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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 )أ( من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 وشروحه املؤقت األعمال جدول  
 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  
 إضافة  

 جدول األعمال املؤقت التكميلي  

 مقدمة -أولا  
 تشتتتتتتترين األول/ ١8اإلستتتتتتتامةر  ستتتتتتتالر مؤ  تتتتتتتر تلقتتتتتتتت األمانتتتتتتتر متتتتتتتن   و يتتتتتتتر  يتتتتتتتران  -١

جتتتدول  بنتتتد فرعتتت  ي تطلتتتي فة تتتا، بستتت  البلتتتدان النامةتتتر املتقا بتتتر الت  تتت ،    ا  ٢٠١٧ أكتتتتوبر
 (.التن ةذ األعمال املؤقت للدو ة السابعر واأل بعني لل ةئر ال رعةر للتن ةذ )هةئر

ه، وبالت تتام متتي  اتتةر التتدو ة متتن مشتترون الناتتاخ التتدا ل  املعمتتول بتت ١٢ووفقتتال للمتتا ة  -٢
لتوا   قت الت مةلت  امال املؤ السابعر واأل بعني هلةئر التن ةذ، يُد   هذا البند ال رع  ي جدول األع

 ) (.٢١أ انه بوص ه البند ال رع  

 جدول األعمال املؤقت التكميلي -اثنياا  
ني هلةئر التن ةذ املقتح  فةما يل  جدول األعمال املؤقت الت مةل  للدو ة السابعر واأل بع -3

 بعد التشاو  مي  اةر الدو ة: 
 افتتا  الدو ة. -١

 FCCC/SBI/2017/8/Add.1 األم  املتحدة 
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 املساال التناةمةر: -٢
  قرا  جدول األعمال؛ )أ( 
 تناة  أعمال الدو ة؛ )ب( 
 و ة ال ريتتتتع العامتتتتل املعتتتتت بلتقةتتتتة  املتعتتتتد  األتتتتترا  ي  تتتتتا  عملةتتتتر التقةتتتتة   ) ( 

 واالستعراض الدولةر؛
 تبا ل اآل اء ي  تا  عملةر املشاو ات والتحلةات الدولةر؛تةس   ) ( 
 األنشطر األ رى املقر ة؛ )هت( 
 انتخاب أعضاء امل تي غ  الراةر.  )و( 

املعلومتتتتات املقدمتتتتر متتتتن األتتتتترا  املد جتتتتر ي املرفتتتتع األول لات اقةتتتتر واستتتتتعراض هتتتتذه  -3
 املعلومات:

تني الثانةر املقدمتر متن األتترا  املد جتر حالر تقدمي واستعراض تقا ير فحة السن )أ( 
 ي املرفع األول لات اقةر؛

جتمةتتتي وتولةتتتي تقتتتا ير فتتتحة الستتتنتني الثانةتتتر املقدمتتتر متتتن األتتتترا  املد جتتتر ي  )ب( 
 املرفع األول لات اقةر؛

تقريتتتر عتتتن بةتتتاانت قتتتواا  التتتر  الوتنةتتتر لمتتتا ات الدفةئتتتر املقدمتتتر متتتن األتتتترا   ) ( 
 .٢٠١٥-١99٠فع األول لات اقةر عن ال حة املد جر ي املر 

 املعلومات املقدمر من األترا  غ  املد جر ي املرفع األول لات اقةر: -4
املعلومتتات التتوا  ة ي الباغتتات الوتنةتتر املقدمتتر متتن األتتترا  غتت  املد جتتر ي  )أ( 

 املرفع األول لات اقةر؛ 
اغتتات الوتنةتتر املقدمتتر متتن األتتترا  عمتتل فريتتع ا تترباء االستشتتا ل املعتتت بلب )ب( 

 غ  املد جر ي املرفع األول لات اقةر؛
 تقدمي الدع  املايل والتقت؛ ) ( 
التقا ير املوجزة بشتنن التحلةتل التقتت للتقتا ير ا دفتر ل تحة الستنتني املقدمتر متن  ) ( 

