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 املدرجقة األيقراق مقن املادمة الثانية الاسنتني فرتة تاارير واستلراض تادمي حالة (أ) 
 لالتفاقية؛ األول املرفل ي

املدرجقققة ي جتميقققت وتوليقققي تاقققارير فقققرتة الاسقققنتني الثانيقققة املادمقققة مقققن األيقققراق  (ب) 
 ؛املرفل األول لالتفاقية

تناققققيمل ااملبققققاده التوجيديققققة تعققققداد البالغققققات الوينيققققة الققققواردة مققققن األيققققراق  (ج) 
املدرجة ي املرفل األول لالتفاقية، اجلزء الثقاين: مبقاده توجيديقة التفاقيقة األمقم 

 يتل ل اتادمي البالغات الوينيةا؛ املتحدة اتيارية اشأن تغري املناخ فيما
تاريقققر عقققن ايانقققات ققققوالم اجلقققرد الوينيقققة لغقققا ات الدفي قققة املادمقققة مقققن األيقققراق  (د) 

 ؛2014-1990املدرجة ي املرفل األول لالتفاقية عن الفرتة 
 مبوجققققب اققققاء املرفققققل ي املدرجققققة اققققاأليراق املتل اققققة واحملاسققققبة التجميققققت تاققققارير (ه) 

 .كيوتو اروتوكول
 ري املدرجة ي املرفل األول لالتفاقية:املل ومات املادمة من األيراق غ -4

املل ومققات الققواردة ي البالغققات الوينيققة املادمققة مققن األيققراق غققري املدرجققة ي  (أ) 
 ؛املرفل األول لالتفاقية

 األيققراق مققن املادمققة الوينيققة االبالغققات امللققم االستشققار  اخلققرباء فريققل عمقق  (ب) 
 التفاقية؛لرجة ي املرفل األول املد غري

 تادمي الدعم املايل والتام؛ (ج) 
التاارير املوجزة اشأن التح يق  التاقم ل تاقارير احملدلقة لفقرتة الاسقنتني املادمقة مقن  (د) 

 األيراق غري املدرجة ي املرفل األول لالتفاقية.
مقن  12الاسقج  اللقا  املشقار إليقا ي الفاقرة  واسقتخدا  لتشقغي  وإجقراءات يرالقل وضت -5

 ق ااريس.من اتفا 4املادة 
مقن  12 الفاقرة ي إليقا املشقار اللقا  الاسقج  واسقتخدا  لتشقغي  وإجقراءات يرالقل وضت -6

 من اتفاق ااريس. 7املادة 
 املاسال  املتل اة اآليات اروتوكول كيوتو: -7

 استلراض يرالل وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛ (أ) 
 قققرارات ا  ققس التنفيقق   اتجققراءات واآلليققات والرتتيبققات املؤساسققية ل طلققن ي (ب) 

 آللية التنمية النظيفة؛
 تارير مدير سج  امللامالت الدويل مبوجب اروتوكول كيوتو. (ج) 
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 املاسال  املتل اة اأق  الب دان منواً. -8
 خطط التكيي الوينية. -9
 تارير جلنة التكيي. -10
واألضققرار املرتبطققة اتققألريات  تاريققر ال جنققة التنفي يققة آلليققة وارسققو الدوليققة امللنيققة ااخلاسققالر -11

 تغري املناخ.
 تطوير التكنولوجيات ونا دا: -12

التاريقققر الاسقققنو  املشقققرتل ل جنقققة التنفي يقققة امللنيقققة االتكنولوجيقققا ومركقققز و قققبكة  (أ) 
 تكنولوجيا املناخ؛

 اتفقاق تنفيق  اقدعم يتل قل فيمقا التكنولوجيقا آلليقة القدور  التاييم ويرالل نطاق (ب) 
 ااريس؛

  نان االسرتاتيجي لنا  التكنولوجيا.ارنامج او (ج) 
 االتموي . امللنية الدالمة ال جنة مدا  استلراض اختصاصات -13
 :النامية الب دان ي الادرات اناء -14

 االتفاقية؛ مبوجب الادرات اناء إيار لتنفي  الثالث الشام  االستلراض (أ) 
 اروتوكققققول مبوجققققب الاققققدرات ءانققققا إيققققار لتنفيقققق  الثالققققث الشققققام  االسققققتلراض (ب) 

 كيوتو؛
 جلنة ااريس امللنية ابناء الادرات. (ج) 

 تألري تنفي  تدااري التصد : -15
 ؛املنتدى احملاسَّن وارنامج اللم  (أ) 
 مبوجقب ومداما عم ا وارنامج التصد  تدااري تنفي  اتألري امللم املنتدى يرالل (ب) 

 ااريس؛ اتفاق
 من اروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  14االفارة املاسال  املتل اة  ج() 
 .10-/  أ1التاد  احملر  ي تنفي  املارر  د() 

 الاضايا اجلناسانية وتغرير املناخ. -16
 املاسال  اتدارية واملالية واملؤساسية: -17

 ؛2017-2016أداء امليزانية ي فرتة الاسنتني  أ() 
 ؛2015 للا  ةاملالي والبيانات احلاسااات مراجلة تارير )ب( 
 ماسال  مالية أخرى. ج() 
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 من االتفاقية. 6التاارير املتل اة اأنشطة تنفي  املادة  -18
 ماسال  أخرى. -19
 إغالق الدورة وتارير الدورة. -20

 المؤقت األعمال جدول شروح -ثانياا  
 افتتاح الدورة -1 

واألرالقققني ل دي قققة  سققيفتتمل القققرليس، الاسقققيد تومقققاب كروستشقققو )اولنققدا(، القققدورة اخلاماسقققة -1
 .2016تشرين الثاين/نوفمرب  7الفرعية ل تنفي  ) ي ة التنفي ( يو  االلنني 

 تنظيميةالمسائل ال -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

سُيلرض جدول األعمال املؤقت، ال   أعدتا األمينة التنفي ية ااتفاق مقت القرليس، مقن  -2
 أج  إقرار .

FCCC/SBI/2016/9 التنفي ية األمينة من م كرة. و روحا املؤقت األعمال جدول 
 <www.unfccc.int/9678> إضافية مل ومات

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 
هلي ة التنفي  مل ومقات  اخلاماسة واألرالنيسُتنشر ع ى الصفحة الشبكية اخلاصة االدورة  -3

والربنقققامج  (2)القققزمم اللقققا ول اجلقققد إىل ل رجقققو  املنقققدواون ويُقققدعى. (1)مفصققق ة عقققن أعمقققال القققدورة
اليققومي ل ققدورة وااليقققال  اانتظققا  ع ققى  ا قققات الققدالرة الت فزيونيققة املغ اقققة مللرفققة اجلققدول القققزمم 

تشققرين الثققاين/نوفمرب، مققن أجقق   14 االلنققني، يققو  الققدورة وسققُتغ  ل. التنفيقق احملققدَّأل ألعمققال  ي ققة 
لققو راء ل جققزء الرفيققت املاسققتوى واققدء ضققمان إزققا  اللمقق  قبقق  وصققول ر سققاء الققدول واحلكومققات وا

 مققن ممكققن حققد أقصققى إىل ولالسققتفادةألنققاء  قق ا اجلققزء.  االضققطال   ققا األنشققطة اللديققدة املاققرر
 مققت االتشققاور اجل اسققات، ر سققاء سققيارتح املاققرر، املوعققد ي الققدورة إغققالق وكفالققة التفققاوض وقققت

ج اسات الدورة وحتديقد جقدوهلا  متنظي سياق ي الوقت لكاسب نُقُدجاً   فافة، واطرياة األيراق
 ققق ا  . وي(3)القققزمم، مقققت مراعقققاة االسقققتنتاجات الاسقققاااة رات الصققق ة الصقققادرة عقققن  ي قققة التنفيققق 

__________ 

(1) <www.unfccc.int/9678>. 
 .<www.unfccc.int/9567>متاح ع ى املوقت الشبكي التايل:  (2)
(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الفارات. 
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الاسياق، سيارتح ر ساء  ي ة التنفي  واهلي ة الفرعية ل مشورة الل ميقة والتكنولوجيقة ) ي قة املشقورة( 
مواعيقد االيقة لوققي أعمقال  )فريقل اتفقاق اقاريس( والفريل اللام  املخصص امللم ااتفقاق اقاريس

إتاحتدا ل ج اسة اللامة اخلتامية جبميت لغات األمم املتحقدة  لضمانتادمي االستنتاجات لاألفرقة و 
الرمسيقققة الاسقققت. وسقققيلم  ر سقققاء اجل اسقققات كققق ل  ملقققاً لضقققمان اتاسقققاق املل ومقققات املادمقققة مقققن 

 طة املاررة املضط ت  ا ألناء الدورات.يتل ل ااألنش ي رل  ما اهلي ات الفرعية، مبا

الفريق العامل المعني بالتقييم المتعدد األطررا  فري إطرار عمليرة التقيريم والضرتعرا   دورة )ج( 
 الدولية

 الققي الدوليققة واالسققتلراض التايققيم عم يققة ضققمن األيققراق املتلققدد التايققيم عم يققة تنققدرج -4
تخقق  عم يقة التايققيم املتلققدد وت. األيقراق املتادمققة نالب قدا أجقق  مقن التنفيقق   ي قة إيققار ي أنشق ت

 الفريقققل دورات خقققالل وجيقققر األيقققراق  قققك  دورة فريقققل عامققق  مفتوحقققة أمقققا   يقققت األيقققراق. 
 الب ققدان حتققر   القق   التاققد  ملققدى األيققراق متلققدد تايققيم األيققراق املتلققدد اققالتاييم امللققم اللامقق 
 ة اأ قققدافدا الكميقققة املتصققق وإ التدقققا االنبلالقققات خفققق  أ قققداق حتايقققل صقققوب األيقققراق املتادمقققة

 هلققق   الال مقققة واتجقققراءات الطرالقققل واعُتِمقققدت. ككققق   خلفققق  االنبلالقققات ع قققى نطقققاق االقتصقققاد
 .(4)األيراق ملؤمتر عشرة الاساالة الدورة ي اللم ية

، 2015-2014وقققد أُجريققت اجلولققة األوىل مققن عم يققة التايققيم واالسققتلراض الدوليققة ي الفققرتة  -5
تاييم متلدد األيقراق ع قى أسقاب تاارير قا لا داً من الب دان املتادمة األيراق  43ألناء ا  خضتالي 

. وسققتنط ل عم يققة التايققيم املتلققدد األيققراق ل جولققة (5)األوىل لفققرتة الاسققنتني واالغالققا الوينيققة الاسادسققة
، ي القققدورة 2017-2016الثانيقققة مقققن عم يقققة التايقققيم واالسقققتلراض الدوليقققة، القققي سقققتجرى ي الفقققرتة 

 يرفاً لتاييم متلددة األيراق. 24هلي ة التنفي ، حيث سيخضت  اخلاماسة واألرالني
 <www.unfccc.int/9456> إضافية مل ومات

 تيسير تبادل اآلراء في إطار عملية المشاورات والتحليالت الدولية )د( 
اعتمد مؤمتر األيراق ي دورتا الاساالة عشرة يرالل ومباده توجيدية للم ية املشقاورات  -6

لققققة لفققققرتة الاسققققنتني ي إيققققار  ي ققققة التنفيقققق  . ولققققدق عم يققققة (6)والتح ققققيالت الدوليققققة ل تاققققارير احملدَّ
لدولية إىل  يادة  قفافية إجقراءات التخفيقي القي تتخق  ا الب قدان الناميقة املشاورات والتح يالت ا

األيققراق وآلار ققا عققن يريققل حت يقق  جيريققا خققرباء تانيققون االتشققاور مققت الطققرق امللققم وعققن يريققل 
 تياسري تبادل اآلراء.

