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أ الا -ا تت ح الد ي  

(البند  1من جدول األعمال)
ُ -1عقـدت الــدورة الثالثــة واألربمــو ل ديألــة الفرعيــة ل تنفيـ ( يألــة التنفيـ ) أثنــاء مــؤ ر األمــم
املتح ـ ــدة بخ ـ ــا تع ـ ــري املن ـ ــاا ب ـ ــاريس  -لوبورجيـ ـ ـ ث فرنس ـ ــاث الف ـ ــرتة م ـ ــن  1إىل  4ك ـ ــانو
األول/ديسمرب .2015
 -2وافتــتا رئــيس يألــة التنفيـ ث الســيد أمينــا يــاوفويل (فيعــي)ث الــدورة يــوم الثذثــاء  1كــانو
األول/ديســمربث ورحــب ميــس األرـراي واملـراقبني .ورحــب أيضـا بالســيد غوشــو ُســن (الصــني)
مقررا.
نائب ا لرئيس يألة التنفي والسيد سيدات يافا (غامبيا) ِّ

ث ني ا -القس ئل التنظيقية

(البند  2من جدول األعمال ) 

ألف -إقرا جد ل األعق ل  

(البند الفرعي (2أ) من جدول األعمال ) 
ا ســة األوىلث املمقــودة  1كــانو األول/ديســمربث نظــرت يألــة التنفيـ
-3
من األمني التنفي ط تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروح (.)FCCC/SBI/2015/11
-4

مـ كرة

ُقر جدول األعمال بصيعت التاليةث مس إبقاء البند الفرعي (4أ) مم قا
و ا سة نفسداث أ ّ

الدورة.

 -1افتتاح
-2

-3

املسائل التنظيمية
(أ)


األعمال؛
إقرار جدول

(ب)

تنظيم أعمال الدورة؛

(ج)

دورة الفريــا المامــل املمــق بــالتقييم املتمــدد األر ـراي
التقييم والستمراض الدولية؛

(د)

انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس.

املم ومــات املقدمــة مــن األر ـراي املدرجــة
املم ومات 

(أ)

إرــار عم يــة

املرفــا األول لذتفاقيــة واســتمراض

حالة تقـدع واسـتمراض البذغـات الورنيـة السادسـة املقدمـة مـن األرـراي

السنتني؛

املدرجة املرفا األول لذتفاقية وتقارير ا األوىل اخلاصة بفرتة

(ب) حمصـ ـ ـ ـ ة ا ول ـ ـ ــة األوىل م ـ ـ ــن عم ي ـ ـ ــة التقي ـ ـ ــيم والس ـ ـ ــتمراض الدولي ـ ـ ــة
( 2015-2014
)؛
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(ج)

تنقــيا باملبــادج التوجيديــة العــداد البذغــات الورنيــة الـواردة مــن األرـراي
املدرجــة املرفــا األول لذتفاقيــةث ا ــاء الثــاة مبــادج توجيديــة لتفاقيــة
األمــم املتحــدة االراريــة بخــا تعــري املنــاا فيمــا يتم ــا بتقــدع البذغــات
الورنيةب؛

(د)

تقريـ ــر عـ ــن بيانـ ــات ق ـ ـوائم ا ـ ــرد الورنيـ ــة لعـ ــاقات الدفيألـ ــة املقدمـ ــة مـ ــن
األرراي املدرجة املرفا األول لذتفاقية عن الفرتة 2013-1990؛

(ه)

تقريــر التعميــس واحملاســبة الســنوط املتم ــا بــاألرراي املدرجــة املرفــا بــاء
مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام .2015

املم ومات املقدمة من األرراي غري املدرجة

املرفا األول لذتفاقية 

(أ)

املم وم ــات الـ ـواردة البذغ ــات الورني ــة املقدم ــة م ــن األرـ ـراي غ ــري
املدرجة املرفا األول لذتفاقية (أُبقي ا البنـد الفرعـي مـن جـدول
األعمال مم قاا) ؛

(ج)

تقدع الدعم املايل والتقق ؛

(د)

التقــارير املــوجاة بخــا التح يــل التقــق ل تقــارير احملدثــة لفــرتة الســنتني
املرفا األول لذتفاقية .
املقدمة من األرراي غري املدرجة

(ب) عمــل فريــا اخل ـرباء الستخــارط املمــق بالبذغــات الورنيــة املقدمــة مــن
األرراي غري املدرجة املرفا األول لذتف 
اقية؛

-5

املسائل املتم قة بآليات بروتوكول كيوتو 
(أ)


النظيفة؛
استمراض ررائا وإجراءات آلية التنمية


املخرتك؛
(ب) استمراض املبادج التوجيدية ل تنفي
(ج)

ررائــا تس ـريس مواص ـ ة إصــدار وحــدات خفــيف النبماثــات
التنفي املخرتك ونقل حياقهتا واحتياق ا؛

(د)

تقرير مدير سعل املمامذت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو.

إرــار

-6

املسائل املتم قة باقل الب دا منوا.
خطط التكيف الورنية.

-8

تقرير نة التكيف .

-9

تقريــر ال عنــة التنفي يــة آلليــة وارســو الدوليــة املمنيــة باخلســائر واأل ـرار املرتبطــة
بتاثريات تعري املناا .


-7

 -10تطوير التكنولوجيات ونق دا وتنفي آلية التكنولوجيا 
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(أ)

التقريــر الس ــنوط املخ ــرتك ل عن ــة التنفي ي ــة املمني ــة بالتكنولوجي ــا ومرك ــا

املناا؛

وشبكة تكنولوجيا

(ب)

برنامج بوقنا السرتاتيعي لنقل التكنولوجيا.

 -11بناء القدرات
(أ)


التفاقية؛
بناء القدرات مبوجب

(ب) بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو .
 -12تاثري تنفي تدابري التصدط 
(أ)

املنتدى وبرنامج الممل؛

(ب)


كيوتو؛
املسائل املتم قة بالفقرة  14من املادة  3من بروتوكول

(ج)

التقدم احملرق

 -13استمراض الفرتة

تنفي املقرر /1م

أ 10- .

 .
 2015-2013

وتعري
 -14القضايا ا نسانية ُ

 .
املناا 

 -15املسائل االدارية واملالية واملؤسسية 
(أ)

أداء املياانية لفرتة السنتني  2015-2014؛

(ب) تقرير مراجمة احلسابات والبيانات املالية لمام  2014.
 -16تقريـر بخـا األنخـطة األخـرى تقريـر مــوجا عـن احلـوار الثالـث بخـا املــادة 6
من التفاقية.

 -17مسائل أخرى .
هبا .
 -18إغذق الدورة والتقرير املتم ا 
 -5و ا سة نفسداث أدىل ببيانات ممث و ستة أررايث حتدث أحـد م باسـم وموعـة ال 77
والصــنيث وثــا باســم ااموعــة ا اممــةث وثالــث باســم ااموعــة األفريقيــةث ورابــس باســم أقــل الب ــدا
منواث وخامس باسم حتـالف الـدول ا اريـة الصـعريةث وسـادس باسـم الحتـاد األوروو ودولـ األعضـاء
ال  .28وأدىل ببيان ــات أيضـ ـ ا ممث ــو ع ــن املنظم ــات غ ــري احلكومي ــة املمني ــة بخ ــؤو املـ ـرأة والخ ــؤو
ا نسانيةث واملنظمات غري احلكومية املمنية بالبيألة(.)1
__________

()1

6

ترد نصوص البياناتث مبـا فيدـا البيانـات غـري امل قـاة أثنـاء ا سـة المامـةث البوابـة االلكرتونيـة لتقـدع التقـارير
>( <www.unfccc.int/5900انقـر ع ـ " "submissions from Partiesحتـت عنـوا  SBIوسـيحي للـ إىل
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ب ء -تنظيم أعق ل الد ي

(البند الفرعي (2ب) من جدول األعمال)

ا البند الفرعي مـن جـدول األعمـال ج سـتدا األوىل الـو وجـ
 -6نظرت يألة التنفي
فيدــا ال ـرئيس النتبــا إىل م ـ كرة تتضــمن مم ومــات عــن تنظــيم أعمــال الــدورة نُخــرت ع ـ صــفحة
الدورة الثالثة واألربمني هليألة التنفيـ ع ـ شـبكة االنرتنـت( .)2وبنـاء ع ـ اقـرتاح مـن الـرئيسث وافقـت
يألــة التنفي ـ ع ـ املضــي قــدم ا ع ـ أســاس برنــامج الممــل املبــني م ـ كرة املم ومــات املخــار إليدــا
أعذ ث و اشيا مس الستنتاجات الو سبا أ اعتمدهتا اهليألة( )3بخا اختتام املفاو ـات الوقـت
املناســب وممارســات الممــل لات الص ـ ة .و ــدر بال ـ كر أ ال ـرئيس أب ــة اهليألــة أن ـ سيواصــل تطبيــا
تدابري صارمة إدارة الوقت من أجل حتسني كفاءة الممل وحسن توقيت وشفافيت .

ي الفريررا الع مررل القعن ر ب ر لتقييم القتعررد األط ررال ر إط ر عقليررة التقيرريم
جيم-
االستعراض الد لية
(البند الفرعي (2ج) من جدول األعمال)

ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال ج سـ ــتدا األوىل
 -7نظ ــرت يألـ ــة التنفي ـ ـ
وأحارــت ع مـا باملم ومــات املقدمــة مــن الـرئيس عــن تنظــيم الــدورة الثالثــة واألخــرية ل فريــا المامــل
املمــق بــالتقييم املتمــدد األر ـراي إرــار ا ولــة األوىل مــن عم يــة التقيــيم والســتمراض الدوليــة
واملقرر عقد ا يوم  1كانو األول/ديسمربث فور انتداء ا سة األوىل هليألة التنفي .
-8

ويـرد املرفــا تقريـر مــوجا عـن التقيــيم املتمــدد األرـراي ل طــرفني ال ـ ين خضــما ل تقيــيم
الدورة(.)4

ال -انتخ ب أعض ء القكتب غير الرئيس
(البند الفرعي (2د) من جدول األعمال)

ج ستدا الثانيةث
ا البند الفرعي ج ستدا األوىلث وك ل
 -9نظرت يألة التنفي
املمقــودة  4كــانو األول/ديســمرب .و ا ســة األوىلث َّ
لكــر ال ـرئيس باملــادة  27مــن مخــرو
النظام الداخ ي املممول ب الو تنص ع أ تنتخب يألة التنفي نائب رئيسدا ومقرر ا.
 -10و ا ســة الثانيــةث انتخبــت يألــة التنفي ـ الســيد جيد ـوا تخــن (الصــني) نائب ـا ل ـرئيس.
وأب ة الرئيس األرراي أن مل ترد ترشيحات ملنصب املقـرر وأنـ وفقـ ا ل فقـرة  2مـن املـادة  22مـن
__________

()2
()3
()4
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مخرو النظام الداخ ي املممول ب ث سـيبق السـيد يافـاث املقـرر احلـايلث
الدورة املقب ة ل ديألة.
من حيل حم

منصـب إىل أ يُنتخـب

ث لث ا -القعل مر ا الققدمررة مررا األطررال القد جررة ر القر ررا األ ل ل تف قيررة
استعراض هذه القعل م ا
(البند  3من جدول األعمال)

