
GE.16-08333(A) 



 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعونالدورة الرابعة 

 2016أيار/مايو  26-16بون، 

 )ج( من جدول األعمال3البند 

 لالتفاقيةة األول المرفة  فة  المدرجةة األطراف من المقدمة المعلومات
 المعلومات هذه واستعراض

محصةةةلة الةولةةةة األولةةةة مةةةن عمليةةةة التقيةةةية وا سةةةتعراض الدوليةةةة 
(2014-2015)  

التقيةةةةةةية وا سةةةةةةتعراض الدوليةةةةةةة محصةةةةةلة الةولةةةةةةة األولةةةةةةة مةةةةةةن عمليةةةةةة   
(2014-2015) 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

 إضافة  

 توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ  

أوصتتا ائة تتتر ال لعةتتتر ليف ن ةتت ، ر بور تتتا اللابشتتتر واألربشتتتيل، كيتتلو  ا  تتتلر ال تتتا  ل تتت   
 )تيلين الثاين/نوفمرب(: ينظل فةه مؤمتل األطلاف ويش مده ر بورته الثانةر والشيلين

 22-/م أ-مشروع المقرر   

محصةةةةةلة الةولةةةةةةة األولةةةةةةة مةةةةةةن عمليةةةةةة التقيةةةةةةية وا سةةةةةةتعراض الدوليةةةةةةة   
(2014-2015) 

 إن مؤمتل األطلاف، 

أن ائة تر ال لعةتر ليف ن ةت  أتد أظتا نظلحمتا ر جلوتيفر اوولتر األوي متن عميفةتر  إذ يالحظ 
 ،17-/م أ2من ا لفق الثاين من ا  لر  12ةها ر ال  لة ال  ةةم واالس شلاض الدولةر ا يار إل

 FCCC/SBI/2016/L.12/Add.1 األمم ا  حدة 

 
ا تفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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 ، 17-/م أ2من ا  لر  26إي ال  لة  وإذ ييري 

ب ن ة  اوولر األوي من عميفةر ال  ةةم واالس شلاض الدولةر، عيفى النحتو  يلحب -1 
 ؛17-/م أ2من ا لفق الثاين من ا  لر  3ا بيل ر ال  لة 

آراءحمتتتا بيتتت ن  2017آذار/متتتار   1أن ت تتتدم ليفتتتول إي  (1)األطتتتلاف يتتتدعو -2 
تن ةح طلائتق وإجتلاءاع عميفةتر ال  ةتةم واالست شلاض الدولةتر است نابارب إي اتتربة ا   وتبر ر اوولتر 

 األوي من عميفةر ال  ةةم واالس شلاض الدو ؛

إي ائة تتتتتر ال لعةتتتتتر ليف ن ةتتتتت  أن تتتتتتن ح طلائتتتتتق وإجتتتتتلاءاع عميفةتتتتتر ال  ةتتتتتةم  يطيفتتتتتب -3 
ستتت شلاض الدولةتتتر استتت نابارب إي اتتتتربة ا   وتتتبر ر اوولتتتر األوي متتتن عميفةتتتر ال  ةتتتةم واالستتت شلاض واال

الدولةر، آخ ةرب ر اع بارحما أي مشيفوماع تتلب متن األطتلاف، ب ةتر ال وصتةر بطلائتق وإجتلاءاع من حتر 
 (.2017وفمرب ل   ينظل فةها مؤمتل األطلاف ويش مدحما ر بورته الثالثر والشيلين )تيلين الثاين/ن

    

__________ 

 .<http://www.unfccc.int/5900>ينب   أن ت دم األطلاف آراءحما عن طليق بوابر ا وامهاع ر  (1)


