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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 األعمال جدول من( ب)4 البند

 المرفااا  فاا  المدرجاااة غياار األطااارا  ماا  المقدماااة المعلومااا 
  لالتفاقية األول

 الوطنياااة بالبالغاااا  المعنااا  االستشاااار  الخبااارا  فريااا  عمااا 
 لالتفاقية األول المرف  ف  المدرجة غير األطرا  م  المقدمة

عما  فرياا  الخباارا  االستشااار  المعنا  بالبالغااا  الوطنيااة المقدمااة ماا    
  األطرا  غير المدرجة ف  المرف  األول لالتفاقية

 مشروع استنتاجا  مقترح م  الرئيس  
للريتتتخل اءتتتربا   (1)أحاطتتتهل اة اتتتع اللرع تتتع ليئنل تتتف )( اتتتع الئنل تتتف( عيمتتتا   الئ تتتا ير ا رحي تتتع -1

متن األطتراغ غتمل ا د جتع ر ا رفتخل األول لالتلا  تع ا  دمع االسئشا ي ا عين  البالغات الوطن ع 
 )فريخل اءربا  االسئشا ي(. 

و حبتتهل ( اتتع ا شتتو ق  الئ تتدح التتفي أحتترء  فريتتخل اءتتربا  االسئشتتا ي ر موا تتيع تنل تتف  -2
 مبا ر ذلك ما ييي:  ر  رنامج عميه،اليت تغطي مج ع عنا  ،(2)2016عميه لعاح  خطع

__________ 

(1) FCCC/SBI/2016/15 وFCCC/SBI/2016/16 وFCCC/SBI/2016/17. 
 /http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf> :التتتتترا  عيتتتتت   عمئاحتتتتت (2)

updated_cge_work_plan_2016.pdf>. 
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متن أجتإ دعتداد وحتديث ا واد الئد يب ع  (3)الربنامج الئد ييب للريخل اءربا  الئ ين )أ( 
 ؛(4)البالغات الوطن ع والئ ا ير احملدثع للرتق السنئني

، (5)تنظتت م ثتتالق حي تتات عمتتإ تد يب تتع اعتتداد الئ تتا ير احملدثتتع للتترتق الستتنئني )ب( 
طتترغ متتن األطتتراغ غتتمل ا د جتتع ر ا رفتتخل األول  100خبتتملا  متتن  136د يب خالةتتا تي تت  الئتت

لالتلا  تتتتع. وأعر تتتتهل ( اتتتتع الئنل تتتتف عتتتتن امئنا تتتتا وسومتتتتات توغتتتتو وستتتتانهل لوستتتت ا وستتتتري النستتتتا 
 ؛(6)السئضافئها حي ات العمإ ا فكو ق

متتن ، 19-/ح أ20متتن ا  تتر   4تنل تتف الربنتتامج الئتتد ييب ا شتتا  دل تته ر الل تترق  )ج( 
يئستتم  أجتتإ تعزيتتز  تتد ق اءتتربا  ا ع ئنتتني ر  االمتتع ختتربا  االتلا  تتع ااطا يتتع عيتت  دجتترا  حتي تتإ ت تتين

 ؛ليئ ا ير احملدثع للرتق السنئني  السلا ق واللعال ع
د يب تتع الئطب   تتع التتثالق التتيت ستتئ  ر  ر ا ستتا ع اتتربا  ر حي تتات العمتتإ الئ )د( 

واستتئاداح  نظتتم مستتئدامع ادا ق  تتواالم اوتترد الوطن تتع لغتتاءات الدف اتتع،دطتتا  االتلا  تتع  شتتء   نتتا  
 تتواالم اوتترد الوطن تتع لغتتاءات ا بتتادا الئوج ه تتع ليلريتتخل اوستتومي التتدوري ا عتتين  ئغتتمل ا نتتا   شتتء  

لئنل تتتتف عتتتتن امئنا تتتتا وسومتتتتات  نمتتتتا ومجهو يتتتتع كو يتتتتا وأعر تتتتهل ( اتتتتع ا. (7)2006 لعتتتتاح الدف اتتتتع،
  ؛(8)ول سوتو السئضافئها حي ات العمإ ا فكو ق

للريتتتخل اءتتتربا  االسئشتتتا ي ال االمتتتع د تتتدا  دو ات الئتتتد يب االستتترتوين احملدثتتتع  )(ت( 
رفتخل عي  أحدق ا واد الئد يب ع ليلريخل  شء  دعداد البالغات الوطن ع لألطراغ غمل ا د جع ر ا 

. و د س إ ر (تف  التدو ات، (10)، و(ي مئاحع عي  نظاح األمانع اءاص  إدا ق الئعي م(9)األول
 ؛ خبملا   235، ما جمموعه 2016 ر تشرين األول/أكئو  15حىت 

__________ 

 _http://unfccc.int/national_reports/expert_training/training_for_the_technical_analysis>التتتتتتترا  : انظتتتتتتتر  (3)

of_burs/items/9279.php>. 
 /http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material>مئاحتتتتتتتتتتتع عيتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتترا  :  (4)

methodological_documents/items/349.php>. 
 .FCCC/SBI/2016/15انظر الوث  ع  (5)
 6دىل  4، ور كولومبتتتو متتتن 2016شتتتبارب/فرباير  24دىل  22ع  تتتدت حي تتتات العمتتتإ ر لتتتومي ر اللتتترتق متتتن  (6)

