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الثالث لصندوق التكيف
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أوالا -ا تتاح الدورف

(البند  1من جدول األعمال)

 -1عقـدت الــدورة الرابعــة واألربعــون للدي ــة الفرعيــة للتنفيـ (هي ــة التنفيـ ) يف مركــز املــؤ رات
العاملي يف بون ،بأملانيا ،يف الفية من  16إ  26أيار/مايو .2016
 -2وافتتمل الـدورة رئـيس هي ـة التنفيـ  ،السـيد تومـاس خروتسـومل (بولنـدا) ،يـوم الثنـن 16
ورحــب اميــت األط ـرامل وامل ـراقبن .ورحــب أيض ـا بالســيد زيد ـوا شــن (الصــن) نائب ـا
أيار/مــايوّ ،
لرئيس اني ة ،ويف ا لسة الثانية املعقودة يف  20أيار/مايو ،رحب بالسيد ريدات يافا (غامبيـا)،
الـ ي كــان قــد انضــم لتــو إ الــدورة ،مقــررا نــا .وأثنــاء ا لســة العامــة الفتتاحيــة ،أدلـ الســيدة
لورانس توبيانا (فرنسا) ببيان بارم رئارة مؤ ر األطرامل(.)1

ثانيا -المسائ التنظيمية

(البند  2من جدول األعمال)

ألف -إقرار جدول ايعمال

(البند الفرعي (2أ) من جدول األعمال)

 -3نظــرت هي ــة التنفي ـ  ،يف جلســتدا األو املعقــودة يف  16أيار/مــايو ،يف م ـ كرة أعــدهتا
األمينــة التنفي يــة تتضــمن جــدول األعمــال املؤق ـ وشــروحه ( .)FCCC/SBI/2016/1وأد ممثلــو
ربعة أطرامل ببيانات ،مبا يف ذلك بيانات بارم جمموعة ال  77والصن واجملموعة ا امعة.
 -4ويف ا لسة نفسدا ،أقرت هي ة التنفي جدول األعمال مت ارتبعاد البند  5وإبقاء البنـد
الفرعــي (4أ) معلقـا .ووافقـ هي ــة التنفيـ علــا اقـياح الـرئيس أن مــري مشــاورات مــت األطـرامل
املدتمة بشأن البند  5من جدول األعمال املؤق  ،وأن يرفت إ اني ة تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف
ه ـ ا الشــأن .ووافق ـ هي ــة التنفي ـ أيض ـ ا علــا اق ـياح ال ـرئيس أن مــري نائــب ال ـرئيس مشــاورات
حــول كيفيــة املضــي قــدما يف البنــد الفرعــي (4أ) وأن يقــدم تقري ـرا عــن نتــائل مشــاوراته يف ا لســة
اخلتامية ني ة التنفي .
 -5ويف ا لســة الثانيــة ،قــدم ال ـرئيس تقري ـرا إ األط ـرامل عــن مشــاوراته بشــأن البنــد  5مــن
جــدول األعمــال املؤقـ وقــدم إ هي ــة التنفيـ الوثيقــة  FCCC/SBI/2016/L.2الــت تعــر نتــائل
املشــاورات .وأد ببيانــات ممثلــو ثالثــة أط ـرامل .وبنــاء علــا اق ـياح مــن ال ـرئيس ،اعتمــدت هي ــة
__________

()1
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التنفي جدول األعمال الوارد يف تلك الوثيقة واملعرو
اعتمدته يف جلستدا األو .
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:

-3

-4

(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم أعمال الدورة؛

(ج)

تيسري تبادل اآلراء يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية؛

(د)

األحداث األخرى املقررة؛

(هـ)

انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس.

املعلومــات املقدمــة مــن األط ـرامل املدرجــة يف املرف ـ األول لالتفاقيــة وارــتعرا
ه املعلومات:
(أ)

حالـ ــة تق ـ ــدع وار ـ ــتعرا تق ـ ــارير ف ـ ــية الس ـ ــنتن الثاني ـ ــة املقدم ـ ــة م ـ ــن
األطرامل املدرجة يف املرف األول لالتفاقية؛

(ب)

جتميـ ــت وتوليـ ــف البالغـ ــات الوطنيـ ــة السادرـ ــة والتقـ ــارير األو لفـ ــية
السنتن املقدمة من األطرامل املدرجة يف املرف األول لالتفاقية؛

(ج)

حمص ـ ـ ــلة ا ول ـ ـ ــة األو م ـ ـ ــن عملي ـ ـ ــة التقي ـ ـ ــيم والر ـ ـ ــتعرا
()2015-2014؛

الدولي ـ ـ ــة

(د)

تنقـ ــيمل ااملبـ ــاده التوجيديـ ــة تعـ ــداد البالغـ ــات الوطنيـ ــة ال ـ ـواردة مـ ــن
األط ـ ـرامل املدرجـ ــة يف املرف ـ ـ األول لالتفاقيـ ــة ،ا ـ ــزء الثـ ــاين :مبـ ــاده
توجيدية لتفاقية األمم املتحدة اتطارية بشأن تغري املنـاخ فيمـا يتعلـ
بتقدع البالغات الوطنيةا.

املعلومات املقدمة من األطرامل غري املدرجة يف املرف األول لالتفاقية:
(أ)

6

أدنا  ،ليحل حمـل جـدول األعمـال الـ ي

املعلوم ــات الـ ـواردة يف البالغ ــات الوطني ــة املقدم ــة م ــن األطـ ـرامل غ ــري
املدرجة يف املرف األول لالتفاقية (أبقي ه ا البنـد الفرعـي مـن جـدول
األعمال معلقاا)؛

(ب)

تقدع الدعم املايل والتقين؛

(ج)

التقــارير املــوجزة بشــأن التحليــل التقــين للتقــارير احملدثــة لفــية الســنتن
املقدمة من األطرامل غري املدرجة يف املرف األول لالتفاقية.
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-5

وضــت طرائ ـ وإج ـراءات لتشــغيل وارــتخدام الســجل العمــومي املشــار إليــه يف
الفقرة  12من املادة  4من اتفاق باريس.

-6

وضــت طرائ ـ وإج ـراءات لتشــغيل وارــتخدام الســجل العمــومي املشــار إلي ـه يف
الفقرة  12من املادة  7من اتفاق باريس.

-7

املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو:
(أ)

ارتعرا

طرائ وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛

(ب)

ارتعرا

املباده التوجيدية للتنفي املشيك؛

(ج)

اتج ـراءات واآلليــات واليتيبــات املؤرســية للطعــن يف ق ـرارات اجمللــس
التنفي ي آللية التنمية النظيفة.

-8

املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا.

-9

خطط التكيف الوطنية.

 -10الرتعرا

الثالث لصندوق التكيف.

 -11نط ـ ــاق وطرائ ـ ـ ـ التقي ـ ــيم ال ـ ــدوري آللي ـ ــة التكنولوجي ـ ــا فيم ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ب ـ ــدعم تنفي ـ ـ ـ
اتفاق باريس.
 -12بناء القدرات يف البلدان النامية:
(أ)

الرتعرا

(ب)

الرـ ــتعرا الش ـ ــامل الثال ـ ــث لتنفي ـ ـ إطـ ــار بن ـ ــاء الق ـ ــدرات مبوج ـ ــب
بروتوكول كيوتو؛

(ج)

اختصاصات نة باريس املعنية ببناء القدرات.

 -13ارتعرا

الشامل الثالث لتنفي إطار بناء القدرات مبوجب التفاقية؛

برنامل عمل الدوحة بشأن املادة  6من التفاقية.

 -14تأثري تنفي تدابري التصدي:
(أ)

احملسن وبرنامل العمل؛
املنتدى َّ

(ب)

طرائـ ـ املنت ــدى املع ــين بت ــأثري تنفيـ ـ ت ــدابري التص ــدي وبرن ــامل عمل ــه
ووفائفه مبوجب اتفاق باريس؛

(ج)

املسائل املتعلقة بالفقرة  14من املادة  3من بروتوكول كيوتو؛

(د)

التقدم احملرز يف تنفي املقرر /1م أ.10-

 -15نط ــاق الر ــتعرا ال ــدوري املقب ــل للد ــدمل الع ــاملي الطوي ــل األج ــل مبوج ــب
التفاقية وللتقدم العام احملرز حنو حتقيقه.
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وتغري املناخ.
 -16القضايا ا نسانية ر
 -17ترتيبات الجتماعات احلكومية الدولية.
 -18املسائل اتدارية واملالية واملؤرسية:
(أ)

املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية؛
مدام األمانة وعملياهتا؛

(ب)

مواصلة ارتعرا

(ج)

امتيـ ــازات وحصـ ــانات األف ـ ـراد العـ ــاملن يف اني ـ ــات املنشـ ــأة مبوجـ ــب
بروتوكول كيوتو؛

(د)

امتيازات وحصانات األفراد العاملن يف اني ات املنشأة مبوجب التفاقية.

 -19مسائل أخرى.
 -20إغالق الدورة والتقرير املتعل هبا.
 -6ويف ا لس ـ ــة األو املس ـ ــتأنفة املعق ـ ــودة يف  17أيار/م ـ ــايو ،أد ببيان ـ ــات ممثل ـ ــو تس ـ ــعة
أط ـ ـرامل ،مبـ ــا يف ذلـ ــك بارـ ــم جمموعـ ــة ال  77والصـ ــن ،واجملموعـ ــة ا امعـ ــة ،والحتـ ــاد األورو ،
وجمموعة السالمة البي ية ،واجملموعة األفريقية ،وحتـالف الـدول ا زريـة الصـغرية ،وأقـل البلـدان منـوا،
والتحــالف البوليفــاري لشــعوب أمريكتنــا الالتيني ــة  -معاهــدة جتــارة الشــعوب ،والرابطــة املس ــتقلة
لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .وأد أيضا ببيانات ممثلـو منظمـات غـري حكوميـة
للنقابــات العماليــة ،ومنظمــات غــري حكوميــة معنيــة بشــؤون املـرأة والقضــايا ا نســانية ،ومنظمــات
غري حكومية للشباب ،ومنظمات غري حكومية بي ية ،ومنظمات للشعوب األصلية(.)2
 -7ويف ا لسة الثالثة املستأنفة املعقودة يف  26أيار/مايو ،قدم الرئيس تقريرا عن املشاورات
غري الرمسية الت أجراها نائب الرئيس بشأن البند الفرعي (4أ) .وأخرب األطرامل بعدم وجود تواف
آراء بشأن الطري إ األمام فيما يتعل هب ا البند الفرعي .وقررت هي ة التنفيـ  ،بنـاءا علـا اقـياح
من الرئيس ،إدراج ه املسألة يف جدول األعمال املؤق لدورهتا اخلامسة واألربعن.

