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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -لفأ 

عمووووول فريووووو  الوووووربا  ءن ي وووووامر ، 19-/  ء19قووووور  موووووؤ ر األطوووووراف،  وجوووووب ملووووور ا  -1
ا  اشا رب امل    الب  ا  الوطنية امللدمة مون األطوراف  وري املد جوة   املرفو  األول ل تقاقيوة 

  .2018إىل عا   2014ملدة مخس  نوا   اد من عا  
مللوور  نق وو ، طعووب مووؤ ر األطووراف إىل فريوو  الووربا  ا  اشووا رب ءن يلوود     و وجووب ا -2

كوول عووا  تلريوورا  مر عيووا  عوون عمعوو  إىل اهليئووة القرعيووة لعانقيووق لكووا تنووور فيوو    دو ا ووا الوويت ت  لوود 
 . (1) الازامن مئ دو ا  مؤ ر األطراف

وور عموول فريوو  -3 الووربا  ا  اشووا رب عوون  وطعووب مووؤ ر األطووراف ءي ووا  إىل األمانووة ءن تي ق
طري  تنوي  اجاماعاتو  و علوا  عمعو  وعميوئ تلوا ير اجاماعاتو  و علوا  عمعو  كوا تنوور فيهوا 

 .(2)اهليئة القرعية لعانقيق

 نطاق التقرير -باء 
، 2016ل ووا   يلوود   ووقا الالريوور حملووة عامووة عوون تنقيووق ة ووة عموول فريوو  الووربا  ا  اشووا رب -4

 . 2016-2014ال ادص عشر وال ا ئ عشر، ويلي    رنامع عمع  لعقرتة  يةويغ ا وقاائ اجاماعي
ناوووااع األنشووو ة الراي وووية الووويت اضووو عئ يبينوووان و اإلضوووافة إىل  وووقا الالريووور، ء عووود تلريوووران  -5
لكووا تنووور فيهمووا اهليئووة القرعيووة لعانقيووق   دو  ووا  2016فريوو  الووربا  ا  اشووا رب   عووا   هبووا

 الام ة واأل   ق:
 لقورتة احملدَّثوة الالوا ير إعوداد  شوأن اإلقعيميوة الاد يبيوة ال مول  علوا  عن تلرير ء() 

د جووة   املرفوو  األول ل تقاقيووة )األطووراف  ووري املد جووة   
 
ال ووناق امللدمووة موون األطووراف  ووري امل

  ؛(3)ءدناا( 21إىل  16املرف  األول( )انور القلرا  من 
تلرير يا من توصيا   شأن ال ناصر اليت جيوب النوور فيهوا   امل والبل لودى  )ب( 
املبادئ الاوجيهية إلعداد الب  وا  الوطنيوة امللدموة مون األطوراف  وري املد جوة   املرفو  "مراج ة 

)يشوووا  إليهوووا فيموووا يعوووا  املبوووادئ الاوجيهيوووة ل تقاقيوووة  شوووأن إعوووداد الب  وووا   "األول ل تقاقيوووة
 . (4)ءدناا( 36و 35 القلرتقلدمة من األطراف  ري املد جة   املرف  األول( )انور الوطنية امل
__________ 

 .7، القلرة 19-/  ء19امللر   (1)
 )ء(.9، القلرة 19-/  ء19ر  املل (2)
(3) FCCC/SBI/2016/15. 
(4) FCCC/SBI/2016/17. 
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 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ  -جيم 
إن اهليئوووة القرعيوووة لعانقيوووق مووودعوة،   ووود النوووور    وووقا الالريووور والالريووورين املشوووا  إليهموووا    -6

 2018-2016 ربنوامع عمول فريو  الوربا  ا  اشوا رب لعقورتة  ععموا   ءعو ا، إىل اإل اطوة 5القلرة 
، وإىل تلودمي مزيود مون الاوجيو ،   وب ملا و  اووال، 2016و الالد  احملرش   تنقيقا   عا  

  إىل فري  الربا  ا  اشا رب.
و اإلضووافة إىل ذلوو ، قوود تر ووب اهليئووة القرعيووة لعانقيووق   ءن لوون موون جديوود البعوودان  -7

، امللاود ةاملالدمة األطوراف املد جوة   املرفو  الثواين ل تقاقيوة والبعودان املالدموة األطوراف األةورى 
وون فريوو  الووربا  ا  اشووا رب موون تنقيووق األنشوو ة امللوور ة    رنوو (5)ععوو  توووفري موووا د ماليووة امع  ك 

الربامع واملنوموا  املا وددة األطوراف إىل الا واون موئ فريو  الوربا  ا  اشوا رب، ءن تدعو عمع ، و 
لألطوراف  وري املد جوة   املرفو  األول مون ءجول واملوا    ب ا قا ا ،   تلدمي الدع  الالو  

  .تلا ير ا احملد ثة لقرتة ال ناقإعداد    ا ا الوطنية و 

 جتماعين الساس  عشر والسابع عشر لفريق الخبراء االستشاري وقائع اال -ثانياا  
 2علوود فريوو  الووربا  ا  اشووا رب اجاماعوو  ال ووادص عشوور    ووون،  أملانيووا،   القوورتة موون  -8
، وانايووب (6). و  وور ا جامووان ةانيووة عشوور ع وووا  موون ءع ووا  القريوو 2016شووباف/فرباير  4إىل 

لعقري  وال ويد  اتشويداناندا  واتا اا )اهلنود( ملور ا ، ملودة   اي ا  ءويو )كينيا(  - ال يد  ايقن كينغ
امل ووووووواويق  ذاالوا وووووووئ  ووووووونة وا ووووووودة لكووووووول منهموووووووا. وا وووووووا ر  القريووووووو  و اجوووووووئ  رنوووووووامع عمعووووووو  

األكثوووووووور تققووووووووي    ووووووووة عمعوووووووو  ال وووووووونوية القوووووووويغة النهاايووووووووة ل، ووضووووووووئ 2018-2016 لعقوووووووورتة
 ة لربنامع عمع ، ال ناصر الراي ية  تقام  ا يس. مناقشا  ال ام   القري ، وتناول .(7)2016 ل ا 
 30عشوووور    ووووون،   القوووورتة موووون ال ووووا ئ وعلوووود فريوووو  الووووربا  ا  اشووووا رب اجاماعوووو   -9

 ءع وووا  مووون ع ووووا   عشووور  ووواة ا جاموووان و  ووور .2016ءيعول/ وووبامرب  1آب/ء  ووو س إىل 
ءو و وا الشورقية  وري املد جوة  ، ف    عن مراقب مون ءذ  ييوان  قوقا  ًوث   لودول من لوة(8)القري 
__________ 

(5) FCCC/SBI/2016/8 40، القلرة. 
 ،وجوز  البهاموا ،واجلزاار ،و نغ ديش ،و عييكا ،والرباشيل ،وءو و وارب ،األو ويب وءملانياءع ا  القري  من ا لاد  (6)

والو يا  املاحدة األمريكية، ف و   عون ث ثوة ةوربا  ميثعوون  ،واهلند ،وكينيا ،وكندا ،و ا ون ،والقق ،و نغافو ة
دة لعبيئووة، واهليئووة اوكوميووة الدوليووة امل نيووة منومووا  دوليووة ) رنووامع األموو  املاحوودة اإلاووااا، و رنووامع األموو  املاحوو

  اغري املناخ(.
   املوقوووئ الشوووبكا الاووووا : 2016ميكووون ا طووو ن ععووو  ة وووة عموووول فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب املقق ووووعة ل وووا   (7)

<http://unfccc.int/2608.php>.  
 ،وكنووووودا ،والقوووووق ،و ووووونغافو ة ،واجلزااووووور ،و وووووريو ،و عييكوووووا ،وءو و ووووووارب ،وءملانيوووووا ،ءع وووووا  القريووووو  مووووون إثيو يوووووا (8)

واليا ان، وةبريان ميث ن منوماق دولياق ) رنامع األمو   ،والو يا  املاحدة األمريكية ،واهلند ،وكينيا ،وكولومبيا
   املاحدة اإلاااا و رنامع األم  املاحدة لعبيئة(.
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 .(9)مووؤ ر األطوراف الاا وئ عشوور   املرفو  األول  نوا  ععوو  دعووة وجهوت إليوو  وفلوا    وانااجا 
عمعوو    وءعموول القكوور   ، 2016 ل ووا  عمعوو  ة ووة تنقيووق   احملوورش الالوود  القريوو  وا ووا ر 

 . 2018-2017، وشرن   مناقشا  ءولية  شأن  رنامع عمع  لعقرتة 2016-2014القرتة 
. (10)موون نواموو  الووداةعا 10موون املووادة  29و  ا جامووان نق وو ، عوود ل القريوو  القلوورة  -10

واتق  القري  عع  اإل لا  عع  النقاب اللانوين احملدد  ثعثا األع ا ، القرب جيب  لا واا ععو  
  ءع ا  القري  شاادا  ع ووا  وا ودا  ءن يكونووا  اضورين شيقويا   ينموا جيووش لبليوة األع وا  نق

 املشا كة   ا جاماعا  عن    د. 
ويووورد   الققووول الثالووون ءدنووواا وصووو  مقق ووول لعالووود  احملووورش   تنقيوووق األنشووو ة امللووور ة  -11
 ،  ا   ذل  تقاصيل تنقيق   ض األنش ة الراي ية.2016 ل ا 

 2016التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل لعام  -الثاا ث 
 المواس التدريبية -ألف 

 برنامج تدريب فريق الخبراء التقنيين  -1 
، تشكيعة فري  الربا  الالنيق امل و  19-/  ء20اعامد مؤ ر األطراف،  وجب ملر ا  -12

 الووووربا  فريوووو  إىل األطووووراف رمووووؤ  وطعووووب املشوووواو ا  والاحعووووي   الدوليووووة وطراالوووو  وإجرا اتوووو . 
آةوووقا    ا عابوووا   ،لالنيوووق امل ينوووقا لعيوووربا  م اموووة تد يبيوووة  ووورامع وتنووووي  وضوووئ ا  اشوووا رب

، ا ووووانادا  إىل ء ووود  املووووواد الاد يبيووووة لقريوووو  الووووربا  17-/  ء2املووورفلق الثالوووون والرا ووووئ لعملوووور  
 عمعو ، ة وة و وجوب ال عوب ذلو  ععو   نوا  ا  اشوا رب، الوربا  فريو  ووضئ .(11)ا  اشا رب

 .2015-2014 القرتة   تد يبيا    رناجما  
الوووقرب ءعووودا فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب لقااووودة الوووربا   رنوووامع وقووود  ووودء تنقيوووق الاووود يب  -13

امل نيق  إجرا  الاحعيل الال  لعالا ير احملدثوة لقورتة ال وناق امللدموة مون األطوراف  وري املد جوة   
، مث لووول إىل  رنووامع دو ا  تد يبيووة ععوو  شووبكة اإلنرتنووت 2015األول   ني ووان/ء ريل املرفوو  

إىل الووربا  موون األطووراف املد جووة  رنووامع . وق وودمت دو ا  الاوود يب (12)2015   زيران/يونيوو  
  املرفووو  األول ل تقاقيوووة )األطوووراف املد جوووة   املرفووو  األول( واألطوووراف  وووري املد جوووة   املرفووو  