 .2016متوء/يول ه  6دىل  4، ور  ودين  اي من 2016ن سا /أ ريإ 
 .FCCC/SBI/2016/INF.17الوث  ع انظر  (7)
 10دىل  6، ور  نمتتتتتا ستتتتت يت متتتتتن 2016آذا /متتتتتا    18دىل  14حي تتتتتات العمتتتتتإ ر ماستتتتتملو متتتتتن  ع  تتتتتدت (8)

 .2016أييول/سبئمرب  9دىل  5، ور سونغدو، دنش و  من 2016حزيرا /يون ه 
 .FCCC/SBI/2012/33من الوث  ع  22وف ا  ليطيب ا وجه ر الل رق  (9)
عيت  ا تواد الئد يب تع اوال تع للريتخل  ح ث ميسن االطالع أيضا   <http://unfccc.int/349.php> الرا  مئاحع عي   (10)

 اءربا  االسئشا ي  شء  دعداد البالغات الوطن ع لألطراغ غمل ا د جع ر ا رفخل األول.
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تنظتت م وت تتدين حتتاين حي تتات د استت ع شتتبس ع  شتتء  ت  تت م متتد  ال ا ي تتع ليئتتءثر  )و( 
 شء  ت   م ال د ق عيت  الئال تف متن آثتا  تغتمل ا نتا ، ، وأ  ع حي ات د اس ع شبس ع والئس ف

 ؛2016تشرين األول/أكئو ر  26مشا كا  حىت  313حضر(ا ما جمموعه 
 دطتتتتتتال  منعتتتتتتع تلاعي تتتتتتع عيتتتتتت  الشتتتتتتبسع، حتتتتتتتهل استتتتتتم الشتتتتتتبسع االسرتون تتتتتتع )ء( 

(e-Network)(11)وطن تتع ، تئتت ا الو تتول دىل ا تتواد الئد يب تتع ويتتدغ دىل ت ستتمل دعتتداد البالغتتات ال
 ؛ والئ ا ير احملدثع للرتق السنئني و واالم جرد غاءات الدف اع

تو تتت ات التتتيت أعتتتد(ا فريتتتخل اءتتتربا  االسئشتتتا ي وتئضتتتمن  (12)الو  تتتع الئحي ي تتتع )ح( 
 شتتتتء  العنا تتتتر التتتتيت ستتتت  نظر ف هتتتتا ر دطتتتتا  عمي تتتتع م بيتتتتع لئن تتتت ا  ا بتتتتادا الئوج ه تتتتع اعتتتتداد 

  .غمل ا د جع ر ا رفخل األول لالتلا  ع البالغات الوطن ع ا  دمع من األطراغ
عيتت  دعتتم تنل تتف عمتتإ   اآلثتتا  الئ ديريتتع ا رتتبتتع ر ا  زان تتعوأحاطتتهل ( اتتع الئنل تتف عيمتتا   -3

ودعتتهل أيضتتا  التتربامج وا نظمتتات ا ئعتتددق . (13)2018-2017فريتتخل اءتتربا  االسئشتتا ي ليلتترتق 
ر ت دين الدعم لألطراغ غمل ا د جع ر ا رفتخل  األطراغ دىل الئعاو  مع فريخل اءربا  االسئشا ي

  .األول من أجإ دعداد  الغايا الوطن ع وت ا ير(ا احملدئثع للرتق السنئني
، أكميتتتتهل ( اتتتتع الئنل تتتتف اسئعرا تتتتها لواليتتتتع 19-/ح أ19متتتتن ا  تتتتر   8ووف تتتتا  ليل تتتترق  -4

ي ينظتتر ف تته متت متر هبتتفا الشتتء  كتتواخئعا تتات فريتتخل اءتتربا  االسئشتتا ي وأو تتهل مبشتتروع م تتر  
األطتتراغ ويعئمتتد  ر دو تتته الثان تتع والعشتترين )لالطتتالع عيتت  نتتن مشتتروع ا  تتر ، انظتتر الوث  تتع 

FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1.)  
وأو تتتتتتهل مبشتتتتتتروع  (14)ونظتتتتتترت ( اتتتتتتع الئنل تتتتتتف ر عضتتتتتتويع فريتتتتتتخل اءتتتتتتربا  االسئشتتتتتتا ي -5

استتتتئنئاجات هبتتتتفا الشتتتتء  كتتتتي ينظتتتتر ف تتتته متتتت متر األطتتتتراغ ويعئمتتتتد  ر دو تتتتته الثان تتتتع والعشتتتترين 
 (.FCCC/SBI/2016/L.28/Add.2)لالطالع عي  نن مشروع االسئنئاجات، انظر الوث  ع 

    

__________ 

(11) <https://www.unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2608.php>. 
(12) FCCC/SBI/2016/17. 
 .FCCC/SBI/2016/16الوث  ع:  انظر (13)
 .FCCC/SBI/2014/21من الوث  ع  138، والل رق FCCC/CP/2013/10من الوث  ع  131انظر الل رق  (14)


