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 المسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

جدول األعمال المؤقت وشروحه  
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املقدماة األوىل تقاارير فالة السانت  ليف البالغا  الوطنياة السادُاة و جتميع وتو  )ب( 
 ؛لالتفاقيةمن األطرا  املدرجة يف املرف  األول 

 (؛2015-2014حمصلة اجلولة األوىل من عملية التقييم واالُتعرا  الدولية ) )ج( 
تنقيح "املبادئ التوجيهية إلعداد البالغاا  الوطنياة الاواردة مان األطارا  املدرجاة  )د( 

يف املرفاا  األول لالتفاقيااة، اجلاااء الثااا : مبااادئ توجيهيااة التفاقيااة األماام املتحاادة 
 .ن تغري املناخ فيما يتعل  بتقدس البالغا  الوطنية"اإلطارية باشأ

 املعلوما  املقدمة من األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية:  -4
املعلومااا  الااواردة يف البالغااا  الوطنيااة املقدمااة ماان األطاارا  غااري املدرجااة يف  )أ( 

 ؛(1)املرف  األول لالتفاقية
 والتقين؛تقدس الدعم املايل  (ب) 
التقارير املوجاة باشأن التحليال التقاين للتقاارير اةدلاة لفالة السانت  املقدماة مان  (ج) 

 األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية.
 من اتفاق باريس. 4املادة  من 12الفقرة  اةددة وطنياً املاشار إليها يف تسجيل املسامها  -5
 روتوكول كيوتو: املسائل املتعلقة بآليا  ب -6

 اُتعرا  طرائ  وإجراءا  آلية التنمية النظيفة؛  )أ( 
 اُتعرا  املبادئ التوجيهية للتنفي  املاشلك؛  )ب( 
سااية للطعاان يف قاارارا  ا لااس التنفياا    )ج(  اإلجااراءا  واآلليااا  واللتيبااا  املُؤ

  .آللية التنمية النظيفة
  بأقل البلدان منواً. علقةاملسائل املت -7
 خطط التكيف الوطنية.  -8
 االُتعرا  الثالث لصندوق التكيف. -9
 .تفاق باريسدعم تنفي  افيما يتعل  بلية التكنولوجيا آل نطاق وطرائ  التقييم الدور  -10
 بناء القدرا  يف البلدان النامية: -11

 ؛مبوجب االتفاقية االُتعرا  الاشامل الثالث لتنفي  إطار بناء القدرا  )أ( 

__________ 

يف جاااادول  الفرعاااا  واألربعاااا  للهيلااااة الفرعيااااة للتنفياااا  علاااا  إدراج  اااا ا البنااااد لثالثااااةمل تتوافاااا  اآلراء يف الاااادورة ا (1)
يف  الفرعاا  األعمااال، ولاا لي بقاا  معلقاااً. وقاارر  اييلااة الفرعيااة، بناااًء علاا  اقاالاح ماان الاارئيس، إدراج  اا ا البنااد

   واألربع . رابعةجدول األعمال املؤقت لدورهتا ال
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 ؛مبوجب بروتوكول كيوتو االُتعرا  الاشامل الثالث لتنفي  إطار بناء القدرا  )ب( 
 .اختصاصا  جلنة باريس املعنية ببناء القدرا  )ج( 

 .من االتفاقية 6اُتعرا  برنامج عمل الدوحة باشأن املادة  -12
 تألري تنفي  تدابري التصد : -13

 وبرنامج العمل؛املنتدى حتس   )أ( 
 طرائا  عمال املنتادى املعاين بتاألري تنفيا  تادابري التصاد  وبرناامج عملا  ومهاما  )ب( 

 ؛اتفاق باريس مبوجب
 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  14املسائل املتعلقة بالفقرة  (ج) 
  .10-/م أ1التقدم اةرز يف تنفي  املقرر  (د) 

هااااد  العااااامل  الطوياااال األجاااال مبوجااااب االتفاقيااااة لل نطاااااق االُااااتعرا  الاااادور  املقباااال -14
 والتقدم العام اةرز حنو حتقيق .

 القضايا اجلنسانية وتغري املناخ. -15
 ترتيبا  االجتماعا  احلكومية الدولية. -16
سية: -17  املسائل اإلدارية واملالية واملُؤ

 ؛املسائل املالية واملسائل املتعلقة باملياانية )أ( 
 اُتعرا  مهام األمانة وعملياهتا؛مواصلة  )ب( 
 امتيازا  وحصانا  األفراد العامل  يف اييلا  املناشأة مبوجب بروتوكول كيوتو؛ )ج( 
 امتيازا  وحصانا  األفراد العامل  يف اييلا  املناشأة مبوجب االتفاقية. )د( 

 مسائل أخرى. -18
 اختتام الدورة والتقرير املتعل  هبا. -19

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 افتتاح الدورة -1 

تاشاوُيفتتح الرئيس، السيد  -1 واألربعا  للهيلاة الفرعياة  رابعاة(، الادورة البولنادا) توماا  كرُو
 .2016أيار/مايو  16يوم االلن  للتنفي  )اييلة الفرعية( 
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 المسائل التنظيمية -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

األعمال املؤقت، ال   أعدت  األمينة التنفي ية باتفاق ماع الارئيس، مان ُي عر  جدول  -2
 أجل إقرار .

FCCC/SBI/2016/1 جدول األعمال وشروح . م كرة مقدمة من األمينة التنفي ية 

 <www.unfccc.int/9392> معلوما  إضافية

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 
واألربع  للهيلة الفرعياة معلوماا   رابعةالُت ناشر عل  الصفحة الاشبكية اخلاصة بالدورة  -3

والربناااامج  (3)إىل الرجاااوىل إىل اجلااادول الاااامين العااااممااادعوون املنااادوبون و  .(2)مفصااالة عااان أعماياااا
اليوم  للدورة، وإىل االطالىل بانتظام عل  شاشا  الدائرة التلفايونية املغلقة ملعرفة اجلدول الاامين 
اةااد أل ألعمااال اييلااة الفرعيااة. ولالُااتفادة إىل أقصااا  حااد اكاان ماان وقاات التفاااو ، وكفالاااة 

اء اجللسا ، بالتاشاور مع األ طرا  وبطريقة شافافة، إغالق الدورة يف املوعد املقرر، ُيقلح رُؤ
جاااادويا الااااامين، مااااع مراعاااااة  نا ه جاااااً لكسااااب الوقاااات يف ُااااياق تنظاااايم جلسااااا  الاااادورة وحتديااااد

تحال البناود الامل مل تتاتم يف (4)االُتنتاجا  السابقة ذا  الصلة الصادرة عن اييلة الفرعية . ُو
فيهاااا، وفقااااً ملاشاااروىل النظاااام واألربعااا  للهيلاااة الفرعياااة إىل الااادورا  الالحقاااة للنظااار  رابعاااةالااادورة ال

 الداخل  اجلار  ب  العمل.
 الدولية توالتحليال مشاوراتفي إطار عملية التيسير تبادل اآلراء  )ج( 

املاشااورا   لعمليةتوجيهية  طرائ  ومبادئاعتمد مؤمتر األطرا  يف دورت  السابعة عاشرة  -4
وهتد  عملياة  .(5)للتنفي إطار اييلة الفرعية  يفد لة لفلة السنت  للتقارير اة والتحليال  الدولية

البلادان النامياة الامل تتخا  ا  زيادة شافافية إجاراءا  التخفياف إىل املاشاورا  والتحليال  الدولية
وآلار ااا عاان طرياا  حتلياال ءرياا  خاارباء تقنيااون بالتاشاااور مااع الطاار  املعااين، وعاان طرياا   األطاارا 

 .تيسري تبادل اآلراء
املقدماة مان د لاة لفالة السانت  للتقاارير اةويستند تيسري تبادل اآلراء إىل التحليال التقاين  -5

، وكا لي (األطرا  غري املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية )األطارا  غاري املدرجاة يف املرفا  األول
وجا الااا   يضااام الصااايغة النهائياااة للتقريااار املاااوتوضاااع إىل التقريااار املاااوجا املتعلااا  بالتحليااال التقاااين. 

 .تعليقا  الطر  املعين بالتاشاور مع  وت عر  عل  اييلة الفرعية للتنفي 
__________ 

(2) <www.unfccc.int/9392>. 
(3) <www.unfccc.int/9413>. 
(4) FCCC/SBI/2014/8 ،  221-218الفقرا. 
 رابع.، املرف  ال17-/م أ2املقرر  (5)
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أعااال ، ُااتعقد أول  4وبعااد اعتماااد الطرائاا  واملبااادئ التوجيهيااة املاشااار إليهااا يف الفقاارة  -6
غاااري لفائااادة األطااارا  واألربعااا  للهيلاااة الفرعياااة  رابعاااةالااادورة الجولاااة لتيساااري تباااادل اآلراء خاااالل 

الصااايغة النهائياااة وتساااض وضاااع  حماااد لاً لفااالة السااانت والااامل قااادمت تقرياااراً  املدرجاااة يف املرفااا  األول
اااو  تأخااا   ااا   اجلولاااة شاااكل  .(6)2016شااابارب/فرباير  29قبااال  املتعلااا  هباااا للتقريااار املاااوجا ُو

حلقااة عماال يكااون باااب املاشااااركة فيهااا مفتوحاااً أمااام  ياااع األطاارا . ويساامح ل طاارا  املعنياااة 
يقدم الر األ  .(7)ئيس معلوما  عن تنظيم حلقة العملخرى بتقدس أُللة خطية ُلفاً. ُو

 <www.unfccc.int/9382>و <www.unfccc.int/8621> معلوما  إضافية

 أنشطة أخرى مقررة )د( 
 عمليا  الفحص التقين  

، 2020-2016يعااااز، يف الفااالة  احلادياااة والعاشااارين أنقااارر ماااؤمتر األطااارا  يف دورتااا   -7
 19-/م أ1)أ( ماان املقاارر 5عمليااة الفحااص التقااين القائمااة يف فااال التخفيااف اةااددة يف الفقاارة 

 .(8)مع مراعاة أحدأل املعار  العلمية ،20-/م أ1من املقرر  19ويف الفقرة 
 ا    تساع ، و عملياة فحاص تقاين باشاأن التكياف نفساهاأن يطلا  يف الفالة  أيضااً  قررو  -8