ةاء -تنظيم أعمال الدورف

(البند الفرعي (2ب) من جدول األعمال)
 -8نظــرت هي ــة التنفي ـ يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف جلســتدا األو الــت
وجــه فيدــا ال ـرئيس النتبــا إ امل ـ كرة اتعالميــة املتعلقــة بتنظــيم أعمــال الــدورة الــت نشــرت علــا
الصفحة الشبكية للدورة الرابعـة واألربعـن ني ـة التنفيـ ( .)3وبنـاءا علـا اقـياح مـن الـرئيس ،اتفقـ

__________

()2
()3

8

تــرد نصــوب البيانــات ،مبــا فيدــا البيانــات غــري امللقــاة أثنــاء ا لســة العامــة ،يف البوابــة اتلكيونيــة لتقــدع التقــارير
>( <www.unfccc.int/5900انق ــر عل ــا اsubmissions from Partiesا حتـ ـ عنـ ـوان  SBIليحيل ــك إ البواب ــة
اتلكيونية لتقدع التقارير ،مث اخي اSBI 44ا ،مث احبث عن اstatementsا).
>.<www.unfccc.int/9392
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هي ة التنفي علا املضي قدم ا علـا أرـاس برنـامل العمـل املبـن يف مـ كرة املعلومـات املشـار إليدـا
أعــال  ،و اشــيا مــت الرــتنتاجات( )4الــت رــب أن اعتمــدهتا اني ــة بشــأن اختتــام املفاوضــات يف
الوق املنارب ومماررات العمل ذات الصلة.

جيم -تيسير تبادل اآلراء

إطار عملية المشاوراح والت ليالح الدولية

(البند الفرعي (2ج) من جدول األعمال)

 -9نظ ــرت هي ـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتدا األو
وأحاط ـ علمــا باملعلومــات الــت قــدمدا ال ـرئيس بشــأن تنظــيم حلقــة العمــل األو لتيســري تب ـادل
اآلراء يف إطــار عمليــة املشــاورات والتحلــيالت الدوليــة الــت كــان مــن املقــرر إجرا هــا يف  20و21
أيار/مايو.
 -10ووج ــه ال ـ ـرئيس النتب ــا إ املرف ـ ـ الراب ــت م ــن املق ــرر /2م أ 17-وك ـ ـ لك إ الص ــفحة
الش ـ ــبكية لتيس ـ ــري تب ـ ــادل اآلراء( .)5وأبل ـ ــئ ال ـ ـرئيس هي ـ ــة التنفي ـ ـ ب ـ ــأن نت ـ ــائل عملي ـ ــة املش ـ ــاورات
والتحل ــيالت الدولي ــة رتش ــمل ،بالنس ــبة لك ــل ط ــرمل ،حمض ـرا لوق ــائت جلس ــة تيس ــري تب ــادل اآلراء
وتقريرا موجزا عن التحليل التقين للتقرير احملدث لفية السنتن(.)6

دال -ايحداث ايخرى المقررف

(البند الفرعي (2د) من جدول األعمال)
 -11نظ ــرت هي ـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتدا األو
وأحاط علمـ ا باملعلومـات الـت قـدمدا الـرئيس بشـأن األحـداث الـت صـدر هبـا تكليـف ،وأبـرزت
اجتماعات اخلرباء التقنين الت هي يف صميم عمليات الفحا التقين.

هاء -انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس
(البند الفرعي (2ه) من جدول األعمال)

 -12نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستدا األو وكـ لك
يف جلســتدا الثالثــة املســتأنفة .ويف ا لســة األو َّ ،
ذكــر الـرئيس بالقاعــدة  27مــن مشــروع النظــام
ال ــداخلي املعم ــول ب ــه ال ــت ت ــنا عل ــا أن تنتخ ــب هي ــة التنفيـ ـ مقرره ــا .ويف ا لس ــة نفسـ ـدا،
لحظـ هي ــة التنفيـ أن املشــاورات املتعلقــة باليشــيمل ملنصــب املقــرر جاريــة ومــري تنســيقدا مــت
املشاورات ا ارية بشأن اليشيحات ميـت اني ـات األخـرى يف إطـار التفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو
امللح هبا حت رلطة رئيس مؤ ر األطرامل.

__________

()4
()5
()6
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 -13ويف ا لســة الثالثــة املســتأنفة ،أبلــئ الـرئيس األطـرامل بأنــه مل تــرد أي ترشــيحات ملنصــب
املقرر وأنه ،وفق ا للفقـرة  2مـن املـادة  22مـن مشـروع النظـام الـداخلي املعمـول بـه ،رـيبقا املقـرر
احلايل ،السيد يافا ،يف منصبه إ أن ينتخب من حيل حمله يف الدورة املقبلة للدي ة.

ثالثا -الم لةمرراح المقدمررة مر ايطررام المدرجررة ر المر ر ايول لالتفاقيررة
اض هذه الم لةماح
واست ر ة
(البند  3من جدول األعمال)

ألف -حال ررة تق ررديم واس ررت راض تق ررارير ت رررف الس ررنتي الثاني ررة المقدم ررة مر ر ايطر ررام
المدرجة المر ايول لالتفاقية
(البند الفرعي (3أ) من جدول األعمال)

المداوالح
 -14نظ ــرت هي ـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتدا األو
وأحاط علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/INF.1

ةاء -تجمي ررم وتةلي ررف البالغ رراح الةطني ررة السادس ررة والتق ررارير ايول ررى لفت رررف الس ررنتي
المقدمة م ايطرام المدرجة المر ايول لالتفاقية
(البند الفرعي (3ب) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -15نظ ــرت هي ـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتدا األو
ويف  25أيار/مــايو يف جلســتدا الثالثــة املســتأنفة .ويف ا لســة األو  ،اتفق ـ هي ــة التنفي ـ علــا
النظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمـال يف إطـار مشـاورات غـري رمسيـة تشـيك يف تيسـريها
الســيدة هيلــن بلــوم (نيوزيلنــدا) والســيدة آن رامسورــن (رــاموا) .ونظــرت يف جلســتدا اخلامســة يف
الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدها(.)7
 -16أحاط هي ة التنفي علم ا بتجميت وتوليف البالغات الوطنيـة السادرـة وتقـارير فـية السـنتن
األو املقدم ــة م ــن األطـ ـرامل املدرج ــة يف املرفـ ـ األول لالتفاقي ــة (األطـ ـرامل املدرج ــة يف املرفـ ـ األول)
ال ـ ي أعدت ــه األمان ــة يف عــام  )8(2014وأش ــارت إ أن جتمي ــت وتولي ــف تقــارير ف ــية الس ــنتن الثاني ــة
املقدم ــة م ــن األطـ ـرامل املدرج ــة يف املرفـ ـ األول ر ــيناقو يف ال ــدورة اخلامس ــة واألربع ــن ني ــة التنفيـ ـ
(تشرين الثاين/نوفمرب .)9()2016

__________

()7
()8
()9
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جيم -م صلة الجةلة ايولى م عملية التقييم واالست راض الدولية ()2015-2014
(البند الفرعي (3ج) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -17نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو
والثالثــة .ويف ا لســة األو  ،اتفق ـ هي ــة التنفي ـ علــا النظــر يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
األعمال يف إطار مشاورات غـري رمسيـة يشـيك يف تيسـريها السـيد كسـيانئ غـاو (الصـن) والسـيدة
بلوم .ونظرت يف جلستدا الثالثة يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدها(.)10
 -2االستنتاجاح
 -18واصــل هي ــة التنفي ـ نظرهــا يف طبيعــة ونطــاق ارــتنتاجاهتا فيمــا يتعل ـ مبحصــلة ا ولــة
األو من عملية التقييم والرتعرا الدولية(.)11
 -19ولحظ ـ هي ــة التنفي ـ أنــه خــالل الــدورات الــثالث للفري ـ العامــل املعــين بــالتقييم املتعــدد
األط ـرامل يف إط ــار عملي ــة التقي ــيم والر ــتعرا الدولي ــة ،وهــي ال ــدورات ال ــت عق ــدت ب ــالتزامن م ــت
الــدورات احلاديــة واألربعــن والثانيــة واألربعــن والثالثــة واألربعــن ني ــة التنفي ـ  ،أجــري تقيــيم متعــدد
األطرامل ملا جمموعه  43بلدا من البلدان املتقدمة األطرامل( )12الت قدم تقاريرها لفية السنتن.
 -20وأحاط ـ هي ــة التنفي ـ علم ـا بنشــر رــجالت األط ـرامل( )13املشــار إليدــا يف الفقــرة 19
أعــال  .ولحظـ أن هـ الســجالت ،الــت ثــل جــزءا مــن اخلــربة املكتســبة يف ا ولــة األو مــن
عملية التقييم والرتعرا الدوليـة ،ريسيشـد هبـا يف تنقـيمل الطرائـ واتجـراءات املشـار إليدـا يف
الفقرة  26من املقرر /2م أ.17-
 -21ولحظ ـ هي ــة التنفيـ ـ م ــت التق ــدير أن ا ول ــة األو م ــن عملي ــة التقي ــيم والر ــتعرا
الدوليـ ــة تسـ ــدم يف حتقي ـ ـ األهـ ــدامل العامـ ــة املشـ ــار إليدـ ــا يف الفقـ ــرة  1مـ ــن املرف ـ ـ الثـ ــاين مـ ــن
املقــرر /2م أ ،17-وأهنــا رــا يف بنــاء الثقــة بــن األط ـرامل .ولحظ ـ أن األط ـرامل طرح ـ
__________

()10
()11
()12

()13
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مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.12
انظر الوثيقة /2م أ ،17-املرف الثاين ،الفقرة .12
األطرامل الت أجري نا تقييم متعدد األطرامل خـالل ا ولـة األو مـن عمليـة التقيـيم والرـتعرا الدوليـة هـي:
الحتاد األورو  ،الحتاد الروري ،إربانيا ،أرياليا ،إرتونيا ،أملانيا ،أوكرانيا ،آيرلندا ،آيسلندا ،إيطاليـا ،الربتغـال،
بلجيك ــا ،بلغاري ــا ،بولن ــدا ،ب ــيالروس ،ا مدوري ــة التش ــيكية ،ال ــدامنرك ،روماني ــا ،ر ــلوفاكيا ،ر ــلوفينيا ،الس ــويد،
رويسـرا ،فرنســا ،فنلنــدا ،قــربب ،كازاخســتان ،كرواتيــا ،كنــدا ،لتفيــا ،لكســمرب  ،ليتوانيــا ،ليختنشــتاين ،مالطــة،
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــا وآيرلنــدا الشــمالية ،مونــاكو ،النــرويل ،النمســا ،نيوزيلنــدا ،هنغاريــا ،هولنــدا،
الوليات املتحدة األمريكية ،اليابان ،اليونان.
ر ـ ــجالت األطـ ـ ـرامل متاح ـ ــة عل ـ ــا الص ـ ــفحات اخلاص ـ ــة بك ـ ــل ط ـ ــرمل يف إط ـ ــار التقي ـ ــيم املتع ـ ــدد األطـ ـ ـرامل يف
>.<http://unfccc.int/focus/mitigation/the_multilateral_assessment_process_under_the_iar/items/9456.php
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خــالل الفــية املخصصــة لألر ـ لة واألجوبــة مــا جمموعــه  651ر ـؤالا علــا األط ـرامل ال  43الــت
أجري نا تقييم متعدد األطـرامل .ولحظـ هي ـة التنفيـ أيضـا أن التوصـيات وعبـارات التشـجيت
الواردة يف تقارير الرتعرا التقين وعملية األر لة واألجوبة الت تشكل جـزءا مـن عمليـة التقيـيم
والرــتعرا الدوليــة قــد رــاعدت األط ـرامل يف إدراك التقــدم ال ـ ي ل ي ـزال يتعــن إح ـراز بغيــة
حتسن الشفافية.
 -22وأوص ـ هي ــة التنفي ـ مبشــروع مقــرر عــن ه ـ املســألة لكــي ينظــر فيــه مــؤ ر األط ـرامل
ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين (تشرين الثاين/نوفمرب .)14()2016

