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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة واألربعون

 2016أيار/مايو  26-16بون، 

 من جدول األعمال 17البند 

 الدولية الحكومية االجتماعات عقد ترتيبات

 الدولية الحكومية االجتماعات عقد ترتيبات  

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

ورحبتت  FCCC/SBI/2016/2أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ )هيئة التنفيذ( علماً بالوثيقة  -1
 باآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن املعلومات الواردة فيها.

وأعربتتت هيئتتة التنفيتتذ عتتن امتنا تتا ب ومتتة املاتترت علتتا عررتتها انتةتتافة التتدورة ال ا يتتة  -2
والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة ال ا ية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصتف  اجتمتاا األطتراف   

)متتتؤمتر األطراف/اجتمتتتاا األطتتتتراف(   متتتراكا، بتتتاملارت،   الفتتت ة متتتن يتتتتو   بروتوكتتتول كيوتتتتو
 مت  علمتاً  وأحاطتت. 2016 وفمرب /تشرين ال اين 18تشرين ال اين/ وفمرب إىل اجلمعة  7االثنني 
 ال ا يتتتة التتتدورة جنتتتا  لةتتتمان واألما تتتة املاتتترت يبتتتذهلا التتتيت واجلهتتتود التحةتتت ية باألعمتتتال التقتتتدير
 هيئتتة وشتددت .األطتراف اجتمتاا/األطتراف ملتؤمتر عشترة ال ا يتة والتدورة األطتراف مترملتؤ  والعشترين
ال فتتا  والشتفافية ولتول اجلميت    ااتات ال تيبتات لعقتد متؤمتر األمت  ا مبتاد  أمهيتة علا التنفيذ

 املتحدة املعين بتا  املناخ   مراكا.

وتّكرت هيئة التنفيذ بالنتائج التارخيية اليت حققها مؤمتر األم  املتحدة املعتين بتات  املنتاخ  -3
  باريس، وأشارت إىل أن مؤمتر مراكا ني ون خطوة هامة   تنفيذ اتفاق بتاريس وكتذليف   
 مواصتتلة تنفيتتذ الواليتتات واملبتتادرات األختتترمت   إطتتار متتؤمتر األطتتراف، ومتتؤمتر األطراف/اجتمتتتاا
األطتتتراف واهليئتتتة الفرعيتتتة للمشتتتورة العلميتتتة والت نولوجيتتتة واهليئتتتة الفرعيتتتة للتنفيتتتذ والفريتتت  العامتتتل 

 املخصص املعين باتفاق باريس واهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية. 

 FCCC/SBI/2016/L.14 األم  املتحدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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بالتعتتاون النتتاج  بتتني الرئانتتات اللتتابقة والرئانتتات املقبلتتة اً وأحاطتتت هيئتتة التنفيتتذ علمتت -4
وأعربتتتتت عتتتتن تقتتتتديرها لعوقتتتتة العمتتتتل الوثيقتتتتة بتتتتني الرئانتتتتة اباليتتتتة والرئانتتتتة املقبلتتتتة فيمتتتتا يتعلتتتت  

 بالتحة  ملؤمتر مراكا. وشجعت الرئانات املقبلة علا مواصلة اعتماد هذا النهج التعاوين. 

ما تتتة أن  تتتيً علمتتتاً بتتتاآلراء التتتيت تبتتتديها األطتتتراف بشتتتأن وطلبتتتت هيئتتتة التنفيتتتذ إىل األ -5
العناصتتر التتيت إ تتن إدراجهتتا   جتتدومل األعمتتال املتتؤقتني للتتدورة ال ا يتتة والعشتترين ملتتؤمتر األطتتراف 

 والدورة ال ا ية عشرة ملؤمتر األطراف/اجتماا األطراف.

م تتتتب متتتؤمتر األطتتتراف ومتتتؤمتر ودعتتتت هيئتتتة التنفيتتتذ الرئانتتتة املقبلتتتة إىل التشتتتاور متتت  األما تتتة و  -6
ملتتؤمتر  األطراف/اجتمتاا األطتراف، لورت  اللملتات النهائيتة علتا ترتيبتات عقتد التدورتني ال ا يتة والعشترين
 األطراف وال ا ية عشرة ملؤمتر األطراف/اجتماا األطراف، مبا   تليف ترتيبات اجلزء الرفي  امللتومت.

