
GE.16-19531(A) 



 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 من جدول األعمال 20البند 

 إغالق الدورة وتقرير الدورة

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

 احملتويات
 )ُتستكمل الحقاً(

  افتتاح الدورة -أولا  
 األعمال(من جدول  1)البند 

ُعقددت الددورا امامسددأل واألر لدوي ل ايفددأل اللرعيدأل ل تنليددت )ييفدأل التنليددت(    دا   غ دد ،  -1
 .2016تشرين الثاين/نوفمرب  14 ىل  7مبراكش، املغر ،   اللرتا من 

 7وافتددتا الدددوراي ر دديُة ييفددأل التنليددت، السدديد تومددان اروتسددوا ) ولندددا(، يددو  ا  ندد   -2
مرب، ورّحب جبميع األطراا واملراقب . ورحب أيضاً  السيد زياوا ش  )الص ( تشرين الثاين/نوف

 نا باً لر ية اهليفأل، و السيد سيدات يافا )غامبيا( مقرراً ل دورا.

 FCCC/SBI/2016/L.25 األمم املتحدا 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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  المسائل التنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

  إقرار جدول األعمال  
 )أ( من جدول األعمال(2)البند اللرع  

تشددرين الثدداين/نوفمرب،   مددتكرا  7ييفددأل التنليددت،   ج سددتاا األوىل امللقددو ا    نظددرت -٣
 .(FCCC/SBI/2016/9أعدهتا األمينأل التنليتيأل تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه )

و  اجل سددأل نلسدداا، أقددرت ييفددأل التنليددت جدددول األعمددال  صدديغته التاليددأل مددع   قددا  البنددد  -4
 )أ( مل قاً.4اللرع  

 افتتاح الدورا. -1
 املسا ل التنظيميأل: -2

  قرار جدول األعمال؛ )أ( 
 تنظيم أعمال الدورا؛ ) ( 
 ورا اللريدددل اللامدددل امللدددم  دددالتقييم املتلدددد  األطدددراا    طدددار عم يدددأل  )ج( 

 التقييم واالستلراض الدوليأل؛
 تيسري تبا ل اآلرا     طار عم يأل املشاورات والتح يالت الدوليأل؛ ) ( 
 األحداث األارى املقررا؛ ()ه 
 انتخا  أعضا  املكتب غري الر ية. )و( 

املل ومددات املقدمددأل مددن األطددراا املدرجددأل   املرفددل األول لالتلاقيددأل واسددتلراض  -٣
 يته املل ومات:

حالدددددأل تقدددددد  واسدددددتلراض تقدددددارير فدددددرتا السدددددنت  الثانيدددددأل املقدمدددددأل مدددددن  (أ) 
 لالتلاقيأل؛األطراا املدرجأل   املرفل األول 

جتميددددع وتوليدددد  تقددددارير فددددرتا السددددنت  الثانيددددأل املقدمددددأل مددددن األطددددراا  ( ) 
 املدرجأل   املرفل األول لالتلاقيأل؛

تنقددددديا داملبدددددا ة التوجيايدددددأل  عددددددا  البالغدددددات الوطنيدددددأل الدددددوار ا مدددددن  (ج) 
األطددددراا املدرجددددأل   املرفددددل األول لالتلاقيددددأل، اجلدددد   الثدددداين: مبددددا ة 

األمم املتحدا ا طاريأل  شأي تغري املندا  فيمدا يتل دل توجيايأل التلاقيأل 
  تقد  البالغات الوطنيألد؛
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تقريددددددددددر عددددددددددن  يانددددددددددات قددددددددددوا م اجلددددددددددر  الوطنيددددددددددأل لغددددددددددازات الدفيفددددددددددأل  ( ) 
      األول لالتلاقيددددددددأل عددددددددن  األطددددددددراا املدرجددددددددأل   املرفددددددددل مددددددددن املقدمدددددددأل
 ؛2014-1990اللرتا 

 ددداألطراا املدرجددددأل   املرفدددل  ددددا  تقدددارير التعميددددع واحملاسدددبأل املتل قددددأل  (ه) 
 مبوجب  روتوكول كيوتو.

 املل ومات املقدمأل من األطراا غري املدرجأل   املرفل األول لالتلاقيأل: -4
املل ومدددات الددددوار ا   البالغدددات الوطنيددددأل املقدمدددأل مددددن األطدددراا غددددري  (أ) 

 املدرجأل   املرفل األول لالتلاقيأل؛
امللددم  البالغددات الوطنيددأل املقدمددأل مددن  عمددل فريددل امددربا  االستشددار  ( ) 

 ؛درجأل   املرفل األول  االتلاقيألاألطراا غري امل
 تقد  الدعم املايل والتقم؛ (ج) 
التقدددارير املدددوج ا  شدددأي التح يدددل التقدددم ل تقدددارير احملد دددأل للدددرتا السدددنت   ( ) 