ألف -ح ل ررة تق ررديم اس ررتعراض الب غر ر ا ال طني ررة الس س ررة الققدم ررة م ررا األطر ررال
القد جة القر ا األ ل ل تف قية تق يره األ لى الخ صة بفتري السنتيا
(البند الفرعي (3أ) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال
 -11نظ ــرت يألـ ــة التنفي ـ ـ
وأحارت ع م ا باملم ومات الواردة الوثيقة .FCCC/SBI/2015/INF.9

ج سـ ــتدا األوىل

ب ء -محصلة الج لة األ لى مرا عقليرة التقيريم االسرتعراض الد ليرة )2015-2014
(البند الفرعي (3ب) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال ج ســتيدا األوىل والثانيــة.
 -12نظــرت يألــة التنفي ـ
و ا س ــة األوىلث وافق ــت يأل ــة التنفي ـ ع ـ النظ ــر ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال
مخ ــاورات غ ــري ر ي ــة اش ــرتكت تيس ــري ا الس ــيدة فارم ــة حس ــني (كيني ــا) والس ــيدة ي ــني ب ــوم
(نيوقي ندا) .و ا سة الثانيةث نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)5
 -2االستنت ج ا
 -13وافق ــت يأل ــة التنفيـ ـ ع ـ ـ مواصـ ـ ة النظ ــر حمصـ ـ ة ا ول ــة األوىل م ــن عم ي ــة التقي ــيم
والستمراض الدولية دورهتا الرابمة واألربمني (أيار/مايو .)2016

__________

()5
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جيم -تنقيح "القب ئ الت جيهية إلعدا الب غ ا ال طنية ال ا ي ما األطررال القد جرة
القر ا األ ل ل تف قيةا الجزء الث ن  :مب ئ ت جيهية التف قيرة األمرم القتحردي
اإلط ية بشأن تغير القن خ يق يتعلا بتقديم الب غ ا ال طنية"
(البند الفرعي (3ج) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ا البند الفرعي من جدول األعمال ج ستيدا األوىل والثانيـة
 -14نظرت يألة التنفي
وكا ممرو ا ع يدا الوثيقة  .FCCC/TP/2015/3و ا سة األوىلث اقرتح الـرئيس إعـداد مخـرو
استنتاجات بخا ا البنـد الفرعـيث بالتخـاور مـس األرـراي املدتمـة .و ا سـة الثانيـةث نظـرت
يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)6
 -2االستنت ج ا
 -15واص ـ ـ ت يألـ ــة التنفي ـ ـ نظر ـ ــاث ال ـ ـ ط بدأت ـ ـ دورهتـ ــا األربمـ ــنيث تنقـ ــيا باملبـ ــادج
التوجيدية العداد البذغات الورنية الواردة من األرـراي املدرجـة املرفـا األول لذتفاقيـةث ا ـاء
الثــاة مبــادج توجيديــة لتفاقيــة األمــم املتحــدة االراريــة بخــا تعــري املنــاا فيمــا يتم ــا بتقــدع
البذغات الورنيةب (املخار إليدا فيما بمد باملبادج التوجيدية العداد البذغات الورنية)(.)7
 -16وسـ مت يألــة التنفيـ مــس التقـدير مبــا جـاء الورقــة التقنيـة املنقحــة و َّ
احملدثـة الــو أعــدهتا
األمانــة بخــا تنقــيا املبــادج التوجيديــة العــداد البذغــات الورنيــة( .)8وتبــني ـ الورقــة األحكــام
الواردة استنتاجات يألة التنفي دورهتا الثانية واألربمني واآلراء املقدمة من األرراي(.)9
 -17ور بت يألة التنفي إىل األمانة أ تنظم ح قة عمل قبل انمقاد دورهتـا الرابمـة واألربمـني
بتوجيـ ـ م ــن رئ ــيس اهليأل ــة ل مض ــي ق ــدم ا باملناقخ ــات املتم ق ــة بتنق ــيا املب ــادج التوجيدي ــة الع ــداد
البذغات الورنيةث مستخدمةا لل الورقة التقنية امل كورة الفقرة  16أعذ كمسامهة.
 -18ور بت يألة التنفي أيضـ ا إىل األمانـة أ تمـد تقريـرا عـن ح قـة الممـل املـ كورة الفقـرة 17
أعذ لتكو مبثابة مسامهة املناقخة املتم قة هب املسالة الدورة الرابمة واألربمني ل ديألة.
 -19ووافق ــت يأل ــة التنفيـ ـ ع ـ مواص ـ ة عم د ــا املتم ــا بتنق ــيا املب ــادج التوجيدي ــة الع ــداد
البذغــات الورنيــة دورهتــا الرابمــة واألربمــني بعيــة و ــس املبــادج التوجيديــة َّ
احملدثــة ص ــيعتدا
__________

()6
()7
()8
()9
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مخرو الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBI/2015/L.23
ترد الوثيقة .FCCC/CP/1999/7
.FCCC/TP/2015/3
تخمل اآلراء املقدمة من األرراي اآلراء املقدمـة اسـتعابةا لـدعوة مـؤ ر األرـراي
دورتيدا األربمني والثانية واألربمني.
املقدمة استعابةا لدعوة يألة التنفي

دورتـ السـابمة عخـرة واآلراء
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الندائي ــة وتوص ــية م ــؤ ر األر ـ ـراي ب ــالنظر فيد ــا واعتماد ــا
الثاة/نوفمرب  2016
).

دورت ـ ـ الثاني ــة والمخ ـ ـرين (تخ ـ ـرين

 -20وأحارت يألة التنفيـ ع مـ ا باآلثـار التقديريـة املرتتبـة املياانيـة ع ـ األنخـطة املقـرر أ
تنف ـ ا األمانــة واملخــار إليدــا الفقــرة  17أعــذ  .ور بــت إىل األمانــة أ تضــط س بــاالجراءات
الستنتاجات ر نا بتوافر موارد مالية تكمي ية.
الو املط وبة

ال -تقرير ر ررر عر ر ررا بي ن ر ر ر ا ق ر ر ر ائم الجر ر ررر ال طنير ر ررة لغ ر ر ر اا الد يئر ر ررة الققدمر ر ررة مر ر ررا
األطرال القد جة القر ا األ ل ل تف قية عا الفتري 2013-1990
(البند الفرعي (3د) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال ج سـ ــتدا األوىل
 -21نظ ــرت يألـ ــة التنفي ـ ـ
وأحار ــت ع م ـ ـ ا باملم ومـ ــات ال ـ ـواردة الوثيق ــة  .FCCC/SBI/2015/21وأدىل ببيـ ــا ممث ــل أحـ ــد
األرراي.

ه ء -تقريرر التجقير القح سرربة السررن القتعلررا بر ألطرال القد جررة ر القر ررا بر ء
بق جب بر ت ك ل كي ت عا ع م 2015
(البند الفرعي (3ه) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتدا األوىل.
 -22نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
وأوصـ ـ ــت مـ ـ ــؤ ر األر ـ ـ ـراي المامـ ـ ــل بوصـ ـ ــف اجتمـ ـ ــا األر ـ ـ ـراي بروتوكـ ـ ــول كيوتـ ـ ــو (مـ ـ ــؤ ر
األرراي/اجتم ـ ـ ـ ـ ـ ــا األرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراي) ب ـ ـ ـ ـ ـ ــا حي ـ ـ ـ ـ ـ ــيط ع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا باملم وم ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواردة الوثيق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 FCCC/KP/CMP/2015/6و.Add.1/Rev.1
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ابع ا -القعل مر ر ا الققدمرررة مرررا األط ر ررال غيرررر القد ج ررة ر ر القر ررا األ ل
ل تف قية
(البند  4من جدول األعمال)

ألف -القعل م ا ال ا ي
القر ا األ ل ل تف قية

الب غ ا ال طنية الققدمة ما األطرال غير القد جة ر

(أُبقي البند الفرعي (4أ) من جدول األعمال مم قا)

ب ء -عقل ريا الخبراء االستش القعن ب لب غ ا ال طنيرة الققدمرة مرا األطررال
غير القد جة القر ا األ ل ل تف قية
(البند الفرعي (4ب) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ـ ا البنــد الفرعـي مــن جــدول األعمــال ج ســتيدا األوىل والثانيــة
 -23نظـرت يألــة التنفيـ
وكــا ممرو ـا ع يدــا الوثــائا  FCCC/SBI/2015/17و FCCC/SBI/2015/18وFCCC/SBI/2015/20
و .FCCC/SBI/2015/INF.13و ا سة األوىلث وافقت يألة التنفي ع ـ النظـر ـ ا البنـد الفرعـي
مــن ج ـدول األعمــال مخــاورات غــري ر يــة تخــرتك تيســري ا الســيدة ب ــوم والســيدة آ را وســن
(ساموا) .و ا سة الثانيةث نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)10
 -2االستنت ج ا
 -24أحارــت يألــة التنفيـ ع مـ ا بالتقــارير املرح يــة( )11لفريــا اخلـرباء الستخــارط املمــق بالبذغــات
الورنية املقدمة من األرراي غري املدرجة املرفا األول لذتفاقية (فريا اخلرباء الستخارط).
 -25ورحبــت يألــة التنفي ـ بالتقــدم ال ـ ط أحــرق فريــا اخل ـرباء الستخــارط
برنامج عم لمام )12(2015ث مس الرتكيا ع التكيفث مبا لل ما ي ي

مواص ـ ة تنفي ـ

تنظـ ــيم ثـ ــذث ح قـ ــات عمـ ــل تدريبيـ ــة إق يميـ ــة بخـ ــا تقيـ ــيم القاب يـ ــة ل تـ ــاثر
(أ)
()13
والتكيف ث حصل خذهلا ع التدريب  114خبريا من  79ررفـ ا غـري مـدرج املرفـا األول
__________

()10
()11
()12
()13
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مخرو الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBI/2015/L.21
 FCCC/SBI/2015/17و FCCC/SBI/2015/18و FCCC/SBI/2015/20و.FCCC/SBI/2015/INF.13
_http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_work
متـ ــاح
.plan.pdf
انظر الوثيقة  FCCC/SBI/2015/20لذرذ ع التقرير املتم ا حب قات الممل التدريبية االق يمية الثذث.
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لذتفاقية .وأعربت يألة التنفي عن امتناهنا حلكومات مجدورية لو الدميقرارية الخمبية وبـاراغواط
واملعرب لستضافتدا ح قات الممل()14؛
(ب) حتــديث املـواد التدريبيــة املتم قــة بتقيــيم القاب يــة ل تــاثر والتكيــف( )15الــو و ــمدا
فريا اخلرباء الستخارط واخترب ا خذل ح قات الممل التدريبية االق يمية امل كورة أعذ ؛
(ج) تنظــيم ح قــة عمــل تدريبيــة إق يميــة( )16ل منطقــة األفريقيــة بخــا إعــداد التقــارير
احملدثة لفرتة السنتني بو ث أملانياث الفرتة مـن  23إىل  25شـبا//فرباير  .2015وشـارك
ما وموع  48خبريا ورنيا ميث و  43ررفا من املنطقة األفريقيـة مـن األرـراي
ح قة الممل
غري املدرجة املرفا األول؛
(د) تنظ ــيم وع ــرض ت ــس ح ق ــات دراس ــية ش ــبكية ش ــارك فيد ــا م ــا وموعـ ـ 171
مخــارك اث ث ــذث ح قــات مند ــا بخــا تقي ــيم التخفيــف واثنت ــا بخــا إع ــداد الق ـوائم الورني ــة ــرد
وب اتصال دينامي وفمال مـن حيـث التك فـة؛
غاقات الدفيألة .و ثل احل قات الدراسية الخبكية أس َ
فدي كن عـددا كبـريا مـن اخلـرباء الـورنيني مـن ت قـي املم ومـات التقنيـة وتقاسـم خـرباهتم مـس مجدـور
كبريث ومن مث تسا م بفمالية ت بية فريا اخلرباء الستخارط احتياجات األرـراي غـري املدرجـة
املرفا األول .وأشارت يألة التنفي بارتياح إىل ا الخكل ا ديد ال ط ميكن أ يب ـس مجدـوراكبـريا
من املمارسني؛ وشعمت فريا اخلرباء الستخارط ع مواص ة ا النخا/؛
( ـ) إص ــدار دورات فري ــا اخل ـ ـرباء الستخ ــارط ل ــتم م االلكـ ــرتوة املتم ق ــة ب عـ ــداد
البذغات الورنية املقدمة من األرراي غري املدرجة املرفا األولث و ي متاحة من خذل نظام
األمانة اخلاص ب دارة التم م( .)17وحىت  25تخرين الثاة/نوفمرب 2015ث كا قد سعل
الـدورات مـا وموعـ  110خـرباء .وشـعمت يألـة التنفيـ فريـا اخلـرباء الستخـارط ع ـ مواصـ ة
حتديث دورات التدريبية ع االنرتنت؛
(و) مواص ة تطوير قاعدة بيانات تفاع ية ع االنرتنت بخـا مـواد تدريبيـة هتـدي
إىل دع ــم تق ــدع التق ــارير الورني ــةث األم ــر ال ـ ط س ــيتيا ماي ــدا م ــن التم ــاو ب ــني اخل ـرباء ال ــورنيني
ومي ّكندم من تبادل اخلربات والدروس املستفادة من أجل حتسني تقارير م الورنية.
__________