املمارنة ابالية القائمة وهت:  ورت  ترتيبتات   اجلللتات واتفقت هيئة التنفيذ علا مواصلة  -7
اجتمتتاا األطتتراف ختتول اجلتتزء الرفيتت  امللتتتومت ليتتدمل التتو راء /املشتت كة ملتتؤمتر األطتتراف ومتتؤمتر األطتتراف

وغ ه  من رؤناء الوفتود ببيا تات وطنيتة وجيتزة يوصتا بتأال تتجتاو  متدقا ثتوو دقتائ ، وليتدمل   لتو 
 الدولية واملنظمات غ  اب ومية ببيا ات وجيزة يوصا بأال تتجاو  مدقا دقيقتني. املنظمات اب ومية 

وأكدت هيئة التنفيذ علا أمهية األحداو ال وثتة املقتررة التيت نتتعقد أثنتاء التدورة ال ا يتة  -8
التذي  والعشرين ملؤمتر األطراف  ابوار الو اري الرفي  امللتومت ال اين بشأن التمويل املتعل  باملنتاخ

ي ؛ وابتوار التيلت  (2)وابدو الرفي  امللتومت بشأن العمل املتعل  باملنتاخ ؛(1)يعقد مرة كل ننتني
 . 21-/  أ1من املقرر  115املشار إلي    الفقرة 

وأشتتتتارت هيئتتتتة التنفيتتتتذ إىل أ تتتت ، متاشتتتتياً متتتت  مبتتتتدأ التنتتتتاوت بتتتتني ا موعتتتتات ا قليميتتتتة،  -9
شرين ملؤمتر األطراف والدورة ال ال ة عشرة ملؤمتر األطراف/اجتمتاا ني ون رئيس الدورة ال ال ة والع

األطتتتراف متتتن دموعتتتة دول طنتتتيا وايتتتيً اهلتتتاد ، وي تتتون رئتتتيس التتتدورة الرابعتتتة والعشتتترين ملتتتؤمتر 
األطراف والدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف/اجتماا األطراف متن دموعتة دول أوروبتا الشترق:. 

يل االنتتتتتعجال، إىل التقتتتتد  بعتتتترود النتةتتتتافة التتتتدورتني ال ال تتتتة ودعتتتتت األطتتتتراف، علتتتتا نتتتتب
والعشتتتترين ملتتتتؤمتر األطتتتتراف وال ال تتتتة عشتتتترة ملتتتتؤمتر األطراف/اجتمتتتتاا األطتتتتراف، والتتتتدورتني الرابعتتتتة 

 والعشرين ملؤمتر األطراف والرابعة عشرة ملؤمتر األطراف/اجتماا األطراف.

لينظر فيهتا  2021 ات ا عقاد الدورات   عا  وأوصت هيئة التنفيذ باملواعيد التالية لف -10
 مؤمتر األطراف   دورت  ال ا ية والعشرين 

   حزيران/يو ي ؛ 10أيار/مايو إىل اخلميس  31ف ة الدورات األوىل  من االثنني  )أ( 

تشرين  19اجلمعة  تشرين ال اين/ وفمرب إىل 8ف ة الدورات ال ا ية  من االثنني  )ت( 
 .ال اين/ وفمرب

__________ 

 .21-/  أ5من املقرر  4، والفقرة 19-/  أ3من املقرر  13الفقرة  (1)
 .21-/  أ1من املقرر  120الفقرة  (2)
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ورحبتتتت هيئتتتة التنفيتتتذ بتبتتتادل اآلراء بتتتني األطتتتراف بشتتتأن اآلثتتتار امل تبتتتة علتتتا العمليتتتة اب وميتتتة  -11
الدولية عقب اعتماد اتفاق باريس وقترارات أخترمت   متؤمتر بتاريس، مبتا   تلتيف اآلثتار امل تبتة علتا تتواتر 

واهليئتتتتني الفتتترعيتني التتتتابعتني هلمتتتا، وتنظتتتي  دورات متتتؤمتر األطتتتراف، ومتتتؤمتر األطراف/اجتمتتتاا األطتتتراف 
   عقب بدء  فات اتفاق باريس. ومؤمتر األطراف العامل بوصف  اجتماا األطراف   اتفاق باريس،

وأقرت هيئة التنفيذ بأ  ، بالنظر إىل العمل الناشئ عن اتفتاق بتاريس والقترارات املعتمتدة  -12
  الفتت ة متتا قبتتل اً اهليئتتات العليتتا نتتنوي  متتؤمتر بتتاريس، فمتتن الةتتروري أن يلتتتمر عقتتد دورات 

. ولذليف، اتفقت اهليئة علا أن تواصل النظر   نيناريوهات تواتر وتنظتي  التدورات 2020 عا 
(. وطلبتتتتت هيئتتتتة 2018أيار/متتتتايو  -أثنتتتتاء دورة هيئتتتتة التنفيتتتتذ الرابعتتتتة واألربعتتتتني ) يلتتتتان/أبريل 

عتتن اآلثتتار امل تبتتة   امليزا يتتة علتتا  تلتت   التنفيتتذ إىل األما تتة أن تقتتد  معلومتتات أك تتر تفصتتيوً 
   اخليارات وتليف من أجل دع  مواصلة النظر   هذه امللائل.