دال -تنقيح "المبادئ التةجيهية إلعداد البالغاح الةطنية الةاردف م ايطررام المدرجرة
المر ايول لالتفاقية ،الجزء الثان  :مبادئ تةجيهية التفاقيرة ايمرم المت ردف
اإلطارية ةشأن تغير المناخ يما يت ل ةتقديم البالغاح الةطنية"
(البند الفرعي (3د) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -23نظرت هي ـة التنفيـ يف هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال يف جلسـتدا األو وجلسـتدا الثالثـة
املســتأنفة .ويف ا لســة األو  ،أبلــئ ال ـرئيس األط ـرامل حبلقــة عمــل تــنظَّم قبــل الــدورة بشــأن تنقــيمل
ااملباده التوجيدية تعداد البالغات الوطنية الواردة من األطرامل املدرجـة يف املرفـ األول لالتفاقيـة،
ا ــزء الثــاين :مبــاده توجيديــة لتفاقيــة األمــم املتحــدة اتطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ فيمــا يتعلـ بتقــدع
البالغــات الوطنيــةا (يشــار إليدــا فيمــا يلــي بعبــارة ااملبــاده التوجيديــة تعــداد البالغــات الوطنيــةا).
وأبلئ الرئيس األطرامل بتقريـر عـن حلقـة العمـل كـان رينشـر يف وقـ لحـ مـن ذلـك اليـوم ليكـون
أرار ا للمناقشات املقرر إجرا ها يف إطار ه ا البند من جدول األعمال(.)15
 -24ويف ا لســة األو  ،اتفق ـ هي ــة التنفي ـ علــا النظــر يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية تشيك يف تيسريها السيدة فطومة حسن (كينيـا) والسـيدة
بلوم .ونظرت يف جلستدا الثالثة املستأنفة يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدها(.)16
 -2االستنتاجاح
 -25واصل هي ة التنفي نظرها ،ال ي بدأته يف دورهتا األربعن ،يف تنقيمل املباده التوجيديـة
تعداد البالغات الوطنية(.)17
__________

()14
()15
()16
()17
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 -26ونوه اني ة الفرعية بالتقدم ال ي احملـرز يف تنقـيمل املبـاده التوجيديـة تعـداد البالغـات
()18
الوطنية أثناء حلقـة العمـل املعقـودة يـومي  13و 14أيار/مـايو  2016وأشـارت إ أن تقريـر
حلقة العمل يوفر أرارا جيدا للعمل بشأن ه املسألة خالل الدورة.
 -27واتفق هي ة التنفي علا نا مشروع املباده التوجيدية املنقَّحة الـوارد يف املرفـ األول،
بارتثناء النا الوارد بن معقوفتن يف الفقرة .71
 -28واتفق هي ة التنفي أيضا علا مواصلة النظر يف النا الـوارد بـن معقـوفتن املشـار إليـه
يف الفقــرة  27أعــال أثنــاء الــدورة اخلامســة واألربعــن ني ـة التنفي ـ بغيــة وضــت املبــاده التوجيديــة
َّ
املنقحــة تعــداد البالغــات الوطنيــة يف صــيغتدا الندائيــة يف تلــك الــدورة وتوصــية مــؤ ر األط ـرامل
بالنظر فيدا واعتمادها يف دورته الثانية والعشرين.

راة ا -الم لةماح المقدمة م ايطرام غير المدرجرة ر المر ر ايول لالتفاقيرة
(البند  4من جدول األعمال)

ألف -الم لةماح الةاردف
المر ايول لالتفاقية

البالغاح الةطنية المقدمة م ايطرام غير المدرجة ر

(أبقي البند الفرعي (4أ) من جدول األعمال معلقاا)

ةاء -تقديم الدعم المال والتقن

(البند الفرعي (4ب) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -29نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو والثالثـة
املسـ ــتأنفة وكـ ــان معروض ـ ـا عليدـ ــا الوثيقـ ــة  .FCCC/SBI/2016/INF.2وأد ممثلـ ــو عشـ ــرة أط ـ ـرامل
ببيانــات ،مندــا بيــان بارــم الحتــاد األورو  .ويف ا لســة األو  ،دعــا ال ـرئيس ممــثالا ملرف ـ البي ــة
العاملية لإلدلء ببيان( .)19ويف ا لسة نفسدا ،اقيح الرئيس إعداد مشروع ارتنتاجات بشأن ه ا
البند الفرعي بالتشاور مت األطرامل املدتمة.
 -30وردا علا تبادل لآلراء بـن عـدة أطـرامل بعـد أن أعـرب أحـدها عـن قلقـه( )20يف ا لسـة
الثالث ــة املس ــتأنفة ،أق ــر الـ ـرئيس بعم ــل مرف ـ البي ـة العاملي ــة املتمث ــل يف تق ــدع ال ــدعم والتموي ــل إ

__________

( )18يرد يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/INF.4/Rev.1
( )19البيان متاح يف املوقت الشبكي التايل.<unfccc.int/9553> :
( )20البيانات املقدمة بشأن ه ا البند الفرعي من جدول األعمـال متاحـة مـن خـالل البـث الشـبكي لوقـائت الجتمـاع يف
املوق ـ ــت الت ـ ــايل<http://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2016/events/2016-05-26-15-00-subsidiary- :
body-for-implementation-sbi-resumed-3rd-meeting/provision-of-financial-and-technical-support-

>.agenda-item-4-b
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األطرامل غري املدرجة يف املرف األول لالتفاقية (األطرامل غري املدرجـة يف املرفـ األول) مـن أجـل
إعداد تقارير متعددة يف إطار التفاقيـة ،واملشـار إليـه يف الرـتنتاجات الـواردة يف إطـار هـ ا البنـد
الفرعي ،وشجت األطرامل غـري مدرجـة يف املرفـ األول الـت مل تطلـب بعـد هـ ا الـدعم املـايل علـا
أن تفعل ذلك .ودعا الرئيس مرف البي ة العاملية إ التعاون مت مجيـت البلـدان املسـتفيدة مـن أجـل
ضـمان وصـونا الفعـال إ املـوارد املاليـة ملرفـ البي ـة العامليـة حبيـث كـن معا ـة طلبـات األطـرامل
بطريقــة مالئمــة ويف الوق ـ املنارــب .ويف ا لســة نفســدا ،نظــرت هي ــة التنفي ـ يف الرــتنتاجات
الواردة أدنا واعتمدهتا(.)21
 -2االستنتاجاح
 -31رحب اني ة الفرعية باملعلومات املقدمة من أمانة مرف البي ـة العامليـة بشـأن الـدعم املـايل
املقــدم مــن املرف ـ إ األط ـرامل غــري املدرجــة يف املرف ـ األول لالتفاقيــة مــن أجــل إعــداد التقــارير
احمل ّدثة لفية السنتن(.)22
مفصـلة عـن أنشـطته
 -32ودع هي ة التنفي مرف البي ة العاملية إ مواصلة تقدع معلومـات ّ
املتعلقـة بععـداد التقـارير احمل ّدثـة لفـية السـنتن ،مبــا يف ذلـك معلومـات عـن تـواريب طلبـات التمويــل
واملوافقــة علــا التمويــل وصــرمل املبــالئ ،وعــن املوعــد التقـرييب لتقــدع التقــارير احمل ّدثــة لفــية الســنتن
إ األمانة ،لكي تنظر فيدا هي ة التنفي يف دورهتا اخلامسة واألربعن.
 -33ولحظ ـ ـ هي ـ ــة التنفي ـ ـ أن  32طرف ـ ـا غ ـ ــري م ـ ــدرج يف املرف ـ ـ األول ك ـ ــان ،ح ـ ـ 16
أيار/مــايو  ،2016قــد قــدم تقريــر احمل ـ ّدث األول لفــية الســنتن ومــن املتوقــت أن يقــدم  11طرف ـا
آخر غري مدرج يف املرف األول ه ا التقرير حبلول  31كانون األول/ديسمرب .2016
 -34ولحظ ـ أيض ـا أن أمانــة مرف ـ البي ــة العامليــة كان ـ  ،ح ـ  16أيار/مــايو  ،2016قــد
وجدــزت مــا جمموعــه  92طلب ـا مــن أط ـرامل غــري مدرجــة يف املرف ـ األول للحصــول علــا
تلق ـ
ّ
التموي ــل م ــن أج ــل إع ــداد تقاريره ــا احمل ّدث ــة األو لف ــية الس ــنتن .وق ــد وردت س ــة م ــن تل ــك
الطلبات بعد املوعد الندائي األصـلي لتقـدع التقـارير احمل ّدثـة األو لفـية السـنتن احملـدد يف كـانون
األول/ديســمرب  .2014وتلقــا مرف ـ البي ــة العامليــة أيض ـا  12طلب ـا مــن أط ـرامل غــري مدرجــة يف
املرف ـ األول للحصــول علــا التمويــل الــالزم تعــداد تقاريرهــا احمل ّدثــة الثانيــة لفــية الســنتن؛ ومــن
املتوقــت أن تقــدَّم أربعــة مــن ه ـ التقــارير احمل ّدثــة الثانيــة لفــية الســنتن حبلــول  31كــانون األول/
ديسمرب .2016
 -35ولحظ اني ة الفرعية ك لك أنه ،حبلول  24أيار/مـايو  ،2016مل يقـدم عـدد كبـري مـن
األطـ ـرامل غ ــري املدرج ــة يف املرفـ ـ األول تقاريره ــا احمل ّدث ــة لف ــية الس ــنتن ،واعيفـ ـ يف الوقـ ـ ذات ــه
بالصعوبات الت تعي األطرامل غري املدرجـة يف املرفـ األول لتقـدع تقاريرهـا احمل ّدثـة لفـية السـنتن

__________

( )21مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.11
(.FCCC/SBI/2016/INF.2 )22
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يف الوق املنارب .وأشارت اني ة الفرعية إ الفقرة (41أ) من املقـرر /2م أ 17-الـت تـنا علـا
أنه ينبغي لألطرامل غري املدرجة يف املرف األول أن تقدم تقاريرها احمل ّدثة األو لفية السـنتن حبلـول
كــانون األول/ديســمرب  ،2014وذلــك مبــا يتماشــا وقــدرات تلــك األطـرامل ومســتوى الــدعم الـ ي
تتلقــا مــن أجــل تقــدع تقاريرهــا .وشــجع األطـرامل غــري املدرجــة يف املرفـ األول الــت مل تســتكمل
ومل تقدم بعد تقاريرها احمل ّدثة األو لفية السنتن ،علا أن تفعل ذلك يف أررع وق ممكن.

