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    مؤتمر األطراف
تقريررر مررؤتمر األطررراف تررا حارتررو الشاحيررة االدشررريا المدقرر ح   رر  برراري    

 2015كان ن األال/حيسمبر   13تشريا الثان /ن  مبر إلى  30 ما
 

 إضا ة  
 

 االدشرياالجزء الثان : التدابير الت  اتخذها مؤتمر األطراف    حارتو الشاحية   
  
 المشت يات

 
 المقررات الت  اتتمدها مؤتمر األطراف  

 
 الصفحة املقرر

. بناء القدرات مبوجب االتفاقية 21-/م أ14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 

 8                         االتفاقية من 6 املادة بشأن الدوحة عمل لربنامج الوسيط االستعراض اختصاصات        21-/م أ15

ــج  21-/م أ16 ــج التتفيــا والت يــا املشــباة إدارة ال ابـــات  دارة  ُنه السياســات اليدة،ــةل مهــل ُنه
. مت ام،ة ومستدامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .   13 

ــــد     21-/م أ17 ــــة والشــــمولية واالتســــا  الشــــفا ية ل فالــــة اإرشــــادات مــــن مزة ــــد والفعالي  تقــــدم عن
 األول التــيةيل يف  ليهــا املشــار الضــمانات مجيــ  واحــبام معاجلــة ايفيــة عــن مع،ومــات
.  16-أ م/1 ل،مقرر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .   15 

املســـاال املنه يـــة املتصـــ،ة باملنـــا   اـــب املرتياـــة بـــال ربون النا ـــة عـــن تنفيـــي األنشـــاة  21-/م أ18
. 16-/م أ1من املقرر  70املشار  ليها يف الفقرة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 
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. توسي  ناا  والةة  رةق اخلرباء املعين بأقل الي،دان منوا   21-/م أ19 . . . . . . . . . . . . . . . .   18 

لقــــواام جــــرد اــــااات الد ي ــــة املقدمــــة مــــن األ ــــرا   2016ين لعــــام التقــــ االســــتعراض     21-/م أ20
. املدرجة يف املر ق األول لالتفاقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

. واملؤسسية واملالية اإدارةة املساال            21-/م أ21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  22 

.    2017-2016 السنتني لفبة الربناجمية امليزانية            21-/م أ22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24 

. مواعيد وأماان الدورات املقي،ة            21-/م أ23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   36 

 القرار
.          بارةس مدةنة ولس ان الفرنسية ل، مهورةة االمتنان عن اإعراب 21-/م أ1 . . . . . . . . . . . .  39 
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 21-/م أ14المقرر   
 بناء القدرات بم جب االتفاقية

 
  ن مؤمتر األ را ل 
 ل18-/م أ1ل و17-/م أ2ل و16-/م أ1ل و12-/م أ4ول 7-/م أ2 ىل املقررات  ذ ةشب  
اختصاصــات االســتعراض الشــامل الهالــ  لتنفيــي   ــار بنــاء القــدرات يف الي،ــدان ةعتمــد  -1 

( امـــــا ورد "  ـــــار بنـــــاء القـــــدرات")املشـــــار  ليـــــب أدنـــــا  بعيـــــارة  7-/م أ2الناميـــــةل املــــــهنشأ مبوجـــــب املقـــــرر 
 املر ق؛ يف

ـــرل االســـتعراض الشـــامل لتنفيـــي   ـــار بنـــاء  ةا،ـــب -2   ىل اهلي ـــة الفرعيـــة ل،تنفيـــي أن  ه
(ل باالســتناد  ىل االختصاصــات املشــار  ليهــا 2016القــدرات يف دور ــا الرابعــة واألربعــني )أةار/مــاةو 

يف الفقـرة األوىل أعـال ل وذلــي ب يـة التوصــية مبشـروش مقــرر بشـأن لـيا املو ــوش ل ـ  ةن ــر  يـب مــؤمتر 
 (؛2016 را  وةعتمد  يف الدورة الهانية والعشرةن )تشرةن الهاين/نو مرب األ

 ىل األمانـــة أن تهعـــد  ورقـــة تقنيـــة باالســـتناد  ىل االختصاصـــات املشـــار ةا،ـــب أةضـــا   -3 
  ليها يف الفقرة األوىل أعال ل امهدَخل ةهستفاد منب يف االستعراض الشامل؛

 ىل تقــدم ارااهــا يف االســتعراض الشــامل األ ــرا  واملن مــات بصــفة مراقــب  ةــدعو -4 
 ألاراض  ميعها من ِقَيل األمانة  من وثيقة خمتِ،فات؛ (1)2016اذار/مارس  9حب،ول 

األ ـرا  ع،ـم مواصـ،ة تقـدم مع،ومـات عـن  رةـق القنـوات املناسـيةل ومـن مج،ـة  ةش   -5 
اـــات الو نيـــةل وتقـــارةر الســـنتنيل ت،ـــي املع،ومـــات الورقـــات الســـنوةة عـــن تنفيـــي   ـــار بنـــاء القـــدراتل واليال

َرا من تقدم يف حتسني القدرة ع،م التصدل لت بر املناخ؛  والتقارةر احملدَّثة لفبة السنتني عما ُيه
اهلي ــات املعنيــة املنشــأة مبوجــب املعالــدة ع،ــم مواصــ،ة اال ــاالش بأنشــاة بنــاء  ُيــ  -6 

 القدرات يف عم،هال حسب االقتضاء؛
مــؤمتر دةربــان ل،تعمــق يف مناقشــة بنــاء القــدرات )املشــار  ليــب أدنــا  ع،ــم أن ةشــد د  -7 

بعيــــارة دمنتــــد" دةربــــاند( لــــو منتــــد" لتيــــادل الت ــــارب واأل  ــــار واملمارســــات الفضــــ،م والــــدروس 
املســتفادة  يمــا ةتع،ــق بتنفيــي أنشــاة بنــاء القــدرات مبشــاراة األ ــرا  و ه،ــ  اهلي ــات املعنيــة املنشــأة 

 اخلرباء والعام،ني يف ليا اجملال؛مبوجب االتفاقيةل و 

 

__________ 

  ـــــــــــرا  أن تقــــــــــــدم اراءلـــــــــــا عـــــــــــن  رةــــــــــــق بوابـــــــــــة الورقـــــــــــات ع،ــــــــــــم لـــــــــــيا العنـــــــــــوان اإل ــــــــــــبوين ةني ـــــــــــ  لأ  (1) 
<http://www.unfccc.int/5900>.  وةني ـــ  ل،من مـــات بصـــفة مراقـــب أن ترســـل ورقا ـــا بالربةـــد اإل ـــبوين  ىل لـــيا

 .<secretariat@unfccc.int>  العنوان
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 ه،ــ  اهلي ــات املعنيــة املنشــأة مبوجــب االتفاقيــةل وايانــات تشــ يل ا ليــة املاليـــة ةــدعو  -8 
لالتفاقيـــةل واملن مـــات ا  وميـــة الدوليـــة واملن مـــات اـــب ا  وميـــةل واخلـــرباء والعـــام،ني يف لـــيا اجملـــالل 

روس املســتفادة مــن اجتماعــات منتــد" دةربــان والنتــااج  ىل أن ةهــدرجوا يف بــرامج عم،هــم وأنشــاتهم الــد
 الرايسية اليت خت،ص  ليها؛

أن االجتمـــاش اخلـــامس ملنتـــد" دةربـــانل الـــيل مـــن املقـــرر عقـــد  أثنـــاء الـــدورة  ةقـــرر -9 
الرابعة واألربعني ل،هي ة الفرعيـة ل،تنفيـيل سيسـت ،  السهـيهل املم نـة لتحسـني بنـاء القـدرات عـن  رةـق 

 مات والت ارب املتنوعة؛تيادل املع،و 
واــاالت األمــم املتحــدة واملن مــات املتعــددة األ ــرا   ىل  تقــدم مع،ومــات   ةــدعو -10 

 ؛(2)ا  تضعها األمانة يف اليوابة املتصصة ليناء القدرات
   اذار/ 9ل حب،ــول (3)األ ــرا   ىل أن تاــرنل مــن خــالل بوابــة الورقــاتةــدعو أةضــا   -11 
ل مــا تقبحــب مــن 12-/م أ4رقــات الســنوةة الــيت تقــدمها عمــال  بــاملقرر ل وا ــزء مــن الو 2016مــارس 

موا ي    ـا ية ك ـن تناوهلـا يف االجتمـاش اخلـامس ملنتـد" دةربـان ومـا تـرا  مـن سهـيل افي،ـة بتحسـني 
 املع،ومات اليت تتان من خالل بوابة بناء القدرات.

 

 

__________ 

 (2) http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>. 
 (3) <http://www.unfccc.int/5900>. 
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Annex 

 Terms of reference for the third comprehensive review of the 

implementation of the framework for capacity-building in developing 

countries 

[English only] 

I. Mandate 

1. The Conference of the Parties (COP) decided to initiate the third comprehensive review 

of the implementation of the framework for capacity-building in developing countries 

established under decision 2/CP.7 (hereinafter referred to as the capacity-building framework) at 

the forty-second session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI) with a view to 

completing the review at COP 22.1 

2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 

(CMP) decided to initiate the third comprehensive review of the implementation of the capacity-

building framework at SBI 42 with a view to completing the review at CMP 12.2 

II. Objectives 

3. The third comprehensive review of the implementation of the capacity-building 

framework has the following objectives: 

(a) To explore ways to enhance the implementation of capacity-building activities by 

reviewing the current institutional arrangements related to capacity-building, including the 

thematic bodies under the Convention, with a view to making recommendations for the 

enhancement of these arrangements, as appropriate; 

(b) To take stock of progress in and assess the effectiveness of the implementation of 

the capacity-building framework; 

(c) To examine possible gaps between the provisions of decisions of the COP and the 

CMP and the implementation of capacity-building activities; 

(d) To identify lessons learned and best practices with a view to developing options 

for the enhanced implementation of the capacity-building framework, taking into account 

additional needs and priorities for capacity-building; 

(e) To effectively review gaps and challenges in addressing the implementation of 

priority areas as contained in the capacity-building framework and in meeting capacity-building 

needs to enhance action on mitigation, adaptation and technology transfer; 

(f) To effectively review capacity gaps and challenges in accessing climate finance;  

(g) To provide recommendations to the SBI on ways to effectively address the 

capacity-building gaps at the individual, institutional and systemic levels, including those 

 

__________ 
 

1
 Decision 13/CP.17, paragraph 7. 

 
2
 Decision 15/CMP.7, paragraph 8. 
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identified by the first3 and second4 comprehensive reviews of the implementation of 

the capacity-building framework; 

(h) To explore potential ways to further enhance the implementation of capacity-

building activities at the national level; 

(i) To identify major actors supporting the implementation of the capacity-building 

framework within and outside the arrangements established under the Convention and its Kyoto 

Protocol; 

(j) To review the operation of the Durban Forum for in-depth discussion on capacity-

building (hereinafter referred to as the Durban Forum) and identify potential ways to enhance it. 

III. General principles of the comprehensive review process 

4. The third comprehensive review of the implementation of the capacity-building 

framework should be conducted on the basis of the guiding principles and approaches outlined 

in decision 2/CP.7, annex, chapter B, and should take into account relevant provisions in related 

COP5 and CMP6 decisions on capacity-building. 

IV. Information sources 

5. Information to be used in the third comprehensive review of the implementation of the 

capacity-building framework should be drawn from, inter alia: 

(a) Submissions from Parties; 

(b) Findings of the first7 and second8 comprehensive reviews of the implementation of 

the capacity-building framework; 

(c) Annual synthesis reports on the implementation of the capacity-building 

framework prepared in accordance with the steps for the regular monitoring and evaluation of 

capacity-building work as contained in decisions 4/CP.12 and 6/CMP.2; 

(d) Relevant national reports (such as national communications, biennial reports, 

biennial update reports, national adaptation programmes of action and their updates, outcomes of 

the national adaptation plan process, and national capacity self-assessments); 

(e) Reports and submissions from the Global Environment Facility and its 

implementing agencies, United Nations entities and other relevant organizations; 

(f) Information contained in the capacity-building portal;9  

(g) Summary reports on the meetings of the Durban Forum; 

(h) Reports of relevant bodies established under the Convention and its Kyoto 

Protocol; 

(i) Interviews, surveys and focused discussions with national focal points for Article 

6 of the Convention and other relevant national focal points; 

 

__________ 
 

3
 Decision 2/CP.10. 

 
4
 Decisions 13/CP.17 and 15/CMP.7. 

 
5
 Decisions 4/CP.9, 9/CP.9, 2/CP.10, 4/CP.12, 6/CP.14, 10/CP.16, 1/CP.16, 2/CP.17, 13/CP.17 and 1/CP.18. 

 
6
 Decisions 7/CMP.1, 29/CMP.1, 6/CMP.2, 6/CMP.4, 11/CMP.6, 15/CMP.7 and 10/CMP.8. 

 
7
 Decision 2/CP.10. 

 
8
 Decisions 13/CP.17 and 15/CMP.7. 

 
9
 <http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>. 
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(j) Other relevant existing documents prepared by the secretariat. 

V. Modalities of work  

6. Drawing upon the information sources listed in chapter IV above and taking into account 

the objectives listed in chapter II above, the secretariat will prepare, for consideration at SBI 44, 

a report on the implementation of the capacity-building framework, including: 

(a) Descriptions of capacity-building programmes and activities; 

(b) Identification of needs and gaps and an assessment of factors that influence the 

effectiveness of capacity-building activities in developing countries; 

(c) Key results and impacts; 

(d) Information on the extent and variety of stakeholders within developing countries 

(governmental and non-governmental organizations, the private sector, community 

organizations, etc.) involved in, and benefiting from, capacity-building activities; 

(e) The availability of and access to resources and the effectiveness of their 

deployment; 

(f) Recommendations for the further implementation of the capacity-building 

framework; 

(g) Assessment of the different baselines and performance indicators for capacity-

building. 

