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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعونالدورة الرابعة 

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 )ج( من جدول األعمال3البند 

 األول المرفر  فر  المدرجرة األطررا  من المقدمة المعلومات
 المعلومات هذه واستعراض لالتفاقية

محصلة الجولة األولى من عملية التقييم واالستعراض الدولية 
(2014-2015) 

التقيرررررريم واالسررررررتعراض الدوليررررررة  محصرررررلة الجولررررررة األولررررررى مررررررن عمليرررررة  
(2014-2015) 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
يفالة   واصلت اهليئة  الرععية  للفنريةه )ةيئة  الفنريةه(  يفعةةا ة وبياة  و نةاج ااةفنفاجا ا  يمةا -1

 .  (1)مبحصل  اجلول  األوىل من عملي  الفقييم واالافاعاض الدولي 
خةة ل الةةدوراث الةةف ي للرعيةة  الاامةةت اياةةمل بةةالفقييم ايفاةةد  والحيفةةت ةيئةة  الفنريةةه أ ةة   -2

األوةةةعا  ة روةةةار عمليةةة  الفقيةةةيم واالاةةةفاعاض الدوليةةة ، وةةةةا الةةةدوراث الةةة  ع قةةةدث بةةةالف امن مةةة  
الةةةدوراث ايا يةةة  واألرباةةةة والفا يةةة  واألرباةةةة والفالفةةة  واألرباةةةة هليئةةة  الفنريةةةه، أ جةةةع   قيةةةيم مفاةةةد  

 ال  قدمت  قاريعةا لررتة السنفة.  (2)بلداً من البلدان ايفقدم  األوعا  43ع  األوعا  يا جممو 
__________ 

 .  17-/م أ2من ايع   الفاين من ايقعر  12ا يفع الرقعة  (1)

األوعا  ال  أ جع  هلا  قييم مفاد  األوعا  خة ل اجلولة  األوىل مةن عملية  الفقيةيم واالاةفاعاض الدولية  ةةا   (2)
االحتا  األورويب، االحتا  العواا، رابا يا، أارتاليا، رافو يا، أيا يا، أوكعا يا، آيعلندا، آيسلندا، ريناليةا، الت اةال، 

مووريةةةة  الف،ةةةةيكي ، الةةةةدا عل، روما يةةةةا، اةةةةلو اكيا، اةةةةلو ينيا، السةةةةويد، بلجيكةةةةا، بلااريةةةةا، بولنةةةةدا، بةةةةي رو ، اجل
اويسةةعا،  ع سةةا،  نلنةةدا، قةةتس، كا اخسةةفان، كعوا يةةا، كنةةدا، ال ريةةا، لكسةةمتش، ليفوا يةةا، لي فن،ةةفاين، مالنةة ، 

ااريةةةا، ةولنةةةدا، ايملكةةة  ايفحةةةدة لتينا يةةةا الايفمةةةل وآيعلنةةةدا ال،ةةةمالي ، مو ةةةاكو، النةةةعوي ، النمسةةةا،  يو يلنةةةدا، ةن
 الوالياث ايفحدة األمعيكي ، اليابان، اليو ان. 
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. أعةة   2 الرقةةعة ة رليوةةا اي،ةةار (3)األوةةعا  اةةج ث بن،ةةع علمةةاً  الفنريةةه ةيئةة  وأحاوةةت -3
وىل مةةةةن عمليةةةة  األ اجلولةةةة  ة ايكفسةةةةب  اخلةةةةتة مةةةةن جةةةة  اً  متفةةةةت الةةةة  السةةةةج ث، ةةةةةه  أن والحيفةةةةت
 26واالاةةفاعاض الدوليةة ، اي سرتاةةد نةةا ة  نقةةيو النعااةة  وارجةةعا اث اي،ةةار رليوةةا ة الرقةةعة  الفقيةةيم

 . 17-/م أ2من ايقعر 
والحيفةةةةةةت ةيئةةةةةة  الفنريةةةةةةه كةةةةةةهلو مةةةةةة  الفقةةةةةةديع أن اجلولةةةةةة  األوىل مةةةةةةن عمليةةةةةة  الفقيةةةةةةيم  -4

مةن ايع ة  الفةاين  1 ار رليوةا ة الرقةعةواالافاعاض الدولية   سةوم ة حتقية  األةةدا  الاامة  اي،ة
، وأهنا اامهت ة بنا  الفق  بة األوعا . والحيفت أن األوعا  وعحةت 17-/م أ2من ايقعر 

ًااًل علةةةل األوةةةعا  ال 651خةة ل الرةةةرتة اي صصةةة  لألاةةةئل  واألجوبةةة  مةةا جمموعةةة   الةةة   43  اةةة
اث الف،ةجي  أجع  هلا  قييم مفاد  األوةعا . والحيفةت ةيئة  الفنريةه أيأةاً أن الفوصةياث وعبةار 

الوار ة ة  قاريع االافاعاض الفقمل وعملي  األائل  واألجوب  ال   ،كت جة  اً مةن عملية  الفقيةيم 
واالاةةةفاعاض الدوليةةة  قةةةد اةةةاعدث األوةةةعا  ة ر رال الفقةةةدم الةةةه  ال يةةة ال يفاةةةة رحةةةعا   بايةةة  

 حتسة ال،را ي . 
متع األوةةةعا  وأوصةةت ةيئةةة  الفنريةةةه مب،ةةعوه مقةةةعر عةةةن ةةةه  ايسةةة ل  لكةةةا  -5 ينيفةةع  يةةة  مةةة

ل  ة  م،ةةعوه ( )ل وة ه علة2016ويافمةد  ة  ور ة  الفا ية  والا،ةعين ) ،ةةعين الفةاين/ و مت 
 (.FCCC/SBI/2016/L.12/Add.1 ايقعر، ا يفع الوثيق 

    

__________ 

 ة ة روةةةةةار الفقيةةةةةيم ايفاةةةةةد  األوةةةةةعا اةةةةةج ث األوةةةةةعا  مفاحةةةةة  علةةةةةل الصةةةةةرحاث اخلاصةةةةة  بكةةةةةت وةةةةةع   (3)
<http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process_under_the_iar/items/9456.php>. 