 -36وباتشــارة إ املقــرر /2م أ ،17-أكــدت هي ــة التنفي ـ مــن جديــد طلبدــا امللــمل( )23إ
األطرامل غري املدرجـة يف املرفـ األول ،الـت مل تقـدم بعـد طلبدـا إ مرفـ البي ـة العامليـة للحصـول
علــا ال ــدعم م ــن أج ــل إع ــداد تقاريره ــا احمل ّدثــة األو لف ــية الس ــنتن ،أن تفع ــل ذل ــك يف الوق ـ
املنارب .وإضافة إ ذلك ،شجع هي ة التنفي وكالت مرف البي ة العاملية علا مواصلة تيسري
إعــداد وتقــدع مقيحــات املشــاريت ال ـواردة مــن األط ـرامل غــري املدرجــة يف املرف ـ األول مــن أجــل
إعداد تقاريرها احمل ّدثة لفية السنتن وعلا الرتجابة لتلك املقيحات.
 -37وأشــارت هي ــة التنفيـ إ املعلومــات الــت قــدمدا مرفـ البي ــة العامليــة يف تقريــر إ مــؤ ر
األطـرامل يف دورتــه احلاديــة والعشـرين( )24بشــأن اتجـراءات املتاحــة لتيســري حصــول األطـرامل غــري
املدرجة يف املرف األول علا التمويل من أجـل إعـداد بالغاهتـا الوطنيـة وعـدد مـن تقاريرهـا احمل ّدثـة
لفــية الســنتن بتقــد دا يف طلــب واحــد .ولحظ ـ هي ــة التنفي ـ أن  13طرف ـ ا ارــتخدم بنجــاح
امليســر ،وشــجع مجيــت األطـرامل غــري املدرجــة يف املرفـ األول علــا أن تنظــر يف مســألة
اتجـراء ّ
تقدع طلب للحصـول علـا التمويـل مـن أجـل إعـداد عـدد مـن التقـارير يف طلـب واحـد ،وطلبـ
إ وكالت مرف البي ة العاملية أن تستجيب لتلك الطلبات يف الوق املنارب.

 -38ورحب هي ة التنفي باملعلومات املقدمة من مرف البي ة العاملية بشأن برناجمه العـاملي لتقـدع
الدعم إ األطرامل غري املدرجة يف املرفـ األول مـن أجـل إعـداد البالغـات الوطنيـة والتقـارير احمل ّدثـة
لفـية الســنتن( ،)25ول رـيما فيمـا يتعلـ بوضــت وتنفيـ برنـامل عملــه لعـام  .2016وشــجع هي ــة
التنفي ـ األط ـرامل غــري املدرجــة يف املرف ـ األول علــا الرــتفادة مــن فــرب املســاعدة التقنيــة والــدعم
التقين املتاحة يف إطار برنامل الدعم العاملي.
 -39ولحظـ هي ــة التنفيـ مــت التقــدير أن مرفـ البي ــة العامليــة أحــرز تقــدما جيــدا يف إعــداد
مبــادرة بنــاء القــدرات بشــأن الشــفافية كمــا طلــب مــؤ ر األطـرامل يف دورتــه احلاديــة والعشـرين(.)26
وكــررت تأكيــد طلبدــا إ مرف ـ البي ــة العامليــة أن يقــدم معلومــات إضــافية بشــأن ه ـ املســألة يف
تقرير إ مؤ ر األطرامل يف دورته الثانية والعشرين.

__________

()23
()24
()25
()26
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 ،FCCC/SBI/2012/15الفقرة .53
 ،FCCC/CP/2015/4ب .12
مشروع يدير برنامل األمم املتحدة اتمنائي بالشياك مت برنامل األمم املتحدة للبي ة هبدمل تعزيـز الـدعم املقـدم
إ األط ـرامل غــري املدرجــة يف املرف ـ األول مــن أجــل إعــداد بالغاهتــا الوطنيــة وتقاريرهــا احمل ّدثــة لفــية الســنتن يف
الوق املنارب.
املقرر /1م أ ،21-الفقرة .86
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 -40ورلّم هي ة التنفي مبسا ة فري اخلـرباء الرتشـاري املعـين بالبالغـات الوطنيـة املقدمـة
من األطرامل غري املدرجـة يف املرفـ األول يف جمـال تقـدع الـدعم التقـين لألطـرامل غـري املدرجـة يف
املرف األول ،وحث من يستطيت من البلدان املتقدمة األطـرامل املدرجـة يف املرفـ الثـاين لالتفاقيـة
وغريهــا مــن البلــدان املتقدمــة األطـرامل علــا تــوفري املــوارد املاليــة الالزمــة لتنفيـ برنــامل عمــل فريـ
اخلرباء الرتشاري(.)27
 -41وذ ّكــرت نــة التنفيـ بالطلــب( )28املقــدم مــن األطـرامل غــري املدرجــة يف املرفـ األول مــن
أجــل احلصــول علــا املزيــد مــن الــدعم التقــين بغيــة تعزيــز قــدرهتا احملليــة علــا تيســري الرــتمرارية يف
وفائد ــا مبتطلب ــات تق ــدع التق ــارير اخلاص ــة هب ــا ،وحثـ ـ يف مع ــر ذل ــك أيضـ ـا البل ــدان املتقدم ــة
األط ـرامل املدرجــة يف املرف ـ الثــاين لالتفاقيــة وغريهــا ممــن يســتطيت مــن البلــدان املتقدمــة األط ـرامل
علا أن تقدم إ األمانة املوارد املالية مـن أجـل تنفيـ األنشـطة املشـار إليدـا يف ارـتنتاجات هي ـة
التنفيـ يف دورهتـا الثانيــة واألربعـن( .)29ولحظـ أن هـ األنشــطة تـدعم األطـرامل غـري املدرجــة
يف املرف األول يف بناء قـدراهتا يف جمـال الشـفافية ،وطلبـ إ األمانـة أن تقـدم إ اني ـة الفرعيـة
يف دورهتـا اخلامســة واألربعــن تقريـرا عـن التقــدم احملــرز يف هـ ا الصـدد ،مبــا يف ذلــك معلومــات عــن
حلقات العمل اتقليمية ذات الصلة املعقودة يف عام .2016

جيم -التقارير المةجزف ةشأن الت لير التقنر للتقرارير الم دثرة لفتررف السرنتي المقدمرة
م ايطرام غير المدرجة المر ايول لالتفاقية
(البند الفرعي (4ج) من جدول األعمال)

المداوالح
 -42نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتدا األو .
وأحاط ـ علم ـا بالتقــارير املــوجزة التســعة الــت أتيح ـ ح ـ اآلن يف املوقــت الشــبكي لالتفاقيــة يف
الفية من  18كانون األول/ديسمرب  2015إ  29شباط/فرباير .)30(2016

__________

( )27ترد تفاصيل برنامل عمل فري اخلرباء الرتشاري يف العنوان التايل:
_<http://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/updated-cge

>.workprogramme_2016_2018docx.pdf
( ،FCCC/SBI/2015/10 )28الفقرة .29
( )29انظر احلاشية  28أعال .
(.<www.unfccc.int/8722> )30
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خامسا -وضررم طرائ ر وإج رراءاح لتشررغي واسررتخدا السررج ال ررا المشررار إليرره
الفقرف  12م المادف  4م اتفاق ةاريس
(البند  5من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -43نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا الثانيـة والثالثـة
املستأنفة وكان معروضا عليدا الوثيقة  .FCCC/SBI/2016/INF.6وأد ممثل أحد األطرامل ببيان.
ويف ا لســة الثانيــة ،اتفقـ هي ــة التنفيـ علــا النظــر يف هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف إطــار
مشاورات غري رمسية تشيك يف تيسـريها السـيدة مـادلن ديـومل رـار (السـنغال) والسـيدة غريتـراود
فولنسـ ــكي (النمسـ ــا) .ونظـ ــرت يف جلسـ ــتدا الثالثـ ــة املسـ ــتأنفة يف الرـ ــتنتاجات ال ـ ـواردة أدنـ ــا
واعتمدها بصيغتدا املعدَّلة(.)31
 -2استنتاجاح
 -44بـدأت اني ــة الفرعيــة للتنفيـ (هي ــة التنفيـ ) مــداولهتا وفقـا للفقــرة  29مــن املقــرر /1م أ21-
والفقرة  12من املادة  4من اتفاق باريس.
 -45وأحاط ـ هي ــة التنفي ـ علم ـا باملعلومــات الــت قــدمتدا األمانــة( )32عــن هنجدــا املتبــت يف
وض ــت ر ــجل ع ــام مؤق ـ للمس ــا ات احمل ــددة وطني ـ ا( )33وأق ــرت ب ــأن األمان ــة رتواص ــل حتس ــن
السجل املؤق  ،حسب القتضاء.
 -46وأحاط ـ ـ هي ـ ــة التنفي ـ ـ علم ـ ـ ا ك ـ ـ لك بـ ــاآلراء الـ ــت تبادلتدـ ــا األط ـ ـرامل بشـ ــأن طرائ ـ ـ
وإج ـراءات تشــغيل وارــتخدام الســجل العــام ،مبــا يف ذلــك بشــأن الصــالت الــت ت ـربط عملدــا يف
إطــار هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال بعملدــا يف إطــار البنــد  6مــن جــدول أعمــال دورهتــا الرابعــة
واألربعن وبعمل الفري العامل املخصا املعين باتفاق باريس.
 -47ووافق هي ة التنفي علا مواصلة النظر يف ه املسألة يف دورهتا اخلامسة واألربعن.

__________

( )31مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.18
(.FCCC/SBI/2016/INF.6 )32
( )33انظر املقرر /1م أ ،21-الفقرة .30
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سادسا -وضررم طرائ ر وإج رراءاح لتشررغي واسررتخدا السررج ال ررا المشررار إليرره
الفقرف  12م المادف  7م اتفاق ةاريس
(البند  6من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -48نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف هـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا الثاني ــة والثالث ــة
املستأنفة .ويف ا لسة الثانية ،اتفقـ هي ـة التنفيـ علـا النظـر يف هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال
يف إطار مشاورات غري رمسية يشيك يف تيسريها السيد غيور بوررتينئ (النرويل) والسيدة ديـومل
رار .ونظرت يف جلستدا الثالثة املستأنفة يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدها(.)34
 -2االستنتاجاح
 -49باشرت هي ة التنفي نظرها يف السـجل العـام املشـار إليـه يف الفقـرة  12مـن املـادة  7مـن
اتفاق باريس.
 -50وأحاط هي ة التنفي علمـ ا بـاآلراء الـت أعربـ عندـا األطـرامل أثنـاء الـدورة بشـأن هـ
املسألة ،مبا يف ذلك ما يتعلـ مندـا بالصـالت القائمـة أو احملتملـة مـت البنـد  5مـن جـدول أعمـال
دورهتا الرابعة واألربعن ،وارتمرار عمل األمانة بشأن السجل املؤق ( ،)35واملوقـت الشـبكي الـ ي
تتعد ــد األمانـ ــة واخل ــاب بالتعدـ ــدات يف جمـ ــال التخط ــيط للتكيـ ــف( ،)36وعم ــل الفري ـ ـ العامـ ــل
املخصا املعين باتفاق باريس.
 -51ووافق هي ة التنفي علا مواصلة نظرها يف ه املسألة يف دورهتا اخلامسة واألربعن.