 بتاريس، اتفتاق مبوجتب الواليتات لتنفيتذ اهلتا  الدور مراعاة بةرورة التنفيذ هيئة ونلمت -13
 العمتتل وبتترامج الواليتتات   التتدورات وتنظتتي  وتتت ة   تايتت  أي علتتا طثتتار متتن ي تتتب متتا وكتتذليف
 . باريس اتفاق عن الناشئة

وأحاطتتتت هيئتتتة التنفيتتتذ علمتتتاً باملعلومتتتات امللتتتت ملة التتتيت قتتتدمتها األما تتتة بشتتتأن تنفيتتتذ  -14
انتنتاجات هيئة التنفيذ املتعلقة باللبل ال فيلة بزيادة تعزيز مشتاركة املنظمتات التيت تتمتت  بصتفة 

. والحظتتتت املتتتوجز التتتذي 2015-2014الفتتت ة   وميتتتة الدوليتتتة، ختتتولمراقتتتب   العمليتتتة اب
 . (3)عررت  األما ة عن تطور إشراك أصحات املصلحة   عملية االتفاقية ا طارية

ورحبتتتت هيئتتتة التنفيتتتذ بتتتاجلهود التتتيت بتتتذلتها ح ومتتتات بولنتتتدا وبتتت و وفر لتتتا   إشتتتراك  -15
أصحات املصلحة، مبا   تليف القطاا اخلاص، واللتلطات ايليتة ودون الوطنيتة وا تمت  املتدين، 

والتتدورة التانتتعة ملتتؤمتر   الفتت ة املفةتتية علتتا التتتوامل إىل التتدورة التانتتعة عشتترة ملتتؤمتر األطتتراف، 
اجتمتتتاا األطتتتراف، والتتتدورة العشتتترين ملتتتؤمتر األطتتتراف والتتتدورة العاشتتترة ملتتتؤمتر األطتتتراف/ ألطراف/ا

ملتتتتؤمتر  اجتمتتتتاا األطتتتتراف، والتتتتدورة اباديتتتتة والعشتتتترين ملتتتتؤمتر األطتتتتراف، والتتتتدورة اباديتتتتة عشتتتترة
  األطراف/اجتماا األطراف، وأثناءها وبعدها.

يتتد مبختلتت  أصتتحات املصتتلحة غتت  األطتتراف وأشتتارت هيئتتة التنفيتتذ إىل االعتت اف املتزا -16
، وأكتتتدت متتتتن جديتتتد األمهيتتتتة (4)21-/  أ1اتفتتتتاق بتتتاريس واملقتتتترر  وا شتتتارة املت تتتتررة إلتتتيه   

األنانتتتتية للمشتتتتاركة الفعالتتتتة للمتتتتراقبني، نتتتتواء   العمليتتتتة اب وميتتتتة الدوليتتتتة أو   االرتتتتطوا 
 با جراءات العملية   التصدي لتا  املناخ.

قيمتتة ملتتامهات املنظمتتات املعتمتتدة بصتتفة مراقتتب   املتتداوالت اً هيئتتة التنفيتتذ أيةتتوأكتتدت  -17
وأقتتترت باباجتتتة إىل  يتتتادة تعزيتتتز مشتتتاركة املنظمتتتات املعتمتتتدة بصتتتفة  ،(5)املتعلقتتتة بامللتتتائل املورتتتوعية

   حنو تنفيذ اتفاق باريس وتفعيل .اً مراقب علا حنو فعال   ظل مة: عملية االتفاقية ا طارية قدم

__________ 

(3) FCCC/SBI/2016/2،  45-36الفقرات. 

(4) FCCC/SBI/2016/2،  41الفقرة. 

