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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعونالدورة الخامسة 

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 األعمال جدول من( ب)4 البند
  لالتفاقية األول المرفق في المدرجة غير األطراف من المقدمة المعلومات
 األطراف من المقدمة الوطنية بالبالغات المعني االستشاري الخبراء فريق عمل

 لالتفاقية األول المرفق في المدرجة غير

عملل فريللق الخبللراء االستشللاري المعنلي بالبالغللات الوطنيللة المقدمللة مللن   
  األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إضافة  

 توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ  
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة واألربعني، مبشروع املقرر التايل كي ينظر  

 فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثانية والعشرين. 

 22-/م أ-مشروع مقرر   

عملل فريللق الخبللراء االستشللاري المعنلي بالبالغللات الوطنيللة المقدمللة مللن   
 األول لالتفاقية األطراف غير المدرجة في المرفق

 إن مؤمتر األطراف، 

 مييييين 7و ٣و 1إىل األحكيييييا  ذال ال يييييلة يف ا تفاايييييية،    ييييييما الفقيييييرال  إذ يشييييير 
 ،12من املادة  7و ٥و 4و 1، والفقرال 4 املادة

 FCCC/SBI/2016/L.28/Add.1 األمم املتحدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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، 17-/  أ2، و16-/  أ1، و8-/  أ17، و8-/  أ٣إىل املقيييييررال  ا  أيضييييي وإذ يشييييير 
 ،19-/  أ19و

ا  تشييييارع املعييييا بالبطنييييال الوطنييييية املقدميييية ميييين مبسييييافال فرييييي  اخلييييربا   ينييييو هوإذ  
، يف تعزييييز بنيييا  القيييدرال واملشييياركة يف ترتيبيييال نييير املدرجييية يف املرفييي  األول لطتفاايييية األطيييراف

 القياس واإلبطغ والتحق  يف البلدان النامية، يف إطار ا تفااية،
اخلييربا  ا  تشييارع، علييو النحييو املبييني يف تقريييره التقييد  الييذع أحييرقه فرييي  يطحيي  وإذ  

 ،2016املرحلي لعا  
أن فريييي  اخليييربا  ا  تشيييارع ايييد كعل يييف مبواصيييلة عمليييه لفييي ة  ييي  وإذ يطحييي  أيضيييا   

 ،2018إىل عا   2014 نوال متتد من عا  
 و ية فري  اخلربا  ا  تشارع واخت اصاته،واد ا تعرض  
ا  تشارع املعا علو و ية واخت اصال فري  اخلربا   اإلبقا  دون تغير يقرر -1 

، ب ييغتاا اليواردة املقدمية مين األطيراف نير املدرجية يف املرفي  األول لطتفاايية بالبطنال الوطنيية
 ومرفقه؛ 19-/  أ19يف املقرر 

إىل اهليئيييييية الفرعييييييية للتنفيييييييذ أن تنظيييييير، يف دورهتييييييا الثامنيييييية واألربعييييييني  يطليييييي  -2 
(، يف إجرا  ا تعراض لو ية فريي  اخليربا  ا  تشيارع وميدهتا، 2018أيار/مايو  - )نيسان/أبريل

مبييا يف ذلييت اخت اصيياته، بغييية التوصييية مبشييروع مقييرر نييذا الشييرن كييي ينظيير فيييه مييؤمتر األطييراف 
 (؛ 2018ويعتمده يف دورته الرابعة والعشرين )تشرين الثاين/نوفمرب 

يير أعمييايطليي   -٣  ل فرييي  اخلييربا  ا  تشييارع الييل تييدعو إلياييا إىل األمانيية أن تيس 
  أعطه، رهنا  بتوافر املوارد املالية. 1الفقرة 

    