إىل حتديااد الفاارق احلقيقيااة الكفيلااة بتعايااا القاادرة علاا  التحماال واحلااد ماان القابليااة للتااألر  العمليااة
واملنظماا  املراقباة إىل  األطارا   ودعاا ماؤمتر األطارا    .(9)وزيادة فهم إجراءا  التكيف وتنفيا  ا

ا .(11) (10)2016شابارب/فرباير  3الفرق حبلاول      تقدس معلوما  عن لياة الفحاص تأخ  عمُو
مااان  التقاااين باشاااأن التكياااف يف االعتباااار العملياااة والطرائااا  والناااواتج واةصاااال  والااادرو  املساااتفادة

 .(12)عملية الفحص التقين يف فال التخفيف
بصاااورة   ااا   العملياااا  ت نظ مُااا ،احلادياااة والعاشااارين ملاااؤمتر األطااارا  ةدور يف الااا مثلماااا تقاااررو  -9

ماااع تنفيااا  جلناااة  ،(13)ماشاالكة بااا  اييلاااة الفرعيااة للتنفيااا  واييلاااة الفرعيااة للماشاااورة العلمياااة والتكنولوجيااة
التكيف لعملية الفحص التقين باشاأن التكياف. وطلاب ماؤمتر األطارا  يف دورتا  احلادياة والعاشارين إىل 

__________ 

 .<http://unfccc.int/8722>تتاح التقارير املوجاة النهائية عل  املوقع التايل:  (6)
 .<http://unfccc.int/9382 >املوقع التايل: ُتتاح     املعلوما  عل   (7)
 .<http://unfccc.int/8179 >انظر  .109، الفقرة 21-أ /م1املقرر  (8)
   .125و 124 ، الفقرتان21-/م أ1املقرر  (9)
   .132، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (10)
مبجاارد قيااام األطاارا  بتحمياال اآلراء الاامل تقاادمها، تصاابح  اا   األخاارية متاحااة علاا  بوابااة االتفاقيااة علاا  املوقااع  (11)

وتتااااااااح التقاااااااارير املقدماااااااة مااااااان املنظماااااااا  املراقباااااااة علااااااا  املوقاااااااع التاااااااايل:  .<www.unfccc.int/5900>: التاااااااايل
<www.unfccc.int/7478>  . 

 .128و 124تان ، الفقر 21-/م أ1املقرر  (12)
 .126و 112تان ، الفقر 21-/م أ1املقرر  (13)
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باشااأن ة منتظمااة للخاارباء تنظاايم اجتماعااا  تقنياااألمانااة تنظاايم  اا   العمليااا  ودعمهااا بطاارق تاشاامل 
تنظم     االجتماعا  ألناء انعقاد دورا  اييلت  الفرعيت . .(15) (14)التخفيف والتكيف    ُو

 أناشطة أخرى  
ماان املقاارر تنظاايم حلقااا  العماال واألناشااطة التاليااة باااالقلان مااع فباإلضااافة إىل ذلااي،  -10

 الدورة:
 ؛(16)القدرا ملنتدى ديربان باشأن بناء االجتماىل اخلامس  (أ) 
 ؛(17)أن العمل من أجل التمك  املناخ باش احلوار الرابع )ب( 
حلقة عمل باشأن السياُا  املناخية املراعية لالعتبارا  اجلنسانية، مع اللكيا  )ج( 

 ؛(18)املندوب  يف القضايا اجلنسانية عل  التكيف وبناء القدرا  وتدريب
 .(19)ولوجيا واآللية املاليةلية التكنحلقة عمل باشأن الروابط ب  آ )د( 

 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس (ه) 
اايظل عضااو املكتااب احلااايل يف  معلومااا  أُاُااية: -11 ُااتنتخب اييلااة الفرعيااة مقرر ااا. ُو
وت اادع  األطاارا  إىل النظاار جاادياً يف ترشاايح نساااء لاشااغل  إىل حاا  انتخاااب ماان  لفاا .  منصااب

  املناصب االنتخابية.
وعندما متار  اييلة الفرعية مهامها خبصاوق املساائل املتعلقاة بربوتوكاول كيوتاو، ي ساتعا   -12

ليساات ، يف ذلااي الوقاات، ولكنهاااعاان أ  عضااو ماان أعضاااء املكتااب رثاال دولااة طرفاااً يف االتفاقيااة 
 طرفاً يف بروتوكول كيوتو، بعضو إضايف تنتخب  األطرا  يف بروتوكول كيوتو من بينها.

ُااتدع  . و يف أقاارب فرصااة اكنااة مقرر اااُاات دع  اييلااة الفرعيااة إىل انتخاااب  :اإلجااراء -13
الا   رثال دولاة طرفااً  املقارر، إىل انتخااب عضاو إضاايف ليحال حمال االقتضااءاييلة الفرعياة، عناد 

 يف االتفاقية ولكنها ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو.

 <www.unfccc.int/6558> معلوما  إضافية

__________ 

 )أ(.129)أ( و111تان ، الفقر 21-/م أ1املقرر  (14)
علا  املوقاع يف     الدورا  يف الوقت املناُاب  عقدالمل ت تقيناجتماعا  الفحص الب ملتعلقةاعلوما  املُتتاح  (15)

 .<www.unfccc.int/9143>التايل 
 .أدنا  62و 59انظر الفقرت   (16)
الاادورة  كمااا لااوح  يف"،  ماان االتفاقيااة بتعبااري "العماال ماان أجاال التمكاا  املناااخ  6تنفياا  املااادة ياشااار اآلن إىل  (17)

 .أدنا  69الفقرة  (. انظر أيضاً 106، الفقرة FCCC/SBI/2015/22) 43لهيلة الفرعية للتنفي  ة واألربع  لالثالث
 .أدنا  83انظر الفقرة  (18)
 .8الفقرة ، 21-/م أ13املقرر  (19)
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المعلوماااااات المقدماااااة مااااان األطااااااراأل المدرجاااااة فاااااي المرفااااا  األول لالتفاقيااااااة  -3 
 واستعراُض هذه المعلومات

المقدماااة ماان األطااراأل المدرجااة فاااي  ثانيااةالحالااة تقااديم واسااتعراض تقاااارير فتاارة الساانتين  )أ( 
 المرف  األول لالتفاقية

األطااارا   علااا  نقااارر ماااؤمتر األطااارا  يف دورتااا  السادُاااة عاشااارة أ معلوماااا  أُاُاااية: -14
أن تعاز املعلوما  املقدمة يف بالغاهتاا الوطنياة وأن تقادم تقاارير  لالتفاقية املدرجة يف املرف  األول

لفاالا  ُاانت  باشااأن مااا أحارتاا  ماان تقاادم يف حتقياا  خفاامي االنبعالااا  ويف تقاادس الاادعم املااايل 
علا   يف املرفا  األول، بنااءً  والتكنولوج  والدعم يف فال بناء القدرا  إىل األطرا  غاري املدرجاة

 .(20)املبادئ التوجيهية واإلجراءا  والتجارب احلالية املتعلقة باإلبالغ واالُتعرا 
، 2016كااانون الثا /يناااير   1وط لااب إىل البلاادان املتقدمااة األطاارا  أن تقاادم، حبلااول  -15

مان  تقرياراً  38، تلقات األماناة 2016 شابارب/فرباير 24وحا   .(21)ثانياةال فلة السانت لتقارير ا 
تقاااارير فااالة ذج اجلدولياااة املوحااادة املرتبطاااة بمااان النماااا منوذجااااً  38، والثانياااة تقاااارير لفااالة السااانت 

 .ثانيةال السنت 
تقااارير فاالة طااة علماااً حبالااة تقاادس واُااتعرا  ُاات دع  اييلااة الفرعيااة إىل اإلحا اإلجااراء: -16

 .ثانيةال السنت 
FCCC/SBI/2016/INF.1 Status of submission and review of second biennial reports. 

Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7550>و <www.unfccc.int/7742> معلوما  إضافية

المقدماااة مااان األولااا  تقاااارير فتااارة السااانتين ليااال البالغاااات الوطنياااة السادساااة و تجميااات وتو  )ب( 
 المدرجة في المرف  األول لالتفاقيةاألطراأل 

واألربعا  علا  مواصالة النظار  ثانياةاييلاة الفرعياة يف دورهتاا ال اتفقات معلوما  أُاُاية: -17
 .(22)واألربع  رابعةيف     املسألة يف دورهتا ال

يف التقرياار التجميعاا  والتااوليف   االنتهاااء ماان النظاار ُااتدع  اييلااة الفرعيااة إىلاإلجااراء:  -18
 .األوىل تقارير فلة السنت ل  بالبالغا  الوطنية السادُة و املتع

__________ 

 .40، الفقرة 16-/م أ1املقرر  (20)
 .13، الفقرة 17-/م أ2املقرر  (21)
(22) FCCC/SBI/2015/10،  10الفقرة. 
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 (2015-2014محصلة الجولة األول  من عملية التقييم والستعراض الدولية ) )ج( 
أناشلت عملية التقيايم واالُاتعرا  الدولياة لتعاياا قابلياة مقارناة اجلهاود  معلوما  أُاُية: -19

الاامل تباا يا  يااع البلاادان املتقدمااة فيمااا يتصاال بأ اادافها الكميااة لتحديااد وخفاامي االنبعالااا  علاا  
نطاااق االقتصاااد. ويف إطااار  اا   العمليااة، تعااد األمانااة ُااجالً لكاال طاار  يضاام تقااارير اُتعراضااية 

املااوجا للهيلااة الفرعيااة، واألُااللة املقدمااة ماان األطاارا  والااردود الااواردة عليهااا، وأ  متعمقااة، والتقرياار 
مالحظاااا  أخااارى مقدماااة مااان الطااار  موضاااوىل االُاااتعرا  يف غضاااون شاااهرين مااان دورة الفريااا  

اُاتنتاجاهتا اُاتناداً إىل  ،حساب االقتضااء ،العامل املعاين التاابع للهيلاة الفرعياة. وحتيال اييلاة الفرعياة
 .(23)االتفاقية املنبثقة عن ذا  الصلة ييلا إىل اامل كورة  السجال 

احلادياة  تقييم املتعدد األطرا  خاالل الادورا وع قد  جلسا  الفري  العامل املعين بال -20
للهيلاة الفرعياة إلجاراء تقيايم متعادد األطارا  للتقادم والثالثة واألربعا   واألربع  ثانيةالو  واألربع 