__________ 

 ، املرفل الثاين.17-/  أ2املارر  (4)
 .19، الفارة FCCC/SBI/2016/8انظر  (5)
 ، املرفل الراات.17-/  أ2املارر  (6)
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 أعققال ، ُعِاقدت أول جولققة 6الطرالل واملبققاده التوجيديقة املشققار إليدقا ي الفاقرة اق وعمقالً  -7
ا داً من الب دان النامية  13لتياسري تبادل اآلراء خالل الدورة الراالة واألرالني هلي ة التنفي  لفالدة 

د اجلولققة الثانيقققة لتياسققري تبقققادل اآلراء خققالل القققدورة اخلاماسققة واألرالقققني ل ب قققدان لا  األيققراق. وسقققتُ 
الققي تاسققع وضققت صققيغة االيققة الناميققة األيققراق اتضققافية الققي قققدمت تاريققراً لققدلاً لفققرتة الاسققنتني و 

. وسققتتخ   ققك  ح اققة عمقق  مفتوحققة (7)2016أي ول/سققبتمرب  30لتاريققر مققوجز اشققأاا   ققول 
 أما   يت األيراق. وسُياسممل لأليراق امللنية اتادمي أس  ة خطية س فاً.

 <www.unfccc.int/8722>و <www.unfccc.int/8621> إضافية مل ومات
 <www.unfccc.int/9382>و

 مقررة أخرى أنشطة )ه( 
سقيخرب القرليس  ي قة التنفيق  اتنظقيم أعمقال األنشقطة املاقررة املضقط ت  قا خقالل الققدورة،  -8

 حاسب االقتضاء.

 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس )و( 
 أعضقققاء وسقققيظ سقققتنتخب  ي قققة التنفيققق  نالقققب رلياسقققدا ومارر قققا.  مل ومقققات أساسقققية: -9

 جققدياً  النظققر إىل األيققراق وتُققدعى. خي فدققم مققن انتخققاب حققني إىل مناصققبدم ي احلققاليون املكتققب
 .االنتخااية املناصب لشغ  ناساء تر يمل ي
وعندما متارب  ي ة التنفي  مدامدا خبصوص املاسال  املتل اة اربوتوكول كيوتو، ُياستلاض  -10

ياسقت ميثق  دولقة يرفقاً ي االتفاقيقة ولكندقا، ي رلق  الوققت، ل دقاعن أ  عضو من أعضقاء مكتب
 يرفاً ي اروتوكول كيوتو، الضو إضاي تنتخبا األيراق ي اروتوكول كيوتو من ايندا.

سققققُتدعى  ي قققة التنفيقققق  إىل انتخقققاب أعضققققاء مكتبدقققا ي أقققققرب فرصقققة ممكنققققة.  اتجقققراء: -11
 الققرليس نالققب لقق  ليح ققوا إضققافيني أعضققاء انتخققاب إىل االقتضققاء، عنققد التنفيقق ،  ي ققة وسققُتدعى

 ال   ميث  دولة يرفاً ي االتفاقية وليس ي اروتوكول كيوتو./أو املارر و
 <www.unfccc.int/6558> إضافية مل ومات

__________ 

 .<http://unfccc.int/8722>ترد التاارير املوجزة الندالية ي املوقت الشبكي التايل:  (7)
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 لالتفاقيررررررة األول المرفرررررق فررررري المدرجرررررة األطرررررررا  مرررررن المقدمرررررة المعلومرررررات -3 
 المعلومات هذه واضتعرا   

 فررري المدرجررة األطرررا  مررن المقدمرررة الثانيررة السررنتين فترررة تقرررارير واضررتعرا  تقررديم حالررة (أ) 
 لالتفاقية األول المرفق
قققرر مققؤمتر األيققراق، ي دورتققا الاسادسققة عشققرة، أن ع ققى األيققراق  مل ومققات أساسققية: -12

تادمقققا مقققن مل ومقققات ي  أن تلقققز  مقققا )أيقققراق املرفقققل األول( املدرجقققة ي املرفقققل األول لالتفاقيقققة
أحزرتقا مقن تاقد  حتقو حتايقل خفق   البالغات الوينية وأن تاد  تاارير ك  سنتني تقوجز فيدقا مقا

االنبلالققات، وتاققدمي الققدعم املققايل والتكنولققوجي والققدعم املتل ققل ابنققاء الاققدرات إىل األيققراق غققري 
 املبققاده التوجيديققة واللم يققات واخلققربات املدرجققة ي املرفققل األول لالتفاقيققة، ماسققتندة ي رلقق  إىل

 .(8)اتاالغ واالستلراضي جمال الاالمة 
  1ويُ ِققب إىل الب ققدان املتادمققة األيققراق أن تاققد  تاارير ققا لفققرتة الاسققنتني الثانيققة   ققول  -13

 43، كانققت األمانققة قققد ت اققت 2016آب/أغاسققطس  12. وحقق  (9)2016كقانون الثاين/ينققاير 
منورجاً مااااًل من النمقارج اجلدوليقة املوحقدة املرتبطقة اتاقارير فقرتة  43اسنتني الثانية وتاريراً لفرتة ال

 الاسنتني الثانية.
سقققُتدعى  ي قققة التنفيققق  إىل اتحايقققة ع مقققاً  القققة تاقققدمي واسقققتلراض تاقققارير فقققرتة  اتجقققراء: -14

 الاسنتني الثانية.
FCCC/SBI/2016/INF.9 اسقققنتني الثانيققة. مققق كرة مقققن حالققة تاقققدمي واسققتلراض تاقققارير فققرتة ال

 األمانة
 <www.unfccc.int/7550>و <www.unfccc.int/7742> إضافية مل ومات

تجميع وتوليف تقارير فترة السنتين الثانية المقدمة من األطرا  المدرجة في المرفق األول  (ب) 
 لالتفاقية

سقققتلد األمانقققة تاريقققراً جتميليقققاً وتوليفيقققاً عقققن املل ومقققات القققي أوردلقققا  مل ومقققات أساسقققية: -15
أيققراق املرفققل األول ي تاارير ققا اخلاصققة افققرتة الاسققنتني الثانيققة لكققي ينظققر فيققا مققؤمتر األيققراق ي 

 .(10)دورتا الثانية واللشرين

__________ 

 .40، الفارة 16-/  أ1املارر  (8)
 .13الفارة  ،17-/  أ2املارر  (9)
 .21، الفارة 17-/  أ2املارر  (10)
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والتوصية مبشرو   سُتدعى  ي ة التنفي  إىل النظر ي التارير التجميلي والتوليفي اتجراء: -16
ماققرر اشققأن  قق   املاسققألة، حاسققب االقتضققاء، لكققي ينظققر فيققا مققؤمتر األيققراق ويلتمققد  ي دورتققا 

 الثانية واللشرين.
FCCC/SBI/2016/INF.10  .  جتميقققت وتوليقققي تاقققارير فقققرتة الاسقققنتني الثانيقققة. مقققوجز تنفيققق

 األمانة من تارير
FCCC/SBI/2016/INF.10/Add.1  .مققن تاريققرجتميققت وتوليققي إضققافة تاققارير فققرتة الاسققنتني الثانيققة 

 األمانة
 <www.unfccc.int/7550>و <www.unfccc.int/7742> إضافية مل ومات

"المبررادا التوجيهيررة إلعررداد البالغررات الوطنيررة الررواردة مررن األطرررا  المدرجررة فرري  تنقرري  (ج) 
المرفررق األول لالتفاقيررةج الجرراء الثررانيت مبررادا توجيهيررة لتفاقيررة األمررم المتحرردة اإلطاريررة 

 يتعلق بتقديم البالغات الوطنية" بشأن تغير المناخ فيما
نظر قا، الق   ادأتقا  لقا الراالقة واألرالقنيي دور  واص ت  ي ة التنفيق  :مل ومات أساسية -17

ي دورلققا األرالققني، ي تناققيمل ااملبققاده التوجيديققة تعققداد البالغققات الوينيققة الققواردة مققن األيققراق 
املدرجقة ي املرفققل األول لالتفاقيققة، اجلققزء الثققاين: مبققاده توجيديققة التفاقيققة األمققم املتحققدة اتياريققة 

اققدمي البالغققات الوينيققةا )ُيشققار إليدققا فيمققا ي ققي اتاسققمية ااملبققاده يتل ققل ات اشققأن تغققري املنققاخ فيمققا
 التوجيدية تعداد البالغات الوينيةا(.

ع ققى نققص مشققرو  املبققاده التوجيديققة  الراالققة واألرالققنيواتفاققت  ي ققة التنفيقق  ي دورلققا  -18
اقققني ملاقققوفتني ي ، ااسقققتثناء القققنص القققوارد (11)القققدورةااملناحقققة اصقققيغتا القققواردة ي التاريقققر املتل قققل 

اخلاماسقققة ، واتفاقققت ع قققى أن ياسقققتمر النظقققر ي القققنص القققوارد اقققني ملاقققوفتني ي القققدورة 71الفاقققرة 
 .(12)واألرالني

مققن مشققرو   71إىل النظققر ي املاسققألة املتبايققة ي الفاققرة  التنفيقق سققُتدعى  ي ققة  اتجققراء: -19
حقة لينظقر فيدقا مقؤمتر ه التوجيديقة املناَّ حة والتوصية مبشرو  ماقرر عقن املبقاداملباده التوجيدية املناَّ 

 .الثانية واللشريناأليراق ويلتمد ا ي دورتا 
  <www.unfccc.int/1095> إضافية مل ومات

__________ 

(11) FCCC/SBI/2016/8.املرفل األول ، 
(12) FCCC/SBI/2016/8 28و 27، الفارتان. 



FCCC/SBI/2016/9 

9 GE.16-14926 

تقرير عن بيانات قروائم الجررد الوطنيرة لغرااات الدفيئرة المقدمرة مرن األطررا  المدرجرة فري  )د( 
 2014-1990المرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

تلققد األمانققة تاريققراً سققنوياً يتضققمن آخققر املل ومققات املتل اققة ابيانققات  مل ومققات أساسققية: -20
جرد غا ات الدفي ة املادمة من األيراق املدرجة ي املرفل األول لينظر فيدا مؤمتر األيراق قوالم 

 .2014-1990الفرتة  2016 عا  تارير ويغطي. (13)و ي تا  الفرعيتان
 ة التنفي  إىل اتحاية ع ماً ااملل ومات الواردة ي التارير.سُتدعى  ي  اتجراء: -21

FCCC/SBI/2016/19 2014-1990 الفققرتة عققن الدفي ققة لغققا ات الوينيققة اجلققرد قققوالم ايانققات .
 من األمانة تارير

 <www.unfccc.int/9492> إضافية مل ومات

 بروتوكرول بموجرب براء المرفرق فري المدرجرة براألطرا  المتعلقرة والمحاضربة التجميع تقارير (ه) 
 كيوتو
حُتققققال إىل مققققؤمتر  (14)تنشققققر األمانققققة تاققققارير جتميققققت ولاسققققبة سققققنوية مل ومققققات أساسققققية: -22

األيراق اللام  اوصفا اجتما  األيراق ي اروتوكول كيوتو )مؤمتر األيراق/اجتمقا  األيقراق( 
 وإىل جلنة االمتثال وك  يرق من األيراق امللنية.

