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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة واألربعون

  2016أيار/مايو  26-16بون، 
 )ب( من جدول األعمال4البند 

 من األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقيةالمعلومات المقدمة 
 تقديم الدعم المالي والتقني

 تقديم الدعم المالي والتقني  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

ف( باملع ومتتاا املمدمتتف متتن أماقتتف م ةتت  البة تتف رحبتتا ائة تتف الة عةتتف ل )نةةتت  )ائة تتف الة عةتت -1
العاملةتتف بنتتلن التتدع  املتتام املمتتد  متتن امل ةتت  ملد األ تت ار قتتأل املدرجتتف ة امل ةتت  األول ل  ةا ةتتف 

 .(1))األ  ار قأل املدرجف ة امل ة  األول( من أجل ملعداد ال)ماري  احملّدثف لةرتة السن)ني
 ف العاملةف ملد مواص ف  مدمي مع وماا مةّص ف عن أقنط)ه ودعا ائة ف الة عةف م ة  البة -2

امل)ع متف بععتداد ال)متاري  احملّدثتف لةترتة الستن)ني، لتتا ة ملت  مع ومتاا عتن  تواريو   بتاا ال)مويتتل 
واملواةمتتف ع تتت ال)مويتتل وصتت ر املبتتالع، وعتتن املوعتتد ال)متت ي  ل)متتدمي ال)متتاري  احملّدثتتف لةتترتة الستتن)ني 

ي  نظتتتتت  ةةيتتتتتا ائة تتتتتف الة عةتتتتتف ة دورشتتتتتا اينامستتتتتف واألربعتتتتتني ) نتتتتت ين ال تتتتتا / األماقتتتتتف، ل تتتتت ملد
 (.2016 قوةمرب

  ةتا  متن األ ت ار قتأل املدرجتف ة امل ةت  األول  تدما  32والحظا ائة ف الة عةتف أن  -3
 11، ومتتتن امل)و تتتق أن يمتتتد  2016أيار/متتتايو  16 ماري هتتتا احملّدثتتتف األود لةتتترتة الستتتن)ني   تتتول 

  ةتتتتا  منتتتت  متتتتن األ تتتت ار قتتتتأل املدرجتتتتف ة امل ةتتتت  األول  ماري هتتتتا احملّدثتتتتف األود لةتتتترتة الستتتتن)ني 
 .2016كاقون األول/ديسمرب   31   ول

__________ 

(1) FCCC/SBI/2016/INF.2. 
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 16والحظتتا ائة تتف الة عةتتف أي تتا  أن أماقتتف م ةتت  البة تتف العاملةتتف   متتا وجّيتت ا، حتت   -4
ة امل ةت  األول ل حصتول ع تت    بتا  متن أ ت ار قتأل مدرجتف 92، ما جمموعه 2016أيار/مايو 

ال)مويتتتتل متتتتن أجتتتتل ملعتتتتداد  ماري هتتتتا احملّدثتتتتف األود لةتتتترتة الستتتتن)ني. و تتتتد وردا  تتتت  متتتتن   تتتت  
الط بتتتتاا بعتتتتد املي تتتتف األصتتتت ةف احملتتتتددة ل)متتتتدمي ال)متتتتاري  احملّدثتتتتف األود لةتتتترتة الستتتتن)ني ة كتتتتاقون 

بتتا  متتن أ تت ار قتتأل مدرجتتف ة    12. و  متتت م ةتت  البة تتف العاملةتتف أي تتا  2014األول/ديستتمرب 
امل ةتت  األول ل حصتتول ع تتت ال)مويتتل متتن أجتتل ملعتتداد  ماري هتتا احملّدثتتف ال اقةتتف لةتترتة الستتن)ني، ومتتن 

كتتتتتاقون   31امل)و تتتتتق أن   متتتتتدق  أربعتتتتتف  متتتتتاري  متتتتتن ال)متتتتتاري  احملّدثتتتتتف ال اقةتتتتتف لةتتتتترتة الستتتتتن)ني   تتتتتول 
 .2016األول/ديسمرب 