اجلولاااة  اً مااان األطااارا  موضاااوىل االُاااتعرا  يف حتقيااا  أ دافااا  ماااع اختتاااامطرفااا 43الااا   أحااارز  
وتتاااح  للهيلااة الفرعيااة. الرابعااة واألربعاا الاادورة يف األوىل ماان عمليااة التقياايم واالُااتعرا  الدوليااة 

التقاااارير املااوجاة لتقييمهاااا  وأ رفقاات ؛(24)لالتفاقيااة اشااابك املوقااع العلاا  ُااجال  تلااي األطااارا  
 .(25)الصلة ا رير اييلة الفرعية ذاتقباملتعدد األطرا  

وقااد باادأ النظاار يف حمصاالة اجلولااة األوىل ماان عمليااة التقياايم واالُااتعرا  الدوليااة خااالل  -21
واألربعااا  علااا   لثاااةالثا دورهتاااايف  ةالفرعيااا ةاييلااا اتفقاااتو  للهيلاااة الفرعياااة. الثانياااة واألربعااا  الااادورة

 .واألربع  ابعةر ال دورهتامواصلة النظر يف     املسألة يف 
نظر ا يف حمصلة اجلولة األوىل من عملية التقييم  إمتامُتدع  اييلة الفرعية إىل  اإلجراء: -22

يف  ،باشااأن  اا   املسااألة كاا  ينظاار فيهااا مااؤمتر األطاارا  ااُااتنتاجاهت وإحالااة واالُااتعرا  الدوليااة
 ا حسب االقتضاء.ويعتمد الثانية والعاشرين،  دورت 

 <www.unfccc.int/8451> معلوما  إضافية

تنقااي" لالمبااادت التوجيهيااة إلعااداد البالغااات الوطنيااة الااواردة ماان األطااراأل المدرجااة فااي  (د) 
المرفاا  األول لالتفاقيااةج الجاااء الثااانيت مبااادت توجيهيااة لتفاقيااة األماام المتحاادة اإلطاريااة 

 بشأن تغير المناخ فيما يتعل  بتقديم البالغات الوطنيةل
واألربعاااا  نظر اااا يف تنقاااايح  ثالثاااةاييلاااة الفرعيااااة يف دورهتاااا ال واصاااالت أُاُاااية:معلوماااا   -23

"املبادئ التوجيهية إلعداد البالغا  الوطنية الواردة من األطرا  املدرجاة يف املرفا  األول لالتفاقياة، 
بتقاادس  اجلاااء الثااا : مبااادئ توجيهيااة التفاقيااة األماام املتحاادة اإلطاريااة باشااأن تغااري املناااخ فيمااا يتعلاا 

__________ 

 .12و 11، املرف  الثا ، الفقرتان 17-/م أ2املقرر  (23)
(24) <www.unfccc.int/8451>. 
(25) FCCC/SBI/2014/21و ،FCCC/SBI/2015/10، وFCCC/SBI/2015/22. 
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)املاشاار إليهاا فيماا بعاد باملباادئ التوجيهياة والبالغا  الوطنياة"، الا   اُاتهلت  يف دورهتاا األربعا ، 
ألة يف دورهتاا واتفقت اييلة الفرعية عل  إكماال عملهاا باشاأن  ا   املسا .إلعداد البالغا  الوطنية(

 .(26)الرابعة واألربع 
األمانااة حلقاااة  ، ُااتنظمواألربعاا  للهيلاااة الفرعيااة ثالثااةالاادورة اليف علاا  الطلااب املقااادم  وبناااءً  -24

يكاون مبثاباة  عنهااتقرياراً  تعاد  و عمل ملاا قبال الادورا  قبال انعقااد الادورة الرابعاة واألربعا  للهيلاة الفرعياة 
 .(27)لرابعة واألربع  للهيلة الفرعيةمدخل يصب يف املناقاشة باشأن     املسألة خالل الدورة ا

عن  يف اإلبالغ تعايا االتساق والاشفافية احلادية والعاشرينيف دورت  وقرر مؤمتر األطرا   -25
)ب( مااان الاشاااكل 7)أ( و7و 7اإلباااالغ يف اجلاااداول  مواصااافا  طريااا  إدخاااال تعاااديال  علااا 

اجلادويل املوحاد اخلااق باملباادئ التوجيهياة لالتفاقياة فيماا يتعلا  بتقاارير فالة السانت  املقدماة ماان 
تنقاايح املبااادئ ودعااوة اييلااة الفرعيااة إىل مراعاااة  اا   التعااديال  لاادى  املتقدمااة األطاارا ، البلاادان

 .(28)التوجيهية إلعداد البالغا  الوطنية
وضااع ماشااروىل إىل التوصااية بو نظر ااا يف  اا   املسااألة  إمتااامُااتدع  اييلااة الفرعيااة إىل  اإلجااراء: -26
 والعاشرين ملؤمتر األطرا . ثانية ا يف الدورة الاملبادئ التوجيهية املنقحة واعتمادب يتعل  مقرر

FCCC/SBI/2016/INF.1 Workshop on the revision of the “Guidelines for the 

preparation of national communications by Parties included in 

Annex I to the Convention, Part II: UNFCCC reporting 

guidelines on national communications”. Report by the 

secretariat 

 <www.unfccc.int/1095> معلوما  إضافية

 المعلومات المقدمة من األطراأل غير المدرجة في المرف  األول لالتفاقية -4 
المعلوماات الاواردة فااي البالغاات الوطنياة المقدمااة مان األطاراأل غياار المدرجاة فاي المرفاا   )أ( 

 األول لالتفاقية
اقلحت بعمي األطرا ، يف الدورة الرابعاة والعاشارين للهيلاة الفرعياة،  معلوما  أُاُية: -27

ماان االتفاقيااة، يف املعلومااا  املقدمااة ماان األطاارا   10ماان املااادة  2أن تنظاار اييلااة، وفقاااً للفقاارة 
واألربعاا  يف الاادورة الثالثااة و  .(29)غااري املدرجااة يف املرفاا  األول لالتفاقيااة يف  يااع بالغاهتااا الوطنيااة

للهيلة الفرعية، أ بق    ا البند الفرع  من جدول األعمال معلقاً. وبناًء عل  مقالح مان الارئيس، 
 قرر  اييلة الفرعية أن تدرج   ا البند الفرع  يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة واألربع .

__________ 

(26) FCCC/SBI/2015/22 19، الفقرة. 
(27) FCCC/SBI/2015/10،  17الفقرة. 
 .15و 6، الفقرتان 21-/م أ9املقرر  (28)
(29) FCCC/SBI/2006/11 32، الفقرة. 
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ُاات دع  اييلااة الفرعيااة إىل تقاادس توجيهااا  باشااأن كيفيااة النظاار يف املعلومااا   اإلجااراء: -28
الااااواردة يف البالغااااا  الوطنيااااة املقدمااااة ماااان األطاااارا  غااااري املدرجااااة يف املرفاااا  األول، مااااع مراعاااااة 

 .(30)األحكام ذا  الصلة من اتفاق باريس
 تقديم الدعم المالي والتقني )ب( 

البيلااااة العامليااااة، بوصااااف  كياناااااً تاشااااغيلياً ل ليااااة املاليااااة يقاااادم مرفاااا   معلومااااا  أُاُااااية: -29
 ل طارا لالتفاقية، الدعم املايل من أجل إعداد البالغا  الوطنية والتقارير اةد لاة لفالة السانت  

 غري املدرجة يف املرف  األول.
ايقدم مرفا  البيلااة العاملياة معلومااا  -30 دلاة لفاالة أناشاطت  املتعلقااة باعاداد التقااارير اة عان ُو

التاااريت و الساانت ، مبااا ياشاامل تاااريت طلااب التموياال وتاااريت املوافقااة علاا  التموياال وصاار  املبااال ، 
 .(31)التقرييب لتقدس     التقارير إىل األمانة

ُت دع  اييلة الفرعية إىل النظر يف املعلوماا  الاواردة يف الولاائ  املعادة للادورة،  اإلجراء: -31
 ف  البيلة العاملية، حسب االقتضاء.وتقدس توصيا  إىل مر 

FCCC/SBI/2016/INF.2 Information provided by the Global Environment Facility on 

its activities relating to the preparation of biennial update 

reports. Note by the secretariat  

 <www.unfccc.int/6921> معلوما  إضافية

التقاااارير الماااوجاة بشاااأن التحليااال التقناااي للتقاااارير المحدثاااة لفتااارة السااانتين المقدماااة مااان  (ج) 
 األطراأل غير المدرجة في المرف  األول لالتفاقية

اعتماااد ماااؤمتر األطااارا  يف دورتااا  الساااابعة عاشااارة الطرائااا  واملباااادئ  معلوماااا  أُاُاااية: -32
وياشاامل  اا ا اإلجااراء حتلااياًل تقنياااً للتقااارير  .(32)التوجيهيااة إلجااراء املاشاااورا  والتحلاايال  الدوليااة

اةدلة لفلة السنت  ينجا  فري  من اخلرباء وينبث  عنا  تقريار ماوجا باشاأن كال تقريار حمادأل لفالة 
ااتقد م إىل اييلااة  (33)الساانت  جاارى تقدراا . وتتاااح التقااارير املااوجاة يف موقااع االتفاقيااة الاشاابك  ُو

مل علمااً بالتقاارير املاوجاة األربعاة الاية يف دورهتا الثالثاة واألربعا  اييلة الفرعوأحاطت  .(34)الفرعية
 .(35)ذلي الوقتح   تسض وضع صيغتها النهائية

__________ 

 .21-/م أ1مرف  املقرر  (30)
(31) FCCC/SBI/2015/22 34، الفقرة. 
 .أعال  4انظر الفقرة  (32)
(33) <www.unfccc.int/8722>. 
 .11، املرف ، الفقرة 19-/م أ20، واملقرر 5و 4)أ( و3، املرف  الرابع، الفقرا  17-/م أ2املقرر  (34)
(35) FCCC/SBI/2015/22 42، الفقرة. 
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و  يتسض إجراء أربع من جوال  التحليال التقاين الامل تغطا   -33 لفالة  حمادلاً  تقرياراً  20ُو
 14جااوال  غطاات لااالأل  2015. وقااد نظماات يف عااام 2016نيسااان/أبريل  30حبلااول  الساانت 
    آذار/ 4شااابارب/فرباير إىل  29. وجااار  اجلولاااة الرابعاااة يف الفااالة مااان لفااالة السااانت  حمااادلاً  تقرياااراً 
  18و أيلول/ُابتمرب 18بالنسبة إىل التقارير اةدلاة لفالة السانت  املقدماة ماا با   2016مار  