10
th

 plenary meeting 

10 December 2015 
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       21-/م أ15المقرر   
 6اختصاصررات االعررتدراو ال عرريا لبرنررامد تمررش الدامررة بشررأن المرراح   

                        ما االتفاقية
 

  ن مؤمتر األ را ل 
 ل18-/م أ15 ىل املقرر  ذ ةشب  
بالتقــدم الــيل أحراتــب األ ــرا  واملن مــات الدوليــة واجملتمــ  املــدين يف ختاــيط وتنســيق  و ذ ةســ،م 

التع،ـــيم والتــدرةب والتوعيـــة العامـــة ولــ   -مــن االتفاقيـــة  6وتنفيــي األنشـــاة املتصــ،ة اميـــ  عناصــر املـــادة 
 ومشاراة اجلمهور وحصول اجلمهور ع،م املع،وماتل والتعاون الدويل بشأن لي  املساالل

ةــزال ةشــ ل حتــدةا   ة فــ  مــن املــوارد املاليــة والتقنيــة ال بــأن  ــمان تــوا ر مــا  ذ ةسـ،م أةضــا  و  
،ي،ـــدان األ رةقيـــة وأقــل الي،ـــدان منـــوا  لســيما  مـــن االتفاقيـــة بالنســية لأ ـــرا ل وال 6أمــام تنفيـــي املــادة 

 والدول اجلزرةة الص بة الناميةل
أمهيــة مراعــاة اجلوانــب اجلنســانية و ــرورة تشــ ي  املشــاراة الفعالــة لأ فــال  و ذ ةؤاــد مــن جدةــد 

والشـــياب واملســـنني والنســـاء واألشـــتا  ذول اإعاقـــة والشـــعوب األصـــ،ية واجملتمعـــات احمل،يـــة واملن مـــات 
 من االتفاقيةل 6اب ا  ومية يف األنشاة املتص،ة باملادة 

جهــات االتصــال الو نيــة املعنيــة مهــارات و قــدرات  ع،ــم أمهيــة بنــاء وتعزةــز و ذ ةعيــد التأايــد 
تيســب  جــراء تيــادل منــت م لــرراء واملمارســات  هــا مواصــ،ةمنبوســاال ذلــي و مــن االتفاقيــةل  6باملــادة 

اجليدة والدروس املستفادة مـن خـالل تن ـيم ح،قـات عمـل ومـؤمترات بالفيـدةو وأنشـاة ع،ـم الصـعيد 
 الدويل واإق،يم  والو ينل

 هــا ي  ىل الــدعوة املوجهــة  ىل املؤسســات واملن مــات املتعــددة األ ــرا  والهناايــةل مبــاو ذ ةشــب  
ن تقــدمل حســب االقتضــاءل دعمــا  ماليــا  لأنشــاة أل لال يانــات التشــ ي،ية التابعــة لرليــة املاليــة لالتفاقيــة

 من االتفاقيةل 6املتص،ة بتنفيي املادة 
أن التع،ـيم والتوعيـة الـيل ةشـدد ع،ـم أن التع،ـيم  ىل  عالن ليمـا الـواارل بشـ و ذ ةشب أةضا   

والتـــدرةب والتوعيـــة العامـــة ومشـــاراة اجلمهـــور وحصـــول اجلمهـــور ع،ـــم املع،ومـــات واملعـــار  والتعـــاون 
تعزةـــز التنميـــة املســـتدامة القـــادرة  التفاقيـــة ويفااةـــة ا حتقيـــقيف  تســـهم بشـــ ل أساســـ أمـــور  لالـــدويل

 ع،م التأق،م م  املناخل
الشـــروش يف االســـتعراض الوســـيط لتنفيـــي برنـــامج عمـــل ل،تنفيـــي  ىل اهلي ـــة الفرعيـــة ةا،ـــب  -1 

( اســـــتنادا   ىل 2016دور ـــــا الرابعـــــة واألربعـــــني )أةار/مـــــاةو  أثنـــــاءمـــــن االتفاقيـــــة  6الدوحـــــة بشـــــأن املـــــادة 
 ؛2016االختصاصات الواردة يف املر قل وذلي ب ية االنتهاء من االستعراض حب،ول تشرةن الهاين/نو مرب 
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ســــيما األعضــــاء يف حتــــالا األمــــم املتحــــدة  من مــــات األمــــم املتحــــدةل والةشــــ    -2 
،ــم تقــدم مع،ومــات عــن نتــااج أنشــاتهال عل،تهقيــا والتــدرةب والتوعيــة العامــة يف جمــال ت ــب املنــاخل 

يف ذلي تقارةر مـن ح،قـات العمـل اإق،يميـة ودون اإق،يميـة ذات الصـ،ةل حسـب االقتضـاءل مـن  مبا
 دعم تنفيي برنامج عمل الدوحة؛أجل 

 ىل مر ـــق اليي ـــة العامليـــة أن ةقـــدم تقرةـــرا  عـــن التقـــدم احملـــرا يف تقـــدم الـــدعم ةا،ـــب  -3 
 املايل وتنفيي األنشاة الرامية  ىل اإسهام يف تنفيي برنامج عمل الدوحة؛

واجلهــــات املؤسســــات واملن مــــات املتعــــددة األ ــــرا  والهناايــــة والقاــــاش اخلــــا  ةــــدعو  -4 
 من االتفاقية؛ 6املاحنة  ىل تقدم تقارةر عن املوارد املالية املقدمة دعما  لأنشاة املتص،ة بتنفيي املادة 

 ة،    ىل األمانة ماةا،ب  -5 
واالحتياجــــــات الناشــــــ ةل  نقــــــااصا  عــــــن التقــــــدم احملــــــرال واــــــيا عــــــن الأن تعــــــد تقرةــــــر  )أ( 

ملعتمــدة بصــفة مراقــب وأصــحاب املصــ،حة ا خــرةن يف والتوصــيات املقدمــة مــن األ ــرا  واملن مــات ا
 5تنفيــي برنــامج عمــل الدوحــة امهــدخل ةصــب يف االســتعراض الوســيطل ع،ــم النحــو احملــدد يف الفقــرة 
 من االختصاصات الواردة يف املر قل وذلي ل   تن ر  يب اهلي ة الفرعية يف دور ا الرابعة واألربعني؛

نـــت م لـــرراء واملمارســـات اجليـــدة والـــدروس املســـتفادة أن تواصـــل تيســـب التيـــادل امل )ب( 
 من االتفاقية؛ 6 يما بني جهات التنسيق الو نية املعنية باملادة 

أن تواصــل التعــاون مــ  املن مــات املعتمــدة بصــفة مراقــب وأصــحاب املصــ،حة ا خــرةن  )ج( 
 ــب املنـاخ  ــد  حفـز العمــل وأعضـاء حتـالا األمــم املتحـدة ل،تهقيــا والتـدرةب والتوعيــة العامـة يف جمـال ت

 من االتفاقية؛ 6املتع،ق باملادة 
رلنـا   ىل تنفيـيلال أن تنفي األمانة اإجـراءات الـيت ةـدعولا لـيا املقـرر  ةا،ب أةضا   -6 

 بتوا ر املوارد املالية.
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 المر ق
 

 6اختصاصررات االعررتدراو ال عرريا لبرنررامد تمررش الدامررة بشررأن المرراح     
             ما االتفاقية

 
 ال الية -أاالا  

 
مــن  6اعتمــد مــؤمتر األ ــرا ل يف دورتــب الهامنــة عشــرةل برنــامج عمــل الدوحــة بشــأن املــادة  -1

ل وأن 2020 االتفاقيــة الــيل كتــد ع،ــم تــاين ســنوات وقــرر أن ةهســتعرض برنــامج العمــل لــيا يف عــام
ــ ــرا  يــب مــن اســتعراض وســيط ملــ 2016 ر" يف عــاميه  أجــل تقيــيم  عاليتــبل وحتدةــد أل تقــدمل مــنا ُيه

 تحســـنيل تهتتـــيأل قـــرارات صـــدار ل واســـتتال  املع،ومـــات الالامـــة إ يـــب احتياجـــات ت هـــر وأ نقـــااص
 .(1) عالية برنامج العملل حسب االقتضاء

ومبوجـــب املقـــرر نفســـبل  ،ـــب مـــؤمتر األ ـــرا   ىل األمانـــة  عـــداد تقـــارةر عـــن التقـــدم الـــيل  -2
مـن االتفاقيـةل اسـتنادا   ىل املع،ومـات الـيت تـرد يف اليالاـات الو نيـة  6املـادة  حترا  األ ـرا  يف تنفيـي

وابلـــا مـــن مصـــادر املع،ومـــاتل  ل6والتقـــارةر املتع،قـــة بـــا وار الســـنول أثنـــاء الـــدورات بشـــأن املـــادة 
يف ذلـــي تقرةـــر عـــن املمارســـات اجليـــدة ملشـــاراة أصـــحاب املصـــ،حة يف تنفيـــي األنشـــاة املتصـــ،ة  مبـــا

 2016 . وستصـدر لـي  التقـارةر بانت ـامل وخاصـة ألاـراض االسـتعراض الوسـيط يف عـام(2)6 باملادة
 .2020 واالستعراض املقرر  جراؤ  يف عام

  
 األهداف -اا ثاني 

 
ا حرصــا  ع،ــم تشــ ي  التحســني املســتند  ىل الت ربــةل تتمهــل ألــدا  االســتعراض الوســيط ملــ -3

را من ت  قدم يف تنفيي برنامج عمل الدوحة  يما ة،  ُيه
تقيــيم التقــدم احملــرا يف تنفيــي برنــامج عمــل الدوحــة حــ  ا نل مــ  اإشــارة  ىل أن  )أ( 

 ؛مل ةنتب بعدليا العمل 
 يمـــا ةوجـــد مـــن بـــرامج  6را يف  دمـــاج األنشـــاة املتصـــ،ة باملـــادة تقيـــيم التقـــدم احملـــ )ب( 

 ،تتفيا منها؛لاة ل،ت يا م  اثار ت ب املناخ و واسباتي يات وأنش
ك ـن أن ةعبةـب مـن  امـحتدةد االحتياجات األساسية لتنفيـي برنـامج عمـل الدوحـة و  )ج( 
 عراقيل؛ةعب ب من و  نقااص

 

__________ 
 .2و 1ل الفقرتان 18-/م أ15املقرر  (1) 
 )أ(.35ل املر قل الفقرة 18-/م أ15املقرر  (2) 
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والـدروس املســتفادة  ـد  نشـرلا والــبوةج هلـا وت رارلــال حتدةـد املمارسـات اجليــدة  )د( 
 حسب االقتضاء؛

ختــاذ املزةــد مــن اخلاــوات مــن أجــل حتســني  عاليــة تنفيــي برنــامج التوصــيات  و ــ  )ه( 
 عمل الدوحة.

  
 مصاحر المدل مات -اا لثثا 

 
ةني ــ  اســتتال  مع،ومــات االســتعراض الوســيط لتنفيــي برنــامج عمــل الدوحــة مــن مصــادر  -4
  بعضهها ا ة،  يم

             من االتفاقية؛ 6ا وار السنول أثناء الدورات بشأن املادة عن التقارةر  )أ(  
مــن  6مشــاراة أصــحاب املصــ،حة يف تنفيــي املــادة املتيعــة يف تقرةــر عــن املمارســات اجليــدة   )ب( 
             ؛(3)االتفاقية
األ ـــــرا  واملن مـــــات املعتمـــــدة بصـــــفة مراقـــــب وأصـــــحاب الييانـــــات املقدمـــــة مـــــن  )ج( 

لــدعوة اهلي ــة الفرعيــة يف دور ــا الهانيــة واألربعــنيل والــيت تتضــمن مع،ومــات  املصــ،حة ا خــرةن اســت ابة  
عــن اخلاـــوات املتتـــية لتنفيـــي برنــامج عمـــل الدوحـــةل مهـــل اجلهــود الراميـــة  ىل الن ـــر يف الـــروابط بـــني 

وتنفيـــي السياســـات والتـــدابب الراميـــة  ىل التتفيـــا مـــن اثـــار ت ـــب املنـــاخ  6األنشـــاة املتع،قـــة باملـــادة 
واالحتياجــــات الناشــــ ةل واــــيا التوصــــيات بشــــأن اختــــاذ املزةــــد مــــن  نقــــااصوالت يــــا معــــبل وعــــن ال

 اخلاوات من أجل حتسني التنفيي الفعال لربنامج عمل الدوحة؛
يف  مبــا ل(4)األربعـني ل،هي ـة الفرعيـةاالسـتنتاجات ذات الصـ،ة املعتمـدة خـالل الــدورة  )د( 

 ؛FCCC/SBI/2014/L.20ذلي مر ق الوثيقة 
 اليالاات الو نية وابلا من التقارةر الو نية ذات الص،ة؛ )ه( 
سـيما  ذات الصـ،ة الـواردة مـن من مـات األمـم املتحـدةل وال املع،ومات واملواد املرجعية )و( 

 ا والتدرةب والتوعية العامة يف جمال ت ب املناخ؛األعضاء يف حتالا األمم املتحدة ل،تهقيمن 
التقـــارةر والييانـــات املقدمـــة مـــن ال يانـــات التشـــ ي،ية لرليـــة املاليـــة لالتفاقيـــة والواـــاالت  )ا( 

يف تنفيـــي برنـــامج عمــــل  منهــــا مســـامهة   ليةية التابعـــة هلـــا بشــــأن الـــدعم املـــايل املقــــدم واألنشـــاة املنفَّـــاملنف ـــ
 الدوحة؛

 

__________ 
 .FCCC/SBI/2014/3ان ر الوثيقة  (3) 
 (4) FCCC/SBI/2014/8 173-169ل الفقرات. 
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التقـــارةر والييانـــات املقدمـــة مـــن املؤسســـات واملن مـــات املتعـــددة األ ـــرا  والهناايـــة  )ن( 
 من االتفاقية. 6 ومن القااش اخلا  واجلهات املاحنة بشأن املوارد املالية املقدمة دعما  لتنفيي املادة

 دةطرائق االعتدراو االنتائد المت ق   -داا راب 
 
ة،ــ  ل ــ   أعــال ل مــا 4در املع،ومــات الــواردة يف الفقــرة د األمانــةل باالعتمــاد ع،ــم مصــاســتهعِ  -5