(5) FCCC/SBI/2011/7،  171الفقرة. 
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واألربعني هليئتة  و  هذا اللياق، اتفقت هيئة التنفيذ علا أن تعقد خول الدورة اللادنة -18
( حلقتتتة عمتتتل أثنتتتاء التتتدورة بشتتتأن الفتتترص املتاحتتتة لزيتتتادة تعزيتتتز املشتتتاركة 2017متتتايو التنفيتتتذ )أيار/

 . 21-/  أ1باية تعزيز تنفيذ أح ا  املقرر الفعلية ألصحات املصلحة من غ  األطراف 

و  هتتتتذا الصتتتتدد، دعتتتتت هيئتتتتة التنفيتتتتذ األطتتتتراف واملنظمتتتتات املراقبتتتتة ووكتتتتاالت األمتتتت   -19
املتحتتدة املهتمتتة إىل تقتتده طرائهتتا بشتتأن الفتترص املتاحتتة ملواصتتلة تعزيتتز املشتتاركة الفعليتتة ألصتتحات 

 28،   موعتتتد أقصتتتاه 21-/  أ1تعزيتتز تنفيتتتذ أح تتتا  املقتترر  املصتتلحة متتتن غتت  األطتتتراف بايتتتة
اً تقريتتتتر  2017 يلتتتتان/أبريل  30وطلبتتتتت إىل األما تتتتة أن تعتتتتد  لتتتتول  .(6)2017ير شتتتتباا/فربا

عتتن اآلراء التتواردة   تلتتيف التقتتارير ل تتت: تلتتتخد  مب ابتتة معلومتتات أنانتتية تلتتتند إليهتتتا اً متتوجز 
أيةتتاً إىل األما تتة أن تعتتد  التنفيتتذ هيئتتة وطلبتتتأعتتوه.  18حلقتتة العمتتل املشتتار إليهتتا   الفقتترة 

  حلقة العمل ك: تنظر في  اهليئة   دورقا اللادنة واألربعني. عناً تقرير 

بالعمل الذي ارطلعت ب  األما ة بشأن إ شاء منرب لتبتادل اً وأحاطت هيئة التنفيذ علم -20
اخلتتربات وأفةتتل املمارنتتات   دتتامل التخفيتت  والت يتت  بطريقتتة شتتاملة ومت املتتة، علتتا النحتتو 

متن املعلومتات عتن تنفيتذ هتذا اً ، وطلبتت مزيتد21-/  أ1متن املقترر  135    الفقترة املشتار إليت
 العمل  لول موعد الدورة اللادنة واألربعني هليئة التنفيذ.

والحظت هيئة التنفيذ أن طرائ  مشاركة املراقبني   املنتديات اب ومية الدولية األخرمت  -21
االتفاقيتة ا طاريتة   دتال اجلهتود الراميتة  علا  طاق منظومة األم  املتحدة قد تلتن  هبتا عمليتة

 إىل تعزيز إشراك أصحات املصلحة من غ  األطراف   ا جراءات املتعلقة باملناخ.

أن عتتتدد املنظمتتات املعتمتتتدة بصتتتفة مراقتتب قتتتد تةتتتاع  اً والحظتتت هيئتتتة التنفيتتذ أيةتتت -22
ة الو متة متن أجتل تيلت   يتادة ، وطلبتت إىل األما تة ااتات التتداب  ا داريت2008منذ عا  اً تقريب

 فعالية مشاركة هذه املنظمات   العملية اب ومية الدولية. 

باملعلومتتتتتات التتتتتيت قتتتتتدمتها األما تتتتتة بشتتتتتأن ا جتتتتتراءات اً وأحاطتتتتتت هيئتتتتتة التنفيتتتتتذ علمتتتتت -23
 واملمارنات ابالية املتعلقة بقبول املنظمات بصفة مراقب.

التقديريتتتة امل تبتتتة   امليزا يتتتة علتتتا األ شتتتطة التتتيت وأحاطتتتت هيئتتتة التنفيتتتذ علمتتتاً باآلثتتتار  -24
أعتوه. وطلبتت إىل األما تة أن تةتطل   19و 18نتةطل  هبا األما ة واملشار إليهتا   الفقترتني 

 با جراءات املطلوبة   هذه االنتنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية.

    

__________ 

. وينبات: <http://www.unfccc.int/5900>ينبا: لألطراف أن تقتد  طراءهتا عتن طريت  بوابتة الورقتات   العنتوان التتامل   (6)
 .<secretariat@unfccc.int>للمنظمات املعتمدة بصفة مراقب أن ترنل ورقاقا بالربيد ا ل  وين إىل هذا العنوان  