()14
()15
()16
()17
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ُعقدت فيينتيا ث مجدورية لو الدميقرارية الخـمبيةث الفـرتة مـن  29حايرا /يونيـ إىل  3وق/يوليـ 2015؛
وأسونس ــيو ث ب ــاراغواطث الف ــرتة م ــن  27إىل  31وق/يوليـ ـ 2015؛ ومـ ـراكاث املع ــربث الف ــرتة م ــن 28
أي ول/سبتمرب إىل  2تخرين األول/أكتوبر .2015
متاحة >.<http://unfccc.int/349.php
انظر الوثيقة  FCCC/SBI/2015/17لذرذ ع التقرير املتم ا حب قة الممل.
ميكن الوصول إىل دورات التم م االلكرتوة نظام إدارة التم م ><http://unfccc.int/349.phpث حيث يُتاح
أيضـا مـا ـو موجـود لفريـا اخلـرباء الستخـارط مـن مـواد تدريبيـة العــداد البذغـات الورنيـة املقدمـة مـن األرـراي
غري املدرجة املرفا األول.

GE.16-01209

FCCC/SBI/2015/22

 -26ورحبـ ـ ــت يألـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ رذق الربنـ ـ ــامج التـ ـ ــدري املخـ ـ ــار إلي ـ ـ ـ الفقـ ـ ــرة  4مـ ـ ــن
املقــرر /20م أ 19-مــن أجــل تمايــا قــدرة اخلـرباء املميَّنــني قائمــة خـرباء التفاقيــة االراريــة ع ـ
إجـراء حت يــل تقــق ل تقــارير احملدثــة لفــرتة الســنتني بطريقــة تتســم بالكفــاءة والفماليــة()18؛ ولحظــت
م ــس التق ــدير أ  122خب ـريا ق ــد أكم ـوا الربن ــامج الت ــدري بنع ــاح و ـم اآل مؤ ــو ليص ــبحوا
أعضــاء فريــا اخلـرباء التقنيــني الـ ين يضــط مو بالتح يــل التقــق ل تقــارير احملدثــة لفــرتة الســنتني.
وش ــعمت يأل ــة التنفي ـ خ ـرباء آخ ـرين قائم ــة خ ـرباء التفاقي ــة االراري ــة ع ـ إج ـراء الت ــدريب
وشعمت األرراي الو مل تمني بمد خرباء ع أ تفمل لل .
 -27وأشارت يألة التنفي إىل أ فريا اخلرباء الستخارط يمتام تنظـيم ح قـات عمـل تدريبيـة
إق يمية بخا إعداد التقارير احملدثة لفرتة السنتني عام 2016ث ر نا بتوافر املوارد املالية.
 -28وحثــت يألــة التنفي ـ الب ــدا املتقدمــة األر ـراي املدرجــة املرفــا الثــاة لذتفاقيــة ومــن
يستطيس لل من الب دا املتقدمة األرراي األخرى ع توفري املوارد املالية الذقمة لتمكني فريـا
اخل ـ ـرباء الستخ ــارط م ــن تنفي ـ ـ األنخ ــطة املق ــررة وفق ـ ـ ا لربن ــامج عم ـ ـ ل ف ــرتة . 2018-2016
وشــعمت يألــة التنفي ـ أيض ـ ا فريــا اخل ـرباء الستخــارط ع ـ أ يرتــب حبســب األولويــة عناص ـر
برنامج عم لمـام  2015الـو مل تُ َّنفـ بمـد .ودعـت أيضـا الـربامج واملنظمـات املتمـددة األرـراي
إىل التماو مس فريا اخلرباء الستخارطث حسب القتضاءث تقدع الـدعم التقـق لررـراي غـري
املدرجة املرفا األول من أجل إعداد بذغاهتا الورنية وتقارير ا احملدَّثة لفرتة السنتني.
 -29وأحار ــت يأل ــة التنفيـ ـ ع مـ ـا باآلث ــار التقديري ــة املرتتب ــة امليااني ــة ع ـ ـ األنخ ــطة ال ــو
سيضط س هبا فريا اخلرباء الستخارطث مبساعدة من األمانةث مبا فيدا ح قات الممـل املخـار إليدـا
الفقرة  27أعذ (.)19
 -30ور بت يألة التنفيـ إىل األمانـة أ تضـط س بـاالجراءات املط وبـة
ر ن ا بتوافر املوارد املالية.

جيم -تقديم الدعم الق ل

ـ السـتنتاجات

التقن

(البند الفرعي (4ج) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ا البند الفرعي من جدول األعمال ج ستيدا األوىل والثانيـة
 -31نظرت يألة التنفي
وك ـ ــا ممرو ـ ـا ع يد ـ ــا الوثيقت ـ ــا  FCCC/SBI/2015/INF.15و .FCCC/CP/2015/4و ا س ـ ــة
__________

( )18انظر > <http://unfccc.int/8621.phpل مايد من املم ومات عن برنامج التدريب.
( )19انظر الوثيقة FCCC/SBI/2015/18ث املرفـاث لذرـذ ع ـ الحتياجـات املقـدرة مـن املـوارد لتنفيـ برنـامج عمـل
فريا اخلرباء الستخارط ل فرتة .2018-2016
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األوىلث اقرتح الرئيس إعداد مخرو استنتاجات بخـا ـ ا البنـد الفرعـيث بالتخـاور مـس األرـراي
املدتمة .و ا سة الثانيةث نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)20
 -2االستنت ج ا
 -32أحارت يألة التنفي ع م ا باملم ومات الو قدمتدا أمانة مرفا البيألة الماملية بخا الدعم
املايل املقدم من املرفا إىل األرراي غري املدرجة املرفـا األول لذتفاقيـة (األرـراي غـري املدرجـة
املرفا األول) من أجل إعداد البذغات الورنية والتقارير احملدثة لفرتة السنتني(.)21
 -33ودعــت يألــة التنفي ـ مرف ــا البيألــة المامليــة إىل مواص ـ ة تق ــدع مم ومــات مفص ـ ة ودقيق ــة
ومناسبة التوقيت وكام ة عن أنخطت املتم قـة ب عـداد البذغـات الورنيـة لررـراي غـري املدرجـة
املرفــا األولث مبــا يخــمل مم ومــات عــن تــاريى املوافقــة ع ـ التمويــل وصــري املبــالة .كمــا دعــت
مرفــا البيألــة المامليــة إىل مواص ـ ة تقــدع مم ومــات عــن التــاريى التق ـري ال ــام مخــاريس البذغــات
الورنيةث والتاريى التقري لتقدع البذغـات الورنيـة بصـيعتدا الندائيـة إىل األمانـةث لكـي تنظـر فيدـا
يألة التنفي دورهتا اخلامسة واألربمني (تخرين الثاة/نوفمرب .)2016
 -34ودعــت يألــة التنفيـ كـ ل مرفــا البيألــة المامليــة إىل مواصـ ة تقــدع مم ومــات مفصـ ة ودقيقــة
ومناسبة التوقيت وكام ة عن أنخطت املتم قة ب عداد التقارير احملدثة لفرتة السنتنيث مبـا يخـمل مم ومـات
ع ــن ت ــاريى ر ــب التموي ــل وت ــاريى املوافق ــة ع ـ التموي ــل وص ــري املب ــالةث فض ـذا ع ــن إعط ــاء الت ــاريى
التقري لتقدع التقارير إىل األمانةث لكي تنظر فيدا يألة التنفي دورهتا الرابمة واألربمني.
 -35ولحظــت يألــة التنفي ـ أ  16ررف ـا مــن األر ـراي غــري املدرجــة املرفــا األول قــدمتث
حىت  1كانو األول/ديسمرب 2015ث تقارير ا احملدثة األوىل لفـرتة السـنتني وفقـ ا ل فقـرة (41أ) مـن
املق ـ ــرر /2م أ17-ث وأ م ـ ــن املتوق ـ ــس أ يق ـ ــدم  16ررفـ ـ ـ ا آخ ـ ــر م ـ ــن األرـ ـ ـراي غ ـ ــري املدرج ـ ــة
املرف ـ ــا األول تقارير ـ ــا احملدثـ ـ ـة األوىل لف ـ ــرتة الس ـ ــنتني حب ـ ــول  31ك ـ ــانو األول/ديس ـ ــمرب .2015
ولحظــت يألــة التنفي ـ كـ ل أ أمانــة مرفــا البيألــة المامليــة ت قــت وعا ــت حــىت  1كــانو األول/
ديسمرب  2015ما وموع  86ر ب ا من أرراي غري مدرجة املرفـا األول ل حصـول ع ـ ويـل
تُمد ب تقارير ا احملدثة األوىل لفرتة السنتنيث قُدِّم  38ر ب ا مندا بمد إحالـة تقريـر مرفـا البيألـة المامليـة
إىل م ــؤ ر األر ـراي دورت ـ المخ ـرين()22ث كم ــا ت ق ــت وعا ــت ثذث ـة ر ب ــات م ــن أر ـراي غ ــري
مدرجة املرفا األول ل حصول ع ويل تُمد ب تقارير ا احملدثة الثانية لفرتة السنتني.
 -36ولحظـ ــت يألـ ــة التنفي ـ ـ المـ ــدد الكبـ ــري مـ ــن التقـ ــارير املتـ ــاخرة حـ ــىت  1كـ ــانو األول/
ديسمرب 2015ث ولكندـا أقـرت بالتحـديات الـو تواجددـا األرـراي غـري املدرجـة املرفـا األول
__________