  (2016)أةار/ماةو  تن ر  يب اهلي ة الفرعية يف دور ا الرابعة واألربعني
تقرةر توليف  عـن التقـدم الـيل أحراتـب األ ـرا  واملن مـات املعتمـدة بصـفة مراقـب  )أ( 

 وأصحاب املص،حة ا خرون يف تنفيي برنامج عمل الدوحة؛
( وســـــهولة CC:iNetتقرةـــــر عـــــن األداء الـــــوميف  لشـــــي ة مع،ومـــــات ت ـــــب املنـــــاخ ) )ب( 

 الوصول  ليها.
أعـــال   5يف الوثـــااق الـــواردة يف الفقـــرة  نيلالرابعـــة واألربعـــ  ـــادور ل يف هلي ـــة الفرعيـــةاوســـتن ر  -6

 املع،ومــات املشــار  ليهــا هــا ي وأل مع،ومــات أخــر" ذات صــ،ة باســت مال االســتعراض الوســيطل مبــا
مــؤمتر  ةن ــر  يــب وةعتمــد  ــ  أعــال ل ب يــة التوصــية مبشــروش مقــرر بشــأن لــي  املســألة ل 4يف الفقــرة 

 .(2016)تشرةن الهاين/نو مرب   را  يف دورتب الهانية والعشرةناأل
 ة العاشرةاماجل،سة الع

 2015اانون األول/دةسمرب   10
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  21-/م أ16المقرر   
نُهرررد السياعرررات البديلرررةج مثرررش نُهرررد التخفيررر  االت يررر  المشرررتركة إلحار  

 الغابات إحار ا مت املة امستدامة
 

  ن مؤمتر األ را ل 
 ل18-/م أ1من املقرر  39وبالفقرة  17-/م أ2من املقرر  67بالفقرة   ذ ةيا ر 
املنه يــة  قــد تناولــو اجلوانــب 19-/م أ15 ىل  19-/م أ9بــأن املقــررات  ُيــيط ع،مــا   -1 

 ؛18-/م أ1من املقرر  39املتع،قة بالنههج اب القاامة ع،م السو  املشار  ليها يف الفقرة 
ــــج التتفيــــا ُيــــيط ع،مــــا  أةضــــا   -2  ــــج السياســــات اليدة،ــــةل مهــــل ُنه  باإشــــارات  ىل ُنه

ــــــــب يف  ــــــــم النحــــــــو املشــــــــار  لي ــــــــة ومســــــــتدامةل ع، ــــــــات  دارة  مت ام،            والت يــــــــا املشــــــــباة إدارة ال اب
 ل و ىل  رورة تو يح ت،ي النرهج و قا  هليا املقرر؛19-/م أ9 املقرر

ــج التتفيــا والت يــا املشــباة إدارة ةســ، م -3  ــج السياســات اليدة،ــةل مهــل ُنه  بــأن ُنه
  ل15-/م أ4مــن املقــرر  1ال ابــات  دارة  مت ام،ــة ومســتدامةل ختضــ  لارشــادات املنه يــة الــواردة يف الفقــرة 

 ــا تنــاول  امــا ختضــ  لارشــادات املتع،قــة بالضــمانات وبــنه م  تاحــة مع،ومــات عــن ال يفيــة الــيت ةــتم
الضمانات واحبامها أثنـاء معاجلـة املسـاال املتع،قـة افـب االنيعاثـات النا ـة عـن  االـة ال ابـات وتـدلور 

 ت اربون ال ابات؛ال اباتل ودور ا فاظ ع،م ال ابات و دار ا بصورة مستدامة وتعزةز خمزونا
ـــــج التتفيـــــا والت يـــــا املشـــــباة إدارة  ةقـــــرر  -4  ـــــج السياســـــات اليدة،ـــــةل مهـــــل ُنه بـــــأن ُنه

ال ابــات  دارة  مت ام،ــة ومســتدامةل مــن اليــداال عــن الــد   القــاام ع،ــم النتــااجل ع،ــم النحــو املشــار  ليــب يف 
مــــن  70شـــار  ليهــــا يف الفقــــرة ل الــــيت ك ــــن أن تســـالم يف اســــتدامة تنفيــــي األنشــــاة امل19-/م أ9املقـــرر 
 ؛ة املد"بعيداستدامة   16-/م أ1املقرر 

ــــة األ ــــرا  الــــيت  ةقــــرر -5  الــــدعم ألاــــراض و ــــ   ت،ــــتمسأن بإم ــــان الي،ــــدان النامي
ـج التتفيـا والت يـا املشـباة إدارة ال ابـات  دارة  مت ام،ــة  ـج السياسـات اليدة،ـةل مهـل ُنه وتنفيـي ُنه

 نب التالية ومستدامةل أن تن ر يف اجلوا
و ـــ  اســـباتي يات أو خاـــط عمـــل و نيـــة ألاـــراض تنفيـــي األنشـــاة املشـــار  ليهـــا  أ( ) 
 ب ية دعم  دارة ال ابات  دارة  مت ام،ة ومستدامة؛ 16-/م أ1من املقرر  70يف الفقرة 
حتدةـــد قـــدر االحتياجـــات مـــن الـــدعمل مبـــا  يهـــا االحتياجـــات مـــن الـــدعم بـــاملوارد  ب( ) 

 لتقين والت نولوج ؛املالية والدعم ا
ــج التتفيــا  ج( )  ــج السياســات اليدة،ــةل مهــل ُنه و ــ  مقبحــات تيــني  ايــا تســالم ُنه

والت يــــا املشــــباة إدارة ال ابــــات  دارة  مت ام،ــــة ومســــتدامةل يف تنفيــــي األنشــــاة املشــــار  ليهــــا يف 
 ؛16-/م أ1من املقرر  70الفقرة 
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  الو نيـــة عـــن  رةـــق اســـتتدام حبـــ  النتـــااج وجمـــاالت التحســـني حســـب ال ـــرو  د( ) 
 ل حسب االقتضاء؛ينياإدارة والتع،رم الت يف

 19-/م أ9مــــن املقــــرر  5لــــة املشــــار  ليهــــا يف الفقــــرة بــــأن ال يانــــات املمو   ُيــــيط ع،مــــا   -6 
تْ،َقم التش ي  ع،ـم مواصـ،ة تـو ب املـوارد املاليـة مـن خـالل األنـواش املتعـددة مـن املصـادر املشـار  ليهـا 

ـــــا 17-/م أ2مـــــن املقـــــرر  65يف الفقـــــرة  ـــــج التتفي ـــــل ُنه ـــــج السياســـــات اليدة،ـــــةل مه ل ألاـــــراض ُنه
 والت يا املشباة إدارة ال ابات  دارة  مت ام،ة ومستدامة؛

ــج التتفيــا  األ ــرا  الــيت ةــدعو -7  ــج السياســات اليدة،ــةل مهــل ُنه تراــب يف تنفيــي ُنه
والت يا املشباة إدارة ال ابـات  دارة  مت ام،ـة ومسـتدامةل  ىل دعـم تنفيـي األنشـاة املشـار  ليهـا يف 

ل بونيــة ل و ىل جعــل املع،ومــات الــيت لــدةها متاحــة عــرب املنصــة اإ16-/م أ1مــن املقــرر  70الفقــرة 
 ؛ع،م اإنبنو (1)ت ب املناخاتفاقية  ع،م موق 
ـــج التتفيـــا والت يـــا  ةقـــر ر -8  ـــج السياســـات اليدة،ـــةل مهـــل ُنه أن خيتـــتم الن ـــر يف ُنه

   .18-/م أ1من املقرر  39املشباة إدارة ال ابات  دارة  مت ام،ة ومستدامةل يف سيا  الفقرة 
 ة العاشرةاماجل،سة الع
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21-/م أ17المقرر   
مزيررد مررا اإلرترراحات ل فالررة الشررفا ية ااالتسرراو االشررم لية االفداليررة تنررد 
تقديم مدل مات تا كيفيرة مدالجرة اامتررام جميرض الارمانات المشرار إليهرا 

 16-/م أ1   التذييش األال للمقرر 
 

  ن مؤمتر األ را ل 
 ل19-/م أ12ل و19-/م أ11ل و19-/م أ9ل و17-/م أ12ل و16-/م أ1  ىل املقررات  ذ ةشب 
 ل واملع،ومــات16-/م أ1أن تنفيــي الضــمانات املشــار  ليهــا يف التــيةيل األول ل،مقــرر  و ذ ةالحــ  

املقدمــة بشــأن ايفيــة معاجلـــة لــي  الضــمانات واحبامهــا ةني ـــ  أن ةراعيــا ال ــرو  الو نيــة وقـــدرات  
 االلتزامات واالتفاقات الدولية ذات الص،ةلبالو نيني و  دة والتشرةعاتةعب ا بالسياأن و  ال ب،د

 ـــرورتب مـــن  ىل و  بـــب لتنيـــؤك ـــن ااـــا    ىل أمهيـــة وجـــود دعـــم مـــايل وت نولـــوج  و ذ ةشـــب 
 ل16-/م أ1من املقرر  71أجل تاوةر مجي  العناصر املشار  ليها يف الفقرة 

أمـــر ع،ـــم الصـــعيد الـــو ين واإبـــال  عنـــب   ىل أن رصـــد انتقـــال االنيعاثـــات و ذ ةشـــب أةضـــا   
 ل16-/م أ1)ج( من املقرر 71لفقرة متفق ع،يب بصورة منفص،ة يف ا

ـــب ة ـــرر -1  ل ةني ـــ  ل،ي،ـــدان 17-/م أ12مـــن املقـــرر  3و 1ل و قـــا  ل،فقـــرتني القـــول  ن
أن تقــدم  16-/م أ1مــن املقــرر  70ة األ ــرا  الناميــة الــيت تضــا،  باألنشــاة املشــار  ليهــا يف الفقــر 

 16-/م أ1 مـــوجز مع،ومـــات عـــن ايفيـــة معاجلـــة مجيـــ  الضـــمانات املشـــار  ليهـــا يف التـــيةيل األول ل،مقـــرر
 واحبامها  وال تنفيي ت،ي األنشاة؛

أعـــال  ةني ـــ  أن  1ن مـــوجز املع،ومـــات املشـــار  ليـــب يف الفقـــرة   أةضـــا   القـــول ة ـــرر -2 
 ؛19-/م أ12و 17-/م أ12مقررةن م دورةا ل و قا  ل،ةقدَّ 

أن املع،ومـات املتع،قـة ب يفيـة معاجلـة مجيـ  الضـمانات واحبامهـا ةني ـ  أن  ةالح  -3 
 م بارةقة ت فل الشفا ية واالتسا  والشمولية والفعالية؛تقدَّ 

 مع،ومـات عـن أل نشـاو أو أاهـر أن الي،دان النامية األ ـرا  ةني ـ  أن تقـدم ةقرر -4 
ج يف مــوجز املع،ومــات املشــار ل مــدرَ 16-/م أ1مــن املقــرر  70شــار  ليهــا يف الفقــرة مــن األنشــاة امل
مـــــن  4ل والفقـــــرة 17-/م أ12مـــــن املقـــــرر  3و 1أعـــــال ل مـــــ  مراعـــــاة الفقـــــرتني  1 ليـــــب يف الفقـــــرة 

 ؛19-/م أ9 املقرر
املع،ومــات املشــار  ليــب يف  الي،ــدان الناميــة األ ــرا ل عنــد تقــدم مــوجز بقــوة ةشــ   -5 
 ج العناصر التاليةل حسب االقتضاء ا در ع،م  أعال ل  1الفقرة 

 مع،ومات عن ال رو  الو نية ذات الص،ة مبعاجلة الضمانات واحبامها؛ )أ( 
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 ال ع،م حدة و قا  ل، رو  الو نية؛ وصا الضمانات )ب( 
يف  مانات واحبامهـال مبــاوصـا الـن م والعم،يــات القاامـة ذات الصـ،ة مبعاجلــة الضـ )ج( 

 ل و قا  ل، رو  الو نية؛17-/م أ12ذلي ن م املع،ومات املشار  ليها يف املقرر 
 مع،ومات عن ايفية معاجلة واحبام  راد" الضماناتل و قا  ل، رو  الو نية؛ )د( 
أخـــر" ذات صـــ،ة  مع،ومـــات الناميـــة األ ـــرا  ع،ـــم أن تقـــدم أل الي،ـــدان ةشـــ   -6 

 أعال ؛ 1الواردة يف موجز املع،ومات املشار  ليب يف الفقرة بشأن الضمانات 
الي،ـــدان الناميـــة األ ـــرا  ع،ـــم حتســـني املع،ومـــات املقدمـــة يف مـــوجز  ةشـــ   أةضـــا   -7 

 أعال ل م  مراعاة النهج التدري ؛ 1املع،ومات املشار  ليب يف الفقرة 
مــــــن  6الفقرة أنــــــب مل تعــــــد لنــــــاا حاجــــــة  ىل مزةــــــد مــــــن اإرشــــــاد عمــــــال  بــــــ ةقــــــرر -8 
ل لضــــمان الشــــفا ية واالتســـــا  والشــــمولية والفعاليــــة عنـــــد اإبــــال  عــــن ايفيـــــة 17-/م أ12 املقــــرر

 معاجلة مجي  الضمانات واحبامها.
 اجل،سة العامة العاشرة
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  21-/م أ18المقرر   
بالمنرا ض ييرر المرتب رة برال رب ن الناتجرة ترا المسائش المنهجية المتصرلة 

 16-/م أ1ما المقرر  70تنفيذ األنش ة المشار إليها    الفقر  
 

  ن مؤمتر األ را ل 
 ل19-/م أ9من املقرر  22الفقرة  ىل ل و 18-/م أ1ل و16-/م أ1 ات ىل املقرر   ذ ةشب 
ون مـــن أجـــل اســـتدامة تنفيـــي أمهيـــة حتفيـــز املنـــا   اـــب املرتياـــة بـــال رب و ذ ةؤاـــد مـــن جدةـــد 