__________ 

(9) FCCC/CP/2013/10 131، القلرة. 
 .<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php>مااح عع :  (10)
 .4، القلرة 19-/  ء20امللر   (11)
  : الاا  املوقئ الشبكامااح عع   (12)

<http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis_of_burs/ite

ms/9279.php>. 
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، ًووا ًكوون عووددا  كبووريا  موون الووربا  موون إكمووال الاوود يب  نيوواح 2015ول منووق ني ووان/ء ريل األ
 ءدناا(. 68 ىت اآلن )انور القلرة 

   القووورتة مووون كوووانون الثاين/ينووواير إىل ءيوووا / لاووود يبا رنوووامع وق ووودمت اجلولوووة الثالثوووة مووون  -14
األطوووراف املد جوووة   ةبوووريا  مووون  12، ءكمووول 2016آب/ء  ووو س  15. و وووىت 2016 موووايو

 نيووواح،  الاووود يب رنوووامع ةبوووريا  مووون األطوووراف  وووري املد جوووة   املرفووو  األول  12و املرفووو  األول
 نيوواح موون تو وويئ ن ووام ةووربا      الاوود يب رنووامع و كوون ء   ووة ةووربا  ًوون  ووب  هلوو  إكمووال 

 يب الرا  وة م وامرة منوق جمال الاحعيل الال  لعالا ير احملدثوة لقورتة ال وناق. وموا شالوت جولوة الاود
 .2016، و وف تناها حبعول تشرين الثاين/نوفمرب 2016 وش/يولي  

  تحديث المواس التدريبية إلعداس البالغات الوطنية -2 
، من لدين موادا الاد يبية 2015فرغ فري  الربا  ا  اشا رب،   كانون األول/دي مرب  -15

   اغوري املنواخ والاكيو  م و . وءتيحوت تعو  املوواد   شوكل دو ا  ت عواملا علة  اليي  اللا عية لعاأثر 
. وقود ت رتوت املوواد الاد يبيوة احملد ثوة إىل العغوة القرن وية  ودع  (13)2016إلكرتوين   ءيعول/ وبامرب 

 من كندا، و ارتج  إىل لغا  األم  املاحدة الرمسية األةرى   نا   اوافر املوا د املالية. 

 السنتين لفترة المحدثة التقارير إعداس على التدريب سموا تحديث -3 
ا وايا ة  ملوا و د مون ت عيلوا  ععو  الودو ة األوىل مون  علوا  ال مول الاد يبيوة اإلقعيميوة  -16

ثووووووة لقوووووورتة ال ووووووناق   القوووووورتة  ، قووووووا  فريوووووو  الووووووربا  2015-2014 شوووووأن إعووووووداد الالووووووا ير احملدَّ
و دع  من األمانة،  راج ة موواد الاود يب اواليوة  2016ا  اشا رب،   إطا  ة ة عمع  ل ا  

املا علوووة  إعوووداد الالوووا ير احملدث وووة لقووورتة ال وووناق. وجووورى تو يووود موووواد الاووود يب حبيووون تركوووز ععووو  
املبوووادئ الاوجيهيوووة ل تقاقيوووة فيموووا يا عووو   إعوووداد "ال ناصوور الراي وووية أل كوووا  اإل ووو غ احملوووددة   

)يشوا   "ال ناق امللدمة مون األطوراف  وري املد جوة   املرفو  األول ل تقاقيوةالالا ير احملد ثة لقرتة 
وو ثووة لقوورتة ال ووناق(، و   ع اإل وو غ، إليهووا فيمووا يعووا  ا وو  املبووادئ الاوجيهيووة املا علووة  الالووا ير احملد 

 واألمثعة امل الاة ًا ق د  من تلا ير حمد ثة لقرتة ال ناق. 
واد تد يبيووة تكميعيووة عوون إجوورا ا  الليوواص واإل وو غ والاحلوو  وعوو وة ععوو  ذلوو ، ء عوود  موو -17

الداةعيوووووة   الالوووووا ير احملدثوووووة لقووووورتة ال وووووناق وعووووون إطوووووا  الشوووووقافية املنشوووووأ  وجوووووب اتقوووووام  وووووا يس، 
 ءدناا.  18وا ا يدمت تع  املواد    علا  ال مل الاد يبية اإلقعيمية املشا  إليها   القلرة 

__________ 

   ماا ة عع  املوقئ الشبكا الاا : (13)
<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php>. 
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  بية التطبيقية اإلقليميةحلقات العمل التدري -باء 
 العمل التدريبية اإلقليمية بشأن إعداس التقارير المحّدثة لفترة السنتين اتقحل -1 

ععو  إعوداد الالوا ير احملدثوة اد يب عل  إطا  اجلولة الثانية قا  فري  الربا  ا  اشا رب،  -18
ثوو    علووا  عموول   لوود ، 2018-2014اوووا  لعقوورتة    رنووامع عمعوو وجووب لقوورتة ال ووناق 

تد يبيووة إقعيميووة  شووأن إعووداد الالووا ير احملدثووة لقوورتة ال ووناق ملن لووة ءفريليووا وملن لوويت آ وويا واحملووي  
 .(14)اهلادئ وءو و ا الشرقية، وملن لة ءمريكا ال تينية والبحر الكا ييب

ادئ وع لووود   علوووا  ال مووول هبووودف ت زيوووز قووود ة الوووربا  الووووطنيق ععووو  ا وووايدا  املبووو -19
الاوجيهيوووة ل تقاقيوووة  شوووأن إعوووداد الالوووا ير احملدثوووة لقووورتة ال وووناق مووون ءجووول تي وووري إعوووداد  وووقا 

والوربا  امل ايعقوة ي وا   ثا وة منورب لابوادل اآل ا  والود وص ء الاد يبيوة الودو ا  وكانتالالا ير. 
  املا علة   معية إعداد الالا ير احملد ثة لقرتة ال ناق.

لا  ال مل اإلقعيمية الث   تي ها وفلا  جلدول ءعمال مشا  ، وصوممت وع لد   ع -20
 اتبوووان  وووع  ،حبيووون تانووواول، تيوووئ عناصووور اإل ووو غ األ ا وووية   الالوووا ير احملدثوووة لقووورتة ال وووناق

وت منت تع  اوعلا  عروضا  تلنية ق دمت ة ل اجلع وا  ال اموة، وجع وا  ء وئعة  .تقاععا
   إطا  ءفرقة مقغ رة.تقاععية  بيلية وءجو ة، و ا ين حماكاة ت

وءعرب املشا كون عون تلودير   وعلوا  ال مول وءقوروا  وأن الالوا ير احملدثوة لقورتة ال وناق  -21
 ووووا ءدوا  مقيوووودة لاحديوووود ا اياجووووا  البعوووودان وعرضووووها موووون ءجوووول الاموووواص الوووودع  اإلقعيمووووا 

ق ميكوون ءن تكووون ءداة  امووة، ععوو  والوودو . وا وواناع املشووا كون ءن الالووا ير احملدثووة لقوورتة ال وونا
الق يد الوط ، لوضئ ال يا وا  وال و  الوطنيوة. واقورتح املشوا كون طرااو  لاح وق الاود يب، 
مثل ت ومق ال ورو  مزيودا  مون األمثعوة ال معيوة وإجورا   وا ين حماكواة ومناقشوا   شوأن لوديا  

يهوووووا   شوووووأن  وووووبل لديووووود اإل وووو غ الراي وووووية و وووووبل الاغعوووووب ععيهوووووا،  وووووا   ذلووووو  تلووووودمي توج
املشا كون ءي ا  ءن تبوادل اووا     ءىا اياجا  املؤ  ا  والوكا   الوطنية من اللد ا . و 

مقيود    املرا ول األوىل مون عمعيوة امل ايعقوة اإلفرادية واملما  وا  الق وع  والوربا  والود وص 
املشاو ا  والاحعي   الدولية. و اإلضافة إىل ذل ، ءشا  املشا كون إىل ءن توفري الاد يب ععو  
الق يد دون اإلقعيما  يمكن فري  الربا  ا  اشوا رب مون تلودمي مزيود مون الودع  الالو  املوجو  

 مية. املقم  ةقيقا  وفلا    اياجا  املناط  دون اإلقعي

__________ 

  .FCCC/SBI/2016/15لة الوثي  قا   ال مل حبعلا  املا ع  الالرير يرد (14)



FCCC/SBI/2016/16 

GE.16-15834 8 

حلقةةات العمةةل التدريبيةةة اإلقليميةةة بشةةأن بنةةاء ندةةم مسةةتدامة إلسارة قةةوائم ال ةةرس الوطنيةةة  -2 
لغازات الدفيئة واستخدام المباسئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيةر المنةاخ 

 2006بشأن قوائم ال رس الوطنية لغازات الدفيئة لعام 
ععووو  امل وووا ة كمرجوووئ   ال وووادص عشووور     اجاماعووو وافووو  فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب -22

بنوا  نوو  م وادامة إلدا ة قوواا  اجلورد امل نيوة   علا  ال مل الاد يبية الا بيليوة اإلقعيميوة الوث   
عون اهليئوة اوكوميوة  2006الوطنية لغاشا  الدفيئة وا ايدا  املبادئ الاوجيهية القواد ة   عوا  

واملا علوووة  إعوووداد قوووواا  اجلووورد الوطنيوووة لغووواشا  الدفيئوووة )املشوووا  إليهوووا  الدوليوووة امل نيوووة  اغوووري املنووواخ
عن اهليئة اوكومية الدولية امل نية  اغري  2006يعا  ا   املبادئ الاوجيهية القاد ة   عا   فيما

ت ووت إ وودا ا املشوا كق موون من لووة ءفريليووا و ، 2016املنواخ(. وعلوود   علووا  ال مول   عووا  
ي  اهلوووادئ ومن لوووة ءو و وووا الشووورقية،  ينموووا ةققوووت اثناوووان ملن لووويت ءمريكوووا ومن لوووة آ ووويا واحملووو

ال تينية والبحر الكوا ييب، وذلو   الا واون موئ و ودة الودع  الالو  املنبثلوة عون فرقوة ال مول امل نيوة 
فري   لواا  اجلرد الوطنية لغاشا  الدفيئة والاا  ة لعهيئة اوكومية الدولية امل نية  اغري املناخ. وقد  

ا  اجلرد املبادئ الاوجيهية املنلحة إلعداد قواالربا  ا  اشا رب عرضا  عن ا نالال من ا ايدا  
، عون اهليئوة اوكوميوة الدوليوة امل نيوة  اغوري املنواخ 1996، القاد ة   عوا  الوطنية لغاشا  الدفيئة

 . (15)2006القاد ة   عا  لعهيئة إىل ا ايدا  املبادئ الاوجيهية 
وءعووورب املشوووا كون    علوووا  ال مووول عووون امانوووا   لألمانوووة لانويمهوووا  علوووا  ال مووول  -23

الاد يبيوووة اإلقعيميوووة. وكوووان م ووواوى  ضوووا املشوووا كق عاليوووا  فيموووا يا عووو    ووومون  علوووا  ال مووول 
الووووث   و انويمهووووا. وءقوووور املشووووا كون  قااوووودة الاوووود يب، و   وووويما فيمووووا يا عوووو   ا بيوووو  املبووووادئ 

عوون اهليئووة اوكوميووة الدوليووة امل نيووة  اغووري املنوواخ. وعوو وة ععوو   2006  عووا   الاوجيهيووة القوواد ة
 ذل ، طعب املشا كون توفري مزيد من فرص الاد يب، و   يما الاد يب ال معا.