( )20مخرو الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBI/2015/L.24
( FCCC/SBI/2015/INF.15 )21و.FCCC/CP/2015/4
(.FCCC/SBI/2014/INF.22 )22
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لتقـ ــدع تقارير ـ ــا احملدثـ ــة لفـ ــرتة السـ ــنتني الوقـ ــت املناسـ ــب .وأشـ ــارت إىل الفقـ ــرة (41أ) مـ ــن
املقـرر /2م أ 17-الــو تــنص ع ـ أ تقــدم األرـراي غــري املدرجــة املرفــا األولث مبــا يتفــا مــس
قدراهتا ومسـتوى الـدعم املقـدم هلـا مـن أجـل إعـداد التقـاريرث تقارير ـا َّ
احملدثـة األوىل لفـرتة السـنتني
حب ــول كــانو األول /ديســمرب  .2014وشــعمت يألــة التنفي ـ األر ـراي غــري املدرجــة املرفــا
األول الو مل تقدم تقارير ا احملدَّثة األوىل لفرتة السنتنيث ع أ تستكمل ت التقارير وتقـدمدا
الوقت املناسب.
 -37وأشــارت يألــة التنفي ـ إىل الفقــرة (41د) مــن املقــرر /2م أ17-ث فاكــدت مــن جديــد
حثدا( )23األرراي غري املدرجـة املرفـا األول الـو ل يـاال يتمـني ع يدـا تقـدع ر باهتـا إىل مرفـا
البيألة المامليةث حسب القتضاءث من أجل احلصول ع دعم العداد تقارير ا احملدثـة األوىل لفـرتة
الوقــت املناســب .وباال ــافة إىل لل ـ ث شــعمت يألــة التنفي ـ
الســنتنيث ع ـ أ تفمــل لل ـ
وكــالت مرفــا البيألــة المامليــة ع ـ مواص ـ ة تيســري إعــداد وتقــدع مقرتحــات املخــاريس ال ـواردة مــن
األرراي غري املدرجة املرفا األول من أجل إعداد تقارير ا احملدثة لفرتة السنتني.
 -38وأحارــت يألــة التنفي ـ ع م ـ ا باملم ومــات الــو قــدمدا مرفــا البيألــة المامليــة تقريــر إىل
مؤ ر األرراي دورت احلادية والمخرين( )24بخا االجراءات املتاحة لتسديل حصول األرراي
غــري املدرجــة املرفــا األول ع ـ التمويــل مــن أجــل إعــداد بذغاهتــا الورنيــة وعــدد مــن تقارير ــا
احملدثة لفرتة السنتني بتقدع ر ب واحد.
 -39وأحارت يألة التنفي ع ما أيضا باملم ومات الو قـدمدا مرفـا البيألـة المامليـة عـن برناوـ
اخلاص بالدعم المـاملي مـن أجـل إعـداد البذغـات الورنيـة والتقـارير احملدثـة لفـرتة السـنتني (برنـامج
ال ــدعم الم ــاملي)ث ورحب ــت باألنخ ــطة ال ــو نـُ ّفـ ـ ت ع ــام  2015وال ــو حصـ ـ ت م ــن خذهل ــا
األرراي غري املدرجة املرفا األول ع املساعدة التقنية( .)25وشـعمت يألـة التنفيـ األرـراي
غري املدرجة املرفا األول ع الستفادة من الفرص املتاحة إرار برنامج الدعم الماملي مـن
أجل احلصول ع املساعدة والدعم التقنيني.
 -40وأشــارت يألــة التنفيـ إىل الط ــب( )26املقــدم مــن األرـراي غــري املدرجــة املرفــا األول
ل حص ــول ع ـ دع ــم تق ــق إ ــا هب ــدي الند ــوض بق ــدراهتا احمل ي ــة تيس ـريا لذس ــتمرار الوف ــاء
بالتاامدا بتقدع التقاريرث فحثت الب دا املتقدمة األرراي املدرجة املرفا الثاة لذتفاقيةث ومن
__________

()23
()24
()25
()26
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FCCC/SBI/2012/15ث الفقرة .53
FCCC/CP/2015/4ث الصفحة .12
برنــامج الــدعم المــاملي مخــرو يخــرتك إدارت ـ برنــامج األمــم املتحــدة االمنــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة ل بيألــةث
هبــدي تمايــا الــدعم املقــدم إىل األرـراي غــري املدرجــة املرفــا األول العــداد بذغاهتــا الورنيــة وتقارير ــا احملدثــة
لفرتة السنتني الوقت املناسب.
FCCC/SBI/2015/10ث الفقرة .29
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يستطيس لل من الب دا املتقدمة األرراي األخرىث ع تقدع موارد ماليـة لتمكـني األمانـة مـن
تنفي األنخطة لات الص ة املقررة اعتبارا من آلار/مارس .2016
 -41ولحظ ــت يأل ــة التنفي ـ بارتي ــاح أن ـ ح ــىت  1ك ــانو األول/ديس ــمرب 2015ث قُ ـدم م ــن
األر ـراي غ ــري املدرج ــة املرف ــا األول  147بذغ ـا ورني ـا أولث و 110بذغ ــات ورني ــة ثاني ــةث
و 13بذغا ورنيا ثالثاث وبذغا ورنيا رابمـا واحـداث وبذغـا ورنيـا خامسـا واحـدا .وأشـارت أيضـا
إىل أن ث حب ول هناية عام 2015ث يتوقس تقدع  20بذغ ا ورني ا ثاني ا و 11بذغـ ا ورنيـ ا ثالثـ ا مـن
األرراي غري املدرجة املرفا األول.

ال -التق ير الق جزي بشأن التحليرل التقنر للتقر ير القحدثرة لفترري السرنتيا الققدمرة
ما األطرال غير القد جة القر ا األ ل ل تف قية
(البند الفرعي (4د) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتدا األوىل.
 -42نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
وأحار ـ ــت ع مـ ـ ـا بالتق ـ ــارير امل ـ ــوجاة األربم ـ ــة املتاح ـ ــة ح ـ ــىت اآل املوق ـ ــس الخ ـ ــبكي لذتفاقي ـ ــة
االرارية(.)27

خ مس ا -القس ئل القتعلقة بآلي ا بر ت ك ل كي ت
(البند  5من جدول األعمال)

ألف -استعراض طرائا إجراءاا آلية التنقية النظيفة
(البند الفرعي (5أ) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال ج سـتيدا األوىل والثانيـة.
 -43نظرت يألة التنفي
و ا ســة األوىلث وافقــت يألــة التنفي ـ ع ـ النظــر ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال
مخ ــاورات غ ــري ر ي ــة يخ ــرتك تيس ــري ا الس ــيدة كارولين ــا أت ــونن (فن ن ــدا) والس ــيد جف ــرط س ــبونر
(جامايكا) .و ا سة الثانيةث نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)28
 -2االستنت ج ا
 -44واص ـ ت يألــة التنفي ـ نظر ــا
التنمية النظيفة.

التعي ـريات املمكــن إجراق ــا ع ـ ررائــا وإج ـراءات آليــة

__________

(.<www.unfccc.int/8722> )27
( )28مخرو الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBI/2015/L.28
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 -45ووافقت يألة التنفي ع مواص ة النظر دورهتا الرابمة واألربمني التعيـريات املمكـن
إجراق ــا ع ـ ررائــا وإج ـراءات آليــة التنميــة النظيفــةث مــس مراعــاة أولويــات األر ـراي فيمــا يتم ــا
هب املسالة.

ب ء -استعراض القب ئ الت جيهية للتنفيذ القشترك
(البند الفرعي (5ب) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال ج سـتيدا األوىل والثانيـة.
 -46نظرت يألة التنفي
و ا ســة األوىلث وافقــت يألــة التنفي ـ ع ـ النظــر ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال
مخاورات غري ر ية يخرتك تيسري ا السيد دمييتار نيكـوي (فرنسـا) والسـيد يـاو أوسـافو (غانـا).
و ا سة الثانيةث نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)29
 -2االستنت ج ا
 -47واصـ ت يألــة التنفيـ النظــر اســتمراض املبــادج التوجيديــة لتنفي ـ املــادة  6مــن بروتوكــول
كيوتو(( )30املخار إليدا فيما بمد باملبادج التوجيدية ل تنفي املخـرتك)ث وفقـ ا ل فقـرات  16-14مـن
املقرر /6م أإ.8-
املسالة دورهتا الرابمة واألربمـني ع ـ
 -48ووافقت  يألة التنفي ع مواص ة النظر
ميسرا املخاورات غري الر يـة بخـا ـ ا البنـد الفرعـي مـن
أساس نص مخرو املقرر ال ط اقرتح ّ
مرفا الوثيقة .FCCC/SBI/2015/L.30
جدول األعمال والوارد

جيم -طرائ ررا تسر رري م اص ررلة إص رردا ح ررداا خف ررا االنبع ثر ر ا ر ر إطر ر التنفي ررذ
القشترك نقل حي ته احتي ه
(البند الفرعي (5ج) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتيدا األوىل
 -49نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
والثانيــة .و ا ســة األوىلث اقــرتح الـرئيس إعــداد مخــرو اســتنتاجات بخــا ـ ا البنــد الفرعــيث
بالتخــاور مــس األرـراي املدتمــة .و ا ســة الثانيــةث نظــرت يألــة التنفيـ الســتنتاجات الـواردة
أدنا واعتمدهتا(.)31
__________

( )29مخرو الستنتاجات املقدم
( )30املقرر /9م أإ1-ث املرفا.
( )31مخرو الستنتاجات املقدم
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 -2االستنت ج ا
 -50واص ت يألة التنفي نظر ا ررائا تسريس مواص ة إصدار وحدات خفـيف النبماثـات
إرار التنفي املخرتك ونقل حياقهتا واحتياق اث وفق ا ل فقرة  16من املقرر /1م أإ.8-
 -51وأكم ت يألة التنفي نظر ا

املسالة.

ال -تقرير مدير سجل القع م ا الد ل بق جب بر ت ك ل كي ت
(البند الفرعي (5د) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال
 -52نظ ــرت يألـ ــة التنفي ـ ـ
وأحارت ع م ا بالوثيقة .FCCC/SBI/2015/INF.12

ج سـ ــتدا األوىل

س س ا -القس ئل القتعلقة بأقل البلدان نق ا
(البند  6من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ا البند من جدول األعمـال ج سـتيدا األوىل والثانيـة .وكـا
 -53نظرت يألة التنفي
ممرو ـ ا ع يد ــا الوثــائا  FCCC/SBI/2015/19و Corr.1و .FCCC/SBI/2015/INF.14و ا س ــة
األوىلث دعا الرئيس السيد بـاتو كريخـنا أوبـريو (نيبـال)ث رئـيس فريـا اخلـرباء املمـق باقـل الب ـدا منـواث
إىل تقــدع تقريــر عــن أنخــطة الفريــا .و ا ســة نفســداث وافقــت يألــة التنفي ـ ع ـ النظــر ـ ا
البنــد مــن جــدول األعمــال مخــاورات غــري ر يــة ييســر ا الســيد مامــادو وناديــا (بوركينــا فاســو).
و ا سة الثانيةث نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)32
 -2االستنت ج ا
 -54أحارــت يألــة التنفيـ ع مـا بــالتقرير الخــفوط املقــدم مــن رئــيس فريــا اخلـرباء املمــق باقــل
الب دا منوا (فريا اخلـرباء) عـن تنفيـ برنـامج عمـل فريـا اخلـرباء ل فـرتة 2015-2014ث وأعربـت
لفريا اخلرباء عن تقدير ا ل تقدم احملرق إرار برنامج عم (.)33
 -55ورحب ــت يأل ــة التنفيـ ـ ب ــالتقرير املتم ــا بالجتم ــا الث ــامن والمخـ ـرين لفري ــا اخلـ ـرباء()34ث
املمقـ ــود أنتانانـ ــاريفوث مدغخـ ــقرث الفـ ــرتة مـ ــن  12إىل  16أي ول/سـ ــبتمرب 2015ث وبورقـ ــة
املم وم ــات املتم ق ــة مبم ــرض خط ــط التكي ــف الورني ــة وح ق ــات المم ــل التدريبي ــة االق يمي ــة بخ ــا
__________

( )32مخرو الستنتاجات املقدم
( )33متاح >.<unfccc.int/7984
( FCCC/SBI/2015/19 )34و.Corr.1
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خطط التكيف الورنيـة()35ث واملنخـورات الصـادرة عـن فريـا اخلـرباء إرـار برنـامج الممـل املخـار
إلي الفقرة  54أعذ ( )36والتقدم احملرق فيما يتصل مبنصة خطط التكيف الورنية.
 -56وأعربت يألة التنفي عن خالص تقدير ا لفريا اخلرباء ملـا قدمـ مـن توجيـ ودعـم قيّمـني
ألقل الب دا منوا.
 -57وأعربت عذوة ع لل عن امتناهنا ل عدات التالية
حكومـ ــة مصـ ــرث لستضـ ــافة ح قـ ــة الممـ ــل التدريبيـ ــة االق يميـ ــة بخـ ــا خطـ ــط
(أ)
التكيف الورنية ألقل الب دا منـوا النارقـة باالنك يايـة مشـال أفريقيـا وغـرب أفريقيـاث املمقـودة
القا رةث مصرث الفرتة من  27إىل  31وق/يولي 2015؛
(ب) حكوم ــة ميامن ــارث لستض ــافة ح ق ــة المم ــل التدريبي ــة االق يمي ــة بخ ــا خط ــط
التكي ــف الورني ــة ل منطق ــة اآلس ــيويةث املمق ــودة ي ــانعو ث ميامن ــارث الف ــرتة م ــن  10إىل 14
آب/أغسطس 2015؛
(ج) حكومــة مدغخــقرث لستضــافة ح قــة الممــل التدريبيــة االق يميــة بخــا خطــط
التكي ــف الورني ــة ألق ــل الب ــدا منـ ـوا وال ــدول ا اري ــة النارق ــة بالربتعالي ــة أفريقي ــاث املمق ــودة
أنتانانــاريفو الفــرتة مــن  7إىل  11أي ول/ســبتمرب 2015ث والجتمــا الثــامن والمخ ـرين لفريــا
اخلرباء املخار إلي الفقرة  55أعذ ؛
(د) حكوم ــة النيع ــرث لستض ــافة ح ق ــة المم ــل التدريبي ــة االق يمي ــة بخ ــا خط ــط
التكي ــف الورني ــة ألق ــل الب ــدا منـ ـوا النارق ــة بالفرنس ــيةث املمق ــودة ني ــاميث النيع ــرث الف ــرتة
من  28أي ول/سبتمرب إىل  2تخرين األول/أكتوبر .2015
 -58ونو ت يألة التنفي بالفوائد الو جتنيدا أقـل الب ـدا منـوا األرـراي مـن عقـد اجتماعـات
فريــا اخل ـرباء وأنخــطت االق يميــة أقــل الب ــدا منــواث وشــعمت فريــا اخل ـرباء ع ـ مواص ـ ة ـ
املمارسة.
 -59وأعربت عن امتناهنا حلكومة أيرلندا ملا تقدم من دعم مايل ألعمال فريا اخلرباء.
__________

(.FCCC/SBI/2015/INF.14 )35
(Best Practices and Lessons Learned in Addressing Adaptation in Least Developed Countries, Volume )36
3; Information Paper on How the Process to Formulate and Implement National Adaptation Plans
can be Supported in Least Developed Countries; Regional Synergy in Addressing Adaptation through
the National Adaptation Programmes of Action and the Process to Formulate and Implement
National Adaptation Plans in the Least Developed Countries; and Strengthening Gender

 .Considerations in Adaptation Planning and Implementation in the Least Developed Countriesو ـ
املنخورات وغري ا من املطبوعات الصادرة عن فريا اخلرباء متاحة >.<unfccc.int/6110
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 -60ورحبت يألة التنفي باملخاركة النخطة ألقل الب دا منوا عم يـة صـياغة وتنفيـ خطـط
التكيف الورنية.
 -61ولحظت يألة التنفي أ  32مقرتح ا من مقرتحات مخاريس تنفي برامج عمل التكيف
الورنية وعم ية صياغة خطط التكيـف الورنيـةث تب ـة قيمتدـا االمجاليـة  235.7م يـو دولر مـن
دولرات الوليــات املتحــدةث قــد أجاق ــا مــن الناحيــة الفنيــة مرفــا البيألــة المامليــةث لكندــا مــا قالــتث
حىت  30حايرا /يوني 2015ث تنتظر التمويل إرار صندوق أقل الب دا منوا(.)37
 -62ولحظت يألة التنفي مس التقدير التمددات ا ديدة الو قدمتدا األرـراي إىل صـندوق
أقل الب دا منواث ودعت األرـراي األخـرى القـادرة ع ـ القيـام بـ ل إىل املسـامهة الصـندوقث
إدراكـ ـ ا مل ــا يكتس ــي دع ــم التنفي ـ ـ الكام ــل لـ ـربامج المم ــل الورني ــة ل تكي ــف م ــن أمهي ــة ت بي ــة
األج ــني
احتياج ــات التكي ــف امل ح ــة والفوري ــةث وبن ــاء الق ــدرة ع ـ وط ــيط التكي ــف وتنفي ـ
املتوسط والطويلث وإجناح عم ية صياغة خطط التكيف الورنية وتنفي ا.
هبمـة
 -63ولحظت يألة التنفي مـس التقـدير أيضـا اسـتمرار فريـا اخلـرباء التمامـل والتمـاو ّ
م ــس ن ــة التكي ــف واهليأل ــات األخ ــرى املنخ ــاة مبوج ــب التفاقي ــةث وبرن ــامج عم ــل ن ــريوو املتم ــا
بتـاثريات تعـري املنـاا والقاب يـة ل تـاثر بـ والتكيـف ممـ ث ووموعـة واسـمة مـن املنظمـات والوكـالت
واملراكا االق يمية املمنية .ور بت إىل فريا اخلرباء أ يواصل تمايا ا التماو .

س بع ا -خطط التكيف ال طنية

(البند  7من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتيدا األوىل والثاني ــةث
 -64نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ممرو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ع يد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الوث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائا  FCCC/SBI/2015/19و Corr.1وFCCC/CP/2015/4
و FCCC/CP/2015/3و FCCC/SB/2015/2و FCCC/SBI/2015/INF.11و.FCCC/SBI/2015/INF.14
وأدىل ببيا ممثل أحد األرراي .و ا سة األوىلث وافقت يألة التنفي ع النظر ـ ا البنـد
من جدول األعمال مخـاورات غـري ر يـة يخـرتك تيسـري ا السـيد يـنس فوغـل (الحتـاد األوروو)
والسيد وناديا .و ا سة الثانيةث نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)38
 -2االستنت ج ا
 - 65أحار ـ ــت يأل ـ ــة التنفيـ ـ ـ ع مـ ـ ـا باملم وم ـ ــات الـ ـ ـواردة
الفقرة  64أعذ .

الوث ـ ــائا املخ ـ ــار إليد ـ ــا

__________

(.FCCC/CP/2015/4 )37
( )38مخرو الستنتاجات املقدم
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 -66وأوصــت يألــة التنفيـ مبخــرو مقــرر( )39بخــا خطــط التكيــف الورنيــة لينظــر فيـ مــؤ ر
األرراي ويمتمد دورت احلادية والمخرين(.)40

ث من ا -تقرير لجنة التكيف

(البند  8من جدول األعمال)

القدا الا
ا البند من جدول األعمـال ج سـتيدا األوىل والثانيـةث وكـا
 -67نظرت يألة التنفي
ممرو ـ ـ ـ ا ع يدـ ـ ــا الوثيق ـ ـ ـة  .FCCC/SB/2015/2و ا سـ ـ ــة األوىلث دعـ ـ ــا ال ـ ـ ـرئيس السـ ـ ــيد خ ـ ـ ـوا
وفمايســرت (دولــة بوليفيــا املتمــددة القوميــات)ث الـرئيس املخــارك ل عنــة التكيــفث إىل تقــدع تقريــر
عن أنخطة ال عنة .و ا سة نفسداث وافقت يألة التنفي ع النظـر ـ ا البنـد مـن جـدول
األعمــال بــالقرتا مــس البنــد  4مــن جــدول أعمــال اهليألــة الفرعيــة ل مخــورة الم ميــة والتكنولوجيــة
( يألة املخورة) مخاورات غري ر ية يخـرتك تيسـري ا السـيد أنتـو ي ـرب (سويسـرا) والسـيدة
ماليا تالكاط (ناورو).
 -68و ا ســة الثانيــةث أوصــت يألــة التنفي ـ مبخــرو مقــرر
مؤ ر األرراي ويمتمد دورت احلادية والمخرين(.)42

()41

ـ املســالة لينظــر في ـ

ت سع ا -تقريررر اللجنررة التنفيذيررة آلليررة ا سر الد ليررة القعنيررة ب لخسر ئر األضررا
القرتبطة بتأثيراا تغير القن خ
(البند  9من جدول األعمال)

القدا الا
ا البند من جدول األعمـال ج سـتيدا األوىل والثانيـة .وكـا
 -69نظرت يألة التنفي
ممرو ا ع يدا الوثيقة  .FCCC/SB/2015/3و ا سة األوىلث دعا الرئيس السيدة بيبيتوا لتاسـي
(توفالو)ث الرئيسة املخاركة ل عنة التنفي يـة آلليـة وارسـو الدوليـة املمنيـة باخلسـائر واأل ـرار املرتبطـة
بتاثريات تعري املنااث إىل تقدع تقرير عن أنخطة ال عنة .و ا سة نفسداث وافقت يألة التنفيـ
ع ـ النظــر ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال بــالقرتا مــس البنــد  7مــن جــدول أعمــال يألــة
__________

()39
()40
()41
()42

GE.16-01209

لذرذ
لذرذ
لذرذ
لذرذ

ع
ع
ع
ع

نص مخرو املقررث انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2015/L.32/Add.1
النص بصيعت املمتمدةث انظر املقرر /4م أ.21-
نص مخرو املقررث انظر الوثيقة .FCCC/SB/2015/L.3
النص بصيعت املمتمدةث انظر املقرر /3م أ.21-
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املخورة مخـاورات غـري ر يـة يخـرتك
والسيدة بيث لفندر (كندا).