املعـــب   ـــا يف و ع،ـــم املـــد" الاوةـــلل  16-/م أ1مـــن املقـــرر  70األنشـــاة املشـــار  ليهـــا يف الفقـــرة 
 ؛19-/م أ9من املقرر  22 الفقرة

بأن العدةد من املنـا   اـب املرتياـة بـال ربون الـيت هلـا صـ،ة باألنشـاة املشـار  ليهـا  مو ذ ةس،   
 ل ك ن أن تسهم يف الت يال16-/م أ1من املقرر  70يف الفقرة 
املنـــا   اـــب املرتياـــة بـــال ربون الـــيت هلـــا صـــ،ة باألنشـــاة املشـــار  ليهـــا يف  ةقـــر بـــأن -1 
 ال ـرو  الو نيـة ل،ي،ـدانل و قـا  ل،سـيادةاختال  بـختت،ـا  لـ  منـا     16-/م أ1من املقـرر  70 الفقرة

 والتشرةعات والسياسات واألولوةات الو نية؛
 دمــاج املنــا    لمــن أجــالــدعم  ،ــتمسبــأن الي،ــدان الناميــة األ ــرا  الــيت ت ةســ،م أةضــا   -2 

م مع،ومــات تهقــد  ل قــد 16-/م أ1 مــن املقــرر 70اــب املرتياــة بــال ربون يف األنشــاة املشــار  ليهــا يف الفقــرة 
حرصــا  منهــا ع،ــم املســامهة ل  ييعــة املنــا   اــب املرتياــة بــال ربون وح مهــا وأمهيتهــا يف مج،ــة أمــورتتنــاول 

 ؛مرو ها و م انا ا الو نية ل وذلي حسبالاوةليف األجل  يف استدامة لت،ي األنشاة
 2يف الفقـــرة الي،ـــدان األ ـــرا  الناميـــة ع،ـــم تيـــادل املع،ومـــات املشـــار  ليهـــا  ةشــ   -3 

 ؛(1)أعال  عن  رةق املنرب اإل بوين املوجود يف املوق  الشي   لالتفاقية
 2 الي،ـــدان الناميـــة األ ـــرا  املهتمـــة  ىل تقـــدم املع،ومـــات املشـــار  ليهـــا يف الفقـــرة ةـــدعو -4 

 أعال  ل   تن ر  يها األ را  املهتمة وايانات التموةل ذات الص،ةل حسب االقتضاء؛
أن املســاال املنه يــة املتصــ،ة باملنــا   اــب املرتياــة بــال ربون النا ــة عــن تنفيــي  ةقــرر -5 

 لي،ـــدان الناميـــةمفرو ـــا  ع،ـــم اشـــر ا   ليســـو 16-/م أ1مـــن املقـــرر  70األنشـــاة املشـــار  ليهـــا يف الفقـــرة 
 16-/م أ1 الـــدعم مـــن أجـــل تنفيـــي اإجـــراءات واألنشـــاة املشـــار  ليهـــا يف املقـــرر ت،ـــتمسالـــيت  األ ـــرا 

 ؛19-/م أ9املد وعات القاامة ع،م النتااج و قا  ل،مقرر  أو
ع،ــــــم أن خيتــــــتم خــــــالل لــــــي  الــــــدورة العمــــــل املتع،ــــــق باملســــــاال املنه يــــــة ةوا ــــــق  -6 
مـــن  70باملنـــا   اـــب املرتياـــة بـــال ربون النا ـــة عـــن تنفيـــي األنشـــاة املشـــار  ليهـــا يف الفقـــرة  املتصـــ،ة
 .16-/م أ1 املقرر

 العاشرةاجل،سة العامة 
 2015اانون األول/دةسمرب   10

 

__________ 

 .<http://unfccc.int/4531>ان ر املوق    (1) 
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  21-/م أ19المقرر   
 االية  ريق الخبراء المدن  بأقش البلدان نم اا ن او ت عيض 

 
  ن مؤمتر األ را ل 
 ل7-/م أ29ل و7-/م أ28ل و7-/م أ27ل و7-/م أ7ل و7-/م أ5 ىل مقرراتــــــــــــب   ذ ةشـــــــــــب 

 ل17-/م أ5و ل17-/م أ3ل و16-/م أ6و ل13-/م أ8ل و11-/م أ4ل و10-أ/م 4ل و9-/م أ7و
 ل)20-/م أ3ل و18-/م أ12و

أقــل الي،ــدان منــوا  ع،ــم النحــو الــيت تعيشــها حتياجــات احملــددة وا الــة اخلاصــة باال و ذ ةســ، م 
 من االتفاقيةل 4من املادة  9املشار  ليب يف الفقرة 

 يفيف تقـــارةر اجتماعـــات  رةـــق اخلـــرباء املعـــين بأقـــل الي،ـــدان منـــوا ل واراء األ ـــرا   وقـــد ن ـــر 
عمـــل  رةـــق اخلـــرباء املعـــين بأقـــل الي،ـــدان منـــوا ل وتقرةـــر اجتمـــاش تقيـــيم عمـــل  رةـــق اخلـــرباء املعـــين بأقـــل 

ان منـوا  وا اجـة الي،دان منوا ل والتقرةر التوليف  بشأن التقدم اليل أحـرا   رةـق اخلـرباء املعـين بأقـل الي،ـد
 ل(1) ىل استمرار  واختصاصاتب

ب لي ــة تقــد م تصــفاء املعــين بأقــل الي،ــدان منــوا  باألمهيــة الــيت ة تســيها  رةــق اخلــرب  و ذ ةالحــ  
   بشأن الت ي ال اجلودة ألقل الي،دان منوا  مع،ومات مهمة وعالية

الـــدعم لت،ييـــة  حاجـــة  ىلال تـــزال يف أن األ ـــرا  مـــن أقـــل الي،ـــدان منـــوا  و ذ ةالحـــ  أةضـــا   
،منـــاخل ألخضــر لصــندو  االالو نيــةل والتعامــل مــ  الت يـــا منهــا  عــداد وتنفيــي خاــط  احتياجــات  
 بأقل الي،دان منوا لاخلا  ل وتنفيي برنامج العمل اإق،يمية لت ي ااوحب  نـهههج 
 ؛(2)اختصاصاتب ا اليةبأن كد د  بة والةة  رةق اخلرباء املعين بأقل الي،دان منوا   ةقرر -1 
أن ة ،َّــا  رةــق اخلــرباء املعــين بأقــل الي،ــدان منــوا  بتقــدم التوجيــب واملشــورة  ةقــرر أةضــا   -2 

 التقنيني بشأن املساال التالية 
 دراج مســـألة الت ي ــــا مــــ  ت ــــب املنــــاخ يف التتاــــيط الــــو ين وو ــــ  بــــرامج افي،ــــة  )أ( 

 وتنفييلا؛ و نية ت يا   خاطمبعاجلة اال لديف العم،ية املتمه،ني يف و 
النـهههج اإق،يمية لتتايط أنشاة الت ي ا )ب( 

 ؛(3)
متوةـــل عم،يـــة و ـــ  وتنفيـــي خاـــط ع،ـــم ،منـــاخ ل صـــندو  األخضـــرالا صـــول مـــن  )ج( 
 ؛،مناخل صندو  األخضرالالو نية بالتعاون م  أمانة الت يا 

 

__________ 

 ل ع،م التوايل.FCCC/SBI/2015/6و FCCC/SBI/2015/8ل FCCC/SBI/2015/MISC.2ل FCCC/SBI/2015/7الوثااق  (1) 
ل 18-/م أ12ل و17-/م أ5ل و16-/م أ6و ل13-/م أ8ل و11-/م أ4ل و9-/م أ7ل و7-/م أ29املقــــــــــــررات  (2) 

 .20-/م أ3و
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واملقـــررات الـــيت  بـــارةساالحتياجـــات املتصـــ،ة بـــالت ي ا الـــيت قـــد تنشـــأ عـــن اتفـــا   )د( 
 ةتتيلا مؤمتر األ را  يف دورتب ا ادةة والعشرةنل و ق ما تقرر  األ را ؛

جــة اانــو لنــاا حا يمــا  ذا  ن ــر  ىل ال رةــق اخلــرباء املعــين بأقــل الي،ــدان منــوا   دعوةــ -3 
رعيــة ل،تنفيــي بأقــل الي،ــدان منــوا  وتقــدم توصــيات لتن ــر  يهــا اهلي ــة الف ا  ىل حتيــني برنــامج العمــل اخلــ

(ل ب يــــة  حالـــة ت،ــــي التوصــــيات  ىل 2018أةار/مــــاةو  -يف دور ـــا الهامنــــة واألربعــــني )نيســـان/أبرةل 
 ؛حسب االقتضاء(ل 2018مؤمتر األ را  يف دورتب الرابعة والعشرةن )تشرةن الهاين/نو مرب 

ل أن أعــــال  2و 1 ىل  رةـــق اخلــــرباء املعـــين بأقــــل الي،ـــدان منـــوا ل عمــــال  بـــالفقرتني  ةا،ـــب -4 
ةأخــي بعــني االعتيــارل لــد" و ــ  برنــامج عم،ــب املت ــدد ملــدة ســنتنيل جمموعــة العناصــر الــواردة يف املر ــق 

ـــــدان منـــــوا ل املعرو ـــــة  نقـــــااصوجمموعـــــة ال FCCC/SBI/2015/8األول بالوثيقـــــة  واالحتياجـــــات يف أقـــــل الي،
 ؛(4)ل،يح  يف لي  الدورة

 صــندو  األخضـــرالبأقــل الي،ــدان منــوا  دعــوة أمانــة   ىل  رةــق اخلــرباء املعــين ةا،ــب أةضــا   -5 
 ؛حسب الضرورة،مناخ  ىل حضور اجتماعاتبل ل

 ىل  رةق اخلرباء املعين بأقل الي،دان منـوا ل الـيل ةقـر بتعاونـب اجلي ـد مـ   ةا،ب ايلي -6 
مر ــق اليي ــة العامليــةل مواصــ،ة دعــوة مر ــق اليي ــة العامليــة والواــاالت التابعــة لــب  ىل حضــور اجتماعاتــبل 

 ؛حسب الضرورة
نشــــأة  ىل  رةــــق اخلــــرباء املعــــين بأقــــل الي،ــــدان منــــوا  التعــــاون مــــ  لي ــــات أخــــر" م ةا،ــــب -7 
 ؛حسب الضرورةاالتفاقيةل مبا يف ذلي دعوة أعضاء لي  اهلي ات  ىل املشاراة يف اجتماعاتبل  مبوجب

ل امـــا لـــو  رةـــق اخلـــرباء املعـــين بأقـــل الي،ـــدان منـــوا  اإبقـــاء ع،ـــم عـــدد أعضـــاء  ةقـــرر -8 
 عضوا ؛ 13 أل

الشــي ات  وأ رةــق اخلــرباء املعــين بأقــل الي،ــدان منــوا  ع،ــم دعــوة  ه،ــ  املرااــز  ةشــ    -9 
 ؛حسب الضرورةاإق،يمية  ىل حضور اجتماعاتب بصفة مراقينيل 

املرااـز اإق،يميـة ذات   رةق اخلـرباء املعـين بأقـل الي،ـدان منـوا  ع،ـم دعـوةةش   أةضا   -10 
ب يــة  رةــق اخلــرباء  لتمهي،هــا أمــاممــن لــي  املرااــز الصــ،ة  ىل تعيــني جهــة اتصــال واحــدة ل ــل واحــد 

 املرااز؛ ت،يتعزةز التعاون م  
/أو  رةـــق اخلـــرباء املعـــين بأقـــل الي،ـــدان منـــوا   ه،ـــني عـــن الـــربامج و دعورح ـــب بـــأن ةـــة -11 
 ىل حضــور الو نيــة الت يــا الشــي ات العامليــة الــيت تــدعم عم،يــة و ــ  وتنفيــي خاــط /أو املشــارة  و

 تعزةز تيادل الت ارب والدروس املستفادة؛ ىل ل باعتيار ذلي سييال  سب الضرورةحاجتماعاتبل 

 

__________ 

 (4) FCCC/SBI/2015/6ل وFCCC/SBI/2015/7 ولFCCC/SBI/2015/8ل وFCCC/SBI/2015/INF.6ل وFCCC/SBI/2015/INF.14. 
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ل تعيـــني خـــرباء جـــدد  9-/م أ7مـــن املقـــرر  2أن مـــن املم ـــنل عمـــال  بـــالفقرة  ةقـــرر -12 
 شــ ل يفحاليــا  أو اســتمرار أعضــاء يف الفرةــق   رةــق اخلــرباء املعــين بأقــل الي،ــدان منــوا   اــ  ةنضــموا  ىل
تـواان بـني اجلنسـني ما تقرر  املنـا ق أو اجملموعـات املعنيـةل مـ  مراعـاة لـد  حتقيـق ال مناصيهمل و ق
 ؛18-/م أ23من املقرر  2أل عمال  بالفقرة يت تهنشَ يف اهلي ات ال

ل التقــدم الــيل أحــرا   رةــق تعرضل يف دورتــب السادســة والعشــرةنأن ةســ ةقــرر أةضــا   -13 
اجـــة  ىل اســـتمرار ل واختصاصـــاتبل ب يـــة اعتمـــاد مقـــرر يف لـــيا اخلـــرباء املعـــين بأقـــل الي،ـــدان منـــوا ل وا 

 الشـــأنل ع،ـــم أن ةراعـــ ل حســـب االقتضـــاءل العم،يـــات واالحتياجـــات اجلدةـــدة الـــيت قـــد تنشـــأ قيـــل
 ت،ي الدورة؛ انعقاد

اختــــاذ اإجــــراءات واخلاــــوات الالامــــة التاليــــة ل ــــ  تيــــدأ اهلي ــــة الفرعيــــة  ةقــــرر اــــيلي -14 
أعـــال  يف دور ــا الهانيــة واخلمســـني )الفــبة األوىل ل،ـــدورة  13ل،تنفيــي االســتعراض املشـــار  ليــب يف الفقــرة 

 (   2020يف 
ل 2020 رةــق اخلــرباء املعــين بأقــل الي،ــدان منــوا  أن ةعقــدل قيــل حزةران/ةونيــب   ىل ا،ــبال )أ( 