 اإللكتروني التدريب برامج -جيم 
 سورات التعلم اإللكتروني -1 

و ا  ت عوووو  إلكوووورتوين جديوووودة  وووواعد  األمانووووة فريوووو  الووووربا  ا  اشووووا رب   إعووووداد د -24
ا ووانادا  إىل ء وود  املووواد الاد يبيووة الوويت وضوو ها فريوو  الووربا  ا  اشووا رب  شووأن إعووداد الب  ووا  

. وقووووود ن شووووور  دو ا  الوووووا ع  (16)الوطنيوووووة امللدموووووة مووووون األطوووووراف  وووووري املد جوووووة   املرفووووو  األول
اووح وااواين ععو  موقوئ ، و وا ماا وة مون ةو ل الا وييل املق2015اإللكرتوين   آذا /موا ص 

: يعووووا مووووا اإللكوووورتوين الووووا ع  دو ا  وتانوووواول .(17)لألمانووووةنوووووا  إدا ة الووووا ع  اإللكوووورتوين الاووووا ئ 

__________ 

  .FCCC/SBI/2016/INF.17يرد الالرير املا ع  حبعلا  ال مل  قا   الوثيلة  (15)
  .22، القلرة FCCC/SBI/2012/33عع  النحو امل عوب   الوثيلة  (16)
  .<https://climate.csod.com/client/climate/default.aspx> :عع  ماا ة (17)
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( تليووي  الايقيو  موون آثووا  تغووري املنوواخ؛ 2تليوي  اللا عيووة لعاووأثر  اغووري املنواخ والاكيوو  م وو ؛ ) (1)
 ( اللواا  الوطنية جلرد  اشا  الدفيئة. 3)

ثوووة الووويت ءعووود ا فريوووا  تلوووا   وجووورى  -25   الوووربا  اعووو  الووودو ا  حبيووون تا ووومن املوووواد احملد 
واليت تا ع   اليي  اللا عية لعاأثر  اغري املناخ والاكي  م  . وءضوح   2015ا  اشا رب   عا  

 يكوول الووودو ا  مقووومما  حبيووون ياووويو اةايووا  دو ة وا ووودة ءو عووودة دو ا  ويي ووور مراج وووة املوووواد 
وقووت   وو  وميكوون موون إد اى ءرب حماوووى جديوود ءو إضووا    امل ووالبل. و اإلضووافة الاد يبيووة   

 إىل ذل ،  يكون  لدو  املشا كق اوقول عع  شهادة عند إكمال الدو ة.
مشووووا كا   172وقوووود  عووووغ ال وووودد اإلتووووا  لعمشووووا كق امل وووويعق   الوووودو ا  الا عيميووووة  -26
 . 2016آب/ء   س  15  

  اإللكترونية التفاعلية قاعدة البيانات -2 
، 19-/  ء19موووون مرفوووو  امللوووور   2عموووو    ووووالقلرتق القوووورعياق )ل( و)و( موووون القلوووورة  -27
فريوو  الووربا  ا  اشووا رب،   وواعدة األمانووة، قاعوودة  يانووا  إلكرتونيووة تقاععيووة وءطعوو  ععيهووا  ءنشووأ
 .eNetwork"(18)" ا  
جلميوئ م وايدميها إمكانيوة الوصوول إىل امل عوموا  ذا   "eNetwork"وتايو قاعودة  يانوا   -28

عيووربا ، لقاعوودة  يانووا  عوون بحوون الالقووعة  إعووداد الب  ووا  الوطنيووة والالووا ير احملدثووة لقوورتة ال ووناق، و 
 وطرح ء ئعة عع  فري  الربا  ا  اشا رب، واملشا كة   مناديا  النلاش عع  شبكة اإلنرتنت. 

. 2016  عووا   "eNetwork"  اشووا رب لوودين قاعوودة  يانووا  واصوول فريوو  الووربا  او  -29
مون الوربا  مون ا  وقد ءصوبحت إمكانيوة الودةول إىل موق هوا ماا وة جمانوا ، ًوا  ويمك ن عوددا  كبوري 

 الدةول إىل املوقئ وا  اقادة من حماواا. 
ععووو  قاعووودة البيانوووا  اصووول فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب لووودين امل عوموووا  املاا وووة و يو  -30

دو يووا ،  الا وواون الوثيوو  مووئ  رنووامع األموو  املاحوودة اإلاووااا و رنووامع األموو  املاحوودة لعبيئووة واهليئوووة 
  اوكومية الدولية امل نية  اغري املناخ.

  الحلقات الدراسية الشبكية -3 
 علووا   كووان فريوو  الووربا  ا  اشووا رب قوود علوود،   وقووت إعووداد  ووقا الالريوور، مخووس -31

تليووي  تناولووت ثوو   منهووا  ،دقيلووة 90د ا ووية شووبكية مواضووي ية  العغووة اإلنكعيزيووة موودة كوول منهووا 
تليوووي  الايقيووو  مووون آثوووا  تغوووري  اللا عيوووة لعاوووأثر  اغوووري املنووواخ والاكيووو  م ووو  واثناوووان منهوووا موضوووون

 جموال  نوا  املناخ، وذل  هبدف اوقاظ عع  الزة  القرب ء دثا  املباد ا  الويت اذوق ا القريو   
، منهووا  علووة 2016اللوود ا . وموون امللوور  علوود مخووس  علووا  د ا ووية شووبكية إضووافية   عووا  

__________ 

 .<https://process.unfccc.int/sites/eNET/SitePages/Home.aspx> ماا ة عع : (18)
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د ا ية  العغة القرن ية  شأن تليي  الايقي  من آثا  تغري املناخ، وءةرى  العغوة اإل وبانية  شوأن 
 تليي  اللا عية لعاأثر  اغري املناخ والاكي  م  . 

قا عيووة الاووأثر  اغووري املنوواخ والاكيووو  تليووي  شووبكية الوويت تناولووت ءمووا اوعلووا  الد ا ووية ال -32
واملووا د املاايوة. وءموا اوعلوا  الد ا وية  ،و ينا يو ا  تغري املنواخ ،م  ، فركز  عع  إطا  الاليي 

الشبكية اليت تناولت موضون الايقي  من آثا  تغري املنواخ، فركوز  ععو  ال ووا  الراي وية الويت 
إجوورا  تليووي  ملوودى الايقيوو  موون آثووا  تغووري املنوواخ وععوو  الاحووديا  وال لبووا  جيووب اتباعهووا عنوود 

 الراي ية املقادفة فيما ياقل  الايقي  من آثا  تغري املناخ   ق ان اإلمداد  ال اقة. 
مشا كا  اوعلا  الد ا ية الشبكية الث   اليت تناولت موضون تليوي   164وقد   ر  -33

مشا كا  اوعلاق الد ا وياق الشوبكياق  80،  ينما   ر املناخ والاكي  م  لعاأثر  اغري اللا عية 
العاووق تناولاووا موضووون تليووي  الايقيوو  موون آثووا  تغووري املنوواخ، موون  يوونه  ًثعووون عوون اوكومووا  

فرصوووة  الوطنيوووة و وووا ثون وءةقووواايون تلنيوووون. وءتا وووت اوعلوووا  الد ا وووية الشوووبكية لعمشوووا كق
 وقودلاحاو  م ه  من    د وطرح ء ئعة قد  الربا  فوو ا   دودا  مققوعة ععيهوا. الا ع  من الربا  وا

 . م ايدمي  لقاادة الشبكا املوقئ عع  ال  رو  ء تيحت
، ومن امللرتح ءن تركز ععو  تليوي  2017 عا    الشبكية الد ا ية اوعلا  و ااواصل -34

 اجلرد الوطنية لغاشا  الدفيئة. قا عية الاأثر  اغري املناخ والاكي  م   وقواا  

 2016األنشطة األخرى المتوخاة في خطة العمل لعام  -سال 
 المبةةةاسئ" مراجعةةةة لةةةدى المسةةةتقبل فةةةي فيهةةةا الندةةةر ي ةةةب التةةةي العناصةةةر بشةةةأن توصةةةيات -1 

 األول" المرفق في المدرجة غير األطراف من المقدمة الوطنية البالغات إلعداس التوجيهية
، ءجووورى فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب، 19-/  ء19)د( مووون مرفووو  امللووور  2 وووالقلرة عمووو    -35

  اعدة األمانة، د ا ة ا القوااية لاحديود القو و ا  املقوادفة   ا وايدا  املبوادئ الاوجيهيوة 
إلعووووووداد الب  ووووووا  الوطنيووووووة امللدمووووووة موووووون األطووووووراف  ووووووري املد جووووووة   املرفوووووو  األول ل تقاقيووووووة، 

 ن إدةاهلا عع  تع  املبادئ الاوجيهية. والاح ينا  اليت ميك
وءعود فريو  الوربا  ا  اشوا رب و قوة لعيعيوة قود  فيهوا توصويا   شوأن املبوادئ الاوجيهيووة  -36

امللبعة واقرتا ا  ترما إىل توضويو املبوادئ الاوجيهيوة   ضوو  الا وو ا  األةورية الويت  ودثت   
ير  الن وبة إىل األطوراف  وري املد جوة   املرفو  إطا  ا تقاقيوة مون ءجول تي وري عمعيوة تلودمي الالوا  

. ولدى إعوداد الو قوة، ءةوق فريو  الوربا  ا  اشوا رب   اعابوا ا املودة   الويت قودماها (19)األول
األطوووراف  وووري املد جوووة   املرفووو  األول مووون ةووو ل الد ا وووة ا  القوووااية الووويت ءجرا وووا   القووورتة 

وامل عوما  الوا دة   الالا ير ذا   2016الثاين/يناير وكانون  2015املمادة  ق ءيعول/ بامرب 
 ،  ا فيها تلا ير  علا  ال مل والالا ير الالنية األةرى.2011القعة اليت ء عد  منق عا  

__________ 

(19) FCCC/SBI/2016/17 . 
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 تشكيل فريق الخبراء التقنيين  -2 
فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب ء ووواف ، 19-/  ء19)ح( مووون مرفووو  امللووور  2لرة عمووو    وووالق -37

 اهووا   تشووكيل فريوو  الووربا  ر الالرير الووقرب قدماوو  األمانووة والووقرب ت ووت فيوو  ة صووة عععمووا   وو
الالنيووق املكعوو   ووإجرا  الاحعيوول الالوو  لعالووا ير احملدثووة لقوورتة ال ووناق امللدمووة موون األطووراف  ووري 

 املد جة   املرف  األول. 
تلو  لعالوا ير  ، كانت األمانوة قود نوموت مخوس جوو   لعيول2016و ىت آب/ء   س  -38

طرفوووا  مووون األطوووراف  وووري املد جوووة   املرفووو  األول. وشوووا      27احملدثوووة لقووورتة ال وووناق امللدموووة مووون 
ةبووريا  موون األطووراف املد جووة و ووري  69مووا جمموعوو   ،كأع ووا    فريوو  الووربا  الالنيووق  ،الاحعيوول الالوو 

 .اواليون وال ا لون اشا رب فري  الربا  ا  املد جة   املرف  األول،  ن فيه  ءع ا   
،  العغا  الويت ق ودمت هبوا الالوا ير احملد ثوة لقورتة ال وناق الالنيقوقد تأثر تشكيل فري  الربا   -39

 .وتوجيها  فري  الربا  ا  اشا رب لر ا  مؤ ر األطراف ذا  القعة ف    عن ا رتشادا 
  ال ادص عشر،  الالرير القرب قدما  وء اف فري  الربا  ا  اشا رب ععما ،   اجاماع -40

، عون القوو و ا  املقوادفة   تشوكيل فريوو  19-/  ء20موون مرفو  امللور   2لعقلورة  األمانوة وفلوا  
مث ناقشووو . وتشووومل  وووقا    وووقا الشوووأن، والووود وص امل ووواقادة  2015  عوووا  الوووربا  الالنيوووق 

 الق و ا  ما يعا:
فريو  الوربا  الالنيوق، موئ مراعواة شوروف توافر عدد حمودود مون الوربا  لاشوكيل  (ء) 

املوووؤ    امل عو وووة، والوووربة، وم رفوووة لغوووة ءةووورى  وووري العغوووة اإلنكعيزيوووة، والاوشيوووئ اجلغووورا ، و ثيووول 
 األطراف املد جة و ري املد جة   املرف  األول؛

، عع  الربا  املشا كق   عمعيا  ًاثعة جمراة   إطا  ا تقاقيةالكبري ال عب  (ب) 
 تازامن ء يانا  مئ عمعية الاحعيل الال  لعالا ير احملدثة لقرتة ال ناق. 