ساة ا -المسائ المت لقة ةآلياح ةروتةكةل كيةتة
(البند  7من جدول األعمال)

ألف -است راض طرائ وإجراءاح آلية التنمية النظيفة
(البند الفرعي (7أ) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -52نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو
والثالثــة .ويف ا لســة األو  ،اتفق ـ هي ــة التنفي ـ علــا النظــر يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول

__________

( )34مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.19
( )35متاح يف العنوان التايل.<http://www4.unfccc.int/ndcregistry> :
(.<http://unfccc.int/8932> )36

18

GE.16-14833

FCCC/SBI/2016/8

األعم ــال يف إط ــار مش ــاورات غ ــري رمسي ــة تش ــيك يف تيس ــريها الس ــيدة كارولين ــا أنت ــونن (فنلن ــدا)
والسـ ـ ــيد تاكـ ـ ــالين رامبـ ـ ــاو (جنـ ـ ــوب أفريقيـ ـ ــا) .ونظـ ـ ــرت هي ـ ـ ــة التنفي ـ ـ ـ يف جلسـ ـ ــتدا الثالثـ ـ ــة يف
الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)37
 -2االستنتاجاح
 -53عمالا باملقرر /4م أإ ،9-واصل هي ة التنفي نظرها يف التغيريات املمكن إجرا ها علـا
طرائ وإجراءات آلية التنمية النظيفة (اآللية).
 -54وطلبـ هي ــة التنفيـ إ األمانــة أن تعــد علــا مســتوى رئيســي مشــاريت أحكــام تتضــمن
تعاريف و/أو شـروط ا بشـأن بـرامل األنشـطة وأدوار السـلطات الوطنيـة املعيَّنـة مـن أجـل ارـتكمال
الطرائـ ـ واتجـ ـراءات احلالي ــة آللي ــة التنمي ــة النظيف ــة ،ار ــتنادا إ القواع ــد الس ــارية ال ــت اعتم ــدها
اجمللس التنفي ي لآللية.
 -55ولحظ ـ هي ــة التنفيـ ـ أن اآلراء ل ت ـزال متباين ــة بش ــأن احلاج ــة إ إدخ ــال مزي ــد م ــن
التغيريات علا طرائ وإجراءات اآللية(.)38
 -56واتفقـ هي ـة التنفيـ علـا مواصـلة نظرهـا يف هـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمــال يف
دورهتا اخلامسة واألربعن بغية اختتامه يف تلك الدورة.

ةاء -است راض المبادئ التةجيهية للتنفيذ المشترك
(البند الفرعي (7ب) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -57نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو والثالثـة
وكان معروض ا عليدـا الوثيقتـان  FCCC/SBI/2016/INF.7و .FCCC/SBI/2016/INF.8ويف ا لسـة
األو  ،اتفقـ ـ هي ــة التنفيـ ـ عل ــا النظ ــر يف هـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف إط ــار
مشاورات غـري رمسيـة يشـيك يف تيسـريها السـيد جريالـد لينـدو (جامايكـا) والسـيد د يتـار نيكـومل
(فرنسا) .ونظرت هي ة التنفي يف جلستدا الثالثة يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)39

__________

( )37مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.13
( )38تشمل هـ اآلراء تلـك الـت أثـريت يف التقـارير املقدمـة مـن األطـرامل بشـأن هـ ا البنـد الفرعـي مـن جـدول األعمـال (متاحـة
عل ــا ال ـرابطن الت ــالين<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/8016.php> :
و <http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat
>.eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI
( )39مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.8
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 -2االستنتاجاح
 -58عم ـ ـ ـالا بـ ـ ــاملقررات /9م أإ 1-و/4م أإ 6-و/11م أإ 7-و/6م أإ ،8-واصـ ـ ــل هي ـ ـ ــة
التنفي نظرها يف املباده التوجيدية املتعلقة بتنفي املادة  6مـن بروتوكـول كيوتـو (يشـار إليدـا أدنـا
باملباده التوجيدية للتنفي املشيك).
 -59ووافق هي ة التنفي علا أن العمل الـ ي قامـ بـه بشـأن ارـتعرا
للتنفي املشيك هو علا النحو الوارد يف مرف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.8

املبـاده التوجيديـة

 -60وأوص ـ هي ــة التنفي ـ مبشــروع مقــرر هب ـ ا الشــأن كــي ينظــر فيــه مــؤ ر األط ـرامل العامــل
بوصــفه اجتمــاع األط ـرامل يف بروتوكــول كيوتــو (مؤ ر/اجتمــاع أط ـرامل كيوتــو) ويعتمــد يف دورتــه
الثانية عشرة (تشرين الثاين/نوفمرب .)40()2016
 -61واختتم هي ة التنفي نظرها يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال.

جيم -اإلجر ررراءاح واآللير رراح والترتيبر رراح الم سسر ررية للط ر ر ر ر ق ر رراراح المجلر ررس
التنفيذي آللية التنمية النظيفة
(البند الفرعي (7ج) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -62نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو والثالثـة
املســتأنفة .وأد ممثــل أحــد األطـرامل ببيــان .واتفقـ هي ــة التنفيـ يف جلســتدا األو علــا النظــر
يف هـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف إطـار مشــاورات غــري رمسيــة تيســرها الســيدة أنتــونن.
ويف ا لسة الثالثة املستأنفة ،نظرت هي ة التنفي يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)41
 -2االستنتاج
 -63واصــل هي ــة التنفي ـ نظرهــا يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال .واتفق ـ علــا
مواصــلة نظرهــا يف هـ املســألة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــن ارــتنادا إ مجلــة أمــور مندــا مشــروع
النا الوارد يف الوثيقة .FCCC/SBI/2012/33/Add.1

__________

( )40لالطالع علا مشروع املقرر ،انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2016/8/Add.1
( )41مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.23
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ثامنا -المسائ المت لقة ةأق البلدان نمةا
(البند  8من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -64نظرت هي ـة التنفيـ يف هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال يف جلسـتيدا األو والثالثـة وكـان
معروض ـ ـ ا عليد ــا الوثيق ــة  .FCCC/SBI/2016/7وأد ممثل ــو أربع ــة أط ـ ـرامل ببيان ــات .ويف ا لس ــة
األو  ،دع ــا رئ ــيس هي ــة التنفيـ ـ رئ ــيس فريـ ـ اخلـ ـرباء املع ــين بأقـ ـل البل ــدان منـ ـوا (فريـ ـ اخلـ ـرباء)،
الس ــيد أبي ــاس هوونغ ــو (أنغ ــول) ،إ تق ــدع تقري ــر ع ــن أنش ــطة الفري ـ ( .)42ويف ا لس ــة نفس ــدا،
اتفق هي ـة التنفيـ علـا النظـر يف هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال يف إطـار مشـاورات غـري رمسيـة
ييســرها الســيد مامــادو هوناديــا (بوركينــا فارــو) .ونظــرت( )43هي ــة التنفي ـ يف جلســتدا الثالثــة يف
الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا.
 -2االستنتاجاح
 -65رحب هي ـة التنفيـ بتقريـر الجتمـاع التارـت والعشـرين لفريـ اخلـرباء املعـين بأقـل البلـدان
من ـ ـوا (فري ـ ـ اخل ـ ـرباء)( ،)44ال ـ ـ ي عقـ ــد يف ديلـ ــي بتيمـ ــور  -ليشـ ــت ،يف الفـ ــية مـ ــن  15إ 19
آذار/مارس  ،2016وأعرب عن امتناهنا حلكومة تيمور  -ليشت لرتضافتدا الجتماع.
 -66وأعرب ـ هي ــة التنفي ـ أيضـ ـا ع ــن امتناهن ــا لالحت ــاد األورو لتقد ـ ـه ال ــدعم امل ــايل لعم ــل
فري اخلرباء.
 -67ولحظـ هي ــة التنفيـ بتقــدير تربعــات األطـرامل لصــندوق أقــل البلــدان منـوا وللصــندوق
األخضر للمناخ.
 -68ورحب هي ة التنفيـ بربنـامل العمـل املتجـدد الثنـائي السـنوات الـ ي وضـعه فريـ اخلـرباء
للفية .)45(2017-2016
هبمــة مــت نــة
 -69ولحظـ هي ــة التنفيـ بتقــدير ارــتمرار فريـ اخلـرباء يف التعامــل والتعــاون ّ
التكيف وبرنامل عمل نريو املتعل بتأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه ،واني ات
األخرى املنشأة مبوجـب التفاقيـة ،وجمموعـة وارـعة مـن املنظمـات والوكـالت واملراكـز والشـبكات
اتقليمية ذات الصلة ،وشجع علا مواصلة ه ا التعاون.
__________

()42
()43
()44
()45
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 -70ويف رياق ولية فري اخلرباء املبينة يف املقرر /19م أ ،21-رحب هي ة التنفي بالتصـور
التايل ال ي وضعه الفري لتوجيه عمله دعما تجراءات التكيف يف أقل البلدان منوا:
حتقيـ ـ نت ــائل ملمور ــة يف بن ــاء الق ــدرة عل ــا التكي ــف ،وتوطي ــد الق ــدرة عل ــا
(أ)
التحمل ،واحلد من قابلية التأثر بتغري املناخ يف أقل البلدان منوا؛
(ب) صــياغة خطــط تكيــف وطنيــة متينــة وذات نوعيــة جيــدة ،وتلبيــة الحتياجــات
ذات األولوية علا صعيد التكيف احملددة يف تلك اخلطط بتمويل من الصندوق األخضـر للمنـاخ
ومن مصادر أخرى؛
(ج)