، مل ي متتد  عتتدد كبتتأل 2016أيار/متتايو  24قتته،   تتول والحظتتا ائة تتف الة عةتتف كتت ل  أ -5
من األ  ار قأل املدرجف ة امل ة  األول  ماري ها احملّدثف لةرتة الستن)ني، واعرتةتا ة الو تا ما ته 
بالصتتتعوباا التتت   عتتترتغ األ تتت ار قتتتأل املدرجتتتف ة امل ةتتت  األول ل)متتتدمي  ماري هتتتا احملّدثتتتف لةتتترتة 

الت   17-/  أ2)أ( متن املمت ر 41أشارا ائة ف الة عةتف ملد الةمت ة السن)ني ة الو ا املناسب. و 
 نص ع ت أقه ينبغي لأل  ار قتأل املدرجتف ة امل ةت  األول أن  متد   ماري هتا احملّدثتف األود لةترتة 

، وملتتتت  لتتتتا ي)ماشتتتتت و تتتتدراا   تتتت  األ تتتت ار 2014الستتتتن)ني   تتتتول كتتتتاقون األول/ديستتتتمرب 
أجل  متدمي  ماري هتا. وشت عا األ ت ار قتأل املدرجتف ة امل ةت   ومس)وى الدع  ال ي  ) ماه من

األول التت  مل  ستت) مل ومل  متتد  بعتتد   ماري هتتا احملّدثتتف األود لةتترتة الستتن)ني، ع تتت أن  ةعتتل ملتت  
 ة أس ع و ا مم ن.

، ةعهنتتتتا أكتتتتدا متتتتن جديتتتتد   بيتتتتا 17-/  أ2وال  نتتتتف الة عةتتتتف ملم أشتتتتارا ملد املمتتتت ر  -6
  ار قأل املدرجف ة امل ة  األول ال  مل  متد  بعتد   بيتا ملد م ةت  البة تف العاملةتف ملد األ (2)امل ح

ل حصتتول ع تتت التتدع  متتن أجتتل ملعتتداد  ماري هتتا احملّدثتتف األود لةتترتة الستتن)ني، أن  متتو  بتت ل  ة 
الو تتتا املناستتتب. وملىلتتتاةف ملد ملتتت ، شتتت عا ائة تتتف الة عةتتتف وكتتتاالا م ةتتت  البة تتتف العاملةتتتف ع تتتت 

 ةسأل ملعداد و مدمي ممرتحاا املناريق الواردة من األ ت ار قتأل املدرجتف ة امل ةت  األول  مواص ف
 من أجل ملعداد  ماري ها احملّدثف لةرتة السن)ني وع ت االس) ابف ل)   املمرتحاا. 

وأشتارا ائة تف الة عةتف ملد املع ومتاا الت   تدميا م ةت  البة تف العاملةتف ة  م يت ه ملد مت     -7
بنتتلن ارجتت اااا امل)احتتف ل)ةستتأل حصتتول األ تت ار قتتأل  (3) ار ة دور تته اداديتتف والعنتت يناأل تت

املدرجف ة امل ة  األول ع ت ال)مويل من أجتل ملعتداد ب قاشتا الو نةتف وعتدد متن  ماري هتا احملّدثتف 
  ةتتا  استت) دما بن تتتا   13لةتترتة الستتن)ني ب)متتدمي   تتب واحتتد. والحظتتتا ال  نتتف الة عةتتف أن 

اا املةّستت ، وشتت عا اةتتق األ تت ار قتتأل املدرجتتف ة امل ةتت  األول ع تتت أن  نظتت  ة   تتب ارجتت  
ادصتتول ع تتت ال)مويتتل متتن أجتتل ملعتتداد عتتدد متتن ال)متتاري  ة   تتب واحتتد، و  بتتا ملد وكتتاالا 

 م ة  البة ف العاملةف أن  س) ةب ل)   الط باا ة الو ا املناسب.
__________ 

(2) FCCC/SBI/2012/15 53، الةم ة. 
(3) FCCC/CP/2015/4 12، ص. 
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مدمتتف متتن م ةتت  البة تتف العاملةتتف بنتتلن ب قاجمتته العتتاملي ورحبتتا ائة تتف الة عةتتف باملع ومتتاا امل -8
، وال ستتتةما (4)ل)متتتدمي التتتدع  متتتن أجتتتل ملعتتتداد الب قتتتاا الو نةتتتف وال)متتتاري  احملّدثتتتف لةتتترتة الستتتن)ني