وتوصققققققية مققققققؤمتر  2016 سققققققتدعى  ي ققققققة التنفيقققققق  إىل النظققققققر ي تاققققققارير عققققققا  اتجققققققراء: -23
 .12األيراق/اجتما  األيراق اأن حييط ع ماً ااملل ومات الواردة فيدا خالل دورتا 

FCCC/KP/CMP/2016/6  تاريققر التجميققت واحملاسققبة الاسقققنو  املتل ققل اققاأليراق املدرجقققة ي
 مققققن مقققق كرة. 2016 املرفقققل اققققاء مبوجققققب اروتوكققققول كيوتقققو للققققا 

 األمانة
FCCC/KP/CMP/2016/6/Add.1  تاريققر التجميققت واحملاسققبة الاسقققنو  املتل ققل اققاأليراق املدرجقققة ي

 مققققن مقققق كرة. 2016 املرفقققل اققققاء مبوجققققب اروتوكققققول كيوتقققو للققققا 
 . مل ومات التجميت واحملاسبة حاسب األيراقإضافة األمانة.

__________ 

 .20-/  أ13انظر املارر  (13)
 .1-/  أإ13انظر املارر  (14)
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 لالتفاقية األول المرفق في المدرجة غير األطرا  من المقدمة المعلومات -4 
المعلومرات الرواردة فرري البالغرات الوطنيرة المقدمررة مرن األطررا  غيررر المدرجرة فري المرفررق  (أ) 

 األول لالتفاقية
هلي ققة التنفيقق ،  الراالققة واللشققريناأليققراق، ي الققدورة  اقرتحققت القق  مل ومققات أساسققية: -24

مققن االتفاقيققة، ي املل ومققات املادمققة مققن األيققراق  10مققن املققادة  2أن تنظققر اهلي ققة، وفاققاً ل فاققرة 
 الراالقة واألرالققنيالققدورة  . وي(15)غقري املدرجقة ي املرفققل األول لالتفاقيقة ي  يققت االغالقا الوينيقة

تاسقفر املشقاورات القي ُأجريقت  هلي ة التنفي ، ااي   ا البند الفرعي من جدول األعمقال مل اقاً وم
 مققن ماققرتح ع ققى وانققاءً اشققأن يرياققة املضققي قققدماً اشققأن  قق ا البنققد الفرعققي عققن توافققل ي اآلراء. 

ا القققرليس، ققققررت  ي قققة التنفيققق  أن تقققدرج  ققق ا البنقققد الفرعقققي ي جقققدول األعمقققال املؤققققت لقققدورل
 .(16)اخلاماسة واألرالني

سقققُتدعى  ي قققة التنفيققق  إىل تاقققدمي توجيدقققات اشقققأن كيفيقققة النظقققر ي املل ومقققات  اتجقققراء: -25
الققققواردة ي البالغققققات الوينيققققة املادمققققة مققققن األيققققراق غققققري املدرجققققة ي املرفققققل األول، مققققت مراعققققاة 

 األحكا  رات الص ة من اتفاق ااريس.

المعنررري بالبالغرررات الوطنيرررة المقدمرررة مرررن األطررررا  غيرررر  عمرررل فريرررق الخبرررراء الضتشرررار  (ب) 
 المدرجة في المرفق األول لالتفاقية

اسقققتمرار عمققق  فريقققل  التاسقققلة عشقققرةققققرر مقققؤمتر األيقققراق ي دورتقققا  مل ومقققات أساسقققية: -26
اخلققرباء االستشققار  امللققم االبالغققات الوينيققة املادمققة مققن األيققراق غققري املدرجققة ي املرفققل األول 

ع قى ي قب مقؤمتر  . وانقاءً (17)2018 إىل عقا  2014 قية ملقدة سقس سقنوات متتقد مقن عقا لالتفا
األيراق، سياد  فريل اخلرباء االستشار  تاريراً مرح ياً عقن عم قا إىل  ي قة التنفيق  كقي تنظقر فيقا 

 .(18)45خالل دورلا 
ل اخلققققرباء ي النظققققر ي عضققققوية فريقققق احلاديققققة واألرالققققنيو ققققرعت  ي ققققة التنفيقققق  ي دورلققققا  -27

، (19)اخلاماسققققة واألرالققققنياالستشققققار  واتفاققققت ع ققققى اسققققتمرار مناقشققققة  قققق   املاسققققألة ي الققققدورة 
 .(20)ااالقرتان مت استلراض مؤمتر األيراق والية فريل اخلرباء االستشار  واختصاصاتا 

__________ 

(15) FCCC/SBI/2006/11 32، الفارة. 
(16) FCCC/SBI/2016/8 7، الفارة. 
 .1الفارة  ،19-/  أ19املارر  (17)
 .7، الفارة 19-/  أ19املارر  (18)
(19) FCCC/SBI/2014/21 138، الفارة. 
 .8، الفارة 19-/  أ19املارر  (20)
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لقققدَّة سقققُتدعى  ي قققة التنفيققق  إىل النظقققر ي التاقققارير املرح يقققة القققواردة ي الولقققالل امل اتجقققراء: -28
  ي قققة وسقققُتدعىل قققدورة وإىل تاقققدمي توجيدقققات إىل فريقققل اخلقققرباء االستشقققار ، حاسقققب االقتضقققاء. 

 .االستشار  اخلرباء فريل عضوية ي نظر ا إااء إىل أيضاً  التنفي 
FCCC/SBI/2016/16  التاقققققد  احملقققققر  ي عمققققق  فريقققققل اخلقققققرباء االستشقققققار  امللقققققم االبالغقققققات

 .غققري املدرجققة ي املرفققل األول لالتفاقيققةالوينيققة املادمققة مققن األيققراق 
 األمانة من تارير

FCCC/SBI/2016/15  ح اققققات عمقققق  تدريبيققققة إق يميققققة اشققققأن إعققققداد التاققققارير احملدلققققة لفققققرتة
 مقن تاريقرالاسنتني املادمة مقن األيقراق غقري املدرجقة ي املرفقل األول. 

 األمانة
FCCC/SBI/2016/17 لققققدى املاسققققتاب  ي فيدققققا النظققققر جيققققب الققققي اللناصققققر اشققققأن توصققققيات 

 مقققققن املادمقققققة الوينيقققققة البالغقققققات تعقققققداد التوجيديقققققة املبقققققاده مراجلققققة
 األمانة من م كرة األول. املرفل ي املدرجة غري األيراق

 <www.unfccc.int/2608> إضافية مل ومات

 والتقني المالي الدعم تقديم (ج) 
ياققققد  مرفققققل البي ققققة اللامليققققة، اوصققققفا كيانققققاً تشققققغي ياً ل ليققققة املاليققققة  مل ومققققات أساسققققية: -29

لالتفاقيقة، القدعم املققايل مقن أجق  إعققداد البالغقات الوينيققة والتاقارير احملدَّلقة لفققرتة الاسقنتني املادمققة 
 من األيراق غري املدرجة ي املرفل األول.

 اقققة ااعققداد البالغقققات الوينيقققة وسققياد  مرفقققل البي ققة اللامليقققة مل ومقققات عققن أنشقققطتا املتل -30
ي رلقق  تققاريب ي ققب التمويقق  وتققاريب املوافاققة ع ققى التمويقق   والتاققارير احملدلققة لفققرتة الاسققنتني، مبققا

 .(21)وصرق املبالغ، والتاريب التارييب لتادمي البالغات الوينية والتاارير إىل األمانة
ملققؤمتر األيققراق  الثانيققة واللشققريني تاريققر  إىل الققدورة  وسققياد  مرفققل البي ققة اللامليققة أيضققاً  -31

 .(22)ي وضت وتنفي  مبادرة اناء الادرات من أج  الشفافية ال   أحر  مل ومات عن التاد  
الط بققات املادمققة مققن األيققراق غققري  الثانيققة واألرالققنيوالحظققت  ي ققة التنفيقق  ي دورلققا  -32

د مققققن القققدعم التاقققم اهلققققادق إىل حتاسقققني ققققدرالا احمل يققققة املدرجقققة ي املرفقققل األول مققققن أجققق  املزيققق
لالسققتمرارية ي الوفققاء مبتط بققات اتاققالغ و ققجلت األمانققة، االتناسققيل مققت ارنققامج األمققم املتحققدة 
ل بي ة وارنامج األمم املتحدة اتمنالي، ع ى اق ل كق  جدقد ا لضقمان إتاحقة التقدريب ر  الصق ة 

__________ 

(21) FCCC/SBI/2016/8 32، الفارة. 
 .39، الفارة FCCC/SBI/2016/8، والولياة 88، الفارة 21-/  أ1انظر املارر  (22)
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الراالقة . وانقاًء ع قى ي قب  ي قة التنفيق  ي دورلقا (23)فقل األولدرجة ي املر املجلميت األيراق غري 
 .(24)، ستاد  األمانة تاريراً عن التاد  احملر  ي   ا الشأنواألرالني

سققُتدعى  ي ققة التنفيقق  إىل النظققر ي املل ومققات الققواردة ي الولققالل امللققدة ل ققدورة  اتجققراء: -33
 اسب االقتضاء.وتادمي توصيات إىل مرفل البي ة اللاملية، ح

FCCC/SBI/2016/INF.18 البي ة اللاملية اشأن أنشطتا املتل اة ااعقداد  مرفل من مادمة مل ومات
لة لفرتة الاسنتني.    األمانة من م كرةالبالغات الوينية والتاارير احملدَّ

FCCC/SBI/2016/INF.17  ح اات اللم  التدريبية اتق يميقة اشقأن نظقم اتدارة املاسقتدامة لاقوالم
اجلقققرد الوينيقققة لغقققا ات الدفي قققة واسقققتخدا  ااملبقققاده التوجيديقققة تعقققداد 

 األمانة من تاريرا. 2006 قوالم اجلرد الوينية لغا ات الدفي ة للا 
FCCC/CP/2016/6 يراق. م كرة من األمانة تارير مرفل البي ة اللاملية املاد  إىل مؤمتر األ 

 <www.unfccc.int/6921> إضافية مل ومات

 مرررن المقدمرررة السرررنتين لفتررررة المحدثرررة للتقرررارير التقنررري التحليرررل بشرررأن المررروجاة التقرررارير (د) 
 لالتفاقية األول المرفق في المدرجة غير األطرا 

الطرالقققل واملبقققاده  الاسقققاالة عشقققرةاعتمقققد مقققؤمتر األيقققراق ي دورتقققا  مل ومقققات أساسقققية: -34
اللم يققة حت ققياًل تانيققاً ل تاققارير   قق   وتشققم . (25)التوجيديققة للم يققة املشققاورات والتح ققيالت الدوليققة

أل لفقرتة لة لفرتة الاسنتني ينجقز  فريقل مقن اخلقرباء وينبثقل عندقا تاريقر مقوجز عقن كق  تاريقر لقدَّ احملدَّ 
وتُاقققدَّ  إىل  ي قققة  (26)لالتفاقيقققة الشقققبكي تاملوقققق ي املقققوجزة التاقققارير وتُتقققاحالاسقققنتني جقققرى تادميقققا. 