وجود عمليات ذات هيكلية جيدة لتخطيط أنشطة التكيف يف أقل البلدان منوا(.)46

 -71وأحاط هي ة التنفي علم ا بنظر فري اخلرباء األويل يف الوليات الت أرندها إليه مـؤ ر
األطـ ـرامل يف املق ــرر /1م أ ،)47(21-وأعربـ ـ ع ــن تطلعد ــا إ احلص ــول عل ــا معلوم ــات حمدث ــة
وإجراء مناقشات بشأهنا يف املستقبل.
 -72ورحبـ ـ هي ــة التنفيـ ـ باملع ــار اتقليمي ــة والعاملي ــة خلط ــط التكي ــف الوطني ــة املق ــرر أن
ينظمدـا فريـ اخلـرباء و/أو ا دـات الشـريكة ذات الصـلة ،باعتبارهـا طريقـة مفيـدة يف إحـراز تقـدم
يف عمليــة صــياغة خطــط التكيــف الوطنيــة وتنفيـ ها ،وتبــادل اخلـربات واملماررــات ا يــدة ،ومندــا
علا ربيل املثال ل احلصـر احلصـول علـا الـدعم املـايل مـن الصـندوق األخضـر للمنـاخ وصـندوق
أقل البلدان منوا واملصادر الثنائيـة واملتعـددة األطـرامل وغريهـا مـن املصـادر .وأحاطـ هي ـة التنفيـ
علما مبعر خطط التكيف الوطنيـة املقـرر تنظيمـه يف الفـية مـن  11إ  15وز/يوليـه 2016
يف بون بأملانيا( ،)48ودع األطرامل واملنظمات املعنية إ املشاركة يف ه ا احلدث.
 -73ولحظـ ـ هي ــة التنفيـ ـ بتق ــدير التق ــدم الـ ـ ي أح ــرز فريـ ـ اخلـ ـرباء يف التع ــاون م ــت أمان ــة
الصــندوق األخضــر للمنــاخ علــا تقــدع التوجيــه التقــين واملشــورة إ البلــدان بشــأن احلصــول علــا
التمويل مـن هـ ا الصـندوق مـن أجـل عمليـة صـياغة خطـط التكيـف الوطنيـة وتنفيـ ها ،مبـا يف ذلـك
خط ــة عق ــد دورات نصص ــة بش ــأن الص ــندوق خ ــالل مع ــر خط ــط التكي ــف الوطني ــة يف ــوز/
يوليه  2016وحلقات العمل التدريبية املقرر عقدها يف إطار برنامل العمل احلايل لفري اخلرباء(.)49
 -74ولحظ ـ هي ــة التنفي ـ أن مرف ـ البي ــة العامليــة كــان ،ح ـ  17أيار/مــايو  ،2016قــد
أجــاز مــن الناحيــة الفنيــة  34مقيحـا مــن مقيحــات مشــاريت تنفيـ بـرامل عمــل التكيــف الوطنيــة
وعملية صياغة وتنفي خطط التكيـف الوطنيـة ،الـت تبلـئ القيمـة اتمجاليـة املطلوبـة ألجلدـا 226
ملي ــون دولر م ــن دولرات الولي ــات املتح ــدة (دولر) ،وه ــي تنتظ ــر التموي ــل م ــن ص ــندوق أق ــل

__________

()46
()47
()48
()49
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البلــدان من ـوا .ولكندــا لحظ ـ أيض ـ ا أن األم ـوال املتاحــة ن ـ املشــاريت املرتقبــة مل تبلــئ ح ـ 31
آذار/مارس  2016روى  9.8مالين دولر.
 -75وأشــارت هي ــة التنفي ـ بقل ـ إ مســتوى التمويــل يف صــندوق أقــل البلــدان من ـوا وحث ـ
علــا تقــدع تربعــات إضــافية لصــندوق أقــل البلــدان منـوا أو صــنادي أخــرى يف إطــار اآلليــة املاليــة،
حسب القتضاء ،إدراكا ملا يكتسـيه التنفيـ الكامـل لـربامل العمـل الوطنيـة للتكيـف مـن أ يـة يف
تلبية احتياجات التكيف امللحة والفورية ،وبناء القـدرة علـا يطـيط التكيـف وتنفيـ يف األجلـن
املتورط والطويل ،وإاجاح عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفي ها.
 -76وأشــارت هي ــة التنفي ـ بتقــدير إ تعدــد األط ـرامل وجدــات أخــرى أثنــاء الــدورة احلاديــة
والعش ـرين ملــؤ ر األط ـرامل بتقــدع تربعــات لصــندوق أقــل البلــدان من ـوا بلغ ـ قيمتدــا  252مليــون
دولر ح ـ  5كــانون األول/ديســمرب  .)50(2015وشــجع هي ــة التنفي ـ تلــك األط ـرامل علــا
حتويل تعدداهتا إ مسا ات فعلية يف أقرب وق ممكن.
 -77ولحظـ هي ــة التنفيـ بتقــدير أيضـا تربعــات األطـرامل للصــندوق األخضــر للمنــاخ الــت
بلئ جمموعدا  9.9مليارات دولر ح  19أيار/مايو .)51(2016
 -78وأحاطـ هي ــة التنفيـ علمـا بالتقـدم الـ ي أحرزتــه أقــل البلـدان منـوا يف الضــطالع بعمليــة
صــياغة خطــط التكيــف الوطنيــة وتنفي ـ ها( ،)52وكــررت الــدعوة الــت وجددــا مــؤ ر األط ـرامل( )53إ
مجيـت األطـرامل مـن أقــل البلــدان منـوا ومــن البلــدان الناميـة األخــرى الـت ليسـ مــن أقـل البلــدان منـوا،
الــت قــد ترغــب يف تقــدع نرجــات تشــمل وثــائ خطــط التكيــف الوطنيــة والنتــائل املتعلقــة بعمليــة
صياغة ه اخلطط وتنفي ها ،طالبة مندا توجيه ه املخرجات إ مركز خطط التكيف الوطنية.
 -79ودع هي ة التنفي األطرامل واملنظمات ذات الصلة إ مواصلة تقدع الدعم مـن أجـل
تنفي برنامل عمل فري اخلرباء.
 -80وطلب هي ة التنفي الضطالع بعجراءات األمانة لدعم تنفي برنامل عمل فريـ اخلـرباء
رهنا بتوافر املوارد املالية.

__________

()50
()51
()52
()53
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انظر >.<http://www.thegef.org/gef/node/11550
انظر >.<http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker
 ،FCCC/SBI/2016/7الفقرات .9-6
املقرر /3م أ ،20-الفقرة .9
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تاس ا -خطط التكيف الةطنية

(البند  9من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -81نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند من جـدول األعمـال يف جلسـتيدا األو والثالثـة وكـان معروضـ ا
عليدا الوثيقة  .FCCC/SBI/2016/7ويف ا لسـة األو  ،اتفقـ هي ـة التنفيـ علـا النظـر يف هـ ا البنـد مـن
جــدول األعمــال يف إطــار مشــاورات غــري رمسيــة يشــيك يف تيســريها الســيد هوناديــا والســيدة بِــث لفنــدر
(كندا) .ونظرت هي ة التنفي يف جلستدا الثالثة يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)54
 -2االستنتاجاح
 -82رحب هي ة التنفي باملعلومات املتعلقة بالتقـدم احملـرز والـدعم املقـدم يف عمليـة صـياغة وتنفيـ
خطط التكيف الوطنية علا النحو الوارد يف تقرير الجتماع التارت والعشرين لفري اخلرباء(.)55
 -83وأقــرت هي ــة التنفي ـ بــأن عمليــة صــياغة وتنفي ـ خطــط التكيــف الوطنيــة تكتســي أ يــة
كبرية يف تعزيز القـدرة علـا التكيـف ،وتوطيـد القـدرة علـا التحمـل ،واحلـد مـن قابليـة التـأثر بتغـري
املناخ بغية املسا ة يف التنمية املسـتدامة يف رـياق انـدمل العـاملي األورـت نطاقـ ا املتعلـ بـالتكيف
املشار إليه يف املادة  7من اتفاق باريس.
 -84وأقــرت هي ــة التنفيـ أيض ـ ا بــأن عمليــة صــياغة وتنفي ـ خطــط التكيــف الوطنيــة ريســاعد
األطـرامل علــا املشــاركة بفعاليــة يف عمليــات التخطــيط للتكيــف وتنفيـ اتجـراءات ،مبــا يف ذلــك
ار ـتحداث أو تعزيــز اخلطــط و/أو السيارــات و/أو املســا ات ذات الصــلة ،علــا النحــو املشــار
إليه يف املادة  7من اتفاق باريس.
 -85وأقرت هي ة التنفيـ كـ لك بـأن عمليـة صـياغة وتنفيـ خطـط التكيـف الوطنيـة رتسـاعد
أيضـ ا األط ـرامل علــا املشــاركة يف عمليــة حتديــد األولويــات والحتياجــات والثغـرات ،وعلــا تعزيــز
إجراءات التكيف.
 -86وأشــارت هي ــة التنفي ـ مــت التقــدير إ التقــدم ال ـ ي أحــرز فري ـ اخل ـرباء و نــة التكيــف
ح اآلن يف وفاء كـل مندمـا بوليتـه املتعلقـة بتقـدع املعلومـات بشـأن احلصـول علـا التمويـل مـن
الصــندوق األخضــر للمنــاخ مــن أجــل عمليــة صــياغة وتنفيـ خطــط التكيــف الوطنيــة( .)56وتتطلــت
هي ــة التنفي ـ إ زيــادة مشــاركة فري ـ اخل ـرباء و نــة التكيــف مــت الصــندوق األخضــر للمنــاخ وقــد
طلب إليدما أن يدرجا يف تقارير ا معلومات عن تلك املشاركة.
__________

( )54مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.9
( ،FCCC/SBI/2016/7 )55الفقرات .11-6
( )56الفقرة  10من املقرر /4م أ ،21-والفقرة  2من املقرر /19م أ.21-

24

GE.16-14833

FCCC/SBI/2016/8

 -87وتتطلت هي ة التنفي أيض ا إ أعمـال نـة التكيـف وفريـ اخلـرباء املتصـلة بتجـارب البلـدان يف
احلصول علا التمويل مـن الصـندوق األخضـر للمنـاخ مـن أجـل عمليـة صـياغة وتنفيـ خطـط التكيـف
الوطنية( ،)57كما تتطلت إ تقدع هاتن ا دتن معلومات عن ه األعمال يف تقريريدما.
 -88وأوصـ ـ هي ــة التنفيـ ـ م ــؤ ر األطـ ـرامل ب ــأن يغ ــري ،يف دورت ــه الثاني ــة والعشـ ـرين ،املوع ــد
الند ــائي لتق ــدع املعلوم ــات املش ــار إلي ــه يف الفق ــرة (12أ) م ــن املق ــرر /4م أ 21-إ  4تش ـ ـرين
األول/أكتوبر .2017
 -89وواصل هي ة التنفي نظرها يف تعزيـز اتبـال فيمـا يتعلـ بعمليـة صـياغة وتنفيـ خطـط
التكي ــف الوطني ــة ،واتفقـ ـ عل ــا مواص ــلة مناقش ــة هـ ـ املس ــألة يف دورهت ــا السادر ــة واألربع ــن
(أيار/مايو  )2017مراعية يف ذلك األنشطة ذات الصلة الت رينظر فيدا فري اتفاق باريس.