 مبساعدة من األمانةل اجتماعا  م   ه،  األ را  واملن مات املعنيةل لتقييم عم،ب؛
ل اراءلـــا 2020شـــياو/ رباةر  1دعـــوة األ ـــرا   ىل أن تقـــدم  ىل األمانـــةل حب،ـــول  )ب( 

ل ل ــ  (5)بشــأن عمــل  رةــق اخلــرباء املعــين بأقــل الي،ــدان منــوا ل عــرب اليوابــة املتصصــة لتقــدم لــي  ا راء
  ر  يها اهلي ة الفرعية ل،تنفيي يف دور ا الهانية واخلمسني؛تن

)أ( 14عــن اجتمــاش التقيــيم املشــار  ليــب يف الفقــرة تقرةــرا   عــدأن تاألمانــة   ىل ا،ــبال )ج( 
 أعال  لتن ر  يب اهلي ة الفرعية ل،تنفيي يف دور ا الهانية واخلمسنيل ة ون مبهابة  سهام يف االستعراض؛

عـن التقـدم الـيل أحـرا   رةـق اخلـرباء املعـين  ا  توليفيـ تقرةرا  عد أن تاألمانة  ىل ا،ب ال )د( 
ا اجــة  ىل اســتمرار  واختصاصــاتبل بنــاء ع،ــم اراء األ ــرا ل وتقــارةر  رةــق عــن بأقــل الي،ــدان منــوا ل و 

ال ل وســاار )ج( أعــ14اخلــرباء املعــين بأقــل الي،ــدان منــوا ل وتقرةــر اجتمــاش التقيــيم املشــار  ليــب يف الفقــرة 
املع،ومـــات ذات الصـــ،ةل ل ـــ  تن ـــر  يهـــا اهلي ـــة الفرعيـــة ل،تنفيـــي يف دور ـــا الهانيـــة واخلمســـنيل ت ـــون 

 ؛مبهابة  سهام يف االستعراض
 .مواص،ة تيسب عمل  رةق اخلرباء املعين بأقل الي،دان منوا   األمانة ىل  ةا،بو -15 

 اجل،سة العامة العاشرة
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 (5) <http://www.unfccc.int/5900>  . 
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21-/م أ20المقرر   
لقرر ائم جرررح يررادات الد يقررة المقدمررة مررا  2016االعررتدراو التقنرر  لدررام 

 األطراف المدرجة    المر ق األال لالتفاقية 
 

  ن مؤمتر األ را ل  
 ل 20-/م أ13و 19-/م أ24و 9-/م أ12 ىل املقررات   ذ ةشب 
مــؤمتر األ ــرا  مع،ومــات اا يــة وموثوقــة د" لــتتــو ر ع،ــم أمهيــة التأاــد مــن أن و ذ ةشــدد  

عـــن قـــواام اجلـــرد الســـنوةة ل ـــااات الد ي ـــة املقدمـــة مـــن األ ـــرا  املدرجـــة يف املر ـــق األول لالتفاقيـــة 
   املدرجة يف املر ق األول(ل)األ را

بــأن األ ــرا  املدرجــة يف املر ــق األول مل تــتم ن مجيعهــال بســيب تــأخب يف  تاحــة  و ذ ةقــر 
نمــــوذج اإبــــال  املوحــــد جــــالز ل،عمــــلل مــــن تقــــدم قــــواام جــــرد اــــااات الد ي ــــة ل حاســــوي مجنــــابر 

 ل 2015عام يف يدء عم،ية استعراض قواام اجلرد ت،ي املناسب لوقو اليف  2015 لعام
 ىل األمانــــة أن تــــن مل لفااــــدة األ ــــرا  املدرجــــة يف املر ــــق األول الــــيت مل  ةا،ــــب -1 

ل استعرا ــا  هلــي  2015الد ي ــة الــيت قـدمتها لالســتعراض يف عـام اجلـرد الســنوةة ل ـااات  ضـ  قــواامَ خته 
ل 2016لعـام  الـيت تقـدمها بالتزامن م  اسـتعراض قـواام جـرد اـااات الد ي ـةمبوجب االتفاقية القواام 

 ؛20-/م أ13تعرا ان و قا  ل،مقرر م االسم   مان أن ةن َّ 
 لتاابقــة مــرة واحــدة  قــطأن تســتعرض أ رقــة خــرباء االســتعراض املع،ومــات املةقــرر  -2 

 ـــل  ـــر  وعـــن اـــل خـــا  بتقـــدم أ رقـــة خـــرباء االســـتعراض تقرةـــر اســـتعراض اامـــل ومنفصـــل أن و 
أن ت ــرر نــص االســتعراض نفســب يف اــال تقرةــرل االســتعراض املتع،قــني مبع،ومــات  مــ   م انيــةســنةل 

 متاابقة يف قواام جرد ا،تا السنتني؛
أعــال   1دابب االســتهنااية املتتــية مبوجــب الفقــرة أنــب ال يــوا اعتيــار التــةقــرر أةضــا   -3 

 2016و 2015الســـتعراض قـــواام جـــرد اـــااات الد ي ـــة لأ ـــرا  املدرجـــة يف املر ـــق األول لعـــام  
 ؛عمل مستقيال  يف  جناا ال ةهستند  ليها سابقة  

املســـتقيل يف  ىل األمانـــة بـــيل اـــل مـــا يف وســـعها لتســـهيل  جـــراء االستعرا ـــات ةا،ـــب  -4 
 وأل مقررات الحقة ذات ص،ةل دون استهناء؛ 20-/م أ13ل،مقرر  و قا  

ا اسـوي  مجنـارب الية خاصـمواصـ،ة  دخـال حتسـينات ع،ـم  أةضـا   ىل األمانـة ةا،ب  -5 
العالقــة املتصــ،ة بالشــفا ية والدقــةل مــ   ســاالنمــوذج اإبــال  املوحــدل حبيــ  تعاــ  األولوةــة  ــل املل

 عمل بش ل اامل ح  ا ن.ةال  املياور مجنااإشارة  ىل أن الرب 
 اجل،سة العامة العاشرة
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21 -/م أ21المقرر   
             المسائش اإلحارية االمالية االمؤعسية 
 

               ن مؤمتر األ را ل  
ل الــــــــــيل اعتهمــــــــــدت  يــــــــــب امليزانيــــــــــة الربناجميــــــــــة لفــــــــــبة 19-/م أ27 ىل املقــــــــــرر   ذ ةشــــــــــب 
 ل2015-2014 السنتني
ولي تيــــب  (1)ؤمتر األ ـــرا اخلاصـــة مبــــمــــن اإجـــراءات املاليــــة  11 ىل الفقـــرة  و ذ ةشـــب أةضــــا   

 الفرعيتني واألمانةل
املسـاال اإدارةـة واملاليــة  يف املع،ومـات الـواردة يف الوثـااق الــيت أعـد ا األمانـة بشـأن وقـد ن ـر  
             ل(2)واملؤسسية

  
 2015-2014أحاء الميزانية لفتر  السنتيا  -أاالا  

 
اــانون   1لفــبة مــن يف اباملع،ومــات الــواردة يف التقرةــر عــن أداء امليزانيــة  ُيــيط ع،مــا   -1 

وعـــن حالــــة املســـامهات املقدمـــة  ىل الصــــنادةق  (3)2015حزةران/ةونيـــب  30 ىل  2014 الهاين/ةنـــاةر
 ؛(4)2015تشرةن الهاين/نو مرب  15االست مانية اليت تدةرلا األمانة ح  

تعزةـــز عـــن  رةـــق امليزانيـــة  قيـــوداهـــود األمـــني التنفيـــيل الراميـــة  ىل معاجلـــة  بةرح ـــ -2 
 الومااا؛ الفعالية وال فاءةل مبا يف ذلي ا د من ت اليا املومفني عن  رةق  دارة

الوقــو لأ ــرا  الــيت ســد دت اشــبااا ا يف امليزانيــة األساســية يف  تقــدةر  ةهعــرب عــن -3 
 ؛ا،وبامل

األ ــرا  الــيت مل تســدد اشــبااا ا اام،ــة يف امليزانيــة األساســية لفــبة الســنتني  ُيــ  -4 
 ،م القيام بيلي دون  بااء؛عا الية و/أو السابقة 

اشـــــــــــــبااا ا يف امليزانيـــــــــــــة األساســـــــــــــية لفـــــــــــــبة  األ ـــــــــــــرا   ىل تســـــــــــــدةد ةـــــــــــــدعو -5 
ل وا ـــعة يف اعتيارلـــا أن االشـــبااات ت ـــون مســـتحقة ا،ـــوبيف الوقـــو امل 2017-2016 الســـنتني

 ؤمتر األ را ؛اخلاصة مباانون الهاين/ةناةر من ال عام و قا  لاجراءات املالية   1 يف
ل،مســامهات الــيت وردت مــن األ ــرا   ىل الصــندو  االســت ماين  تقــدةر  عــن ةهعــرب -6 

 االتفاقية اإ ارةة و ىل الصندو  االست ماين لأنشاة الت مي،ية؛ مسارل،مشاراة يف 
 

__________ 

 .  20-/م أ23ل املر ق األولل بصي تب املنقحة مبوجب املقرر 1-/م أ15املقرر  (1) 

 (2) FCCC/SBI/2015/13ل FCCC/SBI/2015/INF.10 لFCCC/SBI/2015/INF.17  . 

 (3) FCCC/SBI/2015/13.   

 (4) FCCC/SBI/2015/INF.17  . 
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 ســارلصــندو  االســت ماين ل،مشــاراة يف ميف ااأل ــرا  ع،ــم اةــادة مســامهتها  ُيــ  -7 
لصــندو  مســامهتها يف ال و 2016االتفاقيــة مــن أجــل افالــة أوســ  مشــاراة   نــة يف مفاو ــات عــام 

 االست ماين لأنشاة الت مي،ية؛
 ل،ميزانيــة األساســية  ومــة أملانيــا لتربعهــا الســنول الاــوع   اإعــراب عــن تقــدةر  ة ــرر -8 
 مبي،ــق لاملضــيفة لأمانــة يف بــونبصــفتها ا  ومــة ل ةــورول وملســامهتها اخلاصــة 766 938 مبي،ــق قــدر 

 ؛ةورو1 789 522 قدر 
  

 2014تقرير مراجدة الشسابات االبيانات المالية لدام  -ثانياا  
 

بتقرةــر مراجعــة ا ســابات املقــدم مــن جم،ــس مراجعــ  حســابات األمــم  ُيــيط ع،مــا   -9 
بتع،يقـات األمانــة امـا ُيـيط ع،مـا  ل  2014ت والييانـات املاليـة لعـام املتحـدةل الـيل ةتضـمن التوصـيا

 ؛(5)ع،يب
عم،يــات جــراء إالالامــة البتييــات  تختــيالــيت الأمــم املتحــدة  تقــدةر  ةعــرب عــن -10 

 مة الصادرة عن مراجع  ا سابات؛مراجعة حسابات االتفاقية ول،مالح ات والتوصيات القي  
ل ع،ــــم النحــــو ُيــــ  األمــــني التنفيــــيل ع،ــــم تنفيــــي توصــــيات مراجعــــ  ا ســــابات -11 
 املناسب.
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  21-/م أ22المقرر   
2017-2016الميزانية البرنامجية لفتر  السنتيا 

 
              ن مؤمتر األ را ل  
ــــب الفــــرعيتني اخلاصــــة مبــــمــــن اإجــــراءات املاليــــة  4  ىل الفقــــرة  ذ ةشــــب  ؤمتر األ ــــرا  ولي تي
 ل(1)واألمانة
املقدمــــــة مــــــن  2017-2016يف امليزانيــــــة الربناجميــــــة املقبحــــــة لفــــــبة الســــــنتني  وقــــــد ن ــــــر 
 ل(2)التنفييةة األمينة

ل 2017-2016لفــــــــــــــــــبة الســــــــــــــــــنتني  ع،ــــــــــــــــــم امليزانيــــــــــــــــــة الربناجميــــــــــــــــــة ةوا ــــــــــــــــــق -1 
 ؛ (3)1ةورو لأاراض احملددة يف اجلدول  54 648 484 قدرلاو 

مبي،ـــق املقدمـــة مـــن ا  ومـــة املضـــيفةل ل باملســـامهة الســـنوةة ُيـــيط ع،مـــا  مـــ  التقـــدةر -2 
 واليت تعادل النفقات املقررة؛ لةورو 766 938 قدر 

 مليزانية الربناجمية؛الوارد يف ا( 2ع،م جدول مالا املومفني )اجلدول  ةوا ق أةضا   -3 
أن امليزانيـــة الربناجميـــة تتضـــمن عناصــــر متصـــ،ة باالتفاقيـــة واـــيلي بربوتواــــول   ةالحـــ  -4 
 ؛امل،حق  ا ايوتو

الـــوارد يف املر ـــقل  2017و 2016جـــدول االشـــبااات اإرشـــادل لعـــام   ةعتمـــد -5 
 ؛1يف املااة من االشبااات اإرشادةة امليينة يف اجلدول  71.2واليل ة ا  

مــؤمتر األ ــرا  العامـل بوصــفب اجتمــاش األ ـرا  يف بروتواــول ايوتــو  ىل املوا قــةل  ةـدعو -6 
 يف دورتب ا ادةة عشرةل ع،م ما ةنايق ع،م بروتواول ايوتو من عناصر امليزانية املوصم  ا؛

 ىل اختــاذ قــرار يف دور ــا الســيعني بشــأن  أةضــا  اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة  ةــدعو -7 
 ؛لأمم املتحدة العادةة ةيزانياملالتفاقية من امؤمترات فقات خدمات مسألة ت اية ن

ةــورو تضــا   10 378 900خلــدمات املــؤمترات مبي،ــق  ع،ــم ميزانيــة  ــوار    ةوا ــق -8 
 ذا مــــا قــــررت اجلمعيــــة العامــــة لأمــــم املتحــــدة  2017-2016 ىل امليزانيــــة الربناجميــــة لفــــبة الســــنتني 

 (؛3اجلدول ان ر ألنشاة من امليزانية العادةة لأمم املتحدة )لي  ات اية عدم تو ب موارد ل
 

__________ 

   .20-/م أ23ل،مقرر  ل املر ق األولل بصي تب املنقحة و قا  1-/م أ15املقرر  (1) 

 (2) FCCC/SBI/2015/3 وAdd.1-3. 
ك ــن اســتتدام ثالثـــة ُنــج تنفييةــة لتنفيــي االســتعراض التقــين لقــواام جـــرد  20-/م أ13ل،مقــرر  و قــا  ةســ،م أنــبل  (3) 

اــااات الد ي ــة لأ ــرا  املدرجــة يف املر ــق األول لالتفاقيــةل ولــ  االستعرا ــات امل تييــةل واالستعرا ــات املرازةــة 
و قـــــا  مانـــــة أن تنفـــــي استعرا ـــــات ك ـــــن لأاملتاحـــــةل وةســـــ،م أنـــــب وارد املـــــمـــــ  مراعـــــاة  لواالستعرا ـــــات القارةـــــة

ل مــ  مراعــاة امليزانيــة الربناجميــة واملــوارد الت مي،يــة املرصــودة مبوجــب 2017-2016الفــبة يف  20-/م أ13 ل،مقــرر
 . ليا املقرر
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 ىل األمينـــة التنفييةـــة أن تقـــدم  ىل اهلي ـــة الفرعيـــة ل،تنفيـــي تقرةـــرا  عـــن تنفيـــي  ةا،ـــب -9 
 أعال ل حبسب االقتضاء؛ 8و 7الفقرتني 
ة يف لأمينـــة التنفييةـــة بـــإجراء حتـــوةالت بـــني بنـــود االعتمـــادات الرايســـية امليينـــ ةـــأذن -10 
 يمــا ةتع،ــق بينــود  ةاملقــدَّر  النفقــاتيف املااــة مــن جممــوش  15حبــد أقصــم  مجــايل ةصــل  ىل  1اجلــدول 
  املااــة يف 25االعتمــادات نســية  ت،ــي ل شــرةاة أال ةت ــاوا ختفــيب اــل بنــد مــن بنــودت،ــياالعتمــاد 

 ؛احد أقصم
يف املااـــة  8.3 يف حـــدوداحملا  ـــة ع،ـــم مســـتو" احتيـــا   رأس املـــال العامـــل  ةقـــرر -11 

 من النفقات املقدرة؛
بالفـــااب املـــباام يف   ـــار الصـــندو  االســـت ماين ل،ميزانيـــة األساســـية  ُيـــيط ع،مـــا   -12 

دوالرات الوالةــات بــ دوالر نيةــمال 6.337،ــق مبي 2014اــانون األول/دةســمرب   31لالتفاقيــة حــ  
 املتحدة األمرة ية؛

مـن الن ـام  3-5عـدم تاييـق اجلم،ـة األخـبة مـن الينـد  ءلسـتهناوجـب االل ع،م ةقرر -13 
ل والـــيت قـــد تتا،ـــب تســـ،يم الفـــااب املـــباام املشـــار  ليـــب يف (4)املـــايل والقواعـــد املاليـــة لأمـــم املتحـــدة

 أعال ؛ 12 الفقرة
مجيــ  األ ــرا  يف االتفاقيــة  ىل أن تأخــي ع،مــا  بــأن موعــد د ــ  االشــبااات  ةــدعو -14 

)ب( مـــن اإجـــراءات 8 اـــانون الهاين/ةنـــاةر مـــن اـــل ســـنة و قـــا  ل،فقـــرة  1ســـية لـــو يف امليزانيـــة األسا
أن تـــد    ـــورا  وبال امــــل االشـــبااات املا،وبـــة لتموةـــل النفقـــات املعتمــــدة امـــا ةـــدعولا  ىل املاليـــةل  

ومـــا قـــد ة،ـــزم مـــن مســـامهات لتموةـــل  2017و 2016أعـــال  ل ـــل مـــن الســـنتني  1 مبوجـــب الفقـــرة
 أعال ؛ 8 املقرر املشار  ليب يف الفقرةالنفقات الناش ة عن 

لأمينــــة التنفييةــــة بتنفيــــي املقــــررات الــــيت ةتتــــيلا مــــؤمتر األ ــــرا  يف دورتــــب  ةــــأذن -15 
ـــ ص هلـــا اعتمـــادات يف   ـــار امليزانيـــة املعتمـــدةل باســـتتدام التربعـــات ا ادةـــة والعشـــرةن والـــيت مل ختصَّ

 ؛ر اإم انل قديف   ار امليزانية األساسية واملوارد املتاحة
األ ــــرا  ع،ــــم تقــــدم التربعــــات الالامــــة لتنفيــــي املقــــررات املشــــار  ليهــــا يف  ُيــــ  -16 
 أعال  يف الوقو املناسب؛ 15 الفقرة

بالتقـدةرات الـيت حـدد ا األمينـة التنفييةـة لتموةـل الصـندو  االسـت ماين  ُييط ع،ما   -17 
 (؛4االتفاقية اإ ارةة )اجلدول  مسارل،مشاراة يف 

 مســاردو  االسـت ماين ل،مشــاراة يف األ ــرا   ىل تقـدم مســامهات  ىل الصــن ةـدعو -18 
 االتفاقية اإ ارةة؛

 

__________ 

 (4) ST/SGB/2013/4. 
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بالتقــــــدةرات الــــــيت حــــــدد ا األمينــــــة التنفييةــــــة لتموةــــــل الصــــــندو   ُيــــــيط ع،مــــــا  أةضــــــا   -19 
 (؛5 )اجلدول (2017-2016ةورو لفبة السنتني  51 647 777االست ماين لأنشاة الت مي،ية )

 األ را   ىل تقدم مسامهات  ىل الصندو  االست ماين لأنشاة الت مي،ية؛ ةدعو -20 
 ىل األمينــة التنفييةــة أن تقــدم  ىل مــؤمتر األ ــرا  يف دورتــب الهانيــة والعشــرةن  ةا،ـب -21 

( تقرةرا  عـن اإةـرادات وأداء امليزانيـةل وأن تقـبن مـا قـد ة،ـزم  دخالـب مـن 2016)تشرةن الهاين/نو مرب 
 ؛2017-2016عدةالت يف امليزانية الربناجمية لفبة السنتني ت

 ىل األمينـــة التنفييةـــة تيســـب الن ـــر يف مقبحـــات امليزانيـــة الربناجميـــة يف  ةا،ـــب أةضـــا   -22 
ـــةيف  املســـتقيل عـــن  رةـــق تضـــمني ســـينارةولات ل،ميزانيـــة ل مبـــا يف ذلـــي الزةـــادة وثـــااق امليزانيـــة الر ي

املبتيــــة ع،ــــم تنفيــــي برنــــامج عمــــل ذات الصــــ،ة مع،ومــــات عــــن ا ثــــار ب جانــــاال يــــة الصــــفرةةل  ىل 
األمانــة واألثــر املتوقــ  ع،ــم مســتو" املســامهات اإرشــادةة لأ ــرا ل وبتقــدم أحــد  الييانــات املاليــة 

ةومـــا  ع،ـــم  15اـــب املراجعـــة ومع،ومـــات مســـت م،ة عـــن تنفيـــي امليزانيـــة األساســـية املعتمـــدةل وذلـــي 
 ؛تصصة هلي  املسألةامل هلي ة الفرعية ل،تنفييااألقل قيل انعقاد دورة 

 
  1اجلدول   

 برنامدكش مسب   2017-2016الميزانية األعاعية المقترمة للفتر  
 
 

 )باليورو( 2017 )باليورو( 2016
 2017-2016 المجم ع
 )بالي را(

    اعتمادات الربامج -ألا
 4 461 724 2 210 862 2 250 862 التوجيب التنفييل واإدارة

 15 223 376 7 611 688 7 611 688 والتح،يلالتتفيا والييانات 
 5 464 887 2 732 627 2 732 260 التموةل والت نولوجيا وبناء القدرات

 4 671 964 2 336 252 2 335 712 الت يا
 776 240 369 990   406 250 اليات التنمية املستدامة

 2 608 910 1 304 455 1 304 455 الشؤون القانونية
 3 324 279 1 633 142 1 691 137 املؤمتراتداارة شؤون 

 3 069 899 1 478 722 1 591 177 االتصاالت والتوعية
 5 565 551 2 690 771 2 874 780 خدمات ت نولوجيا املع،ومات

    )أ(اخلدمات اإدارةة
 3 231 716 1 829 358 1 402 358 )ب(ت اليا التش يل ع،م ناا  األمانة -باء

 48 398 546 24 197 867 24 200 679 )أل  + باء( نفقات البرامد
 6 291 811 3 145 723 3 146 088 )ج(ت اليا دعم الربامج )النفقات العامة( -جيم
 (41 873) (264) (41 609) )د(لعامتسوةة احتيا   رأس املال ال -دال

 54 648 484 27 343 326 27 305 158 المجم ع )أل  + باء + جيم + حال(
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 )باليورو( 2017 )باليورو( 2016

 2017-2016 المجم ع
 )بالي را(

    اإةرادات
 1 533 876 766 938 766 938 مسامهة ا  ومة املضيفة

 53 114 608 26 576 388 26 538 220 التربعات اإرشادةة
 54 648 484 27 343 326 27 305 158             مجم ع اإليراحات 
 

 العامة(.متو ل اخلدمات اإدارةة من ت اليا دعم الربامج )النفقات  )أ( 
 ت اليا التش يل ع،م ناا  األمانة العامة.  دارة توىل برنامج اخلدمات اإدارةةة )ب( 
 يف املااة  يما ةتع،ق بالدعم اإدارل. 13تايق نسية مَوحَّدة تعادل  )ج( 
(ل يب أن حتـا   امليزانيـة األساسـية ع،ـم احتيـا   رأس 1-/م أ15و قا  لاجراءات املالية )املقرر  )د( 

ةـــورو يف  2 269 782يف املااـــة )احتياجـــات التشـــ يل ملـــدة شـــهر( مبي،ـــق  8.3مـــل بنســـية عامــال 
 .  2017ةورو يف عام  2 269 518و 2016عام 

 
  2اجلدول   

 ال ظائ  المم  لة ما الميزانية األعاعية تلى ن او األمانة
 
 2015 2016 2017 

    الف ة الفنية وما  وقها
 1 1 1 أمني عام مساعد

 3 3 3   2-مدمدةر 
 7 7 7   1-مدمدةر 
 -5 15 15 15 
 -4 35 35 35 
 -3 43 43 43 

  -2            16 16 16 
 120 120 120 المجم ع الفرت ج الفقة الفنية اما   قها

 53.5 53.5 53.5  قة الخدمات الدامة جالمجم ع الفرت 
 173.5 173.5 173.5 المجم ع
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  3اجلدول   
 لمخصصات االمتياطية لخدمات المؤتمراتتم يش ااالمتياجات ما الم ارح ل

 

 )باليورو( 2017 )باليورو( 2016 
 2017-2016المجمرررررر ع 
 )بالي را(

    وجب اإنفا 
 2 554 000 1 295 900 1 258 100 )أ(البمجة الشفوةة

    )ب(الوثااق
 4 272 200 2 167 700 2 104 500 البمجة التحرةرةة 
 1 461 400 741 500 719 900 االستنساخ والتواة  

 526 100 266 900 259 200 دعم خدمات االجتماعات
 8 813 700 4 472 000 4 341 700 المجم ع الفرت 

 1 145 800 581 400 564 400 امجدعم الرب ت اليا 
 419 400 12 200 407 200 لعاماحتيا   رأس املال ال

 10 378 900 5 065 600 5 313 300 المجم ع
 

 تشمل اال با ات املستتدمة يف حساب ميزانية الاوار  املتصصة خلدمات املؤمترات ما ة،   مالح ة 
 اجتماعا  يف ال دورة؛ 40ستتدم  يها البمجة الشفوةة ال ةت اوا العدد املتوق  من االجتماعات اليت ته  • 
 ا سابات اليت ةقدمها م تب األمم املتحدة يف جنيا؛ةستند ح م الوثااق املتوق   ىل  • 
ةشـــمل دعـــم خـــدمات االجتماعـــات املـــومفني الـــيةن تـــو رلم عـــادة دوااـــر شـــؤون املـــؤمترات يف م تـــب األمـــم  • 

 املتحدة يف جنيا من أجل تنسيق ودعم خدمات البمجة الشفوةة والتحرةرةة واالستنساخ أثناء الدورات؛
ا ـباض عــدم حصـول اةـادة ايــبة يف  ةهعمـل  ــا ع،ـم أسـاسو بــالتحف  عمومـا  مة األرقـام املسـتتد تتسـم • 

  االحتياجات خالل  بة السنتني.
 سفرلم وبدل  قامتهم اليوم .نفقات تشمل مرتيات املبمجني الشفوةني و  )أ( 
 وبعـدلا؛ تشـمل ت ـالياه  ءلـاوأثناالـدورة  الـيت تتـان قيـلتشمل مجيـ  الت ـاليا املتصـ،ة بت هيـز الوثـااق  )ب( 

 الوثااق والاياعة. البمجة مراجعةَ 
ملـومف  دعـم خـدمات االجتماعـاتل الـيت تهصـر  السفر وبدل اإقامة اليـوم  نفقات تشمل املرتيات و  )ج( 

 واالتصاالت. وت اليا الشحن



FCCC/CP/2015/10/Add.3 
 

 

GE.16-01198 29/39 

 

  4اجلدول   
قيررة األمررم اتفا مسررارالصررنداو االعررتقمان  للمشرراركة  رر  ب الخاصررةمررا المرر ارح  متياجرراتالا

 2017-2016المتشد  اإلطارية بشأن تغير المناخ     تر  السنتيا 
 

 الت ،فة التقدةرةة )باليورو( عدد املندوبني
 واحـد تقدم الدعم  ىل مندوب واحد من اـل  ـر  مؤلـل ل،مشـاراة يف دورة مـد ا أسـيوش