. وشتتت عا ائة تتتف الة عةتتتف األ تتت ار قتتتأل 2016ي)ع تتت  بوىلتتتق و نةةتتت  ب قتتتام  عم تتته لعتتتا   ةةمتتتا
من ة ص املساعدة ال)منةف والدع  ال)مين امل)احف ة مل ار املدرجف ة امل ة  األول ع ت أن  س)ةةد 

 ب قام  الدع  العاملي.
والحظتا ائة تتف الة عةتتف متق ال)متتدي  أن م ةتت  البة تف العاملةتتف أحتت يف  متدما  جةتتدا  ة ملعتتداد  -9

. (5)مبادرة بناا المدراا بنلن النةاةةف كما    ب ة م    األ ت ار ة دور ته اداديتف والعنت ين
را  لكةتتد   بيتتا ملد م ةتت  البة تتف العاملةتتف أن يمتتد  مع ومتتاا ملىلتتاةةف بنتتلن هتت ه املستتللف ة وكتت  

 (.2016 م ي ه ملد م    األ  ار ة دور ه ال اقةف والعن ين ) ن ين ال ا /قوةمرب 
وسّ ما ائة ف الة عةف لسامهف ة ي  اينرباا االس)ناري املعين بالب قاا الو نةتف املمدمتف  -10
أل  ار قأل املدرجتف ة امل ةت  األول ة جمتال  متدمي التدع  ال)متين لأل ت ار قتأل املدرجتف ة من ا

امل ةتتت  األول، وح تتتا الب تتتدان امل)مدمتتتف األ تتت ار املدرجتتتف ة امل ةتتت  ال تتتا  ل  ةا ةتتتف وقألهتتتا متتتن 
نةةت  ب قتام  الب دان امل)مدمف األ ت ار الت   متدر ع تت ملت  ع تت أن  توةّ  املتوارد املالةتف ال يفمتف ل)

 . (6)عمل ة ي  اينرباا االس)ناري
املمتد  متن األ ت ار قتأل املدرجتف ة امل ةت  األول  (7)وال  نف الة عةف، ملم مّك ا بالط تب -11

متتتن أجتتتل ادصتتتول ع تتتت امل يتتتد متتتن التتتدع  ال)متتتين بغةتتتف  ع يتتت   تتتدرشا احمل ةتتتف ع تتتت  ةستتتأل وةا يتتتا 
امل)واصل ل)ط باا  مدمي ال)ماري  ايناصف هبا، ةعهنا ح ا أي ا  الب دان امل)مدمف األ ت ار املدرجتف 

دان امل)مدمتتف األ تت ار التت   متتدر ع تتت ملتت  ع تتت أن  متتد  ملد ة امل ةتت  ال تتا  وقألهتتا متتن الب تت
األماقف املوارد املالةف من أجتل  نةةت  األقنتطف املنتار مللةيتا ة است)ن)اجاا ائة تف الة عةتف ة دورشتا 

. والحظتا أن هت ه األقنتطف  تدع  األ ت ار قتأل املدرجتف ة امل ةت  األول ة (8)ال اقةف واألربعتني
ال النتةاةةف، و  بتا ملد األماقتف أن  متد  ملد ائة تف الة عةتف ة دورشتا اينامستف بناا  دراشا ة جمت

واألربعتتتني  م يتتت ا  عتتتن ال)متتتد  احملتتت يف ة هتتت ا الصتتتدد، لتتتا ة ملتتت  مع ومتتتاا عتتتن ح متتتاا العمتتتل 
 .2016ار  ةمةف ماا الص ف املعمودة ة عا  

    
__________ 

من وع يدي ه ب قام  األم  امل)حدة ارمنا ي باالشرتاك مق ب قام  األم  امل)حدة ل بة ف هبدر  ع يت  التدع  املمتد   (4)
ملد األ تت ار قتتأل املدرجتتف ة امل ةتت  األول متتن أجتتل ملعتتداد ب قاشتتا الو نةتتف و ماري هتتا احملّدثتتف لةتترتة الستتن)ني ة 

 الو ا املناسب. 

 .86 ، الةم ة21-/  أ1املم ر  (5)

    د  ةاصةل ب قام  عمل ة ي  اينرباا االس)ناري ة العنوان ال)ام: (6)
<http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/updated-cge_ 

workprogramme_2016_2018docx.pdf> 

(7) FCCC/SBI/2015/10 29، الةم ة. 

 ه.أع  7اقظ  اداشةف  (8)