عاشرا -االست راض الثالث لصندوق التكيف
(البند  10من جدول األعمال)

المداوالح
 -90نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف هـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو والثالث ــة.
ويف ا لســة األو  ،اتفقـ هي ــة التنفي ـ علــا النظــر يف هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف إطــار
مشاورات غري رمسية يشيك يف تيسريها السيد ريتشارد مويونغي (مجدورية تنزانيا املتحدة) والسيدة
دجيما أورايلي (آيرلندا).
 -91وأوصـ هي ــة التنفيـ يف جلســتدا الثالثــة مبشـروع مقــرر لينظــر فيـه مؤ ر/اجتمــاع أطـرامل
كيوتو ويعتمد يف دورته الثانية عشرة(.)58

__________

( )57انظر خطة العمل املنقحة للجنة التكيف للفية  ،2018-2016املتاحة علا الرابط التايل:
<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/pdf/

> ،20160308_wp_revised.pdfوبرن ــامل العم ــل املتج ــدد لفريـ ـ اخلـ ـرباء للف ــية  ،2017-2016املت ــاح عل ــا
الرابط التايل.<http://unfccc.int/9516> :
( )58لالطالع علا نا مشروع املقرر ،انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2016/8/Add.1
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حادي عشر -نطاق وطرائر التقيريم الردوري آلليرة التكنةلةجيرا يمرا يت لر ةردعم تنفيرذ
اتفاق ةاريس
(البند  11من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -92نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف هـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو والثالث ــة.
ويف ا لســة األو  ،اتفقـ هي ــة التنفيـ علــا النظــر يف هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال يف إطــار
مشــاورات غــري رمسيــة يشــيك يف تيســريها الســيد كيشــان كوماررــينئ (ترينيــداد وتوبــاغو) والســيدة
غــابرييال فيشــريوفا (رــلوفاكيا) .ويف ا لســة الثالثــة ،نظــرت هي ــة التنفيـ يف الرــتنتاجات ال ـواردة
أدنا واعتمدهتا( ،)59مالحظة ضي الوق املتاح ني ة التنفيـ يف دورهتـا اخلامسـة واألربعـن للنظـر
يف ه املسألة بسبب عدد هي ات التفاقية وبروتوكول كيوتو الت رتجتمت يف آن واحد.
 -2االستنتاجاح
 -93رحب ـ هي ــة التنفي ـ ب ــالتقريرين الش ــفوين ل ـرئيس اللجن ــة التنفي ي ــة املعني ــة بالتكنولوجي ــا
ومــدير مركــز وشــبكة تكنولوجيــا املنــاخ عــن أنشــطتدما املقــررة الــت كــن أن تــدعم األط ـرامل يف
جدودها الرامية إ تنفي اتفاق باريس.
 -94ولحظ ـ ـ هي ــة التنفي ـ ـ أن نط ــاق التقي ــيم ال ــدوري آللي ــة التكنولوجي ــا املش ــار إليـ ــه يف
الفقــرة  69مــن املقــرر /1م أ( ،21-يشــار إليــه أدنــا بارــم التقيــيم الــدوري) رــيكون يف رــياق
املادة  10من اتفاق باريس ،ورريكز علا ما يلي:
م ــدى فعالي ــة آلي ــة التكنولوجي ــا يف دع ــم تنفيـ ـ اتف ــاق ب ــاريس بش ــأن املس ــائل
(أ)
املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلدا؛
(ب) مــدى كفايــة الــدعم املقــدم إ آليــة التكنولوجيــا يف دعــم تنفيـ التفــاق بشــأن
املسائل املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلدا.
 -95ور ــلم هي ــة التنفي ـ بض ــرورة النظ ــر ،عن ــد وض ــت نط ــاق وطرائ ـ التقي ــيم ال ــدوري ،يف
املعلومات املنبثقة عن العمليات املضطلت هبا حالي ا يف إطار التفاقية ،ومن مجلتدا ما يلي:

ارتعرا مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ علـا النحـو املشـار إليـه يف الفقـرة 20
(أ)
()60
من املرف السابت باملقرر /2م أ 17-؛

(ب) وض ــت الطرائـ ـ املتعلق ــة بعملي ــة ار ــتخالب احلص ــيلة العاملي ــة املش ــار إليد ــا يف
املادة  14من التفاق()61؛

__________

( )59مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.5
( )60وفقا للفقرة  70من املقرر /1م أ.21-
( )61انظر احلاشية  60أعال .
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(ج)
من التفاق؛
(د)

العمل من أجل شفافية اتجراءات والدعم علـا النحـو املشـار إليـه يف املـادة 13
وضت إطار التكنولوجيا املنشأ مبوجب الفقرة  4من املادة  10من التفاق.

 -96ودعـ هي ــة التنفيـ األطـرامل واملنظمــات املراقبــة إ تقــدع آرائدــا بشــأن نطــاق وطرائـ
التقييم الـدوري يف موعـد أقصـا  25كـانون الثاين/ينـاير  .)62(2017وطلبـ إ األمانـة أن تعـد
تقريرا جتميعيا وتوليفيا لتلك اآلراء لتنظر فيه هي ة التنفي يف دورهتا السادرة واألربعن.

ثان عشر -ةناء القدراح

البلدان النامية

(البند  12من جدول األعمال)

ألف -االست راض الشام الثالث لتنفيذ إطار ةناء القدراح ةمةجب االتفاقية
(البند الفرعي (12أ) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -97نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو
والثالث ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتأنفة وك ـ ـ ــان معروض ـ ـ ـا عليد ـ ـ ــا الوث ـ ـ ــائ  FCCC/SBI/2016/3وFCCC/SBI/2016/4
و FCCC/SBI/2016/MISC.1و .FCCC/TP/2016/1ويف ا لسة األو  ،اتفق هي ة التنفي علا
النظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمـال يف إطـار مشـاورات غـري رمسيـة يشـيك يف تيسـريها
الســيد كريســبن دوفــريين (رــان لورــيا) والســيد بــول واتكينســون (فرنســا) .ويف ا لســة الثالثــة
املستأنفة ،نظرت هي ة التنفي يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)63
 -2االستنتاجاح

 -98ب ــدأت هي ــة التنفي ـ لكند ــا مل تـْن ـ ِـه النظ ــر يف الر ــتعرا الش ــامل الثال ــث لتنفي ـ إط ــار بن ــاء
القــدرات يف البلــدان الناميــة املنشــأ مبوجــب املقــرر /2م أ ،7-وفق ـا للفقــرة  2مــن املقــرر /14م أ،21-
واتفقـ علــا مواصــلة النظــر يف هـ املســألة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــن بالرــتناد إ نــا مشــروع
املقــرر ال ـوارد يف مرف ـ الوثيقــة  ،FCCC/SBI/2016/L.21هبــدمل توصــية مــؤ ر األط ـرامل مبشــروع مقــرر
لينظر فيه ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين.

__________

( )62ينبغـ ـ ـ ـ ـ ــي لألط ـ ـ ـ ـ ـ ـرامل أن تق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم آراءهـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن طري ـ ـ ـ ـ ـ ـ بوابـ ـ ـ ـ ـ ــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ات عل ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكي الت ـ ـ ـ ـ ـ ــايل:
> .<http://www.unfccc.int/5900وينبغــي للمنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب أن تررــل مســا اهتا بالربيــد اتلكــيوين إ
العنوان التايل.<secretariat@unfccc.int> :
( )63مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.21
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ةاء -االست راض الشام الثالث لتنفيذ إطار ةناء القدراح ةمةجب ةروتةكةل كيةتة
(البند الفرعي (12ب) من جدول األعمال)

المداوالح
 -99نظـ ــرت هي ـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرعـ ــي مـ ــن جـ ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتيدا األو
والثالثـ ـ ـ ــة املسـ ـ ـ ــتأنفة وكـ ـ ـ ــان معروض ـ ـ ـ ـا عليدـ ـ ـ ــا الوثـ ـ ـ ــائ  FCCC/SBI/2016/3وFCCC/SBI/2016/4
و FCCC/SBI/2016/MISC.1و .FCCC/TP/2016/1ويف ا لسة األو  ،اتفق هي ـة التنفيـ علـا
النظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمـال يف إطـار مشـاورات غـري رمسيـة يشـيك يف تيسـريها
السيد دوفريين والسيد واتكينسون .ويف ا لسة الثالثة املستأنفة ،قررت هي ة التنفي مواصلة النظـر
يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا اخلامسة واألربعن(.)64

جيم -اختصاصاح لجنة ةاريس الم نية ةبناء القدراح
(البند الفرعي (12ج) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -100نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو والثالثـة
املس ــتأنفة وك ــان معروض ـ ا عليد ــا الوثيق ــة  .FCCC/SBI/2016/MISC.1وأد ممث ــل أح ــد األط ـرامل
ببيــان( .)65ويف ا لســة األو  ،اتفقـ هي ــة التنفيـ علــا النظــر يف هـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
األعمــال يف إطــار مشــاورات غــري رمسيــة يشــيك يف تيســريها الســيد دوفــريين والســيد واتكينســون.
ويف ا لسة الثالثة املستأنفة ،نظرت هي ة التنفي يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)66
 -2االستنتاجاح
 -101أوص ـ ـ هي ـ ــة التنفي ـ ـ مبشـ ــروع مقـ ــرر بشـ ــأن اختصاصـ ــات نـ ــة بـ ــاريس املعنيـ ــة ببنـ ــاء
القدرات( ،)67لكي ينظر فيه مؤ ر األطرامل ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين(.)68

__________

( )64مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.20
( )65وج ــه ممث ــل أح ــد األطـ ـرامل انتب ــا هي ــة التنفيـ ـ إ أن الوثيق ــة  FCCC/SBI/2016/L.24/Add.1مل تك ــن متاح ــة
امي ــت اللغـ ــات وق ـ ـ عرضـ ــدا لك ــي تعتمـ ــد .والبيـ ــان الكامـ ــل متـ ــاح عل ــا البـ ــث الشـ ــبكي يف العن ـ ـوان التـ ــايل:
<http://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2016/events/2016-05-26-15-00-subsidiary-body-for-

>.implementation-sbi-resumed-3rd-meeting/capacity-building-in-developing-countries-agenda-item-12
( )66مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.24
( )67انظر الفقرة  76من املقرر /1م أ.21-
( )68لالطالع علا نا مشروع املقرر ،انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2016/8/Add.1
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 -102ودع ـ ـ هي ـ ــة التنفي ـ ـ األط ـ ـرامل إ النظـ ــر يف ترشـ ــيحاهتا للجنـ ــة بـ ــاريس املعنيـ ــة ببنـ ــاء
الق ــدرات ،عل ــا النح ــو املب ــن يف مش ــروع الختصاص ــات املش ــار إلي ــه يف الفق ــرة  101أع ــال ،
كيما تبدأ نة باريس املعنية ببناء القدرات أعمانا يف الدورة السادرة واألربعن ني ة التنفي .
 -103ودعـ ـ هي ــة التنفيـ ـ األطـ ـرامل إ أن تق ــدم( ،)69حبل ــول  29آب/أغس ــطس ،2016
آراءها بشأن احملور أو املوضوع السنوي للجنة باريس املعنية ببناء القـدرات لعـام  ،2017وبشـأن
ممثلــي اني ــات املنشــأة مبوجــب التفاقيــة والكيانــات التشــغيلية لآلليــة املاليــة ال ـ ين ينبغــي دعــوهتم
حلضــور الجتمــاع األول للجنــة بــاريس املعنيــة ببنــاء القــدرات ،لكــي تنظــر هي ــة التنفي ـ يف تلــك
اآلراء يف دورهتــا اخلامســة واألربعــن بغيــة تقــدع توصــية بشــأن ه ـ املســألة كــي ينظــر فيدــا مــؤ ر
األطرامل ويعتمدها يف دورته الثانية والعشرين.