 .2015كانون األول/ديسمرب 
الامل وضاعت صايغتها ُت دع  اييلة الفرعية إىل اإلحاطة علماً بالتقارير املوجاة  اإلجراء: -34

 .2016شبارب/فرباير  29إىل  2015كانون األول/ديسمرب   18النهائية يف الفلة ما ب  

 <www.unfccc.int/8722> معلوما  إضافية

 4الماادة  مان 12الفقارة  المحددة وطنياا المشار إليها فاي تسجيل المساهمات -5 
 من اتفاق باريس

ت ساج ل املساامها   مان اتفااق بااريس، 4مان املاادة  12وفقاً للفقارة  معلوما  أُاُية: -35
تضاااع اةاااددة وطنيااااً الااامل تبلااا  عنهاااا األطااارا  يف ُاااجل عاااام تتعهاااد  األماناااة اييلاااة الفرعياااة . ُو

يها مؤمتر األطرا  العامل السجل العام، لينظر ف   ا للتنفي  طرائ  وإجراءا  لتاشغيل واُتخدام
 .(36)باريس ويعتمد ا يف دورت  األوىل بوصف  اجتماىل األطرا  يف اتفاق

 يف النظر يف     املسألة. الاشروىل ُت دع  اييلة الفرعية إىل اإلجراء: -36
FCCC/SBI/2016/INF.6 Development and operation of an interim public registry for 

nationally determined contributions. Note by the secretariat  

 <www.unfccc.int/9433> معلوما  إضافية

 المسائل المتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو -6 
 استعراض طرائ  وإجراءات آلية التنمية النظيفة )أ( 

اعتمد مؤمتر األطرا  العامل بوصاف  اجتمااىل األطارا  يف بروتوكاول   معلوما  أُاُية: -37
واُاااتهلت اييلاااة الفرعياااة يف  .(37)وإجاااراءا  آللياااة التنمياااة النظيفاااة كيوتاااو يف دورتااا  األوىل طرائااا 

إجراؤ ا عل  طرائا  وإجاراءا  آلياة التنمياة  المل ركن دورهتا التاُعة والثالل  النظر يف التغيريا 
 اااا    علاااا  مواصاااالة النظاااار يف اييلااااة الفرعيااااة يف دورهتااااا الثالثااااة واألربعاااا  اتفقااااتو  .(38)النظيفااااة

  .(39)مع مراعاة أولويا  األطرا  فيما يتعل  هب   املسألة، دورهتا الرابعة واألربع  التغيريا  يف
__________ 

 .29، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (36)
 .1-/م أإ3املقرر  (37)
 .8-/م أإ5وفقاً للمقرر  (38)
(39) FCCC/SBI/2015/22 45، الفقرة. 
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عملها باشأن     املسألة وإعاداد ماشاروىل مقارر   متامُت دع  اييلة الفرعية إىل إ اإلجراء: -38
 عاشرة. ثانيةينظر في  مؤمتر األطرا /اجتماىل األطرا  ويعتمد  يف دورت  ال ك 

 <www.unfccc.int/1673> معلوما  إضافية

 استعراض المبادت التوجيهية للتنفيذ المشترك (ب) 
اعتمااااد مااااؤمتر األطرا /اجتماااااىل األطاااارا  يف دورتاااا  األوىل املبااااادئ  معلومااااا  أُاُااااية: -39

واُاتهلت اييلاة الفرعياة  .(40)من بروتوكول كيوتو )التنفي  املاشالك( 6التوجيهية املتعلقة بتنفي  املادة 
اييلااة الفرعيااة يف دورهتااا  اتفقااتو . (41)يف دورهتااا التاُااعة والثاللاا  اُااتعرا   اا   املبااادئ التوجيهيااة

واألربعاا  علاا  مواصاالة النظاار يف  اا   املسااألة يف دورهتااا الرابعااة واألربعاا  علاا  أُااا  نااص  لثااةثاال
ااارا املاشااااورا  غاااري الرفياااة باشاااأن  ااا ا البناااد الفرعااا  مااان جااادول  ماشاااروىل املقااارر الااا   اقلحااا  ميس 

FCCC/SBI/2015/L.30األعمال والوارد يف مرف  الوليقة 
(42). 

، ؤمتر األطرا /اجتماااااىل األطاااارا ملاااا الاااادورة احلاديااااة عاشاااارةيف علاااا  الطلااااب املقاااادم  وبناااااءً  -40
جلنااة اإلشاارا  علاا  التنفياا  املاشاالك توصاايا  تتعلاا  باااإلجراءا  الضاارورية لتنفياا  ماشااروىل  ُااتقدم

 .(43)أعاال  39الاوارد يف ناص ماشاروىل املقارر املاشاار إليا  يف الفقارة  طرائ  وإجراءا  التنفي  املاشالك
ااتقدم توصاايا  يف ُااياق اُااتعرا  املبااادئ التوجيهيااة للتنفياا   أيضاااً  فياا جلنااة اإلشاارا  علاا  التن ُو

بواعااث القلاا  الاامل تثري ااا اجلهااا   ملعاجلااةاملاشاالك، منهااا، مااثالً، توصاايا  باشااأن اخليااارا  املمكنااة 
 .(44)التحق  ال   ءري  كيان مستقل معتمد للتغيريا  املدخلة بعد التسجيلو  صاحبة املصلحة

اُتعراضاااها للمباااادئ التوجيهياااة للتنفيااا  املاشااالك،  متااااميلاااة الفرعياااة إىل إُااات دع  اي اإلجاااراء: -41
 عاشرة. ثانيةوإعداد ماشروىل مقرر ك  ينظر في  مؤمتر األطرا /اجتماىل األطرا  ويعتمد  يف دورت  ال

FCCC/SBI/2016/INF.7 Implementation of the draft joint implementation 

modalities and procedures. Recommendations by the 

Joint Implementation Supervisory Committee 

FCCC/SBI/2016/INF.8 Review of the joint implementation guidelines. 

Recommendations by the Joint Implementation 

Supervisory Committee 

 <www.unfccc.int/1673> معلوما  إضافية

__________ 

 .1-/م أإ9املقرر  (40)
 .8-/م أإ6وفقاً للمقرر  (41)
(42) FCCC/SBI/2015/22 48، الفقرة. 
 .4، الفقرة 11-/م أإ7املقرر  (43)
 .5، الفقرة 11-أإ/م 7املقرر  (44)
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واآلليااات والترتيبااات المؤسسااية للطعاان فااي قاارارات المجلااس التنفيااذ  آلليااة اإلجااراءات  )ج( 
 التنمية النظيفة

إىل  (45)طلاااب ماااؤمتر األطرا /اجتمااااىل األطااارا  يف دورتااا  السادُاااة معلوماااا  أُاُاااية: -42
اييلاااة الفرعياااة أن تقااادم توصااايا  لينظااار فيهاااا ويعتماااد ا يف دورتااا  الساااابعة باشاااأن وضاااع إجاااراءا  

ساااية يف إطاااار ماااؤمتر األطرا /اجتمااااىل األطااارا  للطعااان يف قااارارا  ا لاااس وآلياااا   وترتيباااا  مُؤ
 .(46)التنفي   آللية التنمية النظيفة، مع مراعاة توصيا  ا لس التنفي   الواردة يف تقرير  السنو 

إىل  نح  اآل وتنظر اييلة الفرعية يف     املسألة من  دورهتا الرابعة والثالل  ومل تتوصل -43
. واتفقاات اييلااة الفرعيااة يف دورهتااا الثانيااة واألربعاا  علاا  مواصاالة النظاار يف  اا   املسااألة يف اتفاااق

دورهتااااا الرابعااااة واألربعاااا  باالُااااتناد إىل  لااااة أمااااور منهااااا ماشااااروىل الاااانص الاااا   أعااااد  امليسااااران 
FCCC/SBI/2012/33/Add.1املتاشااااااركان والاااااوارد يف الوليقاااااة 

نظماااااا   طااااارا  واملوركااااان ل .(47)
بصفة مراقب تقدس آرائها باشأن نطاق عمل آلية الطعن يف قرارا  ا لس التنفي   آللية قبولة امل

 .(48)2016آذار/مار   1النظيفة حبلول  التنمية
نظر ااا يف  اا   املسااألة وإعااداد ماشااروىل مقاارر  متااامُاات دع  اييلااة الفرعيااة إىل إ اإلجااراء: -44

 عاشرة. ثانيةاألطرا /اجتماىل األطرا  ويعتمد  يف دورت  الينظر في  مؤمتر ل باشأهنا

المسائل المتعلقة بأقل البلدان نمواا  -7 

قاارر مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا  احلاديااة والعاشاارين أن رااد د فاالة واليااة  معلومااا  أُاُااية: -45
ضاطالىل بعادد مان باال وكل فا  ،(49)فري  اخلرباء املعاين بأقال البلادان مناواً وفقااً الختصاصاات  احلالياة

برنااامج عماال  باعااداد أيضاااً فرياا  اخلاارباء املعااين بأقاال البلاادان منااواً وك ل ااف  .(50)األناشااطة اإلضااافية
 وتقدسكل ُنة،   دورة األول من هامتجدد مدت  ُنتان تنظر في  اييلة الفرعية للتنفي  يف اجتماع

ايقدم فريا  اخلارباء أيضااً تقرياراً  .(51)دوراهتااتقرير عن أعمال  إىل اييلة الفرعية يف كال دورة مان  ُو
  .(52)احلادية والعاشرين ملؤمتر األطرا عن نظر  األويل يف الواليا  املنوطة ب  يف الدورة 

 يف املعااين بأقاال البلاادان منااواً وماان املقاارر عقااد االجتماااىل التاُااع والعاشاارين لفرياا  اخلاارباء  -46
 لياشمل. - يف ديل ، بتيمور 2016آذار/مار   19إىل  15الفلة من 
__________ 

 .18، الفقرة 6-/م أإ3املقرر  (45)
(46) FCCC/KP/CMP/2010/10. املرف  الثا ، 
(47) FCCC/SBI/2015/10 41، الفقرة. 
(48) FCCC/SBI/2015/10 42، الفقرة. 
 .1، الفقرة 21-/م أ19املقرر  (49)
 .3و 2، الفقرتان 21-/م أ19املقرر  (50)
 .3، الفقرة 16-/م أ6املقرر  (51)
 .45و 41، الفقرتان 21-/م أ1املقرر  (52)
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ُااتدع  اييلااة الفرعيااة إىل النظاار يف برنااامج عماال فرياا  اخلاارباء املعااين بأقاال البلاادان منااواً و  -47
 اإلجراءا ، حسب االقتضاء.املايد من  اتاذوإىل 