 .(27)التنفي 
 27، سقققس جقققوالت حت يققق  تاقققم تغطقققي 2016متو /يوليقققا  31وققققد ُأجريقققت،   قققول  -35

تاريقراً لقدَّلاً لفقرتة  14لالأل جوالت غطقت  2015 عا  ي ونُظِّمتتاريراً لدَّلاً لفرتة الاسنتني. 
ل تاقارير  2016آرار/مقارب  4 قبا//فرباير إىل  29 مقن الفقرتة ي راالة جولة وُأجرِيتالاسنتني. 

لقققة لفقققرتة الاسقققنتني املادمقققة مقققا . 2015كقققانون األول/دياسقققمرب   18أي ول/سقققبتمرب و 18اقققني  احملدَّ
لققة لفقققرتة  2016حزيران/يونيققا  17إىل  13 مقققن الفققرتة ي اخلاماسقققة اجلولققة وُأجريققت ل تاقققارير احملدَّ

 .2016آرار/مارب  19 إىل 2015كانون األول/دياسمرب   19 ي الفرتة منالاسنتني املادمة 

__________ 

(23) FCCC/SBI/2015/10 29، الفارة. 
(24) FCCC/SBI/2016/8 41، الفارة. 
 أعال . 6 الفارة انظر (25)
(26) <www.unfccc.int/8722>. 
 .11، املرفل، الفارة 19-/  أ20، واملارر 5و 4)أ( و3، املرفل الراات، الفارات 17-/  أ2املارر  (27)
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سُتدعى  ي ة التنفي  إىل اتحايقة ع مقاً االتاقارير املقوجزة القي وضقلت صقيغتدا  اتجراء: -36
 .2016أي ول/سبتمرب  30آرار/مارب إىل  1الندالية ي الفرتة من 

 <www.unfccc.int/8722> إضافية مل ومات

 فرررري إليررره المشرررار العرررا  السرررجل واضرررتخدا  لتشرررغيل وإجرررراءات طرائرررق وضرررع -5 
 من اتفاق باريس 4من المادة  12 الفقرة
ملؤمتر األيراق، اا رت  ي قة التنفيق  النظقر  21ع ى ي ب الدورة  اناءً  مل ومات أساسية: -37

مققن  12 ي ماسققألة وضققت يرالققل وإجققراءات لتشققغي  واسققتخدا  الاسققج  اللققا  املشققار إليققا ي الفاققرة
مققن اتفققاق اققاريس، الققي سققُتحال إىل مققؤمتر األيققراق اللامقق  اوصققفا اجتمققا  األيققراق ي  4املققادة 

 .(28)اتفاق ااريس )مؤمتر/اجتما  األيراق ي اتفاق ااريس( لينظر فيدا ويلتمد ا ي دورتا األوىل
 .(29)سُتدعى  ي ة التنفي  إىل ادء نظر ا ي     املاسألة اتجراء: -38

 فرررري إليررره المشرررار العرررا  السرررجل واضرررتخدا  لتشرررغيل وإجرررراءات ئرررقطرا وضرررع -6 
 من اتفاق باريس 7من المادة  12 الفقرة
مققن اتفققاق اققاريس، ُتاسققجَّ  البالغققات  7مققن املقادة  12وفاققاً ل فاققرة  مل ومقات أساسققية: -39

 األيققراق اتفاققت تتلدققد  األمانققة. وكمققا املتل اققة اققالتكيي الققي تاققدمدا األيققراق ي سققج  عققا 
هلي ة التنفي ، أُدرج   ا البند ي جدول أعمال     القدورة ونقوقش  الراالة واألرالني الدورة خالل
 .(30)ألناء ا
 .(31)سُتدعى  ي ة التنفي  إىل مواص ة نظر ا ي     املاسألة اتجراء: -40

 كيوتو بروتوكول بآليات المتعلقة المسائل -7 
 النظيفة اضتعرا  طرائق وإجراءات آلية التنمية (أ) 

النظققر ي التغيققريات  ي دورلققا التاسققلة والثاللققني اققدأت  ي ققة التنفيقق  مل ومققات أساسققية: -41
الراالققققة . واتفاققققت  ي ققققة التنفيقققق  ي دورلققققا (32)احملتم ققققة لطرالققققل وإجققققراءات آليققققة التنميققققة النظيفققققة

 دق اختتاما ي ت    اخلاماسة واألرالنيع ى مواص ة النظر ي     املاسألة ي الدورة  واألرالني
__________ 

 .29، الفارة 21-/  أ1املارر  (28)
(29) FCCC/SBI/2016/8 47، الفارة. 
(30) FCCC/SBI/2016/8 49، الفارة. 
(31) FCCC/SBI/2016/8 51، الفارة. 
 .8-/  أإ5وفااً ل مارر  (32)



FCCC/SBI/2016/9 

GE.16-14926 14 

القدورة. وي بققت إىل األمانققة أن تلققد ع ققى ماسقتوى رلياسققي مشققاريت أحكققا  تتضققمن تلققاريي و/أو 
 ققققروياً اشقققققأن اققققرامج أنشقققققطة وأدوار الاسققققق طات الوينيققققة املليَّنقققققة مقققققن أجقققق  اسقققققتكمال الطرالقققققل 

اعتمققققد ا ا  ققققس  واتجقققراءات احلاليققققة آلليققققة التنميققققة النظيفققققة، اسقققتناداً إىل الاواعققققد الاسققققارية الققققي
 .(33)التنفي   ل لية

إىل إكمققال عم دققا اشققأن  قق   املاسققألة وإعققداد مشققرو   التنفيقق سققُتدعى  ي ققة  اتجققراء: -42
ويلتمد  ي دورتا احلادية  ي اروتوكول كيوتو مارر كي ينظر فيا مؤمتر األيراق/اجتما  األيراق

 .(34)عشرة
FCCC/SBI/2016/INF.16   املتل اقة اقربامج أنشقطة وأدوار الاسق طات الوينيقة مشاريت األحكا

امللينَّققة السققتكمال يرالققل وإجققراءات آليققة التنميققة النظيفققة. مقق كرة 
 من األمانة

 <www.unfccc.int/1673>  إضافية مل ومات

 آلليررة التنفيررذ  المجلررس قرررارات فرري للطعررن المؤضسررية والترتيبررات واآلليررات اإلجررراءات (ب) 
 النظيفة التنمية
ي دورتقا  ي اروتوكقول كيوتقو ي ب مؤمتر األيراق/اجتما  األيراق مل ومات أساسية: -43

إىل  ي قققة التنفيققق  أن تاقققد  إليقققا ي دورتقققا الاسقققاالة توصقققيات لينظقققر فيدقققا ويلتمقققد ا  (35)الاسادسقققة
ي  اشققأن وضققت إجققراءات وآليققات وترتيبققات مؤساسققية ي إيققار مققؤمتر األيراق/اجتمققا  األيققراق

ل اسققماح اققالطلن ي قققرارات ا  ققس التنفيقق   آلليققة التنميققة النظيفققة، مققت مراعققاة  اروتوكققول كيوتققو
 .(36)توصيات ا  س التنفي   الواردة ي تارير  الاسنو 

ع ققى أن النظققر ي  قق   املاسققألة، القق    الراالققة واألرالققنيواتفاققت  ي ققة التنفيقق  ي دورلققا  -44
ااالسققتناد إىل   ققة أمققور  اخلاماسققة واألرالققني لققا، سياسققتمر ي دور اللققنيالراالققة والثاققدأ ي دورلققا 

FCCC/SBI/2012/33/Add.1مندا مشرو  النص الوارد ي الولياة 
(37). 

نظر قققا ي  قق   املاسقققألة وإعققداد مشقققرو  ماقققرر  إاققاءسقققُتدعى  ي ققة التنفيققق  إىل  اتجققراء: -45
الثانيققة ويلتمققد  ي دورتققا   اروتوكققول كيوتققوي اشققأاا لينظققر فيققا مققؤمتر األيراق/اجتمققا  األيققراق

 .عشرة

__________ 

(33) FCCC/SBI/2016/8 54، الفارة. 
(34) FCCC/SBI/2016/8 56، الفارة. 
 .18، الفارة 6-/  أإ3املارر  (35)
(36) FCCC/KP/CMP/2010/10.املرفل الثاين ، 
(37) FCCC/SBI/2016/8 63، الفارة. 
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 تقرير مدير ضجل المعامالت الدولي بموجب بروتوكول كيوتو (ج) 
ي دورتقا  ي اروتوكقول كيوتقو ي ب مؤمتر األيراق/اجتما  األيراق مل ومات أساسية: -46

ت الققدويل لكققي تط ققب األوىل إىل  ي ققة التنفيقق  أن تنظققر ي التاققارير الاسققنوية ملققدير سققج  امللققامال
تاقققدمي توجيدقققات اشقققأن تشقققغي  نظقققم  ي اروتوكقققول كيوتقققو إىل مقققؤمتر األيراق/اجتمقققا  األيقققراق

 .(38)الاسجالت
إىل اتحايقة ع مقاً اتاريقر مقدير سقج  امللقامالت القدويل  التنفيق سقُتدعى  ي قة  اتجراء: -47
 .2016 للا 

FCCC/SBI/2016/INF.20 مبوجب اروتوكول كيوتوتارير مدير سج  امللامالت الدويل  
 <www.unfccc.int/4065>  إضافية مل ومات

 نمواا  البلدان بأقل المتصلة المسائل -8 
ُك ّقققي فريقققل اخلقققرباء امللقققم اأقققق  الب قققدان منقققواً اوضقققت ارنقققامج عمققق    :أساسقققية مل ومقققات -48

متجقدد مدتققا سققنتان لتنظققر فيقا  ي ققة التنفيقق  ي اجتماعدققا األول مقن دورة كقق  سققنة وتاققدمي تاريققر 
الراالة  ي ة التنفي  ي دورلا  (40). ورحبت(39)عن أعمالا إىل  ي ة التنفي  ي ك  دورة من دورالا

 .(41)2017-2016مج اللم  لفرتة الاسنتني اربنا واألرالني
 7لفريققل اخلققرباء امللققم اأققق  الب ققدان منققواً ي الفققرتة مققن  30ومققن املاققرر عاققد االجتمققا   -49
 ي مونروفيا. 2016أي ول/سبتمرب  10 إىل
سقققُتدعى  ي ققة التنفيققق  إىل النظقققر ي املل ومققات القققواردة ي الولققالل القققي أُعقققدت  اتجققراء: -50

 ياتضيا احلال من إجراءات. ل دورة وحتديد ما
FCCC/SBI/2016/18   مقققن تاريقققرلفريقققل اخلقققرباء امللقققم اأقققق  الب قققدان منقققواً.  30االجتمقققا 

 األمانة
 <www.unfccc.int/7568>و <www.unfccc.int/7504> إضافية مل ومات

__________ 

 .11، الفارة 1-/  أإ12املارر  (38)
 .3، الفارة 16-/  أ6املارر  (39)
(40) FCCC/SBI/2016/8 63، الفارة. 
(41) FCCC/SBI/2016/7.املرفل األول ، 
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 الوطنية التكيف خطط -9 
منظمققات األمققم املتحققدة  19و 18دعققا مققؤمتر األيققراق ي دورتيققا  مل ومققات أساسققية: -51

والوكاالت املتخصصة وغري ا من املنظمات امللنية، وك ل  الوكاالت الثنالية واملتلددة األيراق، 
 (42)إىل دعققققم عم يققققة صققققياغة وتنفيقققق  خطققققط التكيققققي الوينيققققة ي الب ققققدان األيققققراق األققققق  منققققواً 

ماسقألة ، حيثمقا أمكقن، ل نظقر ي (43)لي لياست من أق  الب دان منقواً الب دان األيراق النامية ا وي
ميكقن أن  تلزيز ارامج الدعم من أج  عم ية صياغة وتنفي  خطقط التكيقي الوينيقة، ممقا وضت أو

ياسد  الدعم املايل والتام هل   األيراق من أق  الب دان منقواً والب قدان الناميقة األيقراق األخقرى، 
يققل اخلققرباء، وعنققد االقتضققاء االتشققاور ملققا، وإااققاء  ي ققة التنفيقق  مط لققة، عققن اسققتناداً إىل عمقق  فر 

يريل األمانة، ع ى الكيفية الي استجاات  ا األيراق هل   الدعوة. وقد أعد فريل اخلرباء ولياقة 
 مل ومات عن التاد  احملر  ي عم ية صياغة وتنفي  خطط التكيي الوينية.

فريقل اخلقرباء امللقم اأقق  الب قدان منقواً وجلنقة التكيقي  21ورتقا وكّ ي مؤمتر األيقراق ي د -52
ابدء اللم  ل حصول ع ى متويق  مقن الصقندوق األخضقر ل منقاخ مقن أجق  عم يقة صقياغة وتنفيق  

 ؛ وترد املل ومات املتل اة   ا اللم  ي تاريريدما.(44)خطط التكيي الوينية
الققي أُعققدت  الولققاللي املل ومققات الققواردة ي سققُتدعى اهلي ققة الفرعيققة إىل النظققر  اتجققراء: -53

ل ققققدورة والتوصققققية، حاسققققب االقتضققققاء، مبشققققرو  ماققققرر اشققققأن  قققق   املاسققققألة كققققي ينظققققر فيققققا مققققؤمتر 
 .الثانية واللشريناأليراق ويلتمد  ي دورتا 

FCCC/SBI/2016/18   مقققن تاريقققرلفريقققل اخلقققرباء امللقققم اأقققق  الب قققدان منقققواً.  30االجتمقققا 
 األمانة

FCCC/SB/2016/2 تارير جلنة التكيي 
FCCC/SBI/2016/INF.11  الوينيقققة. التكيقققي خطقققط وتنفيققق  صقققياغة عم يقققة ي احملقققر  التاقققد 

 األمانة من م كرة
 <www.unfccc.int/7279>و <www.unfccc.int/7500> إضافية مل ومات

 تقرير لجنة التكيف -10 
ي ب مؤمتر األيراق ي دورتقا الاسقاالة عشقرة إىل جلنقة التكيقي أن تاقد   مل ومات أساسية: -54

 احلاديقة واللشقرين. ورحقب مقؤمتر األيقراق ي دورتقا (45)إليا تاارير سقنوية عقن يريققل اهلي ققتني الفقرعيتني
__________ 

 .8، الفارة 18-/  أ12املارر  (42)
 .5، الفارة 19-/  أ18املارر  (43)
 .10، الفارة 21-/  أ4املارر  (44)
 .96، الفارة 17-/  أ2املارر  (45)
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الحققل اتناققيمل  . وقامققت جلنققة التكيققي ي وقققت(46)2018-2016خبطققة عمقق  جلنققة التكيققي ل فققرتة 
. وكقققان مقققن (47)21-أ / 1 تلكقققس الواليققات اجلديقققدة املنصققوص ع يدقققا ي املاققررلمققق  لكققي الخطققة 
 1: ُعاقد االجتمقا  التاسقت ي الفقرتة مقن 2016 عاد اجتماعني عاديني ل جنة التكيي ي عقا  املارر
 16إىل  13آرار/مققققققققارب ي اققققققققون، أملانيققققققققا، وسققققققققُيلاد االجتمققققققققا  اللا ققققققققر ي الفققققققققرتة مققققققققن  3إىل 

 ي اون.أي ول/سبتمرب، أيضاً 
سقُتدعى  ي قة التنفيق  و ي قة املشقورة إىل النظقر ي تاريقر جلنقة التكيقي والتوصقية  اتجقراء: -55

مشرو  مارر ينبثقل عقن تنفيق  خطقة عم دقا كقي ينظقر فيقا مقؤمتر األيقراق  مبشرو  استنتاجات أو
 .الثانية واللشرينويلتمد  ي دورتا 
FCCC/SB/2016/2 التكيي جلنة تارير  

 <www.unfccc.int/6053> إضافية مل ومات

تقرير اللجنة التنفيذية آللية وارضرو الدوليرة المعنيرة بالخسرائر واألضررار المرتبطرة  -11 
 بتأثيرات تغير المناخ

ع ققى خطققة اللمقق  األوليققة  اللشققرينوافققل مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  مل ومققات أساسققية: -56
دولية امللنية ااخلاسالر واألضقرار املرتبطقة اتقألريات تغقري لفرتة الاسنتني ل جنة التنفي ية آللية وارسو ال

 الفقققرعيتني اهلي تققني يريققل عقققن سققنوياً  تاريققراً  إليقققا تاققّد  أن التنفي يققة ال جنقققة إىل وي ققب. (48)املنققاخ
، عاقققدت ال جنقققة التنفي يقققة اجتماعيدقققا الثقققاين 2016 عقققا  . وي(49)االقتضقققاء حاسقققب وتوصققيات

نياسقققان/أاري ، ع ققققى  30إىل  26 قققبا//فرباير ومقققن  5إىل  2مقققن  تقققنيوالثالقققث ي اقققون ي الفرت 
ي اقون،  قدق  أي ول/سبتمرب، أيضقاً  23إىل  19التوايل، وستلاد اجتماعدا الراات ي الفرتة من 

ي رلق  وضقت مشقرو  خطقة عم دقا املتجقددة كق  سقس  املضي قدماً ي تنفيق  خطقة عم دقا، مبقا
 .الثانية واللشرين دورتا سنوات كي ينظر فيدا مؤمتر األيراق ي

إىل ال جنققة التنفي يققة أن تنشققا مركققزاً  احلاديققة واللشقرينوي بقت مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  -57
التقأمني ا املتل اقةمل ومقات ل املخقاير القي تلتقرب مبثااقة ماسقتود   حتويق لتبادل املل ومات من أجق  

اقج متكام قة شقأن ضقت توصقيات اي بقت إليدقا أن تنشقا فرققة عمق  لو  ، كما(50)املخاير وحتوي 

__________ 

 .2، الفارة 21-/  أ3املارر  (46)
 .<http://unfccc.int/7517>خطة اللم  املرنة املناحة متاحة ي املوقت التايل:  (47)
 .1، الفارة 20-/  أ2املارر  (48)
 .4، الفارة 20-/  أ2املارر  (49)
 .48، الفارة 21-/  أ1املارر  (50)
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. وي بققت أيضققاً إىل (51)لتفققاد  التشققرد املتصقق  ااآللققار الضققارة لتغققري املنققاخ والتا يقق  منققا وملاجلتققا
 .(52)ال جنة التنفي ية أن تاد  تاريراً عن التاد  احملر  ي   ا الشأن ي تارير ا الاسنو 

ي  نظقر ي تاريقر ال جنقة التنفي يقة، مبقاسُتدعى  ي ة التنفي  و ي قة املشقورة إىل ال اتجراء: -58
ؤمتر األيققراق النا قق ة عققن تنفيقق  خطققة عم دققا فضققاًل عققن مشققرو  خطققة عم دققا ملققرلقق  توصققيالا 

مشقرو  ماقرر كقي ينظقر فيقا مقؤمتر  املتجددة كق  سقس سقنوات، والتوصقية مبشقرو  اسقتنتاجات أو
 .الثانية واللشريناأليراق ويلتمد  ي دورتا 

FCCC/SB/2016/3  تاريقققققر ال جنقققققة التنفي يقققققة آلليقققققة وارسقققققو الدوليقققققة امللنيقققققة ااخلاسقققققالر
 واألضرار املرتبطة اتألريات تغري املناخ

 <www.unfccc.int/6056>و <www.unfccc.int/7545> إضافية مل ومات

 تطوير التكنولوجيات ونقلها -12 
 بالتكنولوجيا ومركا وشبكة تكنولوجيا المناخالتقرير السنو  المشترك للجنة التنفيذية المعنية  (أ) 

أن تواصقق  ال جنققة التنفي يققة  اللشققرينقققرر مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  مل ومققات أساسققية: -59
امللنيققة االتكنولوجيققا ومركققز و ققبكة تكنولوجيققا املنققاخ إعققداد تاريققر سققنو  مشققرتل عققن أنشققطتدما 

. (53)متر األيقققراق عقققن يريقققل اهلي تقققني الفقققرعيتنيوأدالدمقققا ملدامدمقققا وأن يُاقققدَّ   ققق ا التاريقققر إىل مقققؤ 
نياسقققان/أاري   8إىل  5ي الفقققرتة مقققن  الثقققاين عشقققر، عاقققدت ال جنقققة اجتماعدقققا 2016 عقققا  وي

كالمهققا ي اققون. وعاققد ا  ققس و أي ول/سققبتمرب،  9إىل  6ي الفققرتة مققن  الثالققث عشققرواجتماعدققا 
، 2016نياسققان/أاري   13إىل  11مققن االستشققار  ل مركققز والشققبكة اجتماعققا الاسققاات ي الفققرتة 

 ي كوانداغن. 2016آب/أغاسطس  25إىل  23ي فيينا، واجتماعا الثامن ي الفرتة من 
سُتدعى  ي ة التنفي  و ي ة املشورة إىل النظر ي التاريقر الاسقنو  املشقرتل ل جنقة  اتجراء: -60

والتوصية مبشرو  ماقرر كقي ينظقر فيقا التنفي ية امللنية االتكنولوجيا ومركز و بكة تكنولوجيا املناخ 
 .الثانية واللشرينمؤمتر األيراق ويلتمد  ي دورتا 

FCCC/SB/2016/1  التاريققققر الاسققققنو  املشققققرتل ل جنققققة التنفي يققققة امللنيققققة االتكنولوجيققققا ومركققققز
 2016 و بكة تكنولوجيا املناخ للا 

 <www.unfccc.int/ttclear> إضافية مل ومات

__________ 

 .49، الفارة 21-/  أ1املارر  (51)
 .50، الفارة 21-/  أ1املارر  (52)
 .4، الفارة 20-/  أ17املارر  (53)
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 باريس اتفاق تنفيذ بدعم يتعلق فيما التكنولوجيا آللية الدور  التقييم وطرائق نطاق (ب) 
إجققراء تايققيم دور   احلاديققة واللشققرينقققرر مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  مل ومققات أساسققية: -61

تنفي  اتفاق ااريس اشأن املاسال  دعم لفلالية وكفاية الدعم املادَّ  إىل آلية التكنولوجيا من أج  
 .(54)التكنولوجيا ونا دااملتص ة اتطوير 

اوضققققت نطققققاق ويرالققققل  قققق ا التايققققيم  الراالققققة واألرالققققنياققققدأت  ي ققققة التنفيقققق  ي دورلققققا و  -62
اشققأن  قق    (55)الققدور ، ودعققت األيققراق واملنظمققات امللتمققدة اصققفة مراقققب إىل تاققدمي آراء ققا

يقاً وتوليف جتميليقاً  تاريقراً  تلقد أن األمانقة إىل وي بت. 2017كانون الثاين/يناير   25املاسألة   ول 
 .الاسادسة واألرالنيلت   اآلراء كي تنظر فيا  ي ة التنفي  ي دورلا 

سقققُتدعى  ي قققة التنفيققق  إىل حتديقققد مزيقققد مقققن اتجقققراءات اشقققأن  ققق   املاسقققألة،  اتجقققراء: -63
 حاسب االقتضاء.