 األترا  غ  املد جر ي املرفع األول لات اقةر.
 4متن املتا ة  ١٠املشحكر للمسامهات ا د ة وتنةال املشتا   لة تا ي ال قترة األتر الزمنةر  -٥

 من ات ام ب ير.
متتن  ١٢وضتي ترااتتع و جتتراءات لتشتمةل واستتتخداخ الستتملل العتتاخ املشتا   لةتته ي ال قتترة  -٦

 من ات ام ب ير. 4املا ة 
متتن  ١٢ال قتترة وضتي ترااتتع و جتتراءات لتشتمةل واستتتخداخ الستتملل العتتاخ املشتا   لةتته ي  -٧

 من ات ام ب ير. ٧املا ة 
 املساال املتعلقر آبلةات بروتوكول كةوتو: -8
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 استعراض ترااع و جراءات آلةر التنمةر الناة ر؛ )أ( 
 تقرير مدير سملل املعامات الدويل مبوجي بروتوكول كةوتو. )ب( 

ت الت  تضتطلي تنسةع  ع  تن ةذ األنشتطر املتعلقتر رجتراءات التخ ةتي ي قطتان المتاب -9
 هبا البلدان النامةر، مبا ي ذلك الحتةبات املؤسسةر.

 املساال املتعلقر أبقل البلدان منوال. -١٠
  طط الت ةي الوتنةر. -١١
 تقرير لنر الت ةي. -١٢
تقريتتر اللملنتتر التن ةذيتتر آللةتتر وا ستتو الدولةتتر املعنةتتر ب ستتاار واألضتترا  املرتبطتتر بتتتنف ات  -١3

 .تم  املناخ
 تطوير الت نولوجةات ونقل ا: -١4

التقريتتتتر الستتتتنول املشتتتتحف للملنتتتتر التن ةذيتتتتر املعنةتتتتر بلت نولوجةتتتتا ومركتتتتز و تتتتب ر  )أ( 
 ت نولوجةا املناخ؛

  انن االسحاتةمل  لنقل الت نولوجةا.برنامج بو )ب( 
 املساال املتعلقر بتمويل املناخ: -١٥

 استعراض م اخ اللملنر الداامر املعنةر بلتمويل؛  )أ( 
 االستعراض الثالث لصندوم الت ةُّي. )ب( 

 املساال املتعلقر ببناء القد ات: -١٦
 بناء القد ات مبوجي االت اقةر؛  )أ( 
 التقرير املرحل  التقت السنول املقدخ من لنر ب ير املعنةر ببناء القد ات؛ )ب( 
 وجي بروتوكول كةوتو.بناء القد ات مب ) ( 

 أتف  تن ةذ تداب  التصدل: -١٧
 املنتدى ا ّسن وبرانمج العمل؛ )أ( 
ترااتتتتع املنتتتتتدى املعتتتتت بتتتتتنف  تن ةتتتتذ تتتتتداب  التصتتتتدل وبتتتترانمج عملتتتته وو اا تتتته  )ب( 

 مبوجي ات ام ب ير؛ 
 من بروتوكول كةوتو؛ 3من املا ة  ١4املساال املتعلقر بل قرة  ) ( 
 .١٠-خ أ/١التقدخ ا ر  ي تن ةذ املقر   ) ( 

سبل الن وض بتن ةذ أعمتال التتد يي وتوعةتر الم تو  ومشتا كته ووصتوله  و املعلومتات  -١8
 من أجل تعزيز اإلجراءات املتخذة ي  تا  ات ام ب ير.