 )أ(تهن َّم يف بون بأملانيا
000 615 

اـــل  ـــر  مؤلـــل ل،مشـــاراة يف دورة مـــد ا أســـيوعان تقـــدم الـــدعم  ىل منـــدوب واحـــد مـــن  
 )أ(تهن َّم يف بون

000 960 

تقدم الدعم  ىل مندوب واحد من ال  ر  مؤلل باإ ا ة  ىل منـدوب ثـان مـن اـل ب،ـد 
اجلزرةــة الصــ بة الناميــة ل،مشــاراة يف دورة مــد ا مــن الــدول مــن أقــل الي،ــدان منــوا  واــل دولــة 

 )أ(أسيوعان يف بون

000 485 1 

 مـن اـل  ـر  مؤلـل ل،مشـاراة يف دورة مـد ا أسـيوعان تـهن َّم يف تقدم الـدعم  ىل منـدوبنْي 
 )أ(بارةس بفرنسا

000 350 2 

من اـل ب،ـد مـن ثال   من ال  ر  مؤلـل باإ ا ـة  ىل مندوب تقدم الدعم  ىل مندوبنْي 
اراة يف دورة مــــد ا أقــــل الي،ــــدان منــــوا  واــــل دولــــة مــــن الــــدول اجلزرةــــة الصــــ بة الناميــــة ل،مشــــ

 )أ(أسيوعان تهن َّم يف بارةس

000 000 3 

  ت األماان ع،م سييل املهال.ذهار  )أ( 
  5اجلدول   

ة بالصررررنداو االعررررتقمان  لتنشرررر ة الت ميليررررة  رررر   تررررر  خاصرررراالمتياجررررات مررررا المرررر ارح ال
 )أ(2017-2016السنتيا 

 
رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 ةورو األنشاة اليت ستضا،   ا األمانة )ب(اجلدول
  االتفاقية 
تنسيق تنفيـي نتـااج بـارةسل والبتييـات املؤسسـية مبوجـب االتفاقيـة واجلهـود الراميـة  2

  ىل تعي ة وحفز العمل املتع،ق باملناخ
444 108 2 

 398 800 دعم تعميم مراعاة املن ور اجلنساين يف السياسات والعمل املتص،ني بت ب املناخ 3
ـــــق اخلـــــرباء االستشـــــارل  4 ـــــة املقدمـــــة مـــــن املعـــــين دعـــــم عمـــــل  رة باليالاـــــات الو ني

األ را  اـب املدرجـة يف املر ـق األول لالتفاقيـة عـن تنفيـي   ـار القيـاس واإبـال  
 لي،دان النامية األ را اخلا  باوالتحقق 

304 843 1 

أنشــاة لأ ــرا  دعــم تنفيــي القــواام الو نيــة جلــرد اــااات الد ي ــة ومــا ةتصــل  ــا مــن  8
 اب املدرجة يف املر ق األولل مبا يف ذلي الن م الو نية لرصد ال ابات

643 529 

 2 323 497 املعزاة يف الي،دان النامية األ را  التتفيا دعم تنفيي  جراءات 9
دعـــم برنـــامج العمـــل املتع،ـــق بو ـــ  الارااـــق وامليـــاد  التوجيهيـــة الراميـــة  ىل تعزةـــز  11

 1 621 731 املتقدمة وعم،ية التقييم واالستعراض الدوليني بال  األ را  
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رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 ةورو األنشاة اليت ستضا،   ا األمانة )ب(اجلدول
 585 340  جراءات التتفيا املالامة و نيا  تدوَّن  يب مواص،ة التحسينات وو   س ل  13
 2 074 725 دعم ا وار التقين بشأن االشبااات املقررة ع،م الصعيد الو ين 15
 2 302 760 يف الي،دان النامية األ را  نيالدولي التشاور والتح،يلدعم تفعيل عم،ية  16
 275 720 اهلي ة الفرعية ل،مشورة الع،مية والت نولوجية يف املساال املتع،قة بالزراعةأن تن ر دعم  17
 1 159 380 دعم عمل ال، نة الداامة املعنية بالتموةل 18
 333 802 دعم التموةل املتع،ق باملناخ 19
يف  الت نولوجيــا وأعمــال ال، نــة التنفييةــة املعنيــة بالت نولوجيــال مبــادعــم تنفيــي اليــة  20

 4 مــن املــادة 5 ذلــي تنفيــي   ــار اإجــراءات اهلاد ــة والفعالــة لتعزةــز تنفيــي الفقــرة
 1 193 981 من االتفاقية

دعـــم تنفيـــي برنـــامج عمـــل نـــبوي املتع،ـــق بتـــأثبات ت ـــب املنـــاخ والقاب،يـــة ل،تـــأثر بـــب  22
 1 301 172 والت يا معب

 5 340 425 دعم تنفيي   ار اان ون ل،ت يا 23
 3 389 096 أقل الي،دان منوا  املعين برباء اخلدعم أقل الي،دان منوا  و رةق  24
 534 230 املنه ية تبمراقيو يف ليا اجملال دعم األنشاة املتع،قة بع،وم ت ب املناخ واليحو   25
مالءمـة اهلـد  العـامل  الاوةـل األجـل املشـار  ليـب دعم االستعراض الـدورل ملـد"  26

 493 189 16-/م أ1 املقرر من 4 الفقرة يف
ت،ــي املتع،قــة مبنهــاج  هــادعــم تنفيــي والةــات الت يــا ذات الاــاب  الشــاملل مبــا  ي 27

 1 022 952 واالتصاالت والتوعية صاحية املص،حةدةربان ومشاراة اجلهات 
 746 193 يف عم،ية االتفاقية اإ ارةةدعم  شراا أصحاب املص،حة  29
بــني  حتســني التواصــل ب يــةتاــوةر أدوات وقنــوات اتصــاالت داخ،يــة داخــل األمانــة  31

 243 402 اإدارة واملومفني و يما بني املومفني
 دارة وحفــ  التســـ يالت الصـــوتية جلميـــ  دورات مـــؤمتر األ ـــرا  ومـــؤمتر األ ـــرا   32

 1 010 646 يف بروتواول ايوتو واهلي تني الفرعيتني العامل بوصفب اجتماش األ را 
 دارة وحفــ  التســـ يالت الصـــوتية جلميـــ  دورات مـــؤمتر األ ـــرا  ومـــؤمتر األ ـــرا   36

 492 646 العامل بوصفب اجتماش األ را  يف بروتواول ايوتو واهلي تني الفرعيتني
 يفاســــبجاش املع،ومــــات  إتاحــــةتاــــوةر وحفــــ  املفــــردات املســــتتدمة يف األمانــــة  37

 319 944 مجي  ن م األمانة
 31 645 022 المجم ع الفرت  
  بروتواول ايوتو 
 577 204 تعزةز وصيانة قاعدة بيانات الت مي  واحملاسية مبوجب بروتواول ايوتو 5
 505 901 تقدم الدعم ل، نة االمتهال 28
 1 083 105 المجم ع الفرت  
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رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 ةورو األنشاة اليت ستضا،   ا األمانة )ب(اجلدول

  امل،حق  ا ايوتو  االتفاقية وبروتواول 
نشاة املتع،قة باسـتتدام األرا ـ  وت يـب اسـتتدام األرا ـ  وا راجـة  خفـب األ 6

االنيعاثات النامجة عن  االة ال ابات وتـدلورلال وتعزةـز بالوعـات اربـون ال ابـاتل 
 2 242 598 ودور اليالوعات يف  جراءات التتفيا يف املستقيل

 1 524 485 اخلرباء وتن يم اجتماعات خرباء االستعراض الرايسيني تو ب التدرةب أل رقة استعراض 7
 1 086 608           دع م األنشاة املتع،قة بأثر تنفيي تدابب التصدل  10
مج منــــوذج اإبــــال  املوحــــد( لابــــال  عــــن نــــااملاــــو رة )بر  ا اســــوبية دعــــم الــــربامج 12

 1 523 466 من قيل الي،دان املدرجة يف املر ق األولانيعاثات اااات الد ي ة/عم،يات اإاالة 
صـــــيانة وتعزةــــــز مســــــتودش بيانــــــات االتفاقيــــــة اإ ارةـــــة ومــــــا ةتصــــــل  ــــــا مــــــن أدوات  14

أدوات اســتعراض قــواام جــرد هــا الييانــاتل مبــا  ي معاجلــةت نولوجيــا املع،ومــات ون ــم 
 660 711 الشي   لالتفاقيةاااات الد ي ة وتش يل واجهة بيانات اااات الد ي ة ع،م املوق  

 ل7-/م أ2مبوجـــب املقـــرر  نشـــأدعـــم تنفيـــي   ـــار بنـــاء القـــدرات يف الي،ـــدان الناميـــة امل 21
و  ـــــار بنـــــاء القـــــدرات يف الي،ـــــدان الـــــيت متـــــر اقتصـــــادا ا مبرح،ـــــة انتقاليـــــة مبوجـــــب 

 266 002 7-أ /م3 املقرر
 52 048 الر يةلوثااق إل بوين اخلا  بان ام االمواص،ة تاوةر  30
 1 135 853  دارة س ل عمل األمانة 33
 1 394 578 تو ب خدمات حمفومات الس الت التارخيية لالتفاقية اإ ارةة 34
 276 398 تعزةز  دارة املع،ومات 35
 2015التحســــــــــينات الرقميــــــــــة ملــــــــــا بعــــــــــد عــــــــــام  -مشــــــــــروش املوقــــــــــ  الشــــــــــي    38

 1 179 042 )اإنبنو/وسااط التواصل االجتماع (
 اليوابــــة اإل بونيــــة لالتفاقيــــة بال، ــــات الر يــــة الســــو لأمــــم املتحــــدة )اإســــيانية 39

 2 185 782 (والفرنسيةالعربية و والصينية والروسية  واإن ،يزةة
 808 402 االتفاقية اإ ارةة مسار مع،ومات وبيانات تصور 40
 395 500 الناميةتن يم ح،قات عمل تدرةيية  عالمية يف الي،دان  41
 1 411 912 زةادة العمل املتع،ق باملناخلالتوعية أنشاة و  نبنوشي ة اإاستتدام  42
 2 308 346 اخم الت يب 43
 467 919 من االتفاقية 6 أنشاة دعم تنفيي املادة 44
 18 919 650 المجم ع الفرت  
 51 647 777 المجم ع ال ل  
 
 املشارة  املمولة من مصادر أخر". يف اجلدول ج. ومل تدرَ هامتوة،ةه،تمس من األ را  ةتضمن اجلدول املشارة  اليت  )أ( 
 .FCCC/SBI/2015/3/Add.2أرقام اجلدول تشب  ىل اجلداول الواردة يف الوثيقة  )ب( 
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Annex 

Indicative scale of contributions from Parties to the Convention for the bi-

ennium 2016–2017 

[English only] 

Party 

United Nations scale of 

assessments for 2015 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2016 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2017 

Afghanistan 0.005 0.005 0.005 

Albania 0.010 0.010 0.010 

Algeria 0.137 0.134 0.134 

Andorra 0.008 0.008 0.008 

Angola 0.010 0.010 0.010 

Antigua and Barbuda 0.002 0.002 0.002 

Argentina 0.432 0.421 0.421 

Armenia 0.007 0.007 0.007 

Australia 2.074 2.022 2.022 

Austria 0.798 0.778 0.778 

Azerbaijan 0.040 0.039 0.039 

Bahamas 0.017 0.017 0.017 

Bahrain 0.039 0.038 0.038 

Bangladesh 0.010 0.010 0.010 

Barbados 0.008 0.008 0.008 

Belarus 0.056 0.055 0.055 

Belgium 0.998 0.973 0.973 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.003 0.003 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.009 0.009 0.009 

Bosnia and Herzegovina 0.017 0.017 0.017 

Botswana 0.017 0.017 0.017 

Brazil 2.934 2.861 2.861 

Brunei Darussalam 0.026 0.025 0.025 

Bulgaria 0.047 0.046 0.046 

Burkina Faso 0.003 0.003 0.003 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.004 0.004 

Cameroon 0.012 0.012 0.012 

Canada 2.984 2.909 2.909 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.002 0.002 0.002 

Chile 0.334 0.326 0.326 

China 5.148 5.019 5.019 

Colombia 0.259 0.253 0.253 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.005 0.005 0.005 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.038 0.037 0.037 

Côte d’Ivoire 0.011 0.011 0.011 

Croatia 0.126 0.123 0.123 

Cuba 0.069 0.067 0.067 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2015 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2016 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2017 

Cyprus 0.047 0.046 0.046 

Czech Republic 0.386 0.376 0.376 

Democratic People’s Republic of Korea 0.006 0.006 0.006 

Democratic Republic of the Congo 0.003 0.003 0.003 

Denmark 0.675 0.658 0.658 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.045 0.044 0.044 

Ecuador 0.044 0.043 0.043 

Egypt 0.134 0.131 0.131 

El Salvador 0.016 0.016 0.016 

Equatorial Guinea 0.010 0.010 0.010 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.040 0.039 0.039 

Ethiopia 0.010 0.010 0.010 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.003 0.003 

Finland 0.519 0.506 0.506 

France 5.593 5.453 5.453 

Gabon 0.020 0.019 0.019 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.007 0.007 0.007 

Germany 7.141 6.962 6.962 

Ghana 0.014 0.014 0.014 

Greece 0.638 0.622 0.622 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.027 0.026 0.026 

Guinea 0.001 0.001 0.001 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.001 0.001 0.001 

Haiti 0.003 0.003 0.003 

Honduras 0.008 0.008 0.008 

Hungary 0.266 0.259 0.259 

Iceland 0.027 0.026 0.026 

India 0.666 0.649 0.649 

Indonesia 0.346 0.337 0.337 

Iran (Islamic Republic of) 0.356 0.347 0.347 

Iraq 0.068 0.066 0.066 

Ireland 0.418 0.408 0.408 

Israel 0.396 0.386 0.386 

Italy 4.448 4.337 4.337 

Jamaica 0.011 0.011 0.011 

Japan 10.833 10.562 10.562 

Jordan 0.022 0.021 0.021 

Kazakhstan 0.121 0.118 0.118 

Kenya 0.013 0.013 0.013 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.273 0.266 0.266 