FCCC/SBI/2016/7 The 29
th
 meeting of the Least Developed Countries Expert 

Group. Report by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7568>و <www.unfccc.int/7504> معلوما  إضافية

 خطط التكيل الوطنية -8 
يف اخليااارا   النظاارواألربعاا   ثانيااةباادأ  اييلااة الفرعيااة يف دورهتااا ال معلومااا  أُاُااية: -48

علا  مواصالة  اتفقاتو  ،املتاحاة لتعاياا اإلباالغ عان عملياة صاياغة وتنفيا  خطاط التكياف الوطنياة
 .(53)دورهتا الرابعة واألربع  يف     املسألة يف النظر
دعااا مااؤمتر األطاارا  يف دورتياا  السااابعة عاشاارة والثامنااة عاشاارة األطاارا  واييلااا  ذا  و  -49

االتفاقيااة واملنظمااا  ذا  الصاالة إىل أن تقاادم، ماان خااالل ،تلااف القنااوا ، الصاالة املنبثقااة عاان 
 ووفقاااً لواليااة صاادر  عاان .(54)بعمليااة صااياغة وتنفياا  خطااط التكيااف الوطنيااة املعلومااا  املتعلقااة

اخليااارا  املتاحااة لتعايااا اإلبااالغ عاان عمليااة  فقااد ن ظاار يف ،(55)مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا  العاشاارين
فري  اخلرباء املعين بأقل البلدان  نظمها حلقة عمليف إطار  لتكيف الوطنيةصياغة وتنفي  خطط ا

ا  اجليدة والدرو  املساتفادة  2015وجلنة التكيف يف نيسان/أبريل  منواً  باشأن اخلربا  واملماُر
 .(56)والثغرا  واالحتياجا  يف عملية صياغة وتنفي  خطط التكيف الوطنية

إىل فرياا  اخلاارباء املعااين بأقاال البلاادان  احلاديااة والعاشاارينوطلااب مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا   -50
مناااواً وإىل جلناااة التكياااف النظااار يف الكيفياااة الااامل ركنهماااا هباااا أن يقااادما ماياااداً مااان املعلوماااا  عااان 
احلصااول علااا  التمويااال مااان الصااندوق األخضااار للمنااااخ مااان أجاال عملياااة صاااياغة وتنفيااا  خطاااط 

 .(57)، حسب االقتضاء، يف تقاريرمهاالتكيف الوطنية، وأن يدرجا     املعلوما 
طاااط التكياااف الوطنياااة املساااائل املتعلقاااة خبُاااتدع  اييلاااة الفرعياااة إىل النظااار يف  اإلجاااراء: -51

 وإىل تقدس مايد من التوجيها ، حسب االقتضاء.

FCCC/SBI/2016/7 The 29
th
 meeting of the Least Developed Countries Expert 

Group. Report by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7279>و <www.unfccc.int/7500> معلوما  إضافية
__________ 

(53) FCCC/SBI/2015/10،  75الفقرة. 
 .10-8، الفقرا  18-/م أ12، و35-32، الفقرا  17-/م أ5 اناملقرر  (54)
 .8، الفقرة 20-/م أ3 املقرر (55)
 .لالطالىل عل  التقرير املتعل  حبلقة العمل FCCC/SBI/2015/INF.6انظر الوليقة  (56)
 .10، الفقرة 21-/م أ4 املقرر (57)
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 الستعراض الثالث لصندوق التكيل -9 
األطرا /اجتمااااىل ؤمتر ملااا يف الااادورة العاشااارةعلااا  الطلاااب املقااادم  بنااااءً  معلوماااا  أُاُاااية: -52

يف االُااااتعرا  الثالااااث لصااااندوق ، دورهتااااا الرابعااااة واألربعاااا  يفاييلااااة الفرعيااااة،  ، ُتاشاااارىلاألطااارا 
 .(58)أو كما قد تعدل الحقاً  9-/م أإ2رف  املقرر ميف  كما ورد التكيف، وفقاً لالختصاصا   

وأن تقاادم تقريااراً  ُاات دع  اييلااة الفرعيااة إىل أن تاشاارىل يف النظاار يف  اا   املسااألة اإلجااراء: -53
كيماااا يضاااطلع باالُاااتعرا  ماااؤمتر  عاشااارة ثانياااةماااؤمتر األطرا /اجتمااااىل األطااارا  يف دورتااا  ال إىل

 /اجتماىل األطرا  يف دورت  الثالثة عاشرة.األطرا 

تفاااق دعم تنفيااذ افيمااا يتعلاا  بااليااة التكنولوجيااا آل نطاااق وطرائاا  التقياايم الاادور  -10 
 باريس
إجااراء تقياايم دور  قاارر مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا  احلاديااة والعاشاارين  معلومااا  أُاُااية: -54

باشاأن املساائل املتصالة  باريس لفعالية وكفاية الدعم املقد م إىل آلية التكنولوجيا لدعم تنفي  اتفاق
 .بتطوير التكنولوجيا ونقلها

ربعا ، يف وضاع أن تاشرىل، يف دورهتا الرابعاة واألوطلب مؤمتر األطرا  إىل اييلة الفرعية  -55
التقياايم الاادور ، مااع مراعاااة االُااتعرا  الاا   ءرياا  مركااا وشاابكة تكنولوجيااا  اا ا نطاااق وطرائاا  

وطرائاااا   17-/م أ2ماااان املرفاااا  السااااابع للمقاااارر  20املناااااخ وفاااا  مااااا  ااااو ماشااااار إلياااا  يف الفقاااارة 
يهاا مااؤمتر ، لكا  ينظاار فباااريس ماان اتفااق 14اُاتخالق احلصايلة العامليااة املاشاار إليهااا يف املاادة 
 .(59)األطرا  ويعتمد ا يف دورت  اخلامسة والعاشرين

 ُت دع  اييلة الفرعية إىل أن تاشرىل يف النظر يف     املسألة. اإلجراء: -56

 في البلدان النامية بناء القدرات -11 
 بموجب التفاقية الستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات )أ( 

اختصاصاااااااا   اعتماااااااد ماااااااؤمتر األطااااااارا  يف دورتااااااا  احلادياااااااة والعاشااااااارين معلوماااااااا  أُاُاااااااية: -57
 7-/م أ2مبوجااب املقاارر  املناشااأاالُااتعرا  الاشااامل الثالااث لتنفياا  إطااار بناااء القاادرا  يف البلاادان الناميااة 

ااااااار و )املاشاااااااار إليااااااا  أدناااااااا  بعباااااااارة "إطاااااااار بنااااااااء القااااااادرا "(    ااااااا ا طلاااااااب إىل اييلاااااااة الفرعياااااااة أن جت 
 .(60)االُتعرا 

يف  ،األماناة ت عد  ُا قاً للطلب ال   قدم  مؤمتر األطرا  يف دورت  احلادياة والعاشارين،وفو  -58
ورقااااة تقنياااة باالُااااتناد إىل ،  لااااة أماااور منهاااا يف االُاااتعرا  الاشاااامل  دخ الإطاااار اإلُاااهام مب اااا

__________ 

 .9، الفقرة 10- م أإ /2 املقرر (58)
 .  70و 69الفقرتان ، 21-/م أ1 املقرر (59)
 .2و 1الفقرتان ، 21-/م أ14 املقرر (60)
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تتضامن اآلراء  ،تل فاا تقرياراً عان تنفيا  إطاار بنااء القادرا ، ووليقاة االُاتعرا ، و اختصاصا  
 .(61)2016آذار/مار   9الُتعرا  حبلول ة من األطرا  واملنظما  املراقبة باشأن ااملقدم
ي عقد -59 ألنااء الادورة الرابعاة واألربعا  للهيلاة  لبنااء القادرا  االجتماىل اخلامس ملنتادى ديرباان ُو

اااب ل املمكنااااة لتحسااا  بناااااء القاااادرا  عااان طرياااا  تباااادل املعلومااااا  والتجااااارب  ُاااايتحرىو  الفرعياااة الس 
مواضاايع إضااافية ركاان تناويااا يف االجتماااىل اخلااامس  وركاان ل طاارا  تقاادس اقلاحااا  باشااأن .املتنوعااة

 .(62)بوابة بناء القدرا  املدرجة يفاملعلوما   املمكنة لتحس س بل ال وآراء باشأنملنتدى ديربان 
 طاار بنااء القادرا إلالاشاامل الثالاث  االُاتعرا ُتدع  اييلة الفرعية إىل إجراء  إلجراء:ا -60
ك  ينظر في  ويعتمد  مؤمتر األطارا  يف دورتا  الثانياة التوصية مباشروىل مقرر باشأن     املسألة  بغية 

اائط اإلعاالم، إىل املاشااركة  عتمادةوتدع  األطارا  واملنظماا  املوالعاشرين.  املهتماة، فضااًل عان ُو
 .بناشاربواملسامهة في   يف االجتماىل اخلامس ملنتدى ديربان

FCCC/SBI/2016/3 Capacity-building work of bodies established under the 

Convention and its Kyoto Protocol. Compilation and 

synthesis report by the secretariat 

FCCC/SBI/2016/4 Implementation of the framework for capacity-building 

in developing countries. Synthesis report by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2016/MISC.1 Information and views on capacity-building matters. 

Submissions from Parties  

FCCC/TP/2016/1 Third comprehensive review of the implementation of the 

framework for capacity-building in developing countries. 