و   وووقا ال ووويام، قووور  فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب إنشوووا  فرقوووة عمووول لكوووا عوووررب لعوووي    -41
ما ملا  لعق و ا  املقادفة   تشوكيل فريو  الوربا  الالنيوق املكعو   وإجرا  لعيول تلو  لعالوا ير 

ة ال وووناق امللدمووة موون األطوووراف  ووري املد جووة   املرفووو  األول، وذلوو  هبوودف لديووود احملدثووة لقوورت 
 واقرتاح اوعول اليت ت اجل  قا الليود والق و ا  ءو ذق  من  د ا.

وتاووأل  فرقووة ال موول موون عشوورة ءع ووا  موون فريوو  الووربا  ا  اشووا رب  واقووئ ع وووين موون   -42
مون الودول األفريليوة، وث ثوة ءع وا  مون األطوراف كل من من ليت آ يا واحملي  اهلادئ وع وين 

 املد جة   املرف  األول، وةبري من وكالة  كومية دولية.
ءن فرقووة ال موول  قوودد إعووداد  عشووراجاماعوو  ال ووا ئ   ععوو  فريوو  الووربا  ا  اشووا رب و  -43

  تلرير ءو  ف عب إليها ءن تناها من إعداد تلرير ا لكا ينور في    اجاماع  امللبل.
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الخبةةةةراء والمندمةةةةات الحكوميةةةةة الدوليةةةةة األخةةةةرى   أفرقةةةةةالتعةةةةاون مةةةةع  -رابعاا  
  والتعاون في أنشطة أخرى ذات صلة مقررة في إطار االتفاقية

  ظ فري  الربا  ا  اشا رب ءن مشا كا    ءنش ة ءفرقة الوربا  األةورى هلوا ء يوة    -44
  وا ئ شوامل ل ودة ق اعوا  و  ا اكشواف ءوجو  إقامة  وا   مئ األنش ة األةورى الويت تا و  
ةر، و   يما  اها ءو   تكمعة كل منها عمل اآلالاآش  وفرص الا اون  ق األفرقة   إطا  ءنش

 فيما يا ع   بنا  قد ا  األطراف  ري املد جة   املرف  األول.
ا  اشووووا رب  و  إطوووا  الاواصووول مووووئ ءفرقوووة الووووربا  األةووورى، ءطعووووئ  اووويس فريوووو  الوووربا  -45

و رنوووووامع عمعووووو   2016اهليئوووووا  األةووووورى املنشوووووأة  وجوووووب ا تقاقيوووووة ععووووو  ة وووووة عمعووووو  ل وووووا  
، و وو   إىل ا اكشوواف جمووا   الا وواون املمكنووة م هووا موون ءجوول تلوودمي 2018-2016 لعقوورتة

 ءقق  قد  من امل اعدة إىل األطراف  ري املد جة   املرف  األول. 

 ل نة التكيف -ألف 
ة الاكيوو  ععوو  ءن ذاووا  ء وود ءع ووااها لع موول كيبووري   اوعلووة الد ا ووية وافلووت جلنوو -46

،  شووأن تليووي  2016الشووبكية امللبعووة الوويت  ووي لد ا فريوو  الووربا  ا  اشووا رب،   ءيعول/ ووبامرب 
 اللا عية لعاأثر واللد ة عع  الاكي .

 منتدى سيربان بشأن بناء القدرات  -باء 
ا  اشووا رب  النيا ووة عوون القريوو    ا جامووان الووامس ملناوودى شووا    اوويس فريوو  الووربا   -47

ءثنا  الدو ة الرا  ة واأل   ق لعهيئة  2016ءيا /مايو  20دير ان  شأن  نا  اللد ا ، امل لود   
 القرعية لعانقيق. وك رص ا جامان لا زيز اللد ة عع  تنقيق اتقام  ا يس.

 معوو   شووأن اوعووول املعمو ووة واملباكوورة املقووممة وقوود  فريوو  الووربا  ا  اشووا رب عرضووا  ل -48
ةقيقووا  لبنووا  ءو ل ووق قوود ا  البعوودان الناميووة ععوو  تعبيووة ا اياجووا  حمووددة، مثوول ا وواحدا  
ءدوا  ومنايووا  ت عيميووة ععوو  شووبكة اإلنرتنووت  شووىت العغووا    ووايدامها   إعووداد الب  ووا  

  الوطنية والالا ير احملد ثة لقرتة ال ناق.
لألطووووراف واجلهووووا  األةوووورى  (20)مناوووودى دير وووواناجامووووان قوووود ءتوووويو الالريوووور املا عوووو   و  -49

 صا بة املقعحة. 

__________ 

(20) FCCC/SBI/2016/14. 
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برنامج الدعم العالمي إلعداس البالغات الوطنية والتقارير المحّدثة لفترة السنتين  -جيم 
 المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول

شوووا    اووويس فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب   ا جاموووان األول لعينوووة ا  اشوووا ية ملشووورون  -50
الربنووامع املشوورت   ووق  رنووامع األموو  املاحوودة لعبيئووة و رنووامع األموو  املاحوودة اإلاووااا وامل وو   الوودمي 

اف  وري الدع  ال املا إلعداد الب  وا  الوطنيوة والالوا ير احملدثوة لقورتة ال وناق امللدموة مون األطور 
 . 2016شباف/فرباير  1املد جة   املرف  األول ) رنامع الدع  ال املا(، امل لود    ون،   

و  ا جاموواعق ال ووادص عشوور وال ووا ئ عشوور لقريوو  الووربا  ا  اشووا رب، قوود  ءع ووا   -51
عوون  القريو  موون  رنوامع األموو  املاحودة اإلاووااا و رنوامع األموو  املاحودة لعبيئووة م عوموا  م وواكمعة

 الالد  احملرش   تنقيق  رنامع الدع  ال املا. 
 الاد يبيوووة املوووواد ترتوووة تشووومل و وووا ال ووواملا، الووودع   رنوووامع موووئ الا ووواون جموووا   القريووو  و ووودد -52

 املوواد ونشور الشوبكية، الد ا وية اوعلوا  وتنووي  ال وناق، لقورتة احملد ثوة والالا ير الوطنية الب  ا  إلعداد
وط  ودون اإلقعيموووا، الووو امل ووواويق ععووو  عمووول  علوووا  علووود ةووو ل مووون القريووو  ءعووود ا الووويت الاد يبيوووة

  وا ض  ن  أنش ة الاوعية املا علة  إعداد الب  ا  الوطنية والالا ير احملد ثة لقرتة ال ناق.

 مباسرة بناء القدرات من أجل الشفافية -سال 
 ني ووووان/ 11لاشوووواو رب، امل لووووود   شووووا    اوووويس فريوووو  الووووربا  ا  اشووووا رب   اووووووا  ا -53
،  شأن مباد ة  نا  اللود ا  مون ءجول الشوقافية، وعور  الورايس عمول القريو ، موئ 2016 ء ريل

الرتكيز عع  امل اعدة الالنية امللدمة إىل األطوراف  وري املد جوة   املرفو  األول مون ءجول ا وايقا  
 شروف اإل  غ احملددة   ا تقاقية. 

 2017المقررة لعام األنشطة  -خامساا  
 ،2018-2016، وفلوا  لربنوامع عمعو  لعقورتة 2017 ي لد فري  الربا  ا  اشوا رب   عوا   -54

 .  ع عة من  علا  ال مل الاد يبية اإلقعيمية  شأن تليي  الايقي  من آثا  تغري املناخ
القرعية لعانقيوق   اهليئة اليت ةعقت إليها  انااجا  ا  اشا رب وحبن فري  الربا  ا  -55

 شوووأن الووودع  املوووا  والالووو  الووويت  ثوووت فيهوووا اهليئوووة القرعيوووة البعووودان  (21)دو  وووا الرا  وووة واأل   وووق
 ،املالدمووة األطووراف املد جووة   املرفوو  الثوواين ل تقاقيووة والبعوودان املالدمووة األطووراف األةوورى اللوواد ة

وقوود   فريوو  الووربا  ا  اشووا رب املوووا د املاليووة عموول القريوو .  ععوو  توووفري املوووا د املاليووة لانقيووق  رنووامع
)انووور املرفوو  الثوواين(. و  ووظ القريوو   2018-2017 ال شمووة لوودع  تنقيووق  رنووامع عمعوو  لعقوورتة
 توافر موا د حمدودة جدا    الوقت الرا ن.

__________ 

(21) FCCC/SBI/2016/8 40، القلرة. 
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األموووواكن والاوووووا يم احملووووددة مبوووودايا  لعمنا ووووبا  امللوووور  تنويمهووووا    1وتوووورد   اجلوووودول  -56
، و وووا تشوووكل األ وووواص الوووقرب ت ووواند إليووو  األمانووووة لعشووورون   الرتتيبوووا  اإلدا يووووة 2017 عوووا 

 والعوج اية والالنية وإجرا ا  الدع  ال شمة.
   1اجلدول 

األمةةا ن والمواعيةةد المحةةدسة مبةةدئياا للمناسةةبات التةةي مةةن المقةةرر أن يندمهةةا فريةةق الخبةةراء 
 2017االستشاري في عام 

 الاا يم املكان املنا بة
 2017شباف/فرباير  16-14 ءملانيا -  ون  ا  اشا رب الربا  لقري  عشر الثامن ا جامان

 علة عمل تد يبية  شأن تليي  الايقيو  مون آثوا  
 تغري املناخ لقاادة الدول األفريلية

  يالر    لا   يالر    لا  

 علة عمل تد يبية  شأن تليي  الايقيو  مون آثوا  
املناخ لقااودة دول من لوة آ ويا واحملوي  اهلوادئ  تغري

 ودول ءو و ا الشرقية

  يالر    لا   يالر    لا  

 علة عمل تد يبية  شأن تليي  الايقيو  مون آثوا  
تغووووري املنوووواخ لقااوووودة دول ءمريكووووا ال تينيووووة ومن لووووة 

 البحر الكا ييب

  يالر    لا   يالر    لا  

  يالر    لا   يالر    لا   ا  اشا رب ربا ال لقري  عشر الاا ئ ا جامان

وعووو وة ععووو  ذلووو ،  ووودد فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب مبووودايا ،   اجاماعووو  ال وووا ئ عشووور،  -57
 :يعا ما األنش ة  قا وتشمل. 2018-2017  ض األنش ة اليت يود ا ض  ن هبا   القرتة 

اجلورد الوطنيوة لغواشا  الدفيئوة حبيون تانواول  تنليو املواد الاد يبية املا علة  لوواا  (ء) 
 ؛2006ا ايدا  املبادئ الاوجيهية إلعداد قواا  اجلرد الوطنية لغاشا  الدفيئة ل ا  

إعووداد مووواد تد يبيووة تكميعيووة  شووأن منهييووا  تليووي  توودا ري الايقيوو  وآثا  ووا  (ب) 
 واإل  غ عنها؛

ا  إضووافية  شووأن تليووي  الوودع  إعووداد مووواد تد يبيووة تكميعيووة وت وومينها إ شوواد (ى) 
 ال ش  وامللد  واإل  غ عن ؛

وضوووئ جمموعوووة ءدوا  هبووودف تلووودمي إ شوووادا  تلنيوووة  شوووأن الاح وووري ل معيوووة  (د) 
 املشاو ا  والاحعي   الدولية وعرضها واملشا كة فيها؛

 تنوي   علا  د ا ية شبكية حمددة اهلدف. (ل) 
وطعووووب فريوووو  الووووربا  ا  اشووووا رب موووون األمانووووة ءن ت وووود مووووقكرا  مقا يميووووة عوووون  ووووقا  -58

األنشوووو ة وءن ت وووومنها،   تعووووة ءمووووو ، ةيووووا ا  وملرت ووووا  لعم ووووا قوووودما     ووووقا األنشوووو ة 
مواصووعة ل ووينها و/ءو النهووو  هبووا، وذلوو  لكووا ينووور فيهووا   اجاماعوو  الثووامن عشوور )انووور  ءو
 ءدناا(.  83و 82رتق لالق
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 2016-2014تنفيذ برنامج عمل فريق الخبراء االستشاري للفترة تقييم  -ساسساا  
 معلومات أساسية -ألف 

قر  مؤ ر األطراف،   دو تو  الاا و ة عشورة، ءن ي وامر عمول فريو  الوربا  ا  اشوا رب  -59
. ووضووئ فريوو  الووربا  ا  اشووا رب،   2018إىل عووا   2014ملوودة مخووس  وونوا   اوود موون عووا  

،  رنوامع عمعو  2014كانون الثاين/ينواير   28و 27اع  اوادرب عشر امل لود    ون يوما اجام
لكوووا  2015، واتقووو  ععووو  ا ا راضووو  وتنليحووو   ووونويا  ا اووودا   مووون عوووا  2018-2014لعقووورتة 

يأةووووق   اعابووووا ا الالوووود  احملوووورش   تنقيووووق األنشوووو ة امللوووور ة، وكووووقل  ال ناصوووور ذا  القووووعة موووون 
  .2014اليت كان من امللر  ءن ي  ها   عا   (22)عة األمدا  رتاتييية ال وي

،  قريوووووو  الووووووربا  (23)واأل   ووووووق اواديووووووة دو  ووووووا   ،لعانقيووووووق القرعيووووووة اهليئووووووة وءشوووووواد  -60
  .(24)وض   وتنقيقا  رنامع عمع لا  اشا رب 

 تقديم المشورة التقنية إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ  -باء 
، عوووددا  مووون 2016إىل عوووا   2014ا  اشوووا رب   القووورتة مووون عوووا  ءعووود فريووو  الوووربا   -61

الالا ير الالنية لكا تنور فيها اهليئوة القرعيوة لعانقيوق، وذلو  هبودف اإل و غ عون الالود  احملورش   
تنقيووق  رنووامع عمعوو  وإ وودا  املشووو ة الالنيووة ذا  القووعة إىل اهليئووة القرعيووة. وتوورد   املرفوو  األول 

  ير.قاامة  اع  الالا

 تقديم المشورة والدعم التقنيين إلى األطراف غير المدرجة في المرفق األول  -جيم 
)ء( و)و( مووووووون مرفووووووو  2ءعووووووود  فريووووووو  الوووووووربا  ا  اشوووووووا رب، وفلوووووووا  لعقلووووووورتق القووووووورعياق  -62
جيمووئ ويولوو  امل عومووا  املاا ووة  شووأن املشوواكل وال لبووا   (25)، تلريوورا  تلنيووا  19-/  ء19 امللوور 

والوود وص امل وواقادة واملما  ووا  الق ووع  فيمووا يا عوو    معيووة إعووداد الب  ووا  الوطنيووة والالووا ير 
 احملد ثة لقرتة ال ناق امللدمة من األطراف  ري املد جة   املرف  األول.

 رب   جمال لديد امل واعدة الالنيوة وتوفري وا وقد وج   الالرير عمل فري  الربا  ا  اشا -63
لاعبيووووة ا اياجووووا  األطووووراف  ووووري املد جووووة   املرفوووو  األول وشووووك ل مقوووود ا  لعوووود وص امل وووواقادة 

 ءداة  ثا ووة الالريوور كووان ذلوو ، إىل و اإلضووافة واملما  ووا  الق ووع   الن ووبة إىل  ووقا األطووراف.
 . وءنش ا  عمع   رنامع وضئ   لعقري  إ شادية
__________ 

(22) FCCC/SBI/2014/INF.15. 
(23) FCCC/SBI/2014/21 19، القلرة.  
  ، املرف  األول.FCCC/SBI/2014/17يرد   الوثيلة  (24)
(25) FCCC/SBI/2014/INF.16 . 
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وواصل فري  الربا  ا  اشا رب تلدمي املشو ة والدع  الالنيق إىل األطراف  ري املد جوة  -64
  املرفوووو  األول،   وووووبل منهوووووا تنوووووي   علوووووا  عمووووول تد يبيووووة ت بيليوووووة ودو ا  ت عووووو  إلكووووورتوين 
ع  و علا  د ا ية شبكية عن اللواا  الوطنية جلرد  اشا  الدفيئة، وتليي  قا عية الاأثر واللد ة ع

 الاكي ، وتليي  تدا ري الايقي .
، قاامووة 2018-2014و وود   فريوو  الووربا  ا  اشووا رب،   إطووا   رنووامع عمعوو  لعقوورتة  -65

 2015-2014موادا الاد يبية اوالية املا علة  اليي  اللا عية لعاوأثر واللود ة ععو  الاكيو    القورتة 
اد يبيوة الا بيليوة اإلقعيميوة املا علوة  اليوي  حبين تقبو املواد اجلديدة ماا ة قبل  علا  ال مل ال

. و  وعيوووووت   عمعيوووووة 2015اللا عيووووة لعاوووووأثر واللوووود ة ععووووو  الاكيووووو  وامللوووور  تنويمهوووووا   عووووا  
الاحدين آةر امل ايدا    إطا  ا تقاقية، وكقل  آةر الا و ا  ال عميوة، و   ويما الناوااع 

ية الدولية امل نيوة  اغوري املنواخ، الويت ءصوبحت ماا وة الوا دة   تلرير الاليي  الامس لعهيئة اوكوم
ثووة الوويت ءعوود ا القريوو     ععوو  ا طوو ن وميكوون .2014و 2013  عوواما  املووواد الاد يبيووة احملد 

 . (26)املوقئ الشبكا ل تقاقية
، نووووو  فريوووو  الووووربا  ا  اشووووا رب،   وووواعدة األمانووووة و وووودع  مووووا  2014ومنووووق عووووا   -66

األطووووووراف   ا تقاقيووووووة واملنومووووووا  الدوليووووووة،  علووووووا  ال موووووول الاد يبيووووووة الا بيليووووووة موووووون  وتلوووووو 
 الاالية: الا ئ

 علوووة ال مووول الاد يبيوووة ملن لوووة ءمريكوووا ال تينيوووة والبحووور الكوووا ييب  شوووأن إعوووداد  (ء) 
 الالوا ير احملدثوة لقورتة ال وناق امللدموة مون األطوراف  وري املد جوة   املرفو  األول، الويت ع لوود   

 ؛2014 وش/يولي   18إىل  16مدينة  نما،  بنما،   القرتة من 
 علووة ال موول الاد يبيووة اإلقعيميووة ملن لوويت آ وويا واحملووي  اهلووادئ وءو و ووا الشوورقية  (ب) 

 شأن إعداد الالا ير احملدثة لقرتة ال ناق امللدمة من األطراف  ري املد جوة   املرفو  األول، الويت 
 ؛2014ءيعول/ بامرب  10إىل  8ينيا،   القرتة من ع لد    يريقان،  أ م

 علة ال مل الاد يبية ملن لوة ءفريليوا  شوأن إعوداد الالوا ير احملدثوة لقورتة ال وناق  (ى) 
امللدمووووة موووون األطووووراف  ووووري املد جووووة   املرفوووو  األول، الوووويت ع لوووود     ووووون،  أملانيووووا،   القوووورتة 

 ؛2015شباف/فرباير  25إىل  23 من
ة ال مووول الاد يبيوووة الا بيليوووة ملن لووويت آ ووويا واحملوووي  اهلوووادئ وءو و وووا  شوووأن  علووو (د) 

تليووي  اللا عيوووة لعاووأثر واللووود ة ععوو  الاكيووو ، الوويت ع لووود    فينايووان،  مهو يوووة  و الدميلراطيوووة 
 ؛2015 وش/يولي   3 زيران/يوني  إىل  29الش بية،   القرتة من 

__________ 

(26) <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_ 

documents/items/349.php>. 
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 علووة ال موول الاد يبيووة الا بيليووة ملن لووة ءمريكووا ال تينيووة والبحوور الكووا ييب  شووأن  (ل) 
تليوووي  اللا عيوووة لعاوووأثر واللووود ة ععووو  الاكيووو ، الووويت ع لووود    ء ن ووويون،  بوووا ا وارب،   القووورتة 

 ؛ 2015 وش/يولي   31إىل  27 من
للا عيووووة لعاووووأثر  علووووة ال موووول الاد يبيووووة الا بيليووووة ملن لووووة ءفريليووووا  شووووأن تليووووي  ا (و) 

 2ءيعول/ وبامرب إىل  28واللد ة عع  الاكي ، اليت ع لد    موراكش،  واملغرب،   القورتة مون 
 ؛2015تشرين األول/ءكاو ر 

 علة ال مل الاد يبية ملن لوة ءفريليوا  شوأن إعوداد الالوا ير احملدثوة لقورتة ال وناق  (ش) 
الووويت ع لووود    لووووما،  او وووو،   القووورتة امللدموووة مووون األطوووراف  وووري املد جوووة   املرفووو  األول، 

 ؛2016شباف/فرباير  24إىل  22 من
 علة ال مل الاد يبية ملن ليت آ يا واحملي  اهلادئ وءو و ا الشرقية  شأن إعوداد  (ح) 

الالوا ير احملدثوة لقورتة ال وناق امللدموة مون األطوراف  وري املد جوة   املرفو  األول، الويت ع لوود     
 ؛ 2016ني ان/ء ريل  6إىل  4 نكا،   القرتة من  كولومبو،   ررب

 علوووة ال مووول الاد يبيوووة ملن لوووة ءمريكوووا ال تينيوووة والبحووور الكوووا ييب  شوووأن إعوووداد  (ف) 
الالوا ير احملدثوة لقورتة ال وناق امللدموة مون األطوراف  وري املد جوة   املرفو  األول، الويت ع لوود    

 . 2016 وش/يولي   6إىل  4 ودين  ارب،   انت لو يا،   القرتة من 
الووويت الوووث   وشوووا   ءع وووا  القريووو  كيوووربا     علوووا  الاووود يب الا بيليوووة اإلقعيميوووة  -67

،  الا وووواون مووووئ اهليئووووة اوكوميووووة الدوليووووة، والوووويت تناولووووت 2016نوماهوووا األمانووووة ال امووووة   عووووا  
 ووووايدا  املبووووادئ موضوووووعا  نووووا  نووووو  م ووووادامة إلدا ة قووووواا  اجلوووورد الوطنيووووة لغوووواشا  الدفيئووووة وا

القووواد ة عووون اهليئوووة اوكوميوووة الدوليوووة  شوووأن إعوووداد قوووواا  اجلووورد الوطنيوووة  2006 الاوجيهيوووة ل وووا 
 ءع ا(. 22 )انور القلرة

ةبوووريا  وطنيوووا  مووون األطوووراف  وووري املد جوووة   املرفووو  األول مووون  516ود   ب موووا جمموعووو   -68
د ءثباوووت  وووقا اوعلوووا  الاد يبيوووة (. وقووو2ةووو ل  علوووا  ال مووول اإلقعيميوووة  وووقا )انوووور اجلووودول 

اإلقعيميوووة ف الياهوووا    نوووا  قووود ا  الوووربا  الووووطنيق مووون األطوووراف  وووري املد جوووة   املرفووو  األول 
املشوووا كق   عمعيوووا  إعوووداد الب  وووا  الوطنيوووة والالوووا ير احملدثوووة لقووورتة ال وووناق. و اإلضوووافة إىل 

وآ ااهو  وإقامووة شوبكة مون الوربا . وعوو وة ذلو ، ءتواح الاود يب لعمشوا كق فرصووة تبوادل عوا هب  
ععوو  ذلوو ، كانووت  علووا  ال موول  ثا ووة منوورب لعحقووول ععوو  ت عيلووا  ععوو  املووواد الاد يبيووة موون 

 ءجل مواصعة ل ينها. 
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   2اجلدول 
عةةةدس الخبةةةراء الةةةوطنيين مةةةن األطةةةراف غيةةةر المدرجةةةة فةةةي المرفةةةق األول الةةةذين سربةةةوا فةةةي 

لخبةةراء االستشةةاري  بحسةةب المنطقةةة والمو ةةو   فةةي حلقةةات العمةةل التةةي ندمهةةا فريةةق ا
 2016و 2014الفترة بين عامي 

 املن لة
 اغووري  اللا عيووة لعاووأثر

 م   والاكي  املناخ
قووواا  اجلوورد الوطنيووة 

 لغاشا  الدفيئة
إعداد الالا ير احملد ثوة 

 الم مو  لقرتة ال ناق
ءمريكا ال تينية والبحر 

 الكا ييب
32 41 69 142 

واحملوووي  اهلوووادئ آ وويا 
 وءو و ا الشرقية

31 56 90 177 

 1٩7 96 57 44 ءفريليا
 ٥16 2٥٥ 1٥4 107 الم مو 

 وءيوووووا / 2014ونوووووو  فريووووو  الوووووربا  ا  اشوووووا رب،   القووووورتة  وووووق كوووووانون الثاين/ينووووواير  -69
، مخووس منا ووبا  جانبيووة ععوو   ووامش مووؤ را  األموو  املاحوودة لاغووري املنوواخ تناولووت 2016 مووايو

ثوووة لقووورتة موووا موضوووون الليووواص واإل ووو غ والاحلووو ، وآةووور  ق ووود  مووون    وووا  وطنيوووة وتلوووا ير حمد 
 ال ناق، وعناصر من  رنامع عمع . 

واعامد مؤ ر األطراف،   دو ت  الاا  ة عشورة، تشوكيل فريو  الوربا  الالنيوق وطرااو  عمعو   -70
 ا  اشووا رب الووربا  فريوو  إىل املووؤ ر وطعووبوإجرا اتوو    إطووا  عمعيووة املشوواو ا  والاحعووي   الدوليووة. 

 والرا ووووئ الثالوووون فلقاملوووور  مراعوووواة مووووئ امل ي نووووق، الالنيووووق لعيووووربا  منا ووووبة تد يبيووووة  وووورامع وتنوووووي  إعووووداد
 ا  اشوا رب، الوربا  فريو  ووضوئ ، ا انادا  إىل ء د  املوواد الاد يبيوة املاا وة لديو .17-/  ء2 لعملر 
 .2015-2014 القرتة   تد يبيا    رناجما   عمع ، ة ة و وجب ال عب ذل  عع   نا 
 92و   املرفوو  األولةبووريا  موون األطووراف املد جووة  71ةبووريا  ) 163وءكموول مووا جمموعوو   -71

ةبوووريا  مووون األطوووراف  وووري املد جوووة   املرفووو  األول(  نيووواح تووود يب الوووربا  الالنيوووق الوووقرب ن وووو    
(. و  3( )انوووور اجلووودول 2016عوووا   ووا ووودة   2015ثووو   جوووو   )اثناوووان منهوووا   عوووا  

 . (27)لوصول إلي ،   وقل الاد يب إىل نوا  شبكا من ءجل ل ق إمكانية ا2015 زيران/يوني  

__________ 

   انور (27)
<http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis_of_burs/ 

items/9279.php>. 
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  3 اجلدول
: عةدس التقنيةينبرنامج التدريب الذي ندمه فريةق الخبةراء االستشةاري لفائةدة فريةق الخبةراء 

 2016-201٥في  ل جولة  في الفترة أتموا تدريب الخبراء التقنيين الخبراء الذين 

 ال نة اجلولة
األطراف املد جة 
   املرف  األول

األطراف  وري املد جوة 
 الم مو  املرف  األول  

 70 41 29 2015 1اجلولة 
 3٥ 21 14 2015  )ء(: الربا  املامر ون2اجلولة 
 34 18 16 2015 )ب( ر ا   األقل: الربا  2اجلولة 
 24 12 12 2016 3اجلولة 

 163 ٩2 71  الم مو 
مورة  ةوربا  ا تقاقيوة، والوقين شوا كواالربا  املامر ون    الربا  القين  شحوا إلد اى ءمسااه    قاامة  )ء(

وا دة عع  األقول   ا وا را  الب  وا  الوطنيوة ءو تلوا ير فورتة ال وناق ءو قوواا  جورد  واشا  الدفيئوة 
ءو امل عوما  الاكميعية امللدمة من األطراف املد جة   املرف  األول  وجب  روتوكول كيوتو، ءو الوقين 

موون املواضوويئ الوويت  القووعة الووقرب تلدموو  األمانووة  شووأن ا ووا را  ءرب ذاءكمعوووا  نيوواح  رنووامع الاوود يب 
امل عومووا  الاكميعيووة  تاناوهلووا الب  ووا  الوطنيووة ءو تلووا ير فوورتة ال ووناق ءو قووواا  جوورد  وواشا  الدفيئووة ءو

 امللدمة من األطراف املد جة   املرف  األول  وجب  روتوكول كيوتو.
قووواا  جوورد  الووربا  الووقين ب ي ووب  هلوو  املشووا كة   ا ووا را  الب  ووا  الوطنيووة ءو وو  األقوول  ر ووا  الووربا   )ب(

 اشا  الدفيئة ءو تلا ير فرتة ال ناق ءو امل عوما  الاكميعية امللدمة مون األطوراف املد جوة   املرفو  األول 
ا الالوا ير احملدثوة لقورتة من املواضويئ الويت تاناوهلو  وجب  روتوكول كيوتو، ءو القين لديه  م رفة حمدودة  أرب

 م رفة  ا لة هبا. ال ناق امللدمة من األطراف  ري املد جة   املرف  األول، ءو ليس لديه  ءرب

فةي والمشار ة الخبراء والمندمات الحكومية الدولية األخرى  أفرقة التعاون مع  -سال 
  أنشطة أخرى ذات صلة مقررة في إطار االتفاقية

 ية األخرى بموجب االتفاقية الهيئات المعن -1 
، و يوووا  وعمووول هلاعووو  اهليئوووا  2016ا وووا ر  فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب،   عوووا   -72

املنشأة  وجب ا تقاقية، واتقل هبا عن طري   اي  ؛ ومن مث، تبادل القريو  م هوا ة و  ال مول 
 و رامع ال مل. 

فريو  الوربا  امل و   أقول البعودان وء د ًثعا فري  الربا  ا  اشا رب  و ءي ا  ع وو    -73
وقوود ي وور ذلوو  تبووادل امل عومووا   ووق القووريلق عوون امل وواال املشوورتكة. و اإلضووافة إىل ذلوو ، ا . اووو 

 2014لوطنية الويت نوموت   عواما شا   فري  الربا  ا  اشا رب   م ا   ة   الاكي  ا
جيووودة   اكشووواف فووورص ا ضووو  ن  أنشووو ة مشووورتكة  منا وووبةالووويت اعاووورب   ثا وووة و  2015و

تكميعيووة. ويوووفر م وور  ة وو  الاكيوو  الوطنيووة ءي ووا  منووربا   امووا  لابووادل األفكووا  والووربا   و/ءو
 يا ع   اع  ال  . فيما
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وشووا   ءع ووا  فريوو  الووربا  ا  اشوووا رب   اجاماعووا  مناوودى دير ووان الثالوون والرا وووئ  -74
. و وووقل ، ا وووا ان فريووو  الوووربا  2016و 2014رتة  وووق عووواما والوووامس الووويت ع لووود    القووو

ا  اشووا رب عوور  عر اوو    جمووال  نووا  اللوود ا  وءي ووا  ت ووعي  ال ووو  ععوو  مووواد الاوود يب الوويت 
 ا   ذل  من ِقبل  رنوامع األمو   ،ءعد  ا، واليت ت  ايد  عع  ن ام وا ئ عع  الق يد الوط 

 دة اإلاااا. املاحدة لعبيئة و رنامع األم  املاح
وكوووان فريووو  الوووربا  ا  اشوووا رب ع ووووا    العينوووة الانقيقيوووة املؤقاوووة آلليوووة وا  وووو الدوليوووة  -75

  وقا ءن ا  اشوا رب الوربا  فريو  و  وظ امل نية  ال واار واألضورا  املرتب وة  اوأثريا  تغوري املنواخ.
وون الرتتيووب  لعاووأثر اللا عيووة  اليووي  املاقووعة األنشوو ة تنقيووق   ت او مووا توثيوو  شيووادة موون اهليئاووق مك 
 . الاكي  عع  واللد ة
وت ووواون القريوووو  ءي وووا  مووووئ جلنوووة الاكيوووو    تنقيووووق عووودد موووون األنشووو ة. وقوووودمت جلنووووة  -76

الاكيوو  ت عيلا ووا ععوو  املووواد الاد يبيووة املا علووة  اليووي  اللا عيووة لعاووأثر واللوود ة ععوو  الاكيوو ، الوويت 
وودقثت   عوووا   إىل ذلووو ، وافلوووت العينوووة ععووو  ءن يشوووا   ء ووود ءع وووااها  . و اإلضوووافة 2015  

واملكر ووة لاليووي  اللا عيووة لعاووأثر  2016كيبووري    علووة القريوو  الد ا ووية الشووبكية املابليووة ل ووا  
واللد ة عع  الاكي . وءةريا ، شوا   ء ود ءع وا  فريو  الوربا  ا  اشوا رب    علوة ال مول الويت 

ملما  وووووا  اجليووووودة والوووووود وص امل ووووواقادة والثغوووووورا  نوماهوووووا جلنوووووة الاكيوووووو   شوووووأن الايووووووا ب وا
 وا  اياجا    عمعية صيا ة ة   الاكي  الوطنية وتنقيق ا.

التقيةةةيم التقنةةةي للمعلومةةةات المقدمةةةة مةةةن األطةةةراف عةةةن المسةةةتويات المرجعيةةةة المقترحةةةة  -2 
 لالنبعاثات من الغابات و/أو المستويات المرجعية المقترحة للغابات

املبووووادئ الاوجيهيووووة واإلجوووورا ا  . (28)  دو توووو  الاا وووو ة عشوووورةر األطووووراف اعاموووود مووووؤ  -77
املا علوووة  وووالاليي  الالووو  لمل وووهاما  امللدموووة مووون األطوووراف  شوووأن امل ووواويا  املرج يوووة امللرت وووة 

ودعووووا املووووؤ ر األطوووووراف، . (29) نب اثووووا  الغا ووووا  و/ءو امل ووووواويا  املرج يووووة امللرت ووووة لعغا وووووا 
الدموووة األطوووراف واملنوموووا  الدوليوووة ذا  القوووعة، إىل دعووو   نوووا  اللووود ا   ووويما البعووودان امل و 
ياقوول  وضووئ وتليووي  امل وواويا  املرج يووة ل نب اثووا  موون الغا ووا  و/ءو امل وواويا  املرج يووة  فيمووا

 لعغا ا ، عع  حنو يراعا عمل فري  الربا  ا  اشا رب. 
لاا وووو ة عشوووورة، فريوووو  الووووربا  و اإلضووووافة إىل ذلوووو ، دعووووا مووووؤ ر األطووووراف،   دو توووو  ا -78

ا  اشوووا رب إىل ت وووومية ةبووووري موووون ةربااوووو  موووون طووورف لديوووو  الووووربة املنا ووووبة موووون البعوووودان الناميووووة 
  قوقة القريو  ةوربا  مون ةبوري شوا   وقود .(30)األطراف لعمشا كة   الاليي  الال   ققة مراقوب

__________ 

 .  3، القلرة 19-/  ء13امللر   (28)
    املوقئ الشبكا الاا : ميكن اوقول عع  مزيد من امل عوما  عن  قا امل اويا  امللرت ة  (29)

<http://unfccc.int/8414.php>.  
 .9، املرف ، القلرة 19-/  ء13امللر   (30)
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. و  ووووووظ فريوووووو  الووووووربا  2016و 2014 عوووووواما   ء جووووووررب الووووووقرب الالوووووو  الاليووووووي    مراقووووووب
ا  اشا رب ءن مشا كا   وا ت   ل وق م رفاو   امل واويا  املرج يوة ل نب اثوا  مون الغا وا  

 و/ءو امل اويا  املرج ية لعغا ا ، وفهم  هلا. 

 المندمات الحكومية الدولية -3 
مثوول  دفوو  واصوول فريوو  الووربا  ا  اشووا رب ت اونوو  مووئ  رنووامع الوودع  ال وواملا، الووقرب يا -79

ال ووا    تلوودمي الوودع  املووا  والالوو  إىل األطووراف  ووري املد جووة   املرفوو  األول موون ءجوول تي ووري 
إعووووداد وتلوووودمي    ا ووووا الوطنيووووة وتلا ير ووووا احملدثووووة لقوووورتة ال ووووناق   مواعيوووود ا وإعووووداد وتلوووودمي 

 امل ا ا  امللر ة احملددة وطنيا .
 قووووو ة ال وووواملا اجاماعهووووا األول الوووودع   رنووووامع وعلوووود  العينووووة ا  اشووووا ية ملشوووورون  -80

موئ ا جاموان ال وادص عشور لقريوو  الوربا  ا  اشوا رب، واعامود   رنوامع عمعهوا حبيوون ما اقبوة 
مئ  رنامع عمل القري  لليلا  ألقق  قد  من الاوآش   وق اهليئاوق. و اإلضوافة إىل ذلو ، يا ا   

شا   ء د ًثعا الربنامع  ققة ةبري    علا  ال مل اليت نومها القري   شوأن إعوداد الالوا ير 
 . 2016احملدثة لقرتة ال ناق و   علات  الد ا ية الشبكية اليت علد ا   عا  

ريوو  الوربا  ا  اشووا رب مووئ و ودة الوودع  الالو  املنبثلووة عوون فرقوة ال موول امل نيووة وت واون ف -81
 لوواا  اجلوورد الوطنيووة لغواشا  الدفيئووة والاا  ووة لعهيئوة اوكوميووة الدوليووة امل نيوة  اغووري املنوواخ. وشووا   

لود  ء د ًثعا القري   ققة ةبري    علا  ال مل الاد يبية الا بيلية اإلقعيمية الوث   الويت ع  
، والوووويت تناولووووت  نووووا  نووووو  وطنيووووة م ووووادامة إلدا ة قووووواا  جوووورد  وووواشا  الدفيئووووة 2016  عووووا  

 . 2006وا ايدا  املبادئ الاوجيهية لعهيئة اوكومية الدولية ل ا  

 والمالحدات المستخلصة الدرو   -هاء 
شوودا  ، م رت 2016و 2014نقووق فريوو  الووربا  ا  اشووا رب   القوورتة املماوودة  ووق عوواما  -82

ومرفلوو  و ا وورتاتيييا  ال ويعووة األموود الوويت  19-/  ء20اقاصووا  الوووا دة   امللوور   الو يووة وا ة
، عددا  من األنش ة املوجهة صوب ل ق قد ة األطوراف ععو  املشوا كة 2014وض ت   عا  

 اإلجنواشا   ق الية   ترتيبا  اللياص واإل  غ والاحل  اوالية الاصة  البعدان النامية. ومون  وق
 الراي ية اجلهود الدؤو ة الرامية إىل:

ل ق وت زيز املواد الاد يبية املا علة  إعوداد الب  وا  الوطنيوة والالوا ير احملدثوة  (ء) 
لقرتة ال ناق، وتع  اليت ي ايدمها فري  الربا  الالنيق   إجرا  الاحعيل الال  لعالا ير احملدثوة 

 ذل  إىل توفري مزيد من املواد الاد يبية احملد ثة و/ءو الاكميعية؛ لقرتة ال ناق. وقد ءف   
ل ق  علا  ال مول الاد يبيوة ال معيوة اإلقعيميوة وتنويمهوا. وقود ءف و  ذلو   (ب) 

ل طووو ن  2ةبووريا  موون األطووراف  ووري املد جووة   املرفوو  األول )انووور اجلوودول  516إىل توود يب 
حملدثووة لقوورتة ال ووناق، وتليووي  اللا عيووة لعاووأثر واللوود ة ععوو  ععوو  الاقاصوويل( ععوو  إعووداد الالووا ير ا

 الاكي ، وإعداد اللواا  الوطنية جلرد  اشا  الدفيئة؛
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ناااع ال مل الال  القرب اض عئ  و  القريو ، مثول تلريور تبق إعداد وثاا  تلنية  (ى) 
الب  ووا  الوطنيووة توووليقا لعاحووديا  املاثعووة والوود وص امل وواقادة واملما  ووا  الق ووع    إعووداد 

، وتوصيا   شأن ال ناصر اليت ميكن النور فيها   إطوا  تنلويو (31)والالا ير احملدثة لقرتة ال ناق
جووة   املرفوو  األول ملبوول لعمبووادئ الاوجيهيووة إلعووداد الب  ووا  الوطنيووة موون األطووراف  ووري املد  

 ءع ا(. 36و 35 ق)انور القلرت
وقد  قت  قا اجلهود قبو     نا  لدى األطراف والربا  ًن شا كوا   الربنامع الاد ييب  -83

لقريوووو  الووووربا  الالنيووووق، وو د  ت عيلووووا  إجيا يووووة لعغايووووة ًوووون شووووا كوا    علووووا  ال موووول الاد يبيووووة 
نشو ة كانوت الا بيلية واوعلا  الد ا ية الشبكية احملددة اهلدف. وءشا  املشا كون إىل ءن تع  األ

وثيلة القعة لعغاية   معه ، وء ا   نت م رفاه  وفهمه  لعمواضيئ وامل اال الويت تاناوهلوا الالوا ير 
احملدثووة لقوورتة ال ووناق ولعاحعيوول الالوو  ااوورى   إطووا  عمعيووة املشوواو ا  والاحعووي   الدوليووة. وموون 

 شا كون ما يعا: ءجل شيادة ت زيز  قا األنش ة الاد يبية   امل البل، اقرتح امل
ذقيص مزيد مون الوقوت ل ور  ومناقشوة ال ناصور ذا  احملاووى الالو  الكبوري  (ء) 

 )مثل اللواا  الوطنية جلرد  اشا  الدفيئة وتدا ري الايقي (؛ 
 إد اى مزيد من األمثعة ال معية   ال رو  اإلي ا ية و ا ين احملاكاة؛ (ب) 
الق عية   اإل  غ عن ال ناصور امل عو وة، وععو   الرتكيز عع  الثغرا  وال لبا   (ى) 

 كيقية  د تع  الثغرا  وتقليل تع  ال لبا .

 التوصيات  -واو 
  ظ فري  الربا  ا  اشا رب ءن امل واعدة الالنيوة امللدموة  أشوكال هلاعقوة  وا ت    -84

ا شال يواجو  صو و ا    من البعدان النامية م ءقر  أن عددا   ري ءن  ت زيز قد ا  البعدان النامية، 
ت بي  املبادئ الاوجيهية املا علة  إعداد    ات  الوطنية وتلا يرا احملدثة لقرتة ال ناق، وكوقل    

 تعبية ا  اياجا  املاغرية   إطا  ا تقاقية. 
، الويت يعوز  ل وينها و/ءو ت زيز ووا وهلوقا الغور ،  ودد فريو  الوربا  ا  اشوا رب ااوا   -85
 2017القري  ءن يأةق ا   اعابا ا،   نوا   اووافر املووا د املاليوة،   ة وة عمعو  ل واماي از  واليت 
 :يعا ما األنش ة  قا وتشمل. 2018و

  نا  اللد ا : )ء( 
ترتووة املووواد الاد يبيووة املا علووة  إعووداد الب  ووا  الوطنيووة والالووا ير احملدثووة لقوورتة  '1'

الوربا  الالنيووق   إجورا  الاحعيول الالوو   ال وناق، وتعو  الويت ي ووايدمها فريو 
  ؛املاحدة األةرى لعالا ير احملدثة لقرتة ال ناق، إىل لغا  األم 

__________ 

(31) FCCC/SBI/2014/INF.16. 
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إعووداد وثيلووة إ شووادية تا وومن املما  ووا  اجليوودة لقريوو  الووربا  الالنيووق الووقرب  '2'
 جيررب الاحعيل الال  لعالا ير احملدثة لقرتة ال ناق؛

عمشا كة   عمعية املشاو ا  والاحعوي   الدوليوة شيادة الرتكيز عع  الاح ري ل '3'
  انوي   علا  عمل تد يبية ت بيلية و علا  د ا ية شبكية؛

 تليي   رنامع تد يب فري  الربا  الالنيق وعمعية تليي  كقا ات ؛ '4'
ا ووايدا  ا  اياجووا  الوويت تبعووغ عنهووا البعوودان   جمووال  نووا  اللوود ا  لانلوويو  '5'

 لاد يبية اليت ءعد ا فري  الربا  ا  اشا رب وت ديع ؛حماوى املواد واألنش ة ا
كقالوة ت وعي  مزيود مون ال وو  ععوو  عوا ب البعودان الناميوة الويت مور    معيوويت  '6'

إعوداد الالووا ير احملدثوة لقوورتة ال ناق/املشواو ا  والاحعووي   الدوليوة، والوود وص 
ا  ووووووا ا الق ووووووع ،   املووووووواد الاد يبيووووووة و علووووووا  ال موووووول  امل وووووواقادة منهووووووا ًو

 واوعلا  الد ا ية الشبكية وما إىل ذل ؛
تشوييئ املشوا كق واألطووراف، مون ةوو ل األنشو ة الاد يبيوة املنا ووبة، ععو  ا ووايدا   '7'

 الدع  املااح إلعداد الالا ير   ت زيز قد ا   الداةعية وترتيبا   املؤ  ية؛
الوكوا   وكبوا  ليشومل  و ويئ ن وام اجلمهوو  امل واهدف  األنشو ة الاد يبيوةت '8'

 ملدما البيانا  من ةا ى وشا ا  البيئة؛
ا اكشووواف ةيوووا ا  ءةووورى إلتا وووة املوووواد الاد يبيوووة الووويت ءعووود ا فريووو  الوووربا   '9'

ا  اشا رب عع  ن ام وا ئ وت زيز الربا  املايققة داةل البعودان )موث  ، 
   اجلام ا (؛

ثع : (ب) 
 
 املوا د وترتيبا  ال مل امل

 ناااع ءنش ة فري  الربا  ا  اشا رب وآثا  ا لعرب نة عع  فااد ا؛كقالة توثي   '1'
املشووا كة ا فرتاضووية موون ءجوول ةقووض الاكووالي  املرتب ووة مثوول النووور   و وواال  '2'

   لد اجاماعا  فري  الربا  ا  اشا رب؛ 
تشوووييئ البعووودان ععووو  ا ا وووافة ءو تنووووي   علوووا  عمووول ءو ءنشووو ة تد يبيوووة  '3'

 ية املاا ة اليت ءعد ا القري ؛ ا ايدا  املواد الاد يب
 الا اون: )ى( 
 لديد الشركا  املنا بق والكيانا  املايققة وجما   ءو مواضيئ حمددة لعا اون؛ '1'
ومن  قا ت زيز الا اون والاقاعل مئ األفرقة األةرى امل نية،   ب ا قا ا ،  '2'

ينوووة الدااموووة جلنوووة الاكيووو  وفريووو  الوووربا  امل ووو   أقووول البعووودان اووووا  والعاألفرقوووة 
 امل نية  الامويل؛
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اذاذ مباد ا  ءةرى عع  ء   الواقئ من ءجول م واعدة البعودان الناميوة ععو   '3'
 ا  اقادة من الدع  الال  املااح؛

 :الاواصل والاوعية )د( 
ت عي  ال و   لد  ءكرب عع  دو  فري  الربا  ا  اشوا رب   تي وري اإل و غ  '1'

 و نا  اللد ا ،   بل منها ا ايدا  و اا  الاواصل ا جاماعا؛ 
توعيووووووووة املما  ووووووووق الوووووووووطنيق وءصووووووووحاب املقووووووووعحة اآلةوووووووورين  قريوووووووو  الووووووووربا   '2'

 ا  اشا رب،   بل منها إعداد   الة مب  ة عن  ءو عر  يبوق فورص اوقوول
 عع  الدع  الال  من ة ل القري ؛ 

 تنوي  منا با  جانبية عع   امش دو ا  مؤ ر األطراف واهليئاق القرعياق؛  '3'
تشووووييئ ءع ووووا  فريووووو  الووووربا  ا  اشوووووا رب ععوووو  ل وووووق الوووووعا  وووووالقري     '4'

 املنا با ؛ هلاع 
 ومواد الا ع  اإللكرتوين. "eNetwork"ترويع قاعدة  يانا   '5'

 ووأن  نووا   اجووة ما ووة إىل املوووا د املاليووة لامكينوو  موون تنقيووق  رنووامع عمعوو   ءي ووا   وءقوور القريوو  -86
 ق اليووة، مشووريا  إىل ءن اهليئووة القرعيووة لعانقيووق  ثووت،   دو  ووا الرا  ووة واأل   ووق، األطووراف املد جووة   

 .(32)وا داملرف  الثاين ل تقاقية والبعدان األطراف املالدمة األةرى اللاد ة، عع  توفري تع  امل

 االستنتاجات -سابعاا  
ناوااع فيموا يا عو   األولويوا  ا  ورتاتييية الةعص فريو  الوربا  ا  اشوا رب إىل ءنو   لو   -87

ععووو  النحوووو املبوووق   ا ووورتاتيييا  ال ويعوووة األمووود. و  الوقوووت ذاتووو ،  ووودد القريووو  ءي وووا  عوووددا  مووون 
. وفري  الوربا  ا  اشوا رب معاوز  الازاموا  كوام  ، ااا   اليت لااى إىل مزيد من الاح ق ءو الا زيز

. وي اووز  2018-2017املوووا د،  أةووق  ووقا ال ناصوور   اعابووا ا    رنووامع عمعوو  لعقوورتة   نووا   اوووافر 
 القريووووو  إعوووووادة النوووووور    رنوووووامع عمعووووو    اجاماعووووو  الثوووووامن عشووووور، امللووووور  علووووودا   شوووووباف/

 .2017، ووضئ ة ة عمع  ل ا  2017 فرباير

__________ 

(32) FCCC/SBI/2016/8 40، القلرة . 
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 لمرفق األول ا

  2014التقارير التقنية التي أعدها فريق الخبراء االستشاري منذ عام   
  مز الوثيلة  الالرير

 الوطنيوة  الب  وا  امل و  ا  اشوا رب الربا  فري  عمل عن مر عا تلرير
 ل تقاقية األول املرف    املد جة  ري األطراف من امللدمة

FCCC/SBI/2014/17 

مر عا عن عمل فري  الربا  ا  اشوا رب امل و   الب  وا  الوطنيوة تلرير 
امللدمووة موون األطوووراف  ووري املد جووة   املرفووو  األول ل تقاقيووة: تلريوور عووون 
ثوووة لقووورتة   علوويت ال مووول الاووود يبياق اإلقعيمياوووق  شووأن إعوووداد الالوووا ير احملدَّ

  تقاقيةال ناق امللدمة من األطراف  ري املد جة   املرف  األول ل

FCCC/SBI/2014/18 

 الوطنيوة  الب  وا  امل و  ا  اشوا رب الربا  فري  عمل عن مر عا تلرير
موون األطوووراف  ووري املد جووة   املرفووو  األول ل تقاقيووة: تلريوور عووون  امللدمووة

  علة ال مل املا علة  ا ا را  النورا  ملواد تد يب فري  الربا  الالنيق

FCCC/SBI/2014/19 

 الوطنيوة  الب  وا  امل و  ا  اشوا رب الربا  فري  عمل عن مر عا لريرت
رفو  األول ل تقاقيوة: ا  ورتاتييية امل   املد جوة  ري األطراف من امللدمة

ال ويعة األجل لقري  الربا  ا  اشا رب امل    الب  ا  الوطنيوة امللدموة 
 من األطراف  ري املد جة   املرف  األول ل تقاقية

FCCC/SBI/2014/INF.15 

 الوطنيوة  الب  وا  امل و  ا  اشوا رب الربا  فري  عمل عن مر عا تلرير
موون األطووراف  ووري املد جووة   املرفوو  األول ل تقاقيووة: تلريوور تلوو   امللدمووة

عوون املشوواكل وال لبووا ، وكووقل  الوود وص امل وواقادة وءف وول املما  ووا ، 
ثوووة لقووورتة ال وووناق   إطووا  عمعيوووة إعوووداد الب  وووا  ال وطنيووة والالوووا ير احملد 

 امللدمة من األطراف  ري املد جة   املرف  األول ل تقاقية

FCCC/SBI/2014/INF.16 

 الوطنيووة  الب  ووا  امل وو  ا  اشووا رب الووربا  فريوو  عموول عوون مر عووا تلريوور
 علة : تلرير عن ل تقاقية األول املرف    املد جة  ري األطراف من امللدمة

 ال مل الاد يبية لعمن لة األفريلية  شأن إعداد الالا ير احملدَّثة لقرتة ال ناق

FCCC/SBI/2015/17 

 الوطنيوة  الب  وا  امل و  ا  اشوا رب الربا  فري  عمل عن مر عا تلرير
 ل تقاقية األول املرف    املد جة  ري األطراف من امللدمة

FCCC/SBI/2015/18 

 الوطنيووووة  الب  ووووا  امل وووو  ا  اشووووا رب الووووربا  فريوووو  عموووول عوووون مر عووووا تلريوووور
ول ل تقاقيوة: تلريور عون  علوا  األ املرفو    املد جوة  وري األطوراف من امللدمة

 ال مل الاد يبية اإلقعيمية  شأن تليي  اللا عية لعاأثر  اغري املناخ والاكي  م  

FCCC/SBI/2015/20 

 الوطنيوة  الب  وا  امل و  ا  اشوا رب الربا  فري  عمل عن مر عا تلرير
 ل تقاقية األول املرف    املد جة  ري األطراف من امللدمة

FCCC/SBI/2016/16 

ثووووة لقوووورتة   علووووا  ال موووول الاد يبيووووة اإلقعيميووووة  شووووأن إعووووداد الالووووا ير احملدَّ
د جة   املرف  األول 

 
 ل تقاقيةال ناق امللدمة من األطراف  ري امل

FCCC/SBI/2016/15 

توصيا   شوأن ال ناصور الويت جيوب النوور فيهوا   امل والبل لودى مراج وة 
املبوووادئ الاوجيهيوووة إلعوووداد الب  وووا  الوطنيوووة امللدموووة مووون األطوووراف  وووري 

 املد جة   املرف  األول

FCCC/SBI/2016/17 
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 المرفق الثاني 

لتنفيةةةذ برنةةةامج عمةةةل فريةةةق االحتياجةةةات المقةةةّدرة مةةةن المةةةوارس الالزمةةةة   
 2018-2017الخبراء االستشاري للفترة 

 ال نة
 املوا د من امللد ة ا  اياجا 

 ) دو  ا  الو يا  املاحدة(
2017 500 927  
2018 300 782 

 1 70٩ 800 الم مو 

    