 املقدمأل من األطراا غري املدرجأل   املرفل األول لالتلاقيأل.
طرا دددددل و جدددددرا ات لتشدددددغيل واسددددتخدا  السدددددعل اللدددددا  املشدددددار  ليددددده   وضددددع  -5

 من اتلاق  ارية. 4من املا ا  12 اللقرا
وضددددع طرا دددددل و جدددددرا ات لتشدددددغيل واسددددتخدا  السدددددعل اللدددددا  املشدددددار  ليددددده    -6

 من اتلاق  ارية. 7من املا ا  12 اللقرا
 املسا ل املتل قأل  آليات  روتوكول كيوتو: -7

 طرا ل و جرا ات آليأل التنميأل النظيلأل؛استلراض  (أ) 
ا جدددرا ات واآلليدددات والرتتيبدددات املؤسسددديأل ل  لدددن   قدددرارات ا  دددة  ( ) 

 التنليت  آلليأل التنميأل النظيلأل؛
 تقرير مدير سعل امللامالت الدويل مبوجب  روتوكول كيوتو. (ج) 

 املسا ل املتل قأل  أقل الب داي منواً. -8
 .ا ط التكي  الوطنيأل -9

 تقرير جلنأل التكي . -10
تقريددر ال عنددأل التنليتيددأل آلليددأل وارسددو الدوليددأل امللنيددأل  امسددا ر واألضددرار املرتب ددأل  -11

  تأ ريات تغري املنا .
 ت وير التكنولوجيات ونق اا: -12
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التقريدددر السدددنو  املشدددرتل ل عندددأل التنليتيدددأل امللنيدددأل  التكنولوجيدددا ومركددد   (أ) 
 وشبكأل تكنولوجيا املنا ؛ 

ن ددداق وطرا دددل التقيددديم الددددور  آلليدددأل التكنولوجيدددا فيمدددا يتل دددل  ددددعم  ( ) 
 تنليت اتلاق  ارية؛ 

 زناي االسرتاتيع  لنقل التكنولوجيا. رنامج  و (ج) 
 امللنيأل  التمويل. ااتصاصات استلراض ماا  ال عنأل الدا مأل -1٣
  نا  القدرات   الب داي الناميأل: -14

 الثالث لتنليت  طار  نا  القدرات مبوجب االتلاقيأل؛االستلراض الشامل  (أ) 
االسدددددتلراض الشدددددامل الثالدددددث لتنليدددددت  طدددددار  ندددددا  القددددددرات مبوجدددددب  ( ) 

  روتوكول كيوتو؛
 جلنأل  ارية امللنيأل  بنا  القدرات. (ج) 

 تأ ري تنليت تدا ري التصد : -15
 املنتدى احملّسن و رنامج اللمل؛ (أ) 
 تددددأ ري تنليددددت تدددددا ري التصددددد  و رنددددامج عم دددده  طرا ددددل املنتدددددى امللددددم ( ) 

 ووظا له مبوجب اتلاق  ارية؛ 
 من  روتوكول كيوتو؛ ٣من املا ا  14املسا ل املتل قأل  اللقرا  (ج) 
 . 10-/  أ1التقد  احملرز   تنليت املقرر  ( ) 

 القضايا اجلنسانيأل وتغرير املنا .  -16
 أل:املسا ل ا  اريأل واملاليأل واملؤسسي -17

 ؛2017-2016ا  املي انيأل للرتا السنت  أ  (أ) 
 ؛2015تقرير مراجلأل احلسا ات والبيانات املاليأل للا   ( ) 
 مسا ل ماليأل أارى. (ج) 

 . من االتلاقيأل 6التقارير املتل قأل  أنش أل تنليت املا ا  -18
 مسا ل أارى. -19
  غالق الدورا وتقرير الدورا. -20

مدددؤار األطدددراا ومدددؤار األطدددراا اللامدددل اهلدددا  القضدددايا الددد  أح وذكدددر الدددر ية األطدددراا -5
 وصددله اجتمدداط األطددراا    روتوكددول كيوتددو  ىل ييفددأل التنليددت ل نظددر فياددا. وأ  دد  األطددراا  ددأي 
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قرتح النظددر فياددا    طددار  نددو  جدددول أعمددال ييفددأل التنليددت الدد  يدد  مرتب ددأل  ددا يددته املسددا ل سدديُ 
 .جويرياً 

 19)ب( إلى 2ر المتعلقة ببنود جدول األعمال من التقاري -ثالثاا  
 )ُتستكمل الحقاً(

  إغالق الدورة وتقرير الدورة -رابعاا  
 من جدول األعمال( 20)البند 

تشددرين الثدداين/نوفمرب، نظددرت ييفددأل التنليددت   مشددروط  XX، امللقددو ا   XX  اجل سددأل  -6
تقرير الدورا واعتمدته، وأذنت ل مقرر أي يقو ، مبساعدا مدن األماندأل و توجيده مدن الدر ية،   ادا  

 تقرير الدورا و تاحته جلميع األطراا.
    