Technical paper by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7060>و <www.unfccc.int/1033> معلوما  إضافية

 بموجب بروتوكول كيوتو القدراتالستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء  )ب( 
 إىل اييلااة الفرعيااة أن جتاار /اجتماااىل األطاارا  طلااب مااؤمتر األطرا  معلومااا  أُاُااية: -61

 ،21-/م أ14، اُاااتناداً إىل االختصاصاااا  الاااواردة يف مرفااا  املقاااارر يف دورهتاااا الرابعاااة واألربعااا 
 7-/م أ2ناشئ مبوجب املقرر االُتعرا  الاشامل الثالث ملدى تنفي  إطار بناء القدرا ، ال   أ

 .(63)1-/م أإ29وأعيد تأكيد  مبوجب املقرر 
ااي عقد -62 ألناااء الاادورة الرابعااة واألربعاا   لبناااء القاادرا االجتماااىل اخلااامس ملنتاادى ديربااان  ُو

الساابل اةتملااة الكفيلااة بتعايااا أناشااطة بناااء القاادرا  عاان طرياا  تبااادل ُاايتحرى و  للهيلااة الفرعيااة
اقلاحااا  باشااأن  تقاادس طاارا  ل وركاان .املتنوعااة املتصاالة بربوتوكااول كيوتااو املعلومااا  والتجااارب

__________ 

 .6، واملرف ، الفقرة 4و 3الفقرتان ، 21-/م أ14 املقرر (61)
 .11و 9الفقرتان ، 21-/م أ14 املقرر (62)
 .1الفقرة ، 11-/م أإ9 املقرر (63)
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 االجتماىل اخلامس ملنتدى ديرباان لعرضها عل  املواضيع اإلضافية اةتملة املتصلة بربوتوكول كيوتو
 .(64)2016آذار/مار   9حبلول 
 طاار بنااء القادرا إلاالُاتعرا  الاشاامل الثالاث ُت دع  اييلة الفرعية إىل إجراء  اإلجراء: -63

  بغيااة التوصاااية مباشااروىل مقاارر باشاااأن  اا   املسااألة كاا  ينظااار فياا  مااؤمتر األطااارا / يف البلاادان الناميااة
املهتمااة،  عتماادةوتاادع  األطاارا  واملنظمااا  امل .اجتماااىل األطاارا  ويعتمااد  يف دورتاا  الثانيااة عاشاارة

ائط اإلعالم، إىل املاشاركة  .بناشاربواملسامهة في   يف االجتماىل اخلامس ملنتدى ديربان فضالً عن ُو

FCCC/SBI/2016/3 Capacity-building work of bodies established under the 

Convention and its Kyoto Protocol. Compilation and 

synthesis report by the secretariat 

FCCC/SBI/2016/4 Implementation of the framework for capacity-building 

in developing countries. Synthesis report by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2016/MISC.1 Information and views on capacity-building matters. 

Submissions from Parties 

FCCC/TP/2016/1 Third comprehensive review of the implementation of the 

framework for capacity-building in developing countries. 

Technical paper by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7203>و <www.unfccc.int/1033> معلوما  إضافية
 <www.unfccc.int/7060>و <www.unfccc.int/7486>و

 اختصاصات لجنة باريس المعنية ببناء القدرات (ج) 
جلنااة باااريس املعنيااة  أناشااأ مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا  احلاديااة والعاشاارين معلوماا  أُاُااية: -64

ببنااء القادرا  الامل ُاايتمثل  ادفها يف معاجلاة الثغارا  واالحتياجااا ، احلالياة والناشالة علا  حااد 
نااااء ، يف فاااال تنفيااا  أناشاااطة بنااااء القااادرا  يف البلااادان النامياااة األطااارا  وزياااادة تعاياااا جهاااود بُاااواء

 القدرا ، مبا يف ذلي اجلهود املب ولاة فيماا يتصال بتحقيا  االتسااق والتنساي  يف أناشاطة بنااء القادرا 
 .(65)يف إطار االتفاقية

اييلاااة  تضاااعيف الااادورة احلادياااة والعاشااارين ملاااؤمتر األطااارا ، ُعلااا  الطلاااب املقااادم  وبنااااءً  -65
ياق االُااتعرا  الاشااامل الثالااث اختصاصااا  جلنااة باااريس املعنيااة ببناااء القاادرا ، يف ُاا الفرعيااة

بغية التوصية مباشروىل مقارر باشاأن  ا   املساألة كا  ينظار فيا  ويعتماد   ،لتنفي  إطار بناء القدرا 
أن تقاادم آراء ااا باشااأن عضااوية جلنااة  وركاان ل طاارا  .مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا  الثانيااة والعاشاارين

 .(66)2016آذار/مار   9باريس املعنية ببناء القدرا  حبلول 
__________ 

 .3و 2الفقرتان ، 11-/م أإ9 املقرر (64)
 .71الفقرة ، 21-/م أ1 املقرر (65)
 .77و 76الفقرتان ، 21-/م أ1 املقرر (66)
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 يف النظر يف     املسألة. الاشروىل ُت دع  اييلة الفرعية إىل اإلجراء: -66
FCCC/SBI/2016/MISC.1 Information and views on capacity-building matters. 

Submissions from Parties  

 <www.unfccc.int/7060>و <www.unfccc.int/1033> معلوما  إضافية

 من التفاقية 6الدوحة بشأن المادة  برنامج عملاستعراض  -12 
اعتمااااد ماااؤمتر األطااارا  يف دورتاااا  احلادياااة والعاشااارين اختصاصااااا   معلوماااا  أُاُاااية: -67

ايط لربناامج عمال الدوحاة باشاأن املاادة  مان االتفاقياة وطلاب إىل اييلاة الفرعياة  6االُتعرا  الُو
 .(67)را  يف دورهتا الرابعة واألربع إطالق   ا االُتع

ايط،يف االُاتعرا  ا  دخ اليف إطاار اإلُاهام مب ا ،األمانة ُت ع د  و  -68 عان  اً توليفيا اً تقريار  لُو
التقدم ال   أحرزت  األطرا  واملنظماا  املعتمادة وأصاحاب املصالحة اآلخارون يف تنفيا  برناامج 

عاان األداء الااو يف  لاشاابكة معلومااا  تغااري  اً تقرياار ماان االتفاقيااة، و  6باشااأن املااادة  عماال الدوحااة
اهولة الوصاول إليهااCC:iNetناخ )امل وركان ل طارا  واملنظماا  املقبولاة بصافة مراقاب  .(68)( ُو
اااا  صااااحبة املصااالحة أن تقااادم  غري اااا مااان اجلهاااا و  معلوماااا  عااان جتارهباااا وعااان أفضااال املماُر

 .(69)واخلطوا  املتخ ة لتنفي  برنامج العمل
ايعقد احلااوار الرابااع باشااأن  -69 خااالل الاادورة الرابعااة  (70)اخ العماال ماان أجاال التمكاا  املنااُو

عل  املاشاركة العامة، وتوعية اجلمهور، وحصول اجلمهور عل   واألربع  للهيلة الفرعية مع اللكيا
 .املسائل    والتعاون الدويل باشأن  ،املعلوما 

اايط لربنااامج عماال الدوحااة  اإلجااراء: -70 ُاات دع  اييلااة الفرعيااة إىل إطااالق االُااتعرا  الُو
بغياااة التوصاااية مباشاااروىل مقااارر باشاااأن  ااا   املساااألة لكااا  ينظااار فيااا  مااان االتفاقياااة  6باشاااأن املاااادة 

املهتماة،  املعتمدةوتدع  األطرا  واملنظما   .ويعتمد  مؤمتر األطرا  يف دورت  الثانية والعاشرين
ائط .بناشاربواملسامهة في   احلوار الرابعاإلعالم، إىل املاشاركة يف  فضاًل عن ُو

FCCC/SBI/2016/5 Functionality and accessibility of the climate change 

information network clearing house CC:iNet. Report by 

the secretariat 

FCCC/SBI/2016/6 Progress made in implementing the Doha work 

programme on Article 6 of the Convention. Synthesis 

report by the secretariat 

 <www.unfccc.int/8941>و <www.unfccc.int/ 8946> معلوما  إضافية
__________ 

 .1الفقرة ، 21-/م أ15 املقرر (67)
 .5املرف ، الفقرة ، 21-/م أ15 املقرر (68)
بوابااة االتفاقيااة علاا  املوقااع مبجاارد قيااام األطاارا  بتحمياال اآلراء الاامل تقاادمها، تصاابح  اا   األخاارية متاحااة علاا   (69)

 .<www.unfccc.int/5900>: التايل
 أعال . 17انظر احلاشية  (70)
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 تأثير تنفيذ تدابير التصد  -13 
 المنتدى وبرنامج العملتحسين  )أ( 

أن يواصاال ونساان  دورتاا  احلاديااة والعاشاارينقاارر مااؤمتر األطاارا  يف  معلومااا  أُاُااية: -71
املعلوماا   باادلمنصاة تتايح ل طارا  إمكانياة ت لتاوفري املنتدى املعين بتألري تنفيا  تادابري التصاد 

ااا   بطريقااة تفاعليااة، ويسااهل تقياايم  واآلراءواخلااربا  ودراُااا  احلاااال  اإلفراديااة وأفضاال املماُر
. واعتماد ماؤمتر د  التوصاية باتااذ إجاراءا  حماددةوحتليل تألري تنفي  تدابري التصد ، وذلي هبا

 .(71)مج العمل املتعل  بتحس  املنتدىاألطرا  أيضاً برنا
األماناااة ُاااتعد  ، يف الااادورة احلادياااة والعاشااارين ملاااؤمتر األطااارا علااا  الطلاااب املقااادم  وبنااااءً  -72

وليقااااة إرشااااادية ملساااااعدة البلاااادان الناميااااة األطاااارا  علاااا  تقياااايم تااااألري تنفياااا  تاااادابري التصااااد ، 
تتضامن  ا   الوليقااة التوجيا  املتعلا  بااأدوا  النم جاة، وكا لي املااواد التقنياة ملسااعدة البلاادان  ُو

للتنفيااا  واييلاااة فيهاااا اييلاااة الفرعياااة  كااا  تنظااارالنامياااة األطااارا  يف مبادراهتاااا للتنوياااع االقتصااااد ،  
 .(72)يف دورتيهما الرابعة واألربع  الفرعية للماشورة العلمية والتكنولوجية

، اييلة الفرعياة للتنفيا  واييلاة الفرعياة للماشاورة العلمياة والتكنولوجياةُيعقد رئيسا  اإلجراء: -73
ةس ان مان أجال تنفيا  املنتادى ا يف الدورة احلادية والعاشرين ملؤمتر األطارا ،عل  الطلب املقدم  بناءً 

 وركاان يااات  .(73)اييلتاا  الفاارعيت   ااات  بنااد ماشاالك ماان جاادول أعمااال يف إطااار برنااامج العماال
أفرقة خارباء تقنيا  ،صصاة، حساب االقتضااء، لبلاورة األعماال التقنياة  اييلت  الفرعيت  أن تاشكال

 .(74)املضطلع هبا يف إطار املنتدى اةس ن
FCCC/TP/2016/3 Technical materials for assisting developing country 

Parties in their economic diversification initiatives. 