ثالث عشر -است راض ةرنامج عم الدوحة ةشأن المادف  6م االتفاقية
(البند  13من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -104نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند من جدول األعمال يف جلستيدا األو والثالثـة والثالثـة
املســتأنفة وكــان معروضـا عليدــا الوثيقتــان  FCCC/SBI/2016/5و .FCCC/SBI/2016/6وأد ممــثال
طــرفن ببيــانن .ويف ا لســة األو  ،اتفق ـ هي ــة التنفي ـ علــا النظــر يف ه ـ ا البنــد مــن جــدول
األعم ــال يف إط ــار مش ــاورات غ ــري رمسي ــة ييس ــرها الس ــيد أل ــربت ألت ــار وس ماغ ــالنئ (الفلب ــن).
ويف ا لسة الثالثة املستأنفة ،نظرت هي ة التنفي يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)70
 -2االستنتاجاح
 -105رحب ـ هي ــة التنفي ـ بــآراء األط ـرامل( )71واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب وأصــحاب
املصلحة اآلخرين( )72فيما يتعل بتنظيم احلـوار الثالـث أثنـاء الـدورة بشـأن املـادة  6مـن التفاقيـة،
وجدول أعمال احلوار الرابت أثناء الدورة بشأن العمل من أجل التمكن املناخي؛ وقد كان تلـك
اآلراء مفيدة للغاية يف حتديد جدول أعمال وشكل احلوار الرابت أثناء الدورة(.)73
__________

()69
()70
()71
()72
()73
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ينبغي لألطرامل أن تقدم آراءها عن طري بوابة املسا ات يف العنوان التايل.<http://www.unfccc.int/5900> :
مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.15
متاح علا املوقت.<www.unfccc.int/5900> :
متاح علا املوقت.<www.unfccc.int/7481> :
مثلمــا لــوحل يف الــدورة الثالثــة واألربعــن للدي ــة الفرعيــة ،فــعن األنشــطة املضــطلت هبــا لــدعم تنفي ـ املــادة  6مــن
التفاقية ينبغي أن يشار إليدا ،اعتبارا من تلك الدورة ،بعبارة االعمل من أجل التمكـن املنـاخيا ،وهـو املسـما
ال ي اختارته اني ة الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعن.
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 -106وأقــرت هي ــة التنفي ـ بنجــاح احل ـوار الرابــت أثنــاء الــدورة بشــأن العمــل مــن أجــل التمكــن
املنــاخي وأعرب ـ عــن امتناهنــا لألط ـرامل واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب وأصــحاب املصــلحة
اآلخرين علا تقارم اخلربات وتبادل األفكار واملماررـات ا يـدة والـدروس املسـتفادة فيمـا يتعلـ
باملشاركة العامة والتثقيف العام وإتاحة املعلومات للجمدور والتعاون الـدويل بشـأن هـ املسـائل.
وعــالوة علــا ذلــك ،أعرب ـ هي ــة التنفيـ عــن تطلعدــا إ النظــر يف التقريــر املتعل ـ بــاحلوار الرابــت
بشأن العمل من أجل التمكن املناخي يف دورهتا اخلامسة واألربعن.
 -107وخلص هي ة التنفي إ أن احلوار السنوي أثناء الدورة بشأن العمل من أجل التمكن
املناخي ريستمر تنظيمه بالتزامن مت دورات هي ة التنفي املعقودة يف بون ،أملانيا.
 -108وخلص ـ هي ــة التنفي ـ أيضـ ـ ا إ أن ال ــدورات املقبل ــة للح ـوار بش ــأن العم ــل م ــن أج ــل
التمكــن املنــاخي ينبغــي أن تراعــي الحتياجــات والثغـرات والعقبــات فيمــا يتعلـ بالتقــدم احملــرز يف
تنفي برنامل عمل الدوحة بشأن املادة  6من التفاقية.
 -109وخلصـ هي ــة التنفيـ كـ لك إ أن جلســات احلـوار بشــأن العمــل مــن أجــل التمكــن
املنــاخي ينبغــي أن تركــز علــا املماررــات ا يــدة والــدروس املســتفادة بشــأن إدمــاج العناصــر الســتة
للم ــادة  6م ــن التفاقي ــة املتعلق ــة ب ــالتكيف والتخفي ــف والتموي ــل والش ــفافية وتط ــوير التكنولوجي ــا
ونقلدا وبناء القدرات.
 -110ودع ـ هي ــة التنفي ـ املؤرس ــات واملنظم ــات املتع ــددة األط ـرامل والثنائي ــة ،مب ــا يف ذل ــك
الكيانات التشغيلية لآلليـة املاليـة ،إ املشـاركة بنشـاط يف الـدورات القادمـة للحـوار السـنوي أثنـاء
الدورة بشأن العمل من أجل التمكن املناخي.
 -111ودعـ هي ــة التنفيـ أيضـ ا األطـرامل واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب وا دــات األخــرى
صــاحبة املصــلحة إ أن تقــدم ،حبلــول  25كــانون الثاين/ينــاير  ،2017مالحظاهتــا بشــأن تنظــيم
احلوار الرابت بشأن العمل من أجـل التمكـن املنـاخي وآراءهـا بشـأن جـدول أعمـال احلـوار اخلـامس،
ال ي رريكز علا التثقيف والتدريب يف جمال تغري املناخ والتعاون الدويل بشأن ه املسائل(.)74
 -112ورحبـ هي ــة التنفيـ بتقــدع املعلومــات املشــار إليدــا يف الفقــرة  111أعــال كمــدخالت
لالرتعرا الوريط للتقدم احملرز يف برنامل عمل الدوحة.
 -113وأحاط هي ة التنفي علما مت التقدير بالتقرير التوليفي ال ي أعدته األمانة عن التقـدم
احملرز يف تنفي برنامل عمل الدوحة(.)75
__________

( )74ينبغــي أن تقــدم األط ـرامل آراءهــا عــرب بوابــة املســا ات يف املوقــت الشــبكي التــايل.<http://www.unfccc.int/5900> :
أما املنظمات املعتمدة بصفة مراقب وا دات األخـرى املعنيـة فتقـدم مسـا اهتا عـرب الربيـد اتلكـيوين إ العنـوان التـايل:
>.<secretariat@unfccc.int
(.FCCC/SBI/2016/6 )75
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 -114وار ــتكمل هي ــة التنفيـ ـ الر ــتعرا الور ــيط للتق ــدم احمل ــرز يف تنفيـ ـ برن ــامل عم ــل
الدوحــة وأوص ـ مبشــروع مقــرر بشــأن حتســن فعاليــة برنــامل عمــل الدوحــة كــي ينظــر فيــه مــؤ ر
األطرامل ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين(.)76

راةم عشر -تأثير تنفيذ تداةير التصدي
(البند  14من جدول األعمال)

س وةرنامج ال م
ألف -المنتدى الم ّ

(البند الفرعي (14أ) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -115نظ ــرت هي ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو والثالث ــة
املســتأنفة وكــان معروض ـ ا عليدــا الوثيقتــان  FCCC/TP/2016/3و .FCCC/TP/2016/4ويف ا لس ــة
األو  ،اتفق هي ة التنفي علا النظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال إ جانب البنـد
الفرعي (7أ) من جدول أعمال اني ة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتكنولوجية (هي ـة املشـورة)
يف إطـار فريـ اتصــال يشـيك يف رئارـته رئــيس هي ـة التنفيـ ورئـيس هي ـة املشــورة ،السـيد كــارلوس
فولر (بليز) والسيدة ناتاليا كوشكو (أوكرانيا) والسيد أندري مـاركو (بنمـا) .واتفقـ هي ـة التنفيـ
أيضـا علــا النظــر يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف ه ـ الــدورة بــالقيان مــت البنــود
الفرعيــة (14ب) و(ج) و(د) مــن جــدول األعمــال .ويف ا لســة الثالثــة املســتأنفة ،نظــرت هي ــة
التنفي يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)77
 -2االستنتاجاح
 -116نظ ــرت هي ــة التنفي ـ وهي ــة املش ــورة يف الورق ــة التقني ــة( )78ال ــت أع ــدهتا األمان ــة ملس ــاعدة
البل ــدان النامي ــة األط ـرامل يف تقي ــيم ت ــأثري تنفي ـ ت ــدابري التص ــدي ،مب ــا يف ذل ــك ار ــتخدام أدوات
النم جــة ،والورقــة التقنيــة ملســاعدة البلــدان الناميــة األطـرامل يف مبادراهتــا للتنويــت القتصــادي(.)79
وشجع اني تان الفرعيتان البلدان النامية األطـرامل علـا ارـتخدام هـ الورقـات التقنيـة كمرشـد
يف تقييمدـ ــا لتـ ــأثري تنفي ـ ـ تـ ــدابري التصـ ــدي ومبادراهتـ ــا للتنويـ ــت القتصـ ــادي .ولحظ ـ ـ اني تـ ــان
الفرعيتان أن األطرامل قد نظرت يف املعلومـات الـواردة يف هـ الورقـات التقنيـة ألغـرا الندـو
بعملدما املتعل بربنامل العمل املتصل بتأثري تنفي تدابري التصدي.

__________

()76
()77
()78
()79
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لالطالع علا نا مشروع املقرر ،انظر الوثيقة .FCCC/SBI/2016/8/Add.1
مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة  .FCCC/SB/2016/L.2/Rev.1وقد أدرج املرفقان األول والثاين مـن تلـك
الوثيقة يف املرفقن الثاين والثالث ،علا التوايل ،من ه ا التقرير.
.FCCC/TP/2016/4
.FCCC/TP/2016/3
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 -117ورحبـ اني تــان الفرعيتــان بعــر أحــد بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي ارتضــافة حلقــة
احملسن.
عمل بشأن تعزيز العمل يف إطار املنتدى ّ
 -118وأحاط اني تان الفرعيتان علمـ ا باهتمـام بعـأل األطـرامل بتنظـيم حـدث رفيـت املسـتوى
بشأن التنويت القتصادي والتنمية املستدامة يعقد خالل الدورة الثانية والعشرين ملؤ ر األطرامل.
احملســن املعــين بتــأثري تنفي ـ تــدابري
 -119وعقــدت اني تــان الفرعيتــان الجتمــاع األول للمنتــدى ّ
التصدي ،وفقا للمقرر /11م أ ،21-واتفقتا علا تنفي برنامل العمل املتعل بتأثري تنفيـ تـدابري
التصدي علا النحو الوارد يف املرف الثاين ،بناءا علا توجيدات رئيسي اني تن.
احملســن يشــيط أن
 -120واتفق ـ اني تــان
الفرعيتــان أيض ـا علــا أن الندــو بأعمــال املنتــدى ