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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة واألربعون

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 من جدول األعمال 20البند 

 إغالق الدورة والتقرير المتعلق بها

  مشروع تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ عن دورتها الرابعة واألربعين  
  املقرر: السيد سيدات يافا )غامبيا(

  احملتويات
  (ُتستكمل الحقا  )

  افتتاح الدورة -أولا  
  األعمال(من جدول  1)البند 

( يف مركددا املددت رات التننيدد ُعقددت الدددورل الرابوددر واألربوددون للفيعددر النرعيددر للتننيدد  ) يعددر  -1
  .2016أيار/مايو  26إىل  16الواملي يف بون، بأملانيا، يف النرتل من 

 16 االثندن، السديد تومداخ وروتسدوب )بولنددا(، يدو  التننيد وافتتح الددورل  ريديُ   يعدر  -2
دددع اميددف األملدددراب واملددراضبن. ورحدددع أياددا  بالسددديد ايفددوا  دددن )ال ددن( نايبدددا   أيار/مددايو، ورح 

  لريي  اهليعر، وبالسيد سيدات يافا )غامبيا( مقررا  للدورل.

 FCCC/SBI/2016/L.7 األمم املتحدل 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 
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  المسائل التنظيمية -ثانياا  
  من جدول األعمال( 2)البند 

  إقرار جدول األعمال  
  مال()أ( من جدول األع2)البند النرعي 

أيار/مدددايو، يف مددد كرل أعدددد ا  16، يف جلسدددتفا األوىل املوقدددو ل يف التننيددد نظدددرت  يعدددر  -٣
  (.FCCC/SBI/2016/1األمينر التنني ير تتامن جدول األعمال املتضت و روحه )

وإبقاء البندد  5  البند جدول األعمال مف استبوا التنني ويف اجللسر ننسفا، أضرت  يعر  -٤
. ووافقددت  يعددر التننيدد  علددا اضددرتان الددريي  أن مددرأل مادداورات مددف األملددراب لقددا  )أ( مو٤النرعددي 

من جدول األعمال املتضت، وأن يرفف إىل اهليعر تقريدرا عدن التقدد  احملدرا يف  5املفتمر باأن البند 
علددا اضددرتان الددريي  أن مددرأل نايددع الددريي  مادداورات   دد ا الاددأن. ووافقددت  يعددر التننيدد  أياددا  

عدن نتداي   )أ( يف الددورات الححقدر، وأن يقدد  تقريدرا  ٤يف البندد النرعدي  ملادي ضددما  احول كينير 
  مااوراته يف اجللسر اخلتامير للفيعر النرعير.

إىل األملدددراب عدددن  أيار/مدددايو، ضدددد  الدددريي  تقريدددرا   20ويف اجللسدددر اليانيدددر، املوقدددو ل يف  -5
مدددددددن جددددددددول األعمدددددددال املتضدددددددت وضدددددددد  إىل  يعدددددددر التننيددددددد  الوثيقدددددددر  5ماددددددداوراته بادددددددأن البندددددددد 

FCCC/SBI/2016/L.2  الددت تودددرئ نتددداي  املادداورات. وبنددداء علدددا اضددرتان مدددن الدددريي ، اعتمددددت
  يعر التنني  جدول األعمال الدوار  يف تلدا الوثيقدر واملودروئ أ نداح، ليحدل لدل جددول األعمدال

  ال أل اعتمدته يف جلستفا األوىل.
 افتتان الدورل. -1
 املسايل التنظيمير: -2

 إضرار جدول األعمال؛ )أ( 
 تنظيم أعمال الدورل؛  )ب( 
 تيسري تبا ل اآلراء يف إملار عملير املااورات والتحليحت الدولير؛ )ج( 
 األحداث األورى املقررل؛ ) ( 
  .انتخاب أعااء املكتع غري الريي ) د( 

املولومددات املقدمددر مددن األملددراب املدرجددر يف املرفددق األول لحتناضيددر واسددتورائ  -٣
   ح املولومات:

حالدددددر تقدددددد  واسدددددتورائ تقدددددارير فدددددرتل السدددددنتن اليانيدددددر املقدمدددددر مدددددن  (أ) 
 ؛األملراب املدرجر يف املرفق األول لحتناضير
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وىل لنددددرتل جتميددددف وتوليددددت البحغددددات الوملنيددددر السا سددددر والتقددددارير األ (ب) 
 السنتن املقدمر من األملراب املدرجر يف املرفق األول لحتناضير؛

ل دددددددلر اجلولدددددددر األوىل مدددددددن عمليدددددددر التقيددددددديم واالسدددددددتورائ الدوليدددددددر  (ج) 
 (؛2015-201٤)

تنقددددديح داملبدددددا ة التوجيفيدددددر لعددددددا  البحغدددددات الوملنيدددددر الدددددوار ل مدددددن  ( ) 
اجلدددداء اليددددا : مبددددا ة األملددددراب املدرجددددر يف املرفددددق األول لحتناضيددددر، 

توجيفير التناضير األمم املتحدل الملارير باأن تغري املندا  فيمدا يتولدق 
 بتقد  البحغات الوملنيرد.

 املولومات املقدمر من األملراب غري املدرجر يف املرفق األول لحتناضير: -٤
املولومدددات الددددوار ل يف البحغدددات الوملنيددددر املقدمدددر مددددن األملدددراب غددددري  (أ) 

)أُبقي   ا البندد النرعدي مدن جددول جر يف املرفق األول لحتناضير املدر 
 ؛األعمال مولقا (

 تقد  الدعم املايل والتقين؛ (ب) 
التقدددارير املدددوجال بادددأن التحليدددل التقدددين للتقدددارير احملدثدددر لندددرتل السدددنتن  (ج) 

 املقدمر من األملراب غري املدرجر يف املرفق األول لحتناضير.
وإجدددراءات لتادددغيل واسدددتخدا  السدددملل الومدددومي املادددار إليددده يف وضدددف ملرايدددق  -5

 من اتناق باري . ٤من املا ل  12النقرل 
وضدددف ملرايدددق وإجدددراءات لتادددغيل واسدددتخدا  السدددملل الومدددومي املادددار إليددده يف  -6

 من اتناق باري . 7من املا ل  12النقرل 
 املسايل املتولقر بآليات بروتوكول كيوتو: -7

 يق وإجراءات آلير التنمير النظينر؛استورائ ملرا (أ) 
 استورائ املبا ة التوجيفير للتنني  املارتك؛ (ب) 
الجدددراءات واآلليدددات والرتتيبدددات املتسسدددير لل ودددن يف ضدددرارات ا لددد   (ج) 

 التنني أل آللير التنمير النظينر.
 املسايل املتولقر بأضل البلدان منوا . -٨
 و ط التكيت الوملنير. -٩

 ئ اليالث ل ندوق التكيت.االستورا -10
ن اق وملرايق التقييم الددورأل آلليدر التكنولوجيدا فيمدا يتولدق بددعم تننيد  اتنداق  -11

 باري .
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 بناء القدرات يف البلدان النامير: -12
االسدددددتورائ الادددددامل اليالدددددث لتننيددددد  إملدددددار بنددددداء القددددددرات  وجدددددع  (أ) 

 االتناضير؛
بنددددداء القددددددرات  وجدددددع  االسدددددتورائ الادددددامل اليالدددددث لتننيددددد  إملدددددار (ب) 

 بروتوكول كيوتو؛
 اوت اصات جلنر باري  املونير ببناء القدرات. (ج) 

 من االتناضير. 6استورائ برنام  عمل الدوحر باأن املا ل  -1٣
 تأثري تنني  تدابري الت دأل: -1٤

  حتسن املنتدى وبرنام  الومل؛ (أ) 
ملرايددددق املنتدددددى املوددددين بتددددأثري تننيدددد  تدددددابري الت دددددأل وبرنددددام  عملدددده  (ب) 

 ووظاينه  وجع اتناق باري ؛ 
 من بروتوكول كيوتو؛ ٣من املا ل  1٤املسايل املتولقر بالنقرل  (ج) 
 . 10-/  أ1التقد  احملرا يف تنني  املقرر  ( ) 

جددددل  وجددددع ن دددداق االسددددتورائ الدددددورأل املقبددددل للفدددددب الودددداملي ال ويددددل األ -15
  االتناضير وللتقد  الوا  احملرا حنو حتقيقه.

 القاايا اجلنسانير وتغرير املنا .  -16
 ترتيبات االجتماعات احلكومير الدولير. -17
 املسايل ال ارير واملالير واملتسسير: -1٨

 املسايل املالير واملسايل املتولقر باملياانير؛  (أ) 
 األمانر وعمليا ا؛مواصلر استورائ مفا   (ب) 
امتيددددااات وح دددددانات األفدددددرا  الودددداملن يف اهليعدددددات املنادددددأل  وجدددددع  (ج) 

 بروتوكول كيوتو؛
امتيددددااات وح دددددانات األفدددددرا  الودددداملن يف اهليعدددددات املنادددددأل  وجدددددع  ( ) 

 االتناضير.
 مسايل أورى. -1٩
 إغحق الدورل والتقرير املتولق هبا. -20
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 19)ب( إلى 2ببنود جدول األعمال من التقارير المتعلقة  -ثالثاا  
 )ُيستكمل الحقا (

  إغالق الدورة والتقرير المتعلق بها -رابعاا  
 من جدول األعمال( 20البند )

لتنني  يف مادرو  تقريدر الددورل ا، نظرت  يعر أيار/مايو XX، املوقو ل يف XXيف اجللسر  -6
وبتوجيده مدن الدريي ، بم دا  تقريدر الددورل واعتمدته، وأذنت للمقرر أن يقو ،  ساعدل من األمانر 

 وإتاحته جلميف األملراب.
    