Kyrgyzstan 0.002 0.002 0.002 

Lao People’s Democratic Republic 0.002 0.002 0.002 

Latvia 0.047 0.046 0.046 

Lebanon 0.042 0.041 0.041 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2015 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2016 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2017 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.142 0.138 0.138 

Liechtenstein 0.009 0.009 0.009 

Lithuania 0.073 0.071 0.071 

Luxembourg 0.081 0.079 0.079 

Madagascar 0.003 0.003 0.003 

Malawi 0.002 0.002 0.002 

Malaysia 0.281 0.274 0.274 

Maldives 0.001 0.001 0.001 

Mali 0.004 0.004 0.004 

Malta 0.016 0.016 0.016 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.002 0.002 

Mauritius 0.013 0.013 0.013 

Mexico 1.842 1.796 1.796 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.012 0.012 0.012 

Mongolia 0.003 0.003 0.003 

Montenegro 0.005 0.005 0.005 

Morocco 0.062 0.060 0.060 

Mozambique 0.003 0.003 0.003 

Myanmar 0.010 0.010 0.010 

Namibia 0.010 0.010 0.010 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.006 0.006 

Netherlands 1.654 1.613 1.613 

New Zealand 0.253 0.247 0.247 

Nicaragua 0.003 0.003 0.003 

Niger 0.002 0.002 0.002 

Nigeria 0.090 0.088 0.088 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.851 0.830 0.830 

Oman 0.102 0.099 0.099 

Pakistan 0.085 0.083 0.083 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.026 0.025 0.025 

Papua New Guinea 0.004 0.004 0.004 

Paraguay 0.010 0.010 0.010 

Peru 0.117 0.114 0.114 

Philippines 0.154 0.150 0.150 

Poland 0.921 0.898 0.898 

Portugal 0.474 0.462 0.462 

Qatar 0.209 0.204 0.204 

Republic of Korea 1.994 1.944 1.944 

Republic of Moldova 0.003 0.003 0.003 

Romania 0.226 0.220 0.220 

Russian Federation 2.438 2.377 2.377 

Rwanda 0.002 0.002 0.002 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 
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Party 

United Nations scale of 

assessments for 2015 

UNFCCC adjusted scale 

of assessments for 2016 

UNFCCC adjusted scale of 

assessments for 2017 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.003 0.003 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 0.864 0.842 0.842 

Senegal 0.006 0.006 0.006 

Serbia 0.040 0.039 0.039 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.384 0.374 0.374 

Slovakia 0.171 0.167 0.167 

Slovenia 0.100 0.097 0.097 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.372 0.363 0.363 

South Sudan 0.004 0.004 0.004 

Spain 2.973 2.899 2.899 

Sri Lanka 0.025 0.024 0.024 

Sudan 0.010 0.010 0.010 

Suriname 0.004 0.004 0.004 

Swaziland 0.003 0.003 0.003 

Sweden 0.960 0.936 0.936 

Switzerland 1.047 1.021 1.021 

Syrian Arab Republic 0.036 0.035 0.035 

Tajikistan 0.003 0.003 0.003 

Thailand 0.239 0.233 0.233 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.008 0.008 0.008 

Timor-Leste 0.002 0.002 0.002 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.044 0.043 0.043 

Tunisia 0.036 0.035 0.035 

Turkey 1.328 1.295 1.295 

Turkmenistan 0.019 0.019 0.019 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.006 0.006 0.006 

Ukraine 0.099 0.097 0.097 

United Arab Emirates 0.595 0.580 0.580 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5.179 5.049 5.049 

United Republic of Tanzania 0.009 0.009 0.009 

United States of America 22.000 21.449 21.449 

Uruguay 0.052 0.051 0.051 

Uzbekistan 0.015 0.015 0.015 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.627 0.611 0.611 

Viet Nam 0.042 0.041 0.041 

Yemen 0.010 0.010 0.010 

Zambia 0.006 0.006 0.006 

Zimbabwe 0.002 0.002 0.002 

Total 102.502 100.000 100.000 

 

10
th

 plenary meeting 

10 December 2015 
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  21-/م أ23المقرر   
 م اتيد اأماكا اندقاح الدارات المقبلة

 
  ن مؤمتر األ را ل 
 من االتفاقيةل 7من املادة  4 ىل الفقرة   ذ ةشب 
    اــانون األول/  18املــؤرخ  40/243ة  ىل قــرار اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــد و ذ ةشـب أةضــا   
 بشأن خاة املؤمتراتل 1985دةسمرب 
مــــن مشــــروش الن ــــام الــــداخ،  املعمــــول بــــب  22مــــن املــــادة  1 ىل الفقــــرة  و ذ ةشــــب اــــيلي 

 خيص تناوب اجملموعات اإق،يمية اخلمس ع،م منصب الرايسل  يما
  

 م اتيد اأماكا اندقاح الدارات المقبلة -أاالا  
 

ار  الثانيررة االدشررران لمررؤتمر األطررراف االرردار  الثانيررة تشررر  لمررؤتمر األطررراف الررد -أل  
 الدامش ب صفو اجتماع األطراف    برات ك ل كي ت 

 
أن ةقيــلل مــ  التقــدةرل عــرض املم، ــة امل ربيــة استضــا ة الــدورة الهانيــة والعشــرةن  ةقــرر -1 

ملـــؤمتر األ ـــرا  والـــدورة الهانيـــة عشـــرة ملـــؤمتر األ ـــرا  العامـــل بوصـــفب اجتمـــاش األ ـــرا  يف بروتواـــول  
تشــــرةن  18تشــــرةن الهــــاين/نو مرب  ىل اجلمعــــة  7ايوتــــو يف مــــراا،ل امل ــــربل يف الفــــبة مــــن االثنــــني 

الي،ــد  إبرام اتفــا بــل ورلنــا  40/243ل و قــا  لقــرار اجلمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة 2016اين/نو مرب الهــ
 ؛م  املم، ة امل ربية املضيا
 ىل األمينـة التنفييةـة أن تواصـل املشـاورات مـ  املم، ـة امل ربيـة وأن تتفـاوض  ةا،ب -2 

ام األمـــر اإدارل لأمـــم املتحــــدة اتفـــا  الي،ـــد املضـــيا لعقـــد الــــدورتني مبـــا ةتفـــق وأح ـــ معهـــا ع،ـــم
ST/AI/342تب النهاايـــةل  ـــد   بـــرام االتفـــا  املـــياور والتوقيـــ  ع،يـــب يف ي ل وأن تضـــ  االتفـــا  يف صـــ

 أجل أقصا  موعـد انعقـاد الـدورة الرابعـة واألربعـني ل ـل مـن اهلي ـة الفرعيـة ل،مشـورة الع،ميـة والت نولوجيـة
 واهلي ة الفرعية ل،تنفيي؛

  
الرردار  الثالثررة االدشررران لمررؤتمر األطررراف االرردار  الثالثررة تشررر  لمررؤتمر األطررراف  -باء 

 الدامش ب صفو اجتماع األطراف    برات ك ل كي ت 
 

الـــدورة الهالهــــة والعشــــرةن ملـــؤمتر األ ــــرا  والـــدورة الهالهــــة عشــــرة  أن راــــيسَ   ةالِحـــ -3 
ايوتــو ســي ون مــن دول اســيا واحملــيط   ملــؤمتر األ ــرا  العامــل بوصــفب اجتمــاش األ ــرا  يف بروتواــول

 اهلاد ل عمال  مبيدأ تناوب اجملموعات اإق،يمية؛
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األ ـــرا   ىل  جـــراء مزةـــد مـــن املشـــاورات بشـــأن استضـــا ة لـــاتني الـــدورتني ةـــدعو  -4 
تشـــــرةن  17تشــــرةن الهــــاين/نو مرب  ىل ةــــوم اجلمعــــة  6ال،تــــني ســــتهعقدان يف الفــــبة مــــن ةــــوم االثنــــني 

 ؛2017الهاين/نو مرب 
 ىل اهلي ــة الفرعيـــة ل،تنفيــي أن تن ـــرل يف دور ــا الرابعـــة واألربعــنيل يف مســـألة  ةا،ــب -5 

الي،ــد املضــيا ل،ــدورة الهالهــة والعشــرةن ملــؤمتر األ ــرا  والــدورة الهالهــة عشــرة ملــؤمتر األ ــرا  العامــل 
ل ــ  ةن ــر لــيا الشــأن يف ول ايوتــول وأن توصــ  مبشــروش مقــرر بوصــفب اجتمــاش األ ــرا  يف بروتواــ

  يب مؤمتر األ را  وةعتمد  يف دورتب الهانية والعشرةن؛
  

الدار  الرابدة االدشران لمرؤتمر األطرراف االردار  الرابدرة تشرر  لمرؤتمر األطرراف  -جيم 
 الدامش ب صفو اجتماع األطراف    برات ك ل كي ت 

 
الرابعـــة عشـــرة  أن راـــيس الـــدورة الرابعـــة والعشـــرةن ملـــؤمتر األ ـــرا  والـــدورةةالحـــ   -6 

ملـــــؤمتر األ ـــــرا  العامـــــل بوصـــــفب اجتمـــــاش األ ـــــرا  يف بروتواـــــول ايوتـــــو ســـــي ون مـــــن دول أوروبـــــا 
 الشرقيةل عمال  مبيدأ تناوب اجملموعات اإق،يمية؛

األ را   ىل مواص،ة التشـاور بشـأن استضـا ة لـاتني الـدورتنيل ال،تـني سـتهعقدان  ةدعو -7 
 ؛2018تشرةن الهاين/نو مرب  16الهاين/نو مرب  ىل ةوم اجلمعة  تشرةن 5يف الفبة من ةوم االثنني 

 ىل اهلي ـة الفرعيــة ل،تنفيـي أن تن ــرل يف دور ـا الرابعـة واألربعــنيل يف مسـألة الي،ــد  ةا،ـب -8 
املضـــيا ل،ـــدورة الرابعـــة والعشـــرةن ملـــؤمتر األ ـــرا  والـــدورة الرابعـــة عشـــرة ملـــؤمتر األ ـــرا  العامـــل بوصـــفب 

لـــيا الشـــأن ل ـــ  ةن ـــر  يـــب مـــؤمتر يف   يف بروتواـــول ايوتـــول وأن توصـــ  مبشـــروش مقـــرر اجتمـــاش األ ـــرا
 األ را  وةعتمد  يف دورتب الهانية والعشرةن؛ 

  
 الجدال الزمن  الجتماتات هيقت  االتفاقية ابرات ك ل كي ت  -ثالث تشر 

 
ل بــــأن دور  (5)عمـــال  بتوصــــية اهلي ـــة الفرعيــــة ل،تنفيـــي يف دور ــــا األربعـــني ُيـــيط ع،مــــا ل -9 

م أحــد أةــااهلي تـني الفــرعيتنيل ال،تــني ســتهعقدان مســتقيال  يف أةار/مـاةو وحزةران/ةونيــبل ةني ــ  أن تهفتتحــا يف 
يف  رتنيأعمــال لــاتني الــدو  ةني ــ  أن تهســت مل لمــن أجــل حتســني ال فــاءة و دارة الوقــوبل ثنــنيل وبأنــالا

اــ  ةتســن االنتهــاء مــن أعمــال الــدورتني يف ةــوم اخلمــيس مــن   ن ذل قيــلواحــد مــيــوم أقصــر ب ــبة امنيــة 
وبـــأن مجيـــ  االجتماعـــات الـــيت تهعقـــد يف أةـــام الســـيو يف الـــدورتني ةني ـــ  أن تهســـت مل  األســـيوش املـــوايلل

 حب،ول منتصا النهار من أجل حتسني ال فاءة وحسن التوقيو وشفا ية العمل؛
    2020اعتماد التوارةخ التالية لفبات الدورات يف عام ةقرر  -10 

 

__________ 

 (5) FCCC/SBI/2014/8 213و 212ل الفقرتان. 
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 حزةران/ةونيب؛ 11حزةران/ةونيب  ىل ةوم اخلميس  1 بة الدورة األوىل  من ةوم االثنني  )أ( 
تشــــرةن  20تشــــرةن الهــــاين/نو مرب  ىل ةــــوم اجلمعــــة  9 ــــبة الــــدورة الهانيــــة  مــــن ةــــوم االثنــــني  )ب( 

 الهاين/نو مرب.
 اجل،سة العامة العاشرة

 2015اانون األول/دةسمرب   10
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  21/م أ1القرار   
             اإلتراب تا االمتنان للجمه رية الفرنسية الس ان مدينة باري  

 
 مشراع قرار مقدم ما المغرب  

 
  ن مؤمتر األ را  ومؤمتر األ را  العامل بوصفب اجتماش األ را  يف بروتواول ايوتول 
   اـــــانون األول/  11هـــــاين/نو مرب  ىل تشـــــرةن ال 30يف بـــــارةسل يف الفـــــبة مـــــن  اجتمعـــــا وقــــد 
 ل بناء  ع،م دعوة من ح ومة اجلمهورةة الفرنسيةل2015دةسمرب 
  ومـــة اجلمهورةـــة الفرنســـية لتم ينهـــا الـــدورة ا ادةـــة  ةعربـــان عـــن بـــالق امتناُنمـــا -1 

ملــؤمتر األ ــرا  العامــل بوصــفب اجتمــاش األ ــرا  يف  والعشــرةن ملــؤمتر األ ــرا  والــدورة ا ادةــة عشــرة
 بروتواول ايوتو من االنعقاد يف بارةس؛

 ىل ح ومـــة اجلمهورةـــة الفرنســـية أن تنقـــل  ىل مدةنـــة بـــارةس وســـ اُنا عيـــارات  ةا،يـــان -2 
بــب  امتنــان مــؤمتر األ ــرا  ومــؤمتر األ ــرا  العامــل بوصــفب اجتمــاش األ ــرا  يف بروتواــول ايوتــو ملــا أحــيطَ 

 املشاراون من حهسن الضيا ة وحفاوة االستقيال.
 ة ا ادةة عشرةاماجل،سة الع
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