إطار املنتدى احملّسـن املعـين بتـأثري تنفيـ  تـدابري التصـدي

 .علا فري  اخلرباء الوصول إ  نتائل من شأهنا أن تساعد املنتدى احملّسن علا تقدع توصيات
، 21-/م أ11مــــن املقــــرر  4ن اتقليمــــي  شــــياا مــــت الفقــــرة ويراعــــي فريــــ  اخلــــرباء التــــواز  -2

 . 18-/م أ23ويراعي اندمل املتمثل يف حتقي  التوازن ا نساين  شياا مت املقرر 
 :وي شكل فري  اخلرباء علا النحو التايل -3

اثنا عشر خبرياا بيندم عضوان من كل جمموعة من اجملموعات اتقليمية اخلمس  )أ( 
 املتحدة، وعضو واحد من الدول ا زرية الصغرية النامية وعضو من أقل البلدان منواا؛لألمم 

 .خبريان من املنظمات احلكومية الدولية الت لديدا خربة يف اجملال التقين ذي الصلة )ب( 
 ويعمل اخلرباء املشاركون يف الفري  بصفتدم الشخصية. -4
يف أثنــــاء الــــدورة بــــالقيان مــــت اجتماعــــات ويعقــــد فريــــ  اخلــــرباء املخصــــا اجتماعاتــــه  -5

 .تقرر األطرامل خالمل ذلك مل املنتدى، ما
يلــزم مــن مــؤهالت وخــربة فنيــة يف امليــادين العلميــة  ن مبــاو وينبغــي أن يتمتــت اخلــرباء التقنيــ -6

والتقنيـــة والجتماعيـــة والقتصـــادية املتصـــلة مبجـــالت برنـــامل عمـــل املنتـــدى احملّســـن املعـــين بتـــأثري 
 .وحتدد األطرامل اخلربة الفنية املطلوبة لفري  اخلرباء .  تدابري التصديتنفي
 .وتقوم األطرامل بتسمية أعضاء فري  اخلرباء واملوافقة عليدم -7
وتعـن أحـد الرئيسـن  ا؛عليدمـ  وافـتلفريـ  اخلـرباء و  الرئيسـن املتشـاركناألطرامل وتعن  -8

 .البلدان املتقدمة األطرامل آلخروتعن االبلدان النامية األطرامل  املتشاركن
ملشـــاركة املنظمــات املعتمــدة بصـــفة مراقــب واملــراقبن مـــن  مفتوحــة الجتماعــات وتكــون -9

 .الدول األطرامل
يف ذلك تيسري تنظيم الجتماعـات وإعـداد املـواد  وتدعم األمانة أنشطة فري  اخلرباء، مبا -10

 .علا طلب فري  اخلرباء، حسب القتضاء العمل، بناءا  اتحلق/اتاألرارية وتقارير الجتماع

    