 تقرير عن األنشطر املتعلقر بلعمل من أجل التم ني املنا  .  -١9
 وتم  املناخ.  املساال النسانةر -٢٠
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 املساال اإل ا ير واملالةر واملؤسسةر: -٢١
 ؛ ٢٠١٧-٢٠١٦أ اء املةزانةر ل حة السنتني  )أ( 
 ؛٢٠١٦تقرير مراجعر احلسابت والبةاانت املالةر لعاخ  )ب( 
 ؛٢٠١9-٢٠١8املةزانةر الربانجمةر ل حة السنتني  ) ( 
 ةر.املساال األ رى املالةر واملتعلقر بملةزان ) ( 

 مساال أ رى. -٢٢
  غام الدو ة وتقرير الدو ة. -٢3

 شروح جدول األعمال املؤقت التكميلي -اثلثاا  
 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -21 

 ٢٠١9-٢٠١8املةزانةر الربانجمةر ل حة السنتني  ) ( 
ناترت هةئتر التن ةتذ ي  و اتا السا ستر واأل بعتني ي املةزانةتر الربانجمةتر  معلومات أساسةر: -4

وأوصت مؤمتر األترا  أبن يقر ي  و ته الثالثتر والعشترين  ٢٠١9-٢٠١8املقححر ل حة السنتني 
. وبنتتتتاءل (١)٢٠١9-٢٠١8يتتتتو و ل تتتتحة الستتتتنتني  ٥٦ 889 ٠9٢مةزانةتتتتر برانجمةتتتتر أساستتتتةر بقةمتتتتر 

 (٢)ي التتتدو ة السا ستتتر واأل بعتتتني هلةئتتتر التن ةتتتذ، أعتتتدت األمانتتتر بتتترانمج عمتتتلعلتتتل الطلتتتي املقتتتدخ 
 FCCC/SBI/2017/4/Add.1متتتتتتتتتتتتتنقت  يتضتتتتتتتتتتتتتمن  صصتتتتتتتتتتتتتات املةزانةتتتتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتتتنا ال  و التتتتتتتتتتتتتوفةقتني 

واملتتد ات التت  قتتدمت ا األتتترا  واآل اء التت  أبتتداا، لتناتتر فةتته هةئتتر  FCCC/SBI/2017/INF.8و
 . (3)ر واأل بعنيالتن ةذ ي  و اا السابع

ستتتتتتُتدعل هةئتتتتتتر التن ةتتتتتتذ للناتتتتتتر ي بتتتتتترانمج العمتتتتتتل املتتتتتتنق  و متتتتتتتاخ نارهتتتتتتا ي  اإلجتتتتتتراء: -٥
املستتنلر هبتتد  وضتتي اللمستتات األ تت ة علتتل مشتترون املقتتر  املتعلتتع بملةزانةتتر الربانجمةتتر ل تتحة  هتتذه

 .(4)والعشرينك  ينار فةه مؤمتر األترا  ويعتمده ي  و ته الثالثر   ٢٠١9-٢٠١8السنتني 
FCCC/SBI/2017/INF.13  ذكرة . مت٢ ٠١9-٢٠١8برانمج العمتل املتنق  ل تحة الستنتني

 مقدمر من األمةنر التن ةذير.
 http://unfccc.int/9928و http://unfccc.int/1065 معلومات  ضافةر

 http://unfccc.int/10466و
    

__________ 

(١) FCCC/SBI/2017/7 و١٢٥و ١٢4، ال قراتن ،FCCC/CP/2017/1 ١١٥و ١١4، ال قراتن. 
(٢) FCCC/SBI/2017/INF.13 وانار أيضال الوفةقر .FCCC/SBI/2017/8 9٧، ال قرة. 
(3) FCCC/SBI/2017/7 ١٢8، ال قرة. 
)أ( متتتن جتتتدول أعمتتتال التتتدو ة السا ستتتر ١٦اعتمتتتا ه ي  تتتتا  البنتتتد ال رعتتت  املقتتتح   ٢3-خ أ/-مشتتترون املقتتتر  (4)

 .FCCC/SBI/2017/7/Add.1نار الوفةقر واأل بعني هلةئر التن ةذ. ولاتان علل نص مشرون املقر ، ا

http://unfccc.int/1065
http://unfccc.int/1065