تيسـري ا السـيد كيخـا كومارسـينة (ترينيـداد وتوبـاغو)

 -70و ا ســة الثانيــةث أوصــت يألــة التنفي ـ مبخــرو مقــرر
مؤ ر األرراي ويمتمد دورت احلادية والمخرين(.)44

()43

ـ املســالة لينظــر في ـ

ع شرا -تط ير التكن ل جي ا نقله تنفيذ آلية التكن ل جي
(البند  10من جدول األعمال)

ألف -التقريررر السررن القشررترك للجنررة التنفيذيررة القعنيررة ب لتكن ل جي ر مركررز شرربكة
تكن ل جي القن خ 
(البند الفرعي (10أ) من جدول األعمال)
القدا الا
ا البند الفرعي من جدول األعمال ج ستيدا األوىل والثانيـة
 -71نظرت يألة التنفي
وكا ممرو ا ع يدـا الوثيقتـا  FCCC/SB/2015/1و .FCCC/SB/2015/INF.3و ا سـة األوىل
نفسـداث وافقــت يألـة التنفيـ ع ـ النظــر ـ ا البنــد الفرعـي مــن جـدول األعمــال بـالقرتا مــس
البند  5من جدول أعمال يألة املخورة مخاورات غري ر ية يخرتك تيسري ا السيد كارلوس
فولر (بي ا) والسيدة إلفريدط مور (النمسا).
 -72و ا ســة الثانيــةث أوصــت يألــة التنفي ـ مبخــرو مقــرر
مؤ ر األرراي ويمتمد دورت احلادية والمخرين(.)46

()45

ـ املســالة لينظــر في ـ

ب ء -برن مج ب ن ن االستراتيج لنقل التكن ل جي
(البند الفرعي (10ب) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ا البند الفرعي من جدول األعمال ج ستيدا األوىل والثانيـة
 -73نظرت يألة التنفي
وك ـ ـ ـ ــا ممرو ـ ـ ـ ـ ـا ع يد ـ ـ ـ ــا الوث ـ ـ ـ ــائا  FCCC/SBI/2015/16و FCCC/SB/2015/1وFCCC/CP/2015/4
و .Add.1و ا ســة األوىلث وافقــت يألــة التنفي ـ ع ـ النظــر ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
__________

()43
()44
()45
()46

22

لذرذ
لذرذ
لذرذ
لذرذ

ع
ع
ع
ع

نص مخرو املقررث انظر الوثيقة .FCCC/SB/2015/L.5/Rev.1
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األعمال مخاورات غري ر ية يخرتك تيسري ا السيد فولر والسيدة مور .و ا سة الثانيةث
نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)47
 -2االستنت ج ا
 -74رحبـت يألـة التنفيـ بتقريـر مرفــا البيألـة المامليـة عـن التقــدم احملـرق تنفيـ برنـامج بوقنــا
الس ـرتاتيعي املتم ــا بنقــل التكنولوجيــاث وباملم ومــات ال ـواردة لل ـ التقريــر عــن تمــاو املرفــا
املتواصل مس مركا وشبكة تكنولوجيا املناا(.)48
 -75ورحبت يألة التنفي أيض ا بالتقرير الندائي ل عنة التنفي ية املمنية بالتكنولوجيا عن تقيـيم
برنامج بوقنا السرتاتيعي( )49ال ط أُجنا هبدي تمايا فمالية آلية التكنولوجيا.
 -76ودع ــت يأل ــة التنفيـ ـ ال عن ــة التنفي ي ــة املمني ــة بالتكنولوجي ــا واا ــس الستخ ــارط ملرك ــا
وشبكة تكنولوجيا املناا إىل مراعاة التعارب املكتسـبة والـدروس املسـتفادة الـو ُحـددت تقريـر
التقييم املخار إلي الفقرة  75أعذ عند إعداد خطط عم دما املقب ة.
 -77ودعت يألة التنفي أيضـا األرـراي ومركـا وشـبكة تكنولوجيـا املنـاا والكيانـات األخـرى
لات الصـ ة المام ــة وــال تطــوير التكنولوجيــا ونق دــا إىل الممــل بالتوصــيات ال ـواردة التقريــر
املخــار إلي ـ الفقــرة  75أعــذ وشــعمت مرفــا البيألــة المامليــة والكيانــات املاليــة األخــرى لات
الص ة ع النظر فيدا.
 -78وشعمت يألة التنفي أيض ا مرفا البيألة الماملية ع تقاسم تقييمات منتصف املـدة الـو
أجريت ملراكا برنامج بوقنا لنقل تكنولوجيـا املنـاا و وي دـا ول مخـاريس النمولجيـة لفـرتة التعمـيم
الرابمة مس ال عنة التنفي ية املمنية بالتكنولوجيا ومركا وشبكة تكنولوجيا املناا مبعرد توفر ا.
 -79ودعـ ــت يألـ ــة التنفي ـ ـ ال عنـ ــة التنفي يـ ــة املمنيـ ــة بالتكنولوجيـ ــا إىل حتـ ــديث تقريـ ــر التقيـ ــيمث
بالعتمــاد ع ـ التعــارب املكتســبة والــدروس املســتفادة مــن األنخــطة املخــار إليدــا الفقــرة 78
أعذ ث ولل هبدي تمايا فماليـة آليـة التكنولوجيـاث حـىت يتسـل ملـؤ ر األرـراي النظـر التقريـر
موعد ل يتعاوق دورت الثالثة والمخرين (تخرين الثاة/نوفمرب )2017ث من خذل يألة التنفي .

__________

( )47مخرو الستنتاجات املقدم
( FCCC/CP/2015/4 )48و.Add.1
(.FCCC/SBI/2015/16 )49
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ح

عشر-

بن ء القد اا

(البند  11من جدول األعمال)

ألف -بن ء القد اا بق جب االتف قية

(البند الفرعي (11أ) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتيدا األوىل
 -80نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
والثانيةث وكا ممرو ا ع يدا الوثيقتا  FCCC/SBI/2015/14و .FCCC/SBI/2015/INF.16وأدىل
ببيانــات ممث ــو تســمة أر ـرايث أحــد م باســم الحتــاد األوروو .و ا ســة األوىلث وافقــت يألــة
التنفيـ ع ـ النظـر ـ ا البنــد الفرعـي مــن جـدول األعمــال مخــاورات غـري ر يــة يخــرتك
تيســري ا الســيد بوبــو جــالّو (غامبيــا) والســيد كونيديكــو شــيمادا (اليابــا ) .و ا ســة الثاني ــةث
نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)50
 -2االستنت ج ا
ا البند الفرعي من جدول األعمـال.
 -81مل تتمكن يألة التنفي من النتداء من النظر
املسالة دورتـ احلاديـة والمخـرين مسـتندا إىل
وأوصت با يواصل مؤ ر األرراي النظر
()51
نص مخرو املقرر الوارد مرفا الوثيقة . FCCC/SBI/2015/L.33

ب ء -بن ء القد اا بق جب بر ت ك ل كي ت

(البند الفرعي (11ب) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتيدا األوىل
 -82نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
والثانيــةث وكــا ممرو ـ ا ع يدــا الوثيقتــا  FCCC/SBI/2015/14و .FCCC/SBI/2015/INF.16و
ا ســة األوىلث وافق ــت يأل ــة التنفي ـ ع ـ النظ ــر ـ ا البن ــد الفرعــي م ــن ج ــدول األعم ــال
مخــاورات غــري ر يــة يخــرتك تيســري ا الســيد جــالّو والســيد شــيمادا .و ا ســة الثانيــةث نظــرت
يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)52

__________

( )50مخرو الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBI/2015/L.33
( )51اعتمد مؤ ر األرراي باعتبار املقرر /14م أ.21-
( )52مخرو الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBI/2015/L.34
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 -2االستنت ج ا
ا البند الفرعي من جدول األعمـال.
 -83مل تتمكن يألة التنفي من النتداء من النظر
وأوصــت بــا يواصــل مــؤ ر األر ـراي/اجتمــا األر ـراي النظــر ـ املســالة دورت ـ احلاديــة
عخرة مستندا إىل نص مخرو املقرر الوارد مرفا الوثيقة .)53(FCCC/SBI/2015/L.34
ث ن عشر-

تأثير تنفيذ تدابير التصد
(البند  12من جدول األعمال)

ألف -القنتدى برن مج العقل

(البند الفرعي (12أ) من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتيدا األوىل
 -84نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
والثانيــة .و ا ســة األوىلث وافقــت يألــة التنفي ـ ع ـ النظــر ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
فريـا اتصـال
األعمال بالقرتا مس البند الفرعي (9أ) من جدول أعمال يألـة املخـورةث وللـ
يخ ــرتك رئاس ــت رئيسـ ـة يأل ــة املخ ــورةث الس ــيدة لي ــديا فويت ــال (بولن ــدا)ث ورئ ــيس يأل ــة التنفيـ ـ .
ووافقت يألـة التنفيـ أيضـ ا ع ـ النظـر ـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال ـ الـدورة
بــالقرتا مــس البنــدين الفــرعيني (12ب) و(ج) مــن جــدول األعمــال .و ا ســة الثانيــةث نظــرت
يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)54
 -2االستنت ج ا
 -85أحارــت يأل ـة التنفي ـ و يألــة املخــورة ع م ـ ا باملم ومــات املقدمــة مــن األر ـراي( )55بخــا
مواص ة و س برنامج الممل املتم ا بتاثري تنفي تدابري التصدط وررائا تنفي .
 -86ونظ ــرت يألـ ــة التنفي ـ ـ و يألـ ــة املخـ ــورة ن ــص مخـ ــرو املقـ ــرر ال ـ ـوارد مرفـ ــا الوثيقـ ــة
 FCCC/SB/2015/L.2بخــا املنتــدى املمــق بتــاثري تنفي ـ تــدابري التصــدط وبرنــامج الممــل املتم ــا
هب ـ ا التــاثري إىل جانــب املم ومــات املقدمــة مــن األرـرايث ع ـ النحــو املخــار إلي ـ الفقــرة 85
أعذ .
__________

( )53اعتمد مؤ ر األرراي/اجتما األرراي باعتبار املقرر /9م أ إ.11-
( )54مخرو الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SB/2015/L.6
( )55ميك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املم وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات املقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراي

بواب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارير التفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat
eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI>, remove SBI selection under

”“sessionunderSB43and2015yearselect.“body”,
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 -87وأوصــت يألــة التنفي ـ و يألــة املخــورة مبخ ــرو مقــرر
األرراي النظر في ويمتمد دورت احلادية والمخرين(.)57

()56

ـ املســالة ليواصــل م ــؤ ر

ب ء -القس ئل القتعلقة ب لفقري  14ما الق ي  3ما بر ت ك ل كي ت
(البند الفرعي (12ب) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتيدا األوىل
 -88نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
ا
والثانية .و ا سة األوىلث وافقت يألة التنفي ث بناء ع اقرتاح من الرئيسث ع النظر
البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال بــالقرتا مــس البنــد الفرعــي (12أ) مــن جــدول أعماهلــا والبنــد
الفرعي (9أ) من جدول أعمال يألة املخورة .و ا سة نفسداث وافقت يألة التنفي أيض ا ع
أ رط رئيسدا مخاورات مس األرراي املدتمة بخا كيفية تناول ـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول
األعمال دورهتا الرابمـة واألربمـني .و ا سـة الثانيـةث وافقـت يألـة التنفيـ ع ـ أ تواصـل
دورهتا الرابمة واألربمني النظر كيفية تناول ا البند الفرعي من جدول األعمال.