 انان الضتراتيجي لنقل التكنولوجيابرنامج بو (ج) 
التنفي  ي دورلقا الراالقة والثاللقني مرفقل البي قة اللامليقة إىل  دعت  ي ة مل ومات أساسية: -64

تاقققدمي تاقققارير عقققن التاقققد  احملقققر  فيمقققا يضقققط ت اقققا مقققن أنشقققطة مندرجقققة ي إيقققار ارنقققامج او نقققان 
 .(56)االسرتاتيجي لنا  التكنولوجيا لتنظر فيدا اهلي ة ي دورالا، ورل  يوال مدة الربنامج

ل جنقققة التنفي يقققة  (57)اقققالتارير الندقققالي الثالثقققة واألرالقققنيدورلقققا ورحبقققت  ي قققة التنفيققق  ي  -65
 الققق   ُأجقققر امللنيقققة االتكنولوجيقققا املتل قققل اتايقققيم ارنقققامج او نقققان االسقققرتاتيجي لناققق  التكنولوجيقققا 

، و جلت مرفل البي قة اللامليقة وغقري  مقن الكيانقات املاليقة (58) دق تلزيز فلالية آلية التكنولوجيا
 .(59)النظر ي التوصيات الواردة ي رل  التارير رات الص ة ع ى

سُتدعى  ي ة التنفي  إىل النظر ي املل ومات رات الص ة الواردة ي تاريقر مرفقل  اتجراء: -66
 .إضافية ياتضيا احلال من إجراءات البي ة اللاملية اغية حتديد ما

__________ 

 .69، الفارة 21-/  أ1املارر  (54)
 يل:التققققققققققققققا الشققققققققققققققبكي املوقققققققققققققققت ي املاسققققققققققققققامهات اوااققققققققققققققة يريققققققققققققققل عققققققققققققققن آراء ققققققققققققققا تاققققققققققققققد  أن لأليققققققققققققققراق ينبغققققققققققققققي (55)

<http://www.unfccc.int/5900> .إىل اتلكقرتوين االربيقد ماسقامهالا ترسق  أن مراققب اصقفة امللتمقدة ل منظمات وينبغي 
 .<secretariat@unfccc.int>: التايل اللنوان

(56) FCCC/SBI/2011/7 137، الفارة. 
(57) FCCC/SBI/2015/16. 
(58) FCCC/SBI/2015/22 75، الفارة. 
(59) FCCC/SBI/2015/22 77، الفارة. 
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FCCC/CP/2016/6   األيراق. م كرة من األمانةإىل مؤمتر املاد  تارير مرفل البي ة اللاملية 
 <http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_program> إضافية مل ومات

 <www.unfccc.int/ttclear>و

 بالتمويل المعنية الدائمة اللجنة مها  اضتعرا  اختصاصات -13 
اض مدققا  أن اسققتلر  احلاديققة واللشققرينقققرر مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  مل ومققات أساسققية: -67

ي  التنفيققق . وي قققب إىل  ي قققة الثانيقققة واللشقققرينال جنقققة الدالمقققة امللنيقققة االتمويققق  سقققيبدأ ي دورتقققا 
أن تلقققد مشقققرو  اختصاصقققات لالسقققتلراض اسقققتناداً إىل اآلراء املتل اقققة  اخلاماسقققة واألرالقققنيدورلقققا 

 21  قول  اققبامللتمقدة اصقفة مر     املاسقألة املادمقة مقن أعضقاء ال جنقة واأليقراق واملنظمقات 
 .(60)ة من جانب األمانة ي ولياة متفرقاتل، وا م2016أي ول/سبتمرب 

سققُتدعى  ي ققة التنفيقق  إىل إعققداد مشققرو  االختصاصققات كققي ينظققر فيققا مققؤمتر  اتجققراء: -68
 .الثانية واللشريناأليراق ويلتمد  ي دورتا 

FCCC/CP/2016/MISC.1  امللنيقة الدالمقة ال جنقة مدا  استلراض اختصاصاتآراء اشأن 
 .االتموي 

 <www.unfccc.int/6877> إضافية مل ومات

 النامية البلدان في القدرات بناء -14 
 التفاقية بموجب القدرات بناء إطار لتنفيذ الثالث الشامل الضتعرا  (أ) 

 احلاديقققققققققققة واللشقققققققققققريناعتمقققققققققققد مقققققققققققؤمتر األيقققققققققققراق ي دورتقققققققققققا  مل ومقققققققققققات أساسقققققققققققية: -69
االسقققتلراض الشقققام  الثالقققث لتنفيققق  إيقققار انقققاء الاقققدرات ي الب قققدان الناميقققة املنشقققأ  اختصاصقققات
)ُيشقار إليقا أدنقا  البقارة اإيقار انقاء الاقدراتا( وي قب إىل  ي قة التنفيق   7-/  أ2مبوجقب املاقرر 
 الراالققة. واتفاققت  ي ققة التنفيق  ي دورلققا (61)أن جُتققر   قق ا االسقتلراض الراالققة واألرالقنيي دورلقا 
ااالسققتناد إىل نقققص  اخلاماسققة واألرالقققنيع ققى مواصققق ة النظققر ي  قق   املاسقققألة ي دورلققا  واألرالققني

FCCC/SBI/2016/L.21مشرو  املارر الوارد ي مرفل الولياة 
(62). 

__________ 

 .11-9، الفارات 21-/  أ6املارر  (60)
 .2و 1، الفارتان 21-/  أ14املارر  (61)
(62) FCCC/SBI/2016/8 98، الفارة. 
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الراالققققة وُعاققققد االجتمققققا  اخلققققامس ملنتققققدى ديراققققان اشققققأن انققققاء الاققققدرات خققققالل الققققدورة  -70
 .(63)االجتما    ا اشأن موجزاً  تاريراً  األمانة دتأع وقدهلي ة التنفي .  واألرالني

تنفيققق  لسقققُتدعى  ي قققة التنفيققق  إىل إاقققاء نظر قققا ي االسقققتلراض الشقققام  الثالقققث  اتجققراء: -71
إيقققار انقققاء الاقققدرات والتوصقققية مبشقققرو  ماقققرر اشقققأن  ققق   املاسقققألة كقققي ينظقققر فيقققا مقققؤمتر األيقققراق 

 .الثانية واللشرينويلتمد  ي دورتا 
FCCC/SBI/2016/14  االجتمققققا  اخلققققامس ملنتققققدى ديراققققان اشققققأن انققققاء الاققققدرات. تاريققققر

 موجز من األمانة
 <www.unfccc.int/7060>و <www.unfccc.int/1033> إضافية مل ومات

 كيوتو بروتوكول بموجب القدرات بناء إطار لتنفيذ الثالث الشامل الضتعرا  (ب) 
إىل  احلاديقة عشققرةي قب مقؤمتر األيراق/اجتمقا  األيقراق ي دورتقا  مل ومقات أساسقية: -72

هلي ققققة التنفيقققق  أن جتققققر ، اسققققتناداً إىل االختصاصققققات الققققواردة ي مرفققققل  الراالققققة واألرالققققنيالققققدورة 
تنفي  إيار اناء الادرات، ال   أنشا مبوجقب ل، االستلراض الشام  الثالث 21-/  أ14 املارر
  ي ققة التنفيقق  ووافاققت. 11-/  أإ9مققن املاققرر  1يققد  مبوجققب الفاققرة وأعيققد تأك 7-/  أ2املاققرر 

 .(64)اخلاماسة واألرالنيع ى مواص ة النظر ي     املاسألة ي دورلا  ي دورلا الراالة واألرالني
سُتدعى  ي ة التنفي  إىل إااء نظر ا ي االستلراض الشام  الثالث تيار اناء  اتجراء: -73

الاقققدرات ي الب قققدان الناميققققة والتوصقققية مبشققققرو  ماقققرر اشققققأن  ققق   املاسققققألة كقققي ينظققققر فيقققا مققققؤمتر 
 .الثانية عشرةاأليراق/اجتما  األيراق ويلتمد  ي دورتا 

FCCC/SBI/2016/14 ان اشأن اناء الادرات. تارير مقوجز االجتما  اخلامس ملنتدى ديرا
 من األمانة

 <www.unfccc.int/9439>و <www.unfccc.int/1033> إضافية مل ومات

 لجنة باريس المعنية ببناء القدرات (ج) 
جلنققة اققاريس امللنيققة  احلاديققة واللشققرينأنشققأ مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  مل ومقات أساسققية: -74

القققي سقققيكون  قققدفدا سقققد الثغقققرات وت بيقققة االحتياجقققات، احلاليقققة  )جلنقققة اقققاريس( ابنقققاء الاقققدرات
والنا  ة ع ى حد سواء، ي جمال تنفيق  أنشقطة انقاء الاقدرات ي الب قدان الناميقة األيقراق و يقادة 

ي رل  اجلدود املب ولة فيما يتص  اتحايقل االتاسقاق والتناسقيل ي  تلزيز جدود اناء الادرات، مبا

__________ 

 .147، الفارة 17-/  أ2وفااً ل مارر  (63)
(64) FCCC/SBI/2016/8 99، الفارة. 
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احلاديققة ع ققى ي ققب مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  . وانققاءً (65)جققب االتفاقيققةأنشققطة انققاء الاققدرات مبو 
اختصاصققات جلنققة اققاريس وأوصققت  الراالققة واألرالققني، وضققلت  ي ققة التنفيقق  ي دورلققا واللشققرين

الثانيققققة مبشققققرو  ماققققرر اشققققأن  قققق   املاسققققألة كققققي ينظققققر فيققققا مققققؤمتر األيققققراق ويلتمققققد  ي دورتققققا 
 .(66)واللشرين

 (67)، جيقو  لأليقراق أن تلقرضالراالقة واألرالقنيع ى دعقوة  ي قة التنفيق  ي دورلقا  اناءً و  -75
موضو  الرتكيقز الاسقنو   آراء ا اشأن جمال أو اخلاماسة واألرالنيع ى نظر  ي ة التنفي  ي دورلا 

الي ينبغي أن يُدعى ممث و اهلي ات املنشأة مبوجب االتفاقية والكيانات  2017 ل جنة ااريس للا 
 .(68)ل جنة ااريس جتما  األولاال مناقشتدا ي التشغي ية ل لية املالية إىل

سُتدعى  ي ة التنفي  إىل النظر ي     اآلراء وتادمي توصية اشأن     املاسقألة  اتجراء: -76
 .الثانية واللشرينلكي ينظر فيدا مؤمتر األيراق ويلتمد ا ي دورتا 

 <www.unfccc.int/7060>و <www.unfccc.int/1033> إضافية مل ومات

 التصد  تدابير تنفيذ تأثير -15 
 المنتدى المحسَّن وبرنامج العمل (أ) 

 الراالقققة واألرالقققنيعاقققدت  ي قققة التنفيققق  و ي قققة املشقققورة ي دورتيدمقققا  مل ومقققات أساسقققية: -77
، 21-/  أ11االجتما  األول ل منتدى احملاّسن امللم اتألري تنفي  تقدااري التصقد ، وفاقاً ل ماقرر 

مدتا ارنامج اللم  الثاللي الاسنوات املتل ل اتألري تنفي  تدااري التصد  ع ى النحو القوارد ي عتوا
 . ة املشورة ي ة التنفي  و ي، اناًء ع ى توجيدات رلياسي (69)مرافل تارير  ت كما الدورتني

أعققال ، سققتاد  األيققراق  77ووفاققاً لربنققامج اللمقق  املتفققل ع يققا، واملشققار إليققا ي الفاققرة  -78
واملنظمقققات امللتمقققدة اصقققفة مراققققب آراء قققا وخربالقققا اشقققأن التنويقققت االقتصقققاد  والتحقققول واشقققأن 

األمانقققة ، وسققتلد (70)انتاققال عققادل ل اققوى اللام ققة وإجيققاد فقققرص اللمقق  الاللققل والو ققالي اجليققدة
 ي ي: ما

__________ 

 .71، الفارة 21-/  أ1املارر  (65)
 .FCCC/SBI/2016/8/Add.1مشرو  املارر الوارد ي الولياة  (66)
يل: التققققققققققققا الشققققققققققققبكي املوقققققققققققققت ي املاسققققققققققققامهات اوااققققققققققققة يريققققققققققققل عققققققققققققن آراء ققققققققققققا تاققققققققققققد  أن لأليققققققققققققراق ينبغققققققققققققي (67)

<http://www.unfccc.int/5900>. 
(68) FCCC/SBI/2016/8 103، الفارة. 
(69) FCCC/SBI/2016/8املرفل الثاين، و ،FCCC/SBSTA/2016/2.املرفل األول ، 
: التققققققققققققايل الشققققققققققققبكي املوقققققققققققققت ي املاسققققققققققققامهات اوااققققققققققققة يريققققققققققققل عققققققققققققن آراء ققققققققققققا تاققققققققققققد  أن لأليققققققققققققراق ينبغققققققققققققي (70)

<http://www.unfccc.int/5900> .ترسقققققق  ماسقققققامهالا االربيققققققد  أن مراققققققب اصقققققفة امللتمققققققدة ل منظمقققققات وينبغقققققي
 .<secretariat@unfccc.int> :اتلكرتوين إىل اللنوان اتلكرتوين التايل
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 الاللقققل اللمققق  فقققرص وإجيقققاد اللام قققة ل اقققوى اللقققادل االنتاقققال عقققن تانيقققة ورققققة )أ( 
 اجليدة؛ والو الي
تاريققراً عققن ح اققة اللمقق  اخلاصققة اققاآلراء واخلققربات املتل اققة اققالتنويت االقتصققاد   )ب( 

اجليققدة. وسققُتلا د والتحقول واانتاققال عققادل ل اققوى اللام ققة، وإجيققاد فقرص اللمقق  الاللققل والو ققالي 
 تشرين األول/أكتوار ي الدوحة. 4إىل  2ح اة اللم  ي الفرتة من 

سقققيلاد رلياسقققا  ي قققة التنفيققق  و ي قققة املشقققورة مناقشقققة داخققق  املنتقققدى ل نظقققر ي  اتجقققراء: -79
)ب( أعقققال   قققدق 78الولققالل القققي أعققدت ل قققدورة ونتققالج ح اقققة اللمققق  املشققار إليدقققا ي الفاققرة 

ي رلقق  تشققكي  فريققل خققرباء تاققم  صققص، حاسققب   ققاالت رات األولويققة، مبققااالتفققاق ع ققى ا
 االقتضاء.

FCCC/SB/2016/INF.2   ح اة اللم  اخلاصة ااآلراء واخلقربات املتل اقة اقالتنويت االقتصقاد
والتحققققول واانتاققققال عققققادل ل اققققوى اللام ققققة، وإجيققققاد فققققرص اللمقققق  

 األمانة من تاريرالاللل والو الي اجليدة. 
FCCC/TP/2016/7  االنتاققققققال اللققققققادل ل اققققققوى اللام ققققققة وإجيققققققاد فققققققرص اللمقققققق  الاللققققققل

 والو الي اجليدة. ورقة تانية من األمانة
 <www.unfccc.int/4908>  إضافية مل ومات

 اتفراق بموجرب ومهامره عملره وبرنرامج التصرد  تردابير تنفيرذ بترأثير المعنري المنتردى طرائق (ب) 
 باريس
أن ياسققتمر املنتققدى  احلاديققة واللشققرينقققرر مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  مل ومققات أساسققية: -80

 وققررامللم اتألري تنفي  تدااري التصد ، حتقت رعايقة اهلي تقني الفقرعيتني، وأن خيقد  اتفقاق اقاريس. 
 التصققد  تققدااري تنفيقق  اتققألري امللققم املنتققدى التنفيقق  اطرالققل و ي ققة املشققورة  ي ققة توصققي أن أيضققاً 

ويلتمقد ا ي  ي اتفاق ااريس ما لينظر فيدا مؤمتر األيراق/اجتما  األيراقومدا عم ا وارنامج
 .(71)دورتا األوىل من أج  ملاجلة آلار تنفي  تدااري التصد  ي إيار اتفاق ااريس

األيققراق واملنظمققات  الراالققة واألرالققنيودعققت  ي ققة التنفيقق  و ي ققة املشققورة ي دورتيدمققا  -81
دققا اشققأن يرالققل املنتققدى امللققم اتققألري تنفيقق  تققدااري التصققد  لىل تاققدمي آراامللتمققدة اصققفة مراقققب إ

ع قى أن النظقر ي  ق   املاسقألة سياسقتمر  تا، واتفا(72)وارنامج عم ا ومداما مبوجب اتفاق ااريس
 مت أخ      الورقات ي االعتبار. دورتيدما اخلاماسة واألرالنيي 

__________ 

 .33، الفارة 21-/  أ1املارر  (71)
: التققققققققققققايل الشققققققققققققبكي املوقققققققققققققت ي املاسققققققققققققامهات اوااققققققققققققة يريققققققققققققل عققققققققققققن آراء ققققققققققققا تاققققققققققققد  أن لأليققققققققققققراق ينبغققققققققققققي (72)

<http://www.unfccc.int/5900> .امللتمققققققدة اصقققققفة مراققققققب أن ترسقققققق  ماسقققققامهالا االربيققققققد  ل منظمقققققات وينبغقققققي
 .<secretariat@unfccc.int>اتلكرتوين إىل اللنوان اتلكرتوين التايل: 
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إىل مواصققق ة اللمققق  ع ققققى وضقققت يرالققققل  شققققورة ي ققققة التنفيققق  و ي قققة املسقققتدعى  اتجقققراء: -82
 أعال . 81إىل الورقات املشار إليدا ي الفارة  املنتدى وارنامج عم ا ومداما، استناداً 

 من بروتوكول كيوتو 3من المادة  14 بالفقرة المتعلقة المسائل ج() 

 10-/  أ1التقد  المحرا في تنفيذ المقرر  د() 
  ق ينع قى النظقر ي  الراالقة واألرالقنياتفات  ي ة التنفي  ي دورلا  مل ومات أساسية: -83

ل دي تقققني الفقققرعيتني  الراالقققة واألرالقققنيالبنقققدين الفقققرعيني اصقققورة مشقققرتكة مقققت البنقققد الفرعقققي ل قققدورة 
ققققن وارنققققامج اللمقققق ا، ورلقققق  ي منتققققدى مشققققرتل اققققني اهلي تققققني . الفققققرعيتني امللنققققون ااملنتققققدى احملاسَّ

 اخلاماسة واألرالنيع ى أن تواص  ي دورلا الراالة واألرالني  دورلا ي أيضاً  تنفي ال  ي ة واتفات
 .(73)املاسال املشاورات املتل اة اكيفية تناول     

 .املاسال دعى  ي ة التنفي  إىل االتفاق ع ى كيفية إااء النظر ي     ستُ  اتجراء: -84

 المناخ وتغير الجنسانية القضايا -16 
اخلاماسقة قررت  ي ة التنفي  مواص ة نظر ا ي     املاسقألة ي دورلقا  مات أساسية:مل و  -85

الثانيقققة اغيقققة إعقققداد مشقققرو  ماقققرر لكقققي ينظقققر فيقققا مقققؤمتر األيقققراق ويلتمقققد  ي دورتقققا  واألرالقققني
 .(74)واللشرين

هلي ققة التنفيقق ، نظمققت األمانققة، كجققزء مققن ارنققامج عمقق   الراالققة واألرالققنيوخققالل الققدورة  -86
ليمقققا املتل قققل االاضقققايا اجلناسقققانية، ح اقققة عمققق  ي فقققرتة انلاقققاد القققدورة اشقققأن الاسياسقققات املناخيقققة 
املراعيقققة ل منظقققور اجلناسقققاين، مقققت الرتكيقققز ع قققى التكيقققي وانقققاء الاقققدرات وتقققدريب املنقققدواني ع قققى 

يقراً عقن ح اقة اللمق   ق   لتنظقر فيقا  ي قة التنفيق  ي دورلقا الاضايا اجلناسانية، وسقتلد األمانقة تار 
 .(75)اخلاماسة واألرالني

 آب/ 29وميكققققققققن لأليققققققققراق واملنظمققققققققات امللتمققققققققدة اصققققققققفة مراقققققققققب أن تاققققققققد ،   ققققققققول  -87
، آراء قا اشقأن اللناصقر واملبقاده التوجيديقة املمكنقة مقن أجق  مواصق ة وتلزيقز ارنقامج 2016 أغاسطس
، آخ ًة ي اعتبار ا التوصيات واألفكار النا قة عقن األنشقطة القي ضايا اجلناسانيةاملتل ل االا عم  ليما

 .(77)ي ولياة متفرقات اآلراء. وستجمت األمانة ت   (76)أززت فلالً ي إيار ارنامج اللم 
__________ 

(73) FCCC/SBI/2016/8 129و 128، الفارتان. 
(74) FCCC/SBI/2016/8 142، الفارة. 
 .12، الفارة 20-أ/  18وفااً ل مارر  (75)
 ققققققققققققا عققققققققققققن يريققققققققققققل اوااققققققققققققة املاسققققققققققققامهات ي املوقققققققققققققت الشققققققققققققبكي التققققققققققققايل: آراء تاققققققققققققد  أن لأليققققققققققققراق ينبغققققققققققققي (76)