Technical paper by the secretariat 

FCCC/TP/2016/4 Guidance to assist developing country Parties to assess 

the impact of the implementation of response measures, 

including guidance on modelling tools. Technical paper 

by the secretariat 

 <www.unfccc.int/4908> معلوما  إضافية

__________ 

 .5و 1، الفقرتان 21-/م أ11 املقرر (71)
 .9، الفقرة 21-/م أ11 املقرر (72)
 .3، الفقرة 21-/م أ11 املقرر (73)
 .4، الفقرة 21-/م أ11 املقرر (74)
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 بموجااب طرائاا  عماال المنتاادى المعنااي بتااأثير تنفيااذ تاادابير التصااد  وبرنااامج عملااه ومهامااه )ب( 
 اتفاق باريس

أن يسااتمر املنتاادى  مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا  احلاديااة والعاشاارين قاارر: معلومااا  أُاُااية -74
بااريس. وقارر  املعين بتألري تنفي  تدابري التصد ، حتات رعاياة اييلتا  الفارعيت ، وأن  ادم اتفااق

أن توصا  اييلاة الفرعياة للماشاورة العلمياة والتكنولوجياة واييلاة الفرعياة للتنفيا  بطرائا  عماال  أيضااً 
  بتألري تنفي  تدابري التصد  وبرنامج عمل  ومهام ، لينظار فيهاا ماؤمتر األطارا  العامالاملنتدى املعين

بوصااف  اجتماااىل األطاارا  يف اتفاااق باااريس ويعتمااد ا يف دورتاا  األوىل، ملعاجلااة آلااار تنفياا  تاادابري 
 .(75)باريس التصد  يف إطار اتفاق

نولوجياة واييلاة الفرعياة للتنفيا  إىل ُتدع  اييلة الفرعية للماشاورة العلمياة والتك اإلجراء: -75
 .يف النظر يف     املسألة اأن تاشرع

من بروتوكول كيوتو 3من المادة  14المسائل المتعلقة بالفقرة  )ج( 

واألربعاا  علاا  النظاار  ثالثااةيف دورهتااا ال للتنفياا  اييلااة الفرعيااة اتفقاات: معلومااا  أُاُااية -76
يف دورتيهمااا  يف  اا   املسااألة مقلنااة بالبنااد الفرعاا  املاشاالك باا  جاادويل أعمااال اييلتاا  الفاارعيت 

واملعنااون "املنتاادى وبرنااامج العماال"، وذلااي يف إطااار منتاادى ماشاالك باا  اييلتاا   الثالثااة واألربعاا 
واألربعااا  علااا  أن تواصااال يف  ثالثاااةا الأيضااااً يف دورهتاااللتنفيااا  اييلاااة الفرعياااة  اتفقاااتو  .الفااارعيت 
 .(76)واألربع  املاشاورا  املتعلقة بكيفية تناول     املسألةرابعة دورهتا ال
 ُتدع  اييلة الفرعية إىل االتفاق عل  كيفية تناول     املسألة. اإلجراء: -77

10-/م أ1التقدم المحرز في تنفيذ المقرر  (د) 

واألربعاا  علاا  النظاار  ثالثااةيف دورهتااا ال للتنفياا  اييلااة الفرعيااة اتفقاات: معلومااا  أُاُااية -78
يف دورتيهمااا  أعمااال اييلتاا  الفاارعيت  جاادول ماان يف  اا   املسااألة مقلنااة بالبنااد الفرعاا  املاشاالك

املعنااون "املنتاادى وبرنااامج العماال"، وذلااي يف إطااار منتاادى ماشاالك باا  اييلتاا   الثالثااة واألربعاا 
واألربعااا  علااا  أن تواصااال يف  ثالثاااةأيضااااً يف دورهتاااا الللتنفيااا  اييلاااة الفرعياااة  تاتفقاااو  .الفااارعيت 
 .(77)واألربع  املاشاورا  املتعلقة بكيفية تناول     املسألةرابعة دورهتا ال
 ُتدع  اييلة الفرعية إىل االتفاق عل  كيفية تناول     املسألة. اإلجراء: -79

__________ 

 .33، الفقرة 21-/م أ1 املقرر (75)
(76) FCCC/SBI/2015/22 88، الفقرة. 
(77) FCCC/SBI/2015/22 89، الفقرة. 
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للهااادأل العاااالمي الطويااال األجااال بموجاااب  لنطااااق الساااتعراض الااادور  المقبااا -14 
 التفاقية والتقدم العام المحرز نحو تحقيقه

أن  ضااارورة علااا اتفااا  ماااؤمتر األطااارا  يف دورتااا  احلادياااة والعاشااارين  معلوماااا  أُاُاااية: -80
، ويتجنااااب ازدواجيااااة العماااال، ويراعاااا  نتااااائج بفعاليااااة وكفاااااءةاالُااااتعرا  الاااادور  املقباااال ءاااار  

 .(78)املنجاة يف إطار االتفاقية وبرتوكول كيوتو امللح  هبا و يلتْيها الفرعيت األعمال ذا  الصلة 
اييلاااة ُاااتنظر ، يف الااادورة احلادياااة والعاشااارين ملاااؤمتر األطااارا علااا  الطلاااب املقااادم  وبنااااءً  -81

الفرعية للماشورة العلمية والتكنولوجية واييلة الفرعية للتنفي  يف نطاق االُاتعرا  الادور  املقبال، 
، حسااب 2018يااة تقاادس توصااية لكاا  ينظاار فيهااا مااؤمتر األطاارا  يف موعااد ال يتجاااوز عااام بغ

 .(79)االقتضاء
يف النظاار يف نطااق االُاتعرا  الاادور  أن تاشارعا ُاتدع  اييلتااان الفرعيتاان إىل  اإلجاراء: -82
 وحتديد اإلجراءا  األخرى المل ينبغ  اتاذ ا.  املقبل

 <www.unfccc.int/6998> معلوما  إضافية

 القضايا الجنسانية وتغير المناخ -15 
 يف إطااراألماناة، ُاتنظم واألربع  للهيلة الفرعية،  رابعةخالل الدورة ال معلوما  أُاُية: -83

، وبناااًء علاا  طلااب مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا  العاشاارين برنااامج عماال ليمااا املتعلاا  بالقضااايا اجلنسااانية
ماااع حلقاااة عمااال يف فااالة انعقااااد الااادورة باشاااأن السياُاااا  املناخياااة املراعياااة لالعتباااارا  اجلنساااانية، 

 طاارا  ل وركاان .(80)اجلنسااانية يف القضاااياالتكيااف وبناااء القاادرا  وتاادريب املناادوب   اللكياا علاا 
 .(81)العمل ةواملنظما  املعتمدة أن تقدم آراء ا باشأن املسائل املقرر تناويا يف حلق

األماناة ورقاة ُاتعد  خاالل الادورة العاشارين ملاؤمتر األطارا ، أيضااً عل  الطلب املقدم  وبناءً  -84
دمااج االعتباارا  اجلنساانية يف األناشااطة إل لالزماةتقنياة عان املباادئ التوجيهياة أو األدوا  األخاارى ا

 .(82)املتعلقة بتغري املناخ يف إطار االتفاقية
اياد ماان املاملعادة للادورة وإىل تقادس  وليقاةُاتدع  اييلاة الفرعياة إىل النظار يف ال اإلجاراء: -85

اائط  املعتمدةالتوجيها ، حسب االقتضاء. وتدع  األطرا  واملنظما   املهتماة، فضااًل عان ُو
 .بناشارباإلعالم، إىل املاشاركة يف حلقة العمل املنظمة يف فلة انعقاد الدورة واملسامهة فيها 

__________ 

 .9، الفقرة 21-/م أ10 املقرر (78)
 .10، الفقرة 21-/م أ10 املقرر (79)
 .12، الفقرة 20-/م أ18 املقرر (80)
 .13، الفقرة 20-/م أ18 املقرر (81)
 .14، الفقرة 20-/م أ18 املقرر (82)
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FCCC/TP/2016/2 Guidelines or other tools for integrating gender 

considerations into climate change related activities 

under the Convention. Technical paper by the secretariat 

 <www.unfccc.int/7516> معلوما  إضافية

 ترتيبات الجتماعات الحكومية الدولية -16 
عاااار   أن يقبااال ماااؤمتر األطاااارا  يف دورتااا  احلادياااة والعاشاااارين قاااارر معلوماااا  أُاُاااية: -86

اململكاااة املغربياااة اُتضاااافة الااادورة الثانياااة والعاشااارين ملاااؤمتر األطااارا  والااادورة الثانياااة عاشااارة ملاااؤمتر 
تاشرين الثاا /نوفمرب إىل  7املغرب، يف الفلة من االلن  باجتماىل األطرا  يف مراكش، /األطرا 

اشاااورا  باشااأن اُتضااافة ماألطاارا  إىل إجااراء  ودعااا ،2016تاشاارين الثااا /نوفمرب  18معااة اجل
والرابعاة عاشارة  عاشارة ثالثاةال ت ملاؤمتر األطارا  والادور والرابعاة والعاشارين  والعاشارين لثةالثا ت الدور 

 .(83)اجتماىل األطرا /ملؤمتر األطرا 
باآلراء المل أعربت عنها األطرا  باشأن  يف دورهتا الثانية واألربع  ورحبت اييلة الفرعية -87

 تاواتر وتنظايم دورا  مااؤمتر األطارا  ومااؤمتر األطرا /اجتمااىل األطارا  واييلتاا  الفارعيت  التااابعت 
 آلاار مان يلتاب ماا وكا لي 2015 عاام بعاد للتنفي  ايام الدور مراعاة إىل باحلاجة وأقر  ،يما
ُاتقدم و  .2015ترية وتنظيم الدورا  يف برامج العمل ووالياا  ماا بعاد عاام و  يف ريتغي أ  عل 

معلومااا  باشااأن جاادول زمااين يغطاا  عاشاار ُاانوا  ماان تنظاايم العمليااة احلكوميااة الدوليااة، األمانااة 
 .(84)مبا يف ذلي أ  اعتبارا  وآلار تتعل  باملياانية

األربع  باآلراء المل أعربت عنهاا األطارا  و  الثانيةيف دورهتا ورحبت اييلة الفرعية أيضاً  -88
واتفقاات اييلااة الفرعيااة علاا  أن تواصاال يف دورهتااا الرابعااة  باشااأن تعااديل توقياات انتخاااب الاارئيس.