جيم -التقدم القحر

تنفيذ الققر /1م أ10-

(البند الفرعي (12ج) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتيدا األوىل
 -89نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
ا
والثانية .و ا سة األوىلث وافقت يألة التنفي ث بناء ع اقرتاح من الرئيسث ع النظر
البنـد الفرعــي مــن جــدول األعمــال بــالقرتا مــس البنــد الفرعــي (12أ) مــن جــدول أعماهلــا والبنــد
الفرعي (9أ) من جدول أعمال يألة املخورة .و ا سة نفسداث وافقت يألة التنفي أيض ا ع
أ رط رئيسدا مخاورات مس األرراي املدتمة بخا كيفية تناول ـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول
األعمال دورهتا الرابمـة واألربمـني .و ا سـة الثانيـةث وافقـت يألـة التنفيـ ع ـ أ تواصـل
دورهتا الرابمة واألربمني النظر كيفية تناول ا البند الفرعي من جدول األعمال.
ث لث عشر-

استعراض الفتري 2015-2013
(البند  13من جدول األعمال)

القدا الا
ا البند من جدول األعمـال ج سـتيدا األوىل والثانيـة .وأدىل
 -90نظرت يألة التنفي
ببيانــات ممث ــو ثذثــة أر ـرايث حتــدث أحــد م باســم الحتــاد األوروو وآخــر باســم حتــالف الــدول
__________

( )56مرفا الوثيقة .FCCC/SB/2015/L.6
( )57لذرذ ع النص بصية املمتمدةث انظر املقرر /11م أ.21-
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ا اريــة الصــعرية .و ا ســة األوىلث وافقــت يألــة التنفي ـ ع ـ النظــر ـ ا البنــد مــن جــدول
فريــا
األعمــال بــالقرتا مــس البنــد الفرعــي (8ب) مــن جــدول أعمــال يألــة املخــورةث ولل ـ
اتصال يخرتك رئاست السيدة غرتراود فولنسكي (النمسا) والسيد ليو تخارلا (غرينادا) .و
ا ســة الثانيــةث أع ــم رئــيس يألــة التنفيـ األرـراي أ يألــة املخــورة و يألــة التنفيـ مل تتمكنــا مــن
إهنــاء النظــر العتبــارات والتوصــل إىل اســتنتاجات بخــا اســتمراض الف ــرتة 2015-2013ث
وأ رئيســي اهليألتــني الفــرعيتني سي تمســا مايــدا مــن التوجيدــات مــن رئــيس مــؤ ر األر ـراي وفق ـا
ل فقرة 166من املقرر /2م أ.)58(17-
اب عشر-

القض ي الجنس نية تغير القن خ

(البند  14من جدول األعمال)

 -1القدا الا
ـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال ج سـتيدا األوىل والثانيـة وكـا
 -91نظرت يألة التنفيـ
ممرو ـا ع يدــا الوثيقتــا  FCCC/CP/2015/6و .FCCC/SBI/2015/12و ا ســة األوىلث اق ـرتاح
الرئيس إعداد مخرو اسـتنتاجات بخـا ـ ا البنـد مـن جـدول األعمـالث بالتخـاور مـس األرـراي
املدتمة .و ا سة الثانيةث نظرت يألة التنفي الستنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)59
 -2االستنت ج ا
 -92أحارت يألة التنفي ع مـا بـالتقرير املقـدم مـن األمانـة عـن التخـكي ة ا نسـانية ل ديألـات
املنخ ــاة مبوج ــب التفاقي ــة وبروتوك ــول كيوت ــو امل ح ــا هب ــا ولوف ــود األرـ ـراي املخ ــاركة ال ــدورات
املمقــودة إرــار التفاقيــة والربوتوكــول( .)60ولحظــت بق ــا أ ثيــل امل ـرأة مل يخــدد قيــادة من ـ
صدور التقرير األخري( )61إل يألة منخاة واحدة()62ث ول ياال يـرتاوح بـني  6و 35املائـة
ممظم اهليألات املنخاة.
 -93وأش ــارت يأل ــة التنفيـ ـ إىل أ األر ـ ـراي اتفق ــتث مبوج ــب املق ــرر /23م أ18-ث ع ـ ـ
اســتمراض التقــدم احملــرق قــو حتقيــا ــدي الت ـواق بــني ا نســني الــدورة الثانيــة والمخـرين ملــؤ ر
اي ع ـ تمايــا جدود ــا خــذل الــدورة احلاديــة والمخـرين ملـؤ ر األرــراي
األرـراي .وحثــت األرـر َ
وال ــدورة احلادي ــة عخ ــرة مل ــؤ ر األرـ ـراي/اجتم ــا األرـ ـرايث م ــن أج ــل حتدي ــد النس ــاء امل ــؤ ذت
وترشـيحدن ل ديألـات املنخـاة مبوجـب التفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو امل حـا هبـاث ومواصـ ة الســمي إىل
__________

()58
()59
()60
()61
()62
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حتقيا التواق بني ا نسني وفود ا من أجل حتسني مخاركة املـرأة واملسـامهة ب ـورة سياسـات
بخا تعري املناا تتسم بفمالية أكرب وت احتياجات النساء والرجال ع قدم املساواة.
 -94ورحب ــت يأل ــة التنفيـ ـ بتقري ــر األمان ــة ع ــن ح ق ــة المم ــل املمق ــودة أثن ــاء ال ــدورة بخ ــا
السياســات املناخيــة املراعيــة لذعتبــارات ا نســانيةث مــس الرتكيــا ع ـ إجـراءات التخفيــف وتطــوير
التكنولوجيا ونق دا()63ث والو عقـدت خـذل الـدورة الثانيـة واألربمـني لكـل مـن اهليألتـني الفـرعيتني.
وأش ــارت م ــس التق ــدير إىل املم وم ــات املقدم ــة م ــن األرـ ـراي واملنظم ــات املمتم ــدة بص ــفة مراق ــب
وا دات املمنية األخرى ك سدام ح قة الممل.
 -95ومس مراعاة املسائل املخار إليدا
األمانة إىل مج ة أمور مندا

التقرير الصادر عن ح قة المملث دعت يألة التنفيـ

إدراج مم ومات عن األدوات واألساليب املناسبة لتقييم املاايا البيألية والجتماعيـة
(أ)
والقتصــادية الش ـراك الرجــل وامل ـرأة ع ـ قــدم املســاواة األنخــطة لات الص ـ ة بتعــري املنــاا لــدى
إعداد الورقة التقنية ل مبادج التوجيدية أو األدوات األخرى املتص ة ب دمـاج العتبـارات ا نسـانية
األنخطة املتم قة بتعري املناا إرار التفاقية وفقا ل فقرة  14من املقرر /18م أ20-؛
(ب)

حتقيا ما ي يث بالتماو مس املنظمات لات الص ة

‘‘1

اس ـ ــتخذص وتمم ـ ــيم أمث ـ ــة املمارس ـ ــات ا ي ـ ــدة املراعي ـ ــة ل بم ـ ــد ا نس ـ ــاة
سياسات وبرامج التخفيف وتطوير التكنولوجيا ونق دا؛

‘‘2

استكخ ــاي املاي ــد م ــن الس ــبل والوس ــائل الكفي ــة ب دم ــاج مراع ــاة العتب ــارات
ا نسانية عم يات تقييم الحتياجات التكنولوجية من أجل تمايا تنفي ا.

 -96وشعمت يألة التنفيـ األرـراي ع ـ اسـتخدام املم ومـات الـواردة التقريـر املخـار إليـ
الفقــرة  92أعــذ ث مــن أجــل توجي ـ ودعــم وتمايــا تنفي ـ سياســات املنــاا املراعيــة لذعتبــارات
ا نسانية والت إجراءات التخفيف وتطوير التكنولوجيا ونق دا.
 -97ولحظت يألة التنفي مس التقديرث باالشارة إىل املقرر /18م أ20-ث ا دود الو تب هلا
األرـراي واملنظمــات لات الصـ ة لــدعم تنفيـ للـ املقــررث ول ســيما فيمــا يتم ــا بتنظــيم أنخــطة
التــدريب وقيــادة الــوعي بخــا املســائل ا نســانية وتعــري املنــااث وجدود ــا الراميــة إىل تمايــا الممــل
ا ارط ااالت املوا يمية املتص ة بـالتكيف والتخفيـف والتمويـل والتكنولوجيـا وبنـاء القـدرات
مــن أجــل إدمــاج هنــج مناســبة مراعيــة لذعتبــارات ا نســانية ـ ا الممــل .وشــعمت األر ـراي
ا دود عمذا ب ل املقرر.
املدتمة واملنظمات لات الص ة واألمانة ع مواص ة
 -98وش ــعمت يأل ــة التنفيـ ـ األرـ ـراي واملنظم ــات املمتم ــدة بص ــفة مراق ــب ع ـ ـ أ تق ــدمث
حب ول  3شبا//فرباير 2016ث آراء ا املسائل املقرر تناوهلا ح قة الممـل الـو سـتمقد أثنـاء
__________

(.FCCC/SBI/2015/12 )63
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الــدورة بخــا السياســات املناخيــة املراعيــة لذعتبــارات ا نســانيةث مــس الرتكيــا ع ـ التكيــف وبنــاء
الق ــدرات وتـ ــدريب املنـ ــدوبني القضـ ــايا ا نسـ ــانية()64ث واملامـ ــس عقـ ــد ا خـ ــذل الـ ــدورة الرابمـ ــة
واألربمني هليألة التنفي ث وفقا ل مقرر /18م أ.20-
 -99وأحار ــت يأل ــة التنفيـ ـ ع مـ ـا باآلث ــار التقديري ــة املرتتب ــة
تنف ا األمانة واملخار إليدا الفقرة  95أعذ .
 -100ور بت يألة التنفي أ تضط س األمانة باالجراءات املط وبة
بتوافر املوارد املالية .


امليااني ــة لرنخ ــطة املق ــرر أ
السـتنتاجات ر نـا

 -101ودعــت يألــة التنفيـ األرـراي واملنظمــات لات الصـ ة إىل تــوفري الوســائل لتنفيـ الممــل
املخار إلي الفقرة  95أعذ .
خ مس عشر-

القس ئل اإل ا ية الق لية القؤسسية

(البند  15من جدول األعمال)

ألف -أ اء القيزانية لفتري السنتيا 2015-2014
(البند الفرعي (15أ) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال ج س ــتيدا األوىل
 -102نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
والثانيةث وكا ممرو ا ع يدا الوثيقتا  FCCC/SBI/2015/13و .FCCC/SBI/2015/INF.17وأدىل
األمــني التنفيـ ط ببيــا  .و ا ســة األوىلث اقــرتح الـرئيس إعــداد مخــرو اســتنتاجات بخــا ـ ا
البند الفرعيث بالتخاور مس األرراي املدتمة.
 -103و ا سة الثانيةث أوصت يألة التنفي مبخرو مقرر لينظر في مؤ ر األرراي ويمتمـد
دورت احلادية والمخرينث ومبخرو مقرر لينظـر فيـ مـؤ ر األرـراي /اجتمـا األرـراي ويمتمـد
دورت احلادية عخرة(.)66( )65

__________

( )64ينبع ـ ــي أ تق ـ ــدم األر ـ ـ ـراي آراء ـ ــا ع ـ ــن رري ـ ــا بواب ـ ــة املس ـ ــامهات > <http://www.unfccc.int/5900وينبع ـ ــي
ل منظمات املخاركة بصفة مراقب إرسال مسامهاهتا عرب الربيد االلكرتوة إىل >.<secretariat@unfccc.int
( )65لذرذ ع نصي مخروعي املقررينث انظر الوثيقتني  FCCC/SBI/2015/L.27و.FCCC/SBI/2015/L.26
( )66لذرذ ع النصني بصيعتدما املمتمدةث انظر املقررين /21م أ 21-و/11م أ إ.11-
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ب ء -تقرير مراجعة الحس ب ا البي ن ا الق لية لع م 2014
(البند الفرعي (15ب) من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال
 -104نظ ــرت يألـ ــة التنفي ـ ـ
وأحارت ع م ا بالوثيقة .FCCC/SBI/2015/INF.10

ج سـ ــتدا األوىل

 -105و ا سة الثانيةث أوصت يألة التنفي مبخرو مقرر لينظر في مؤ ر األرراي ويمتمـد
دورت احلاديـة والمخـرينث ومبخـرو مقـرر لينظـر فيـ مـؤ ر األرـراي/اجتمـا األرـراي ويمتمـد
دورت احلادية عخرة (.)68( )67
س

س عشر -تقريررر بشررأن األنشررطة األخرررى :تقريررر م ر جز عررا الح ر ا الث لررث بشررأن
الق ي  6ما االتف قية
(البند  16من جدول األعمال)

القدا الا
ـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال ج ســتدا األوىل .وأحارــت
 -106نظــرت يألــة التنفي ـ
ع م ـ ـا باملم ومـ ــات ال ـ ـواردة الوثيقـ ــة  FCCC/SBI/2015/15ولحظـ ــت أ تنفي ـ ـ املـ ــادة  6مـ ــن
التفاقية صار يخار إلي اآل بتمبري بالممل من أجل التمكني املناخيب.
س ب عشر-

مس ئل أخرى

(البند  17من جدول األعمال)
القدا الا
 -107نظ ــرت يأل ــة التنفيـ ـ
األرراي أط مسائل أخرى.

ـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال

ج س ــتدا األوىل .ومل تث ــر

__________

( )67لذرذ ع نصي مخروعي املقررينث انظر الوثيقتني  FCCC/SBI/2015/L.27و.FCCC/SBI/2015/L.26
( )68لذرذ ع النصني بصيعتدما املمتمدةث انظر املقررين /21م أ 21-و/11م أ إ.11-
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ث ما عشر-

إغ ق الد ي التقرير القتعلا به
(البند  18من جدول األعمال)

 -1اآلث اإل ا ية القتعلقة ب لقيزانية
 -108ا س ــة الثاني ــةث ق ــدم ممث ــل ع ــن األمان ــة تقييم ـ ا أوليـ ـ ا مل ــا يرتت ــب ع ـ الس ــتنتاجات
املمتمــدة خــذل الــدورة مــن آثــار إداريــة ومتم قــة باملياانيــةث ولل ـ وفق ـا ألحكــام املــادة  15مــن
مخرو النظام الداخ ي املممول ب .
 -109وأخطرت األمانة األرـراي بـا عـددا مـن األنخـطة قـد نخـا عـن املفاو ـات الـو جـرت
أثنـاء الــدورةث مــا يتط ـب مــن األمانــة تـوفري املايــد مــن الـدعمث ويســت ام بالتــايل مـوارد إ ــافية قيــادة
ع املياانية األساسية واملياانية املقرتحة ل فرتة 2017-2016ث ع النحو املفصل أدنا .
 -110و إرــار البنــد  8مــن جــدول األعمــالث ســي ام تــوفري مب ــة قــدر  1.95م يــو يــورو فــرتة
السنتني  2017-2016لتعطية تك فة دعم تنفي خطة عمـل نـة التكيـف .و ـدر إعـذم األرـراي
األموال ي نفس األموال املط وبة إرار البند  4من جدول أعمال يألة املخورة.
أ
 -111و إرار البند  14من جـدول األعمـالث سـي ام تـوفري مب ـة قـدر  90 000يـورو لتمويـل
أعمال حمددة ستضط س هبا األمانة بالتماو مس املنظمات املمنية.
 -112واملبالة امل كورة أعذ مبالة أولية قُدرت بالستناد إىل املم ومات املتاحة وقت نخر ا
التقري ــر .وع ـ ـ وجـ ـ االمج ــالث س ــي ام ت ــوفري مب ــالة إ ــافية ق ــدر ا  2.05م ي ــو ي ــورو لتعطي ــة
األنخطة اال افية فرتة السنتني .2017-2016
 -113ولحظت األمانة أيضا أ بميف الستنتاجات الو اعتمدهتا يألة التنفي واملقررات الـو
اقرتحتدــا واعتُمــدت ـ الــدورة هلــا آثــار املياانيــة تــد إىل مــا بمــد ســنة  .2017وســيعرط
اســتمراض الحتياجــات مــن امل ـوارد لفــرتة الســنتني  2019-2018ســياق االج ـراءات املتبمــة
لخؤو املياانية.
 -2إغ ق الد ي التقرير القتعلا به

 -114ا سة الثانيةث نظـرت يألـة التنفيـ مخـرو تقريـر الـدورة واعتمدتـ ()69ث وألنـت ل مقـرر
أ يقومث مبساعدة من األمانة وبتوجي من الرئيسث ب ام تقرير الدورة وإتاحت ميس األرراي.
 -115وأدىل ببيانات ختامية ممث و ستة أررايث حتدث أحد م باسـم وموعـة ال  77والصـنيث
وثا باسم ااموعة األفريقيةث وثالث باسـم حتـالف الـدول ا اريـة الصـعريةث ورابـس باسـم ااموعـة
ا اممــةث وخــامس باســم أقــل الب ــدا منــواث وســادس باســم الحتــاد األوروو .وأدىل ببيانــات أيض ـا
ممث ــو عــن املنظمــات غــري احلكوميــة املمنيــة بالخــباب واملنظمــات غــري احلكوميــة املمنيــة بالبيألــة.
وشكر الرئيس األرراي ع ما قدمت من دعم وأقفل الدورة.

__________

(.FCCC/SBI/2015/L.19 )69
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Annex
[English only]

Summary reports on multilateral assessments at the forty-third session
of the Subsidiary Body for Implementation
Background
1.
The Conference of the Parties, by decision 1/CP.16, decided that developed country
Parties should enhance the reporting in their national communications and submit biennial
reports on their progress in achieving emission reductions. It also established a new process
under the Subsidiary Body for Implementation (SBI) – international assessment and review
(IAR) – that aims to promote the comparability of efforts among all developed country
Parties. The first round of the IAR process is to be conducted during the period 2014–2015.
2.
According to the modalities and procedures for IAR specified in annex II to decision
2/CP.17, the multilateral assessment (MA), being part of the IAR process, is to be
conducted for each developed country Party at a working group session of the SBI, with the
participation of all Parties. The aim of the MA is to assess each Party’s progress in
implementation towards the achievement of emission reductions and removals related to its
quantified economy-wide emission reduction target.
3.
The third MA working group session was convened during SBI 43 under the
chairmanship of Mr. Amena Yauvoli (Fiji), the SBI Chair, and was preceded by a threemonth period of questions and answers; in the first month, any Party may submit written
questions to the Party being assessed, which may respond to the questions within the
remaining two months. A summary report for each of the two Parties that were assessed at
SBI 43 is presented below. The reports are also available on the UNFCCC website on the
individual Party pages.1
4.
In closing the MA for each Party, the SBI Chair reminded the Party that it can
submit any other observations on its MA process within two months of the working group
session, and that they will form part of its Party record for the MA. The SBI Chair thanked
all Parties and the secretariat for the successful MA working group session, which
completed the first IAR round.

__________
1

GE.16-01209

See <www.unfccc.int/8451>.
32

FCCC/SBI/2015/22

Summary report on the multilateral assessment of Belarus
1.
The first MA of Belarus took place at a working group session during SBI 43, on
1 December 2015. Belarus was represented by Ms. Irina Rudzko, Ministry of Natural
Resources and Environmental Protection.
2.
Questions for Belarus had been submitted in writing two months before the working
group session by the following delegations: Brazil, China, European Union, New Zealand,
Pakistan and Saudi Arabia. A list of the questions received and the answers provided by
Belarus can be found on the IAR web page for Belarus.2
3.
Ms. Rudzko made an opening presentation, summarizing Belarus’s progress in
implementation towards the achievement of emission reductions and removals related to its
quantified economy-wide emission reduction target. Belarus has been a Party to the
Convention since 2000, and has committed to an 8 per cent reduction in greenhouse gas
(GHG) emissions by 2020 compared with the 1990 level. Between 1990 and 2012,
emissions decreased by 35.8 per cent, mainly in the energy sector in the early 1990s as a
consequence of the economic recession in the country, and the subsequent decrease in
production and fuel consumption. Between 1995 and 2012, emissions increased by 0.5 per
cent annually on average; however, this increase was much smaller than that of gross
domestic product (GDP) (7.9 per cent average annual growth). These trends indicate a
decoupling of GHG emissions and GDP after the economic recession of the early 1990s.
4.
The key policies and measures to achieve the target are the Renewable Energy Law,
enforced in 2010, the Presidential Decree on Renewable Energy Sources of 2015 and the
Energy Saving Law, which was enforced in 2015. Although Belarus acknowledged that
there is still a high mitigation potential in the country, it also emphasized certain barriers
for additional measures, including limited foreign investments, uncertainties regarding
additional financial resources, and other priorities such as safeguarding national food and
energy supplies.
5.
The opening presentation was followed by interventions and questions from the
following delegations: Australia, Canada, China, European Union, Japan and New Zealand.
The questions were on: the main sources of GHG emissions in Belarus; the share of the
different renewable energy sources (RES) in the energy mix, their projected share by 2020
and strategies to expand the use of RES; the key mitigation actions to meet the target and
their expected impacts; the inclusion of land use, land-use change and forestry in the target;
and conversion to GHG emissions based on the use of the global warming potentials from
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. In
response, Belarus provided further explanations. Details can be found in the webcast of this
session on the IAR web page for Belarus.

__________
2
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Summary report on the multilateral assessment of Kazakhstan
1.
The first MA of Kazakhstan took place at a working group session during SBI 43,
on 1 December 2015. Kazakhstan was represented by Ms. Gulmira Sergazina, Ministry of
Energy.
2.
Questions for Kazakhstan had been submitted in writing two months before the
working group session by the following delegations: Brazil, China, European Union, New
Zealand, Pakistan and Saudi Arabia. A list of the questions received and the answers
provided by Kazakhstan can be found on the IAR web page for Kazakhstan. 3
3.
Ms.Sergazinamadeanopeningpresentation,summarizingKazakhstan’sprogressin
implementation towards the achievement of emission reductions and removals related to its
quantified economy-wide emission reduction target. The presentation also summarized the
country’s economic profile and its GHG emission trends and contributing sectors. The
GHG emissions in the country declined by 57.2 per cent from 1990 to 1999 and since then
have been growing, mostly owing to economic development. About 80 per cent of the GHG
emissions are attributed to the energy sector.
4.
Measures taken to reach the economy-wide target of a 30 per cent reduction in GHG
emissions by 2020 compared with the 1990 level include legislative instruments and
financial mechanisms and incentives, such as the laws on energy saving, on energy
efficiency and on feed-in tariffs for RES. As described in strategic policy documents, such
as those for the green economy concept and the Kazakhstan 2050 strategy, by 2020
Kazakhstan intends to: reduce its energy intensity per GDP by 25 per cent; reduce its
carbon dioxide emissions from electricity production to the level of 2012; and increase the
share of renewable energy in its total primary energy supply to 3 per cent through the
installation of wind and solar power.
5.
The opening presentation was followed by interventions and questions from the
following delegations: Australia, Canada, China, Italy, Japan, New Zealand, Sweden and
the United States of America. The questions were on: the GHG projections; progress
towards reaching the target; the development of a national emissions trading system; plans
to implement carbon storage technologies; the increase of energy efficiency in the energy
supply; the potential of hydro, wind and solar energy; policies and measures to promote
renewable energy; the scope of the green economy concept; and measures to reduce the
carbon intensity of the GDP. In response, Kazakhstan provided further explanations.
Furthermore, a written answer was provided by Kazakhstan after the MA session in
response to the question of the United States during the session regarding the difference in
projections reported in the third to sixth national communications and the first biennial
report. Details can be found in the webcast of this session on the IAR web page for
Kazakhstan.

__________
3
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