<http://www.unfccc.int/5900> وينبغقققققي ل منظمقققققات امللتمققققققدة اصقققققفة مراققققققب أن ترسقققققق  ماسقققققامهالا االربيققققققد .
 .<secretariat@unfccc.int>اتلكرتوين إىل اللنوان اتلكرتوين التايل: 

(77) FCCC/SBI/2016/8 140، الفارة. 
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ي رلقق  الولياقققة  دعى اهلي قققة الفرعيققة إىل مواصققق ة نظر ققا ي  ققق ا البنققد، مبقققاسققتُ  اتجققراء: -88
 رة، وإىل تادمي املزيد من التوجيدات، حاسب االقتضاء.امللدة ل دو 

FCCC/SBI/2016/10   اشقققققققأن الاسياسقققققققات املناخيقققققققة املراعيقققققققة ألنقققققققاء القققققققدورة ح اقققققققة عمققققققق
لالعتبققققارات اجلناسققققانية، مققققت الرتكيققققز ع ققققى التكيققققي وانققققاء الاققققدرات 

 األمانة من تاريروتدريب املندواني ي الاضايا اجلناسانية؛ 
FCCC/SBI/2016/MISC.2  اللناصر واملباده التوجيدية املمكنة من أج  مواص ة وتلزيقز ارنقامج

 مقققققن املادمقققققة املل ومقققققاتعمققققق  ليمقققققا املتل قققققل االاضقققققايا اجلناسقققققانية. 
 مراقب اصفة امللتمدة واملنظمات األيراق

 <www.unfccc.int/7516> إضافية مل ومات

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤضسية -17 
 2017-2016نية في فترة السنتين أداء المياا أ() 

أُعد هل   الدورة تارير عن أداء امليزانية وإزا  الربامج ي األ قدر الاسقتة  مل ومات أساسية: -89
 21األوىل مقققن فقققرتة الاسقققنتني، وتاريقققر عقققن حالقققة املاسقققامهات اتر قققادية املادمقققة مقققن األيقققراق حققق  

إىل الصقققندوق االسقققت ماين ل ميزانيقققة األساسقققية لالتفاقيقققة، والصقققندوق  2015تشقققرين األول/أكتقققوار 
اسقققج  امللقققامالت القققدويل، وحالققققة التربعقققات املادمقققة إىل كافقققة الصقققناديل االسققققت مانية االسقققت ماين ل
 لالتفاقية.

، أعدت األمينة التنفي ية مق كرة الراالة واألرالنيواناًء ع ى ي ب  ي ة التنفي  ي دورلا  -90
عمققاًل  2017-2016مل ومققات اشققأن الصققيغة املناحققة ل ماسققامهات اتر ققادية ي فققرتة الاسققنتني 

القق   اعتمققدت فيققا جققدول األنصققبة املاققررة  A/RES/70/245ااققرار اجلمليققة اللامققة لألمققم املتحققدة 
 .(78)اخلاماسة واألرالني، لتنظر فيدا  ي ة التنفي  ي دورلا 2018-2016لألمم املتحدة ل فرتة 

لققدَّة سققُتدعى  ي ققة التنفيقق  إىل أن حتققيط ع مققاً ااملل ومققات الققواردة ي الولققالل امل اتجققراء: -91
ل ققققدورة واققققأ  مل ومقققققات  ققققفوية إضقققققافية رات صقققق ة مادمقققققة مققققن األمينقققققة التنفي يققققة، وأن تاقققققرر 
اتجقققراءات القققي ققققد ي قققز  إدراجدقققا ي مشقققاريت املاقققررات املتل اقققة ااملاسقققال  اتداريقققة واملاليقققة القققي 

واللشقققققرين ومقققققؤمتر  الثانيقققققةسُيوصقققققى  قققققا كقققققي ينظقققققر فيدقققققا ويلتمقققققد ا مقققققؤمتر األيقققققراق ي دورتقققققا 
 عشرة. الثانيةي دورتا  ي اروتوكول كيوتو األيراق/اجتما  األيراق

FCCC/SBI/2016/13 حزيران/يونيققا  30حق   2017-2016 الاسققنتني لفقرتة امليزانيقة أداء
 التنفي ية األمينة من م كرة. 2016

__________ 

(78) FCCC/SBI/2016/8 174، الفارة. 
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FCCC/SBI/2016/INF.19   م كرة من 2016األول/أكتوار  تشرين 21حالة املاسامهات ح .
 األمانة

FCCC/SBI/2016/INF.15  2017-2016املاسققققققامهات اتر ققققققادية املناَّحققققققة لفققققققرتة الاسقققققققنتني .
 م كرة من األمانة

 <www.unfccc.int/1065> إضافية مل ومات

 2015 تقرير مراجعة الحسابات والبيانات المالية لعا  ب() 
راجققققت جم ققققس ُمراجلققققي حاسققققااات األمققققم املتحققققدة البيانققققات املاليققققة  مل ومققققات أساسققققية: -92
 .2015 للا 
إىل اتحايقققة ع مقققاً ااملل ومقققات القققواردة ي الولقققالل القققي  التنفيققق سقققُتدعى  ي قققة  اتجقققراء: -93

 أعدت ل دورة.
FCCC/SBI/2016/INF.12  وتاريقر جم قس  2015 التارير املايل والبيانات املالية املراجلة للقا

 لي حاسااات األمم املتحدة. م كرة من األمينة التنفي يةمراج
FCCC/SBI/2016/INF.12/Add.1  وتاريقر جم قس  2015 التارير املايل والبيانات املالية املراجلة للقا

مراجلقي حاسققااات األمقم املتحققدة. مقق كرة مقن األمينققة التنفي يققة. 
 إضافة

  <www.unfccc.int/1065> إضافية مل ومات

 مسائل مالية أخرى ج() 
أن األمانقققة  الراالقققة واألرالقققنيأا قققغ القققرليس  ي قققة التنفيققق  ي  ي تدقققا  مل ومقققات أساسقققية: -94

ستلد، استجااة لط ب من عدة أيراق، م كرة مل ومات عن مدقا  األمانقة وعم يالقا املتغقرية ي 
أا ققغ الققرليس  ي ققة التنفيقق  اققأن  قق   املقق كرة سققُينظر فيدققا ي الققدورة  . كمققا21-/  أ1ضققوء املاققرر 

 .ادسة واألرالنيالاسهلي ة التنفي ، مت توقت أن النظر سيتواص  ي الدورة  اخلاماسة واألرالني
، سققتلد األمانققة ولياققة مل ومققات الراالققة واألرالققنيوانققاًء ع ققى ي ققب  ي ققة التنفيقق  ي دورلققا  -95

 ي رل  عقن جمموعقة اخليقارات ، مباFCCC/SBI/2016/INF.5لتادمي مزيد من املل ومات عن الولياة 
مقن ت ق   47 ي الفاقرة ملدرجقةالتحاسني الكفاءة والشفافية ي عم ية وضت ميزانية االتفاقيقة  املتاحة
 .(79)الولياة
سقققُتدعى  ي ققة التنفيققق  إىل النظقققر ي املل ومققات القققواردة ي الولققالل القققي أُعقققدت  اتجققراء: -96

 .إضافية ياتضيا احلال من إجراءات ل دورة وحتديد ما
__________ 

(79) FCCC/SBI/2016/8 175، الفارة. 
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FCCC/SBI/2016/INF.14 إنشقاء اهلياكق  واهلي قات املمكققن إنشقا  ا ي منظومقة األمقم املتحققدة 
الققي ميكققن أن تر ققد األيققراق ي جلقق  عم يققة وضققت امليزانيققة أكثققر  

 كفاءة و فافية. م كرة من األمينة التنفي ية
FCCC/SBI/2016/INF.13  مقق كرة 21-/  أ1مدققا  األمانققة وعم يالققا املتغققرية ي ضققوء املاققرر .

 من األمانة
  <www.unfccc.int/1065> إضافية مل ومات

 من التفاقية 6المتعلقة بأنشطة تنفيذ المادة التقارير  -18 
ارنققامج عمقق  الدوحققة  الثامنققة عشققرةاعتمققد مققؤمتر األيققراق ي دورتققا  مل ومققات أساسققية: -97

. ومث ما لوحظ ي (80)من االتفاقية وأرسى حواراً سنوياً لتلزيز اللم  ي   ا ا ال 6اشأن املادة 
أصقققبمل يتلقققني منققق  ت ققق  القققدورة ات قققارة إىل األنشقققطة  هلي قققة التنفيققق ، الثالثقققة واألرالقققنيي القققدورة 

. (81)مققن االتفاقيققة البققارة االلمقق  مققن أجقق  التمكققني املنققاخيا 6املضققط ت  ققا لققدعم تنفيقق  املققادة 
هلي ققة  الراالققة واألرالققنيوُعِاقد احلققوار الرااققت اشققأن اللمقق  مققن أجقق  التمكقني املنققاخي خققالل الققدورة 

اللامققة، وتوعيققة اجلمدققور، وحصققول اجلمدققور ع ققى املل ومققات،  التنفيقق  مققت الرتكيققز ع ققى املشققاركة
 والتلاون الدويل ي     ا االت.

ومبوجقب ارنقامج عمق  الدوحقة، ي قب مققؤمتر األيقراق أيضقاً إىل األمانقة أن تياسقر تبققاداًل  -98
 ةنيقاملل ةالوينيق جلدقات التناسقيلمنتظماً ل راء، واملمارسات اجليدة، والدروب املاستفادة ي  قبكة 

. وُعِاقققدت ح اقققة عمققق  جلدقققات (82)مقققن االتفاقيقققة مقققن خقققالل تنظقققيم ح اقققات اللمققق  6ااملقققادة 
 .(83)2016أيار/مايو  27التناسيل الوينية     ي اون ي 

سُتدعى  ي ة التنفي  إىل اتحاية ع ماً االتاارير املتل اة ااألنشطة املشار إليدا  اتجراء: -99
 أعال . 98و 97ي الفارتني 

FCCC/SBI/2016/11   .مقققن تاريقققراحلقققوار الرااقققت اشقققأن اللمققق  مقققن أجققق  التمكقققني املنقققاخي 
 األمانة

FCCC/SBI/2016/12   مقققن  6ح اقققة عمققق  لقققدعم تنفيققق  ارنقققامج عمققق  الدوحقققة اشقققأن املقققادة
 األمانة من تاريراالتفاقية. 

 <www.unfccc.int/9414>و <www.unfccc.int/8942> إضافية مل ومات

__________ 

 .18-/  أ15املارر  (80)
(81) FCCC/SBI/2015/22 106، الفارة. 
 )د(.35، املرفل، الفارة 18-/  أ15املارر  (82)
 .</http://newsroom.unfccc.int/climate-action/action-for-climate-empowerment-workshop>انظر  (83)
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 مسائل أخرى -19 
 سُتبحث ي إيار   ا البند من جدول األعمال أ  ماسال  أخرى تنشأ ألناء الدورة. -100

 الدورة وتقرير الدورة إغالق -20 
تمقاد ، سقيل ن واع فيقا ل نظقر التنفيق   ي ة ع ى االدورة املتل ل التارير مشرو  عرض الد -101

 الرليس إغالق الدورة.
    

 