 .(85)واألربع  النظر يف مسألة تواتر وتنظيم الدورا  ومسألة تعديل توقيت انتخاب الرئيس
األمانااة تقريااراً عاان ، ُااتقدم للهيلااة الفرعيااة الاادورة األربعاا يف علاا  الطلااب املقاادم  وبناااءً  -89
االُتنتاجا  املعتمدة يف الادورة الرابعاة والثاللا  للهيلاة الفرعياة باشاأن ،تلاف ُابل إشاراك  تنفي 

 .(86)املنظما  المل تتمتع بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدولية
 لياة وتقادس توصايا  ذا  صالةاملساائل التاُت دع  اييلة الفرعياة إىل النظار يف  اإلجراء: -90

 ويعتمد ا، حسب االقتضاء: لينظر فيها مؤمتر األطرا 

__________ 

 .4و 1 ، الفقرتان21-/م أ23 املقرر (83)
(84) FCCC/SBI/2015/10،  128الفقرة. 
(85) FCCC/SBI/2015/10،  129الفقرة. 
(86) FCCC/SBI/2014/8،  225الفقرة. 
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حالااااة األعمااااال التحضااااريية واللتيبااااا  لتنظاااايم الاااادورة الثانيااااة والعاشاااارين ملااااؤمتر  )أ( 
 ؛األطرا  والدورة الثانية عاشرة ملؤمتر األطرا /اجتماىل األطرا 

 ت ملاؤمتر األطارا  والادور والرابعاة والعاشارين  والعاشارين لثةالثا ت الدور اُتضافة  )ب( 
 ؛اجتماىل األطرا /ملؤمتر األطرا والرابعة عاشرة  عاشرة ثالثةال

 ؛دورا التواتر وتنظيم بدء نفاذ اتفاق باريس واآللار امللتبة عل   )ج( 
 .ماشاركة املراقب  يف العملية احلكومية الدولية )د( 

FCCC/SBI/2016/2 Arrangements for intergovernmental meetings. Note by 

the secretariat 

 <www.unfccc.int/8166> معلوما  إضافية

 المسائل اإلدارية والمالية والمؤسسية -17 
المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالمياانية (أ) 

ُااايا ع د  تقريااار يعااار  علااا  الااادورة باشاااأن حالاااة املساااامها  اإلرشاااادية : معلوماااا  أُاُاااية -91
إىل الصاندوق االُاتلما  للمياانياة األُاُاية لالتفاقياة  نيساان/أبريل 29املقدمة مان األطارا  حا  

والصندوق االُتلما  لسجل املعامال  الدويل، وباشأن حالة املسامها  الطوعية املقدماة إىل  ياع 
نية لالتفاقيااة، عمااالً باااإلجراءا  املاليااة الاامل تقتضاا  ماان األمينااة التنفي يااة إبااالغ الصاانادي  االُااتلما

 األطرا  حبالة مسامهاهتا مرت  عل  األقل يف السنة.
و يفاة األما  التنفيا   قاد ت رفاع مان  باأن قرر ماؤمتر األطارا  يف دورتا  اخلامساة عاشارةو  -92

م بعد االُتعرا  املستقل ل ماناة الا   ُايجري  إىل رتبة وكيل األم  العا رتبة أم  عام مساعد
، اقلح األما  العاام علا  مكتاب ماؤمتر 2016يف شبارب/فرباير و  .(87)األم  العام ل مم املتحدة

 التنفيا   األطرا  بأن ترفع و يفة األم  التنفي   إىل رتباة وكيال األما  العاام وأن ي عا   األما 
 ادياةوالعاشرين ملاؤمتر األطارا  والادورة احل احلادية ورحب مكتب الدورة .(88)اجلديد يف     الرتبة

، 2016شابارب/فرباير  11االجتماىل ال   عقاد  يف  ، يفعاشرة ملؤمتر األطرا /اجتماىل األطرا 
ااتدع  اييلااة الفرعيااة للتنفياا  إىل توصااية مااؤمتر األطاارا  يف دورتاا   باااقلاح األماا  العااام وأيااد . ُو

بااأن يعكااس  اا ا التغيااري، مااع إدخااال تغيااري االاال يف رتبااة و يفااة نائااب األماا  الثانيااة والعاشاارين 
، ضاااامن املياانيااااة 2017-2016التنفياااا  ، يف جاااادول مااااالك املااااو ف  املاااانقح لفاااالة الساااانت  

 الربنافية املعتمدة لفلة السنت  احلالية.

__________ 

 .2، اجلدول 15-/م أ12 املقرر (87)
 تنته  مدة والية األمينة التنفي ية احلالية   ا العام. (88)
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األماناة ةاة  ، ُاتقدمرعياةواألربعا  للهيلاة الف ثانياةالادورة اليف عل  الطلاب املقادم  وبناءً  -93
ساا  واييلاا  يف منظوماة األمام املتحادة الامل ركان أن ترشاد األطارا  يف جعال  عامة عان املُؤ

 .(89)عملية املياانية أكثر كفاءة وشفافية
نفقاا  تنفي  املسائل املتصالة ب تقريراً باشأنُتقدم األمينة التنفي ية، حسب االقتضاء، و  -94

 .(90)ألطرا لري  يف الدورة احلادية والعاشرين ملؤمتر االمل أو  املؤمترا خدما  
املعلوماا  الاواردة يف الولااائ  املعاد ة للاادورة  النظاار يفُات دع  اييلااة الفرعياة إىل  اإلجاراء: -95
وتقااادس توصااايا ، أ  معلوماااا  شااافوية إضاااافية ذا  صااالة مقدماااة مااان األميناااة التنفي ياااة، يف و 

 حسب االقتضاء.
FCCC/SBI/2016/INF.3 Status of contributions as at 29 April 2016. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2016/INF.5 An overview of structures and bodies within the United 

Nations system that may inform Parties in making the 

budget process more efficient and transparent. Note by 

the Executive Secretary 

 <www.unfccc.int/1065> معلوما  إضافية

مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياتها (ب) 

ن أن تساتعر  ُانوياً ياحلادياة والعاشار  اييلاة الفرعياة يف دورهتاا قارر : معلوما  أُاُية -96
 .(91)األمانة مهام وعمليا 

النظااار يف  ااا   املساااألة وتقااادس توصااايا ، حساااب ُاااتدع  اييلاااة الفرعياااة إىل  اإلجاااراء: -97
 .االقتضاء

 <www.unfccc.int/1065> معلوما  إضافية

امتيازات وحصانات األفراد العاملين في الهيئات المنشأة بموجب بروتوكول كيوتو (ج) 

أحااااارب مااااؤمتر األطرا /اجتماااااىل األطاااارا  يف دورتاااا  الثامنااااة علماااااً : معلومااااا  أُاُااااية -98
مباشاااروىل اللتيباااا  التعا دياااة املتعلقاااة بامتياااازا  وحصاااانا  األفاااراد العاااامل  يف اييلاااا  املناشاااأة 

ة أن تواصال نظر اا يف وطلب إىل اييلة الفرعي .مبوجب بروتوكول كيوتو ال   أحالت  اييلة الفرعية
 .(92)    املسألة

__________ 

(89) FCCC/SBI/2015/10،  143الفقرة. 
 .9-7قرا  ، الف21-/م أ22 املقرر (90)
(91) FCCC/SBI/2004/19 105، الفقرة. 
(92) FCCC/KP/CMP/2012/13 107و 106، الفقرتان. 
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علااا  مواصااالة النظاار يف  ااا   املساااألة يف دورهتاااا  يف دورهتااا األربعااا  واتفقاات اييلاااة الفرعياااة -99
املتعلقااة بامتيااازا  وحصااانا  األفااراد  (93)الرابعااة واألربعاا  علاا  أُااا  ماشااروىل اللتيبااا  التعا ديااة

 .(94)العامل  يف اييلا  املناشأة مبوجب بروتوكول كيوتو
 اينظاار فيهاا توصااية تقاادسالفرعيااة إىل إمتااام نظر ااا يف  اا   املسااألة و  ُاات دع  اييلااة اإلجااراء: -100

 .مؤمتر األطرا /اجتماىل األطرا  اويعتمد 
امتيازات وحصانات األفراد العاملين في الهيئات المنشأة بموجب التفاقية (د) 

ن أحال مؤمتر األطرا  يف دورتا  التاُاعة عاشارة  ا ا البناد الفرعا  ما: معلوما  أُاُية -101
ت اييلااة الفرعيااة علماااً، يف دورهتااا أحاطااو  .(95)إىل اييلااة الفرعيااة كاا  تنظاار فياا  جاادول األعمااال

املتعلقااة بامتيااازا  وحصااانا  األفااراد العااامل  يف اييلااا   مباشااروىل اللتيبااا  التعا ديااة األربعاا ،
دورهتاا الرابعاة ألة يف واتفقت عل  مواصلة النظر يف     املسا ،(96)مبوجب بروتوكول كيوتواملناشأة 
 .(97)واألربع 
ُاتدع  اييلاة الفرعياة إىل النظار يف مادى وجاود حاجاة إىل امتياازا  وحصاانا   اإلجاراء: -102

ل فااراد العااامل  يف اييلااا  املناشااأة مبوجااب االتفاقيااة، مااع مراعاااة العماال املضااطلع باا  باشااأن  ااا   
مبوجااب بروتوكااول كيوتااو، وإىل إحالااة نتااائج  املسااألة فيمااا يتعلاا  باااألفراد العااامل  يف اييلااا  املناشااأة

 أعمايا إىل مؤمتر األطرا .

 مسائل أخرى -18 
 .ألناء الدورة ت ثار أ  مسائل أخرىبحث يف إطار   ا البند من جدول األعمال ُت   -103

 اختتام الدورة والتقرير المتعل  بها -19 
وبعااد ، كاا  تنظاار فياا  وتعتمااد لفرعيااة  عاار  ماشااروىل التقرياار املتعلاا  بالاادورة علاا  اييلااة اي   -104

 الدورة. اختتامذلي ي علن الرئيس 
 

__________ 

(93) FCCC/SBI/2012/15/Add.2 45، الفقرة. 
(94) FCCC/SBI/2014/8،  246الفقرة. 
(95) FCCC/CP/2013/10،  149الفقرة. 
 أعال . 93انظر احلاشية  (96)
(97) FCCC/SBI/2014/8،  251الفقرة. 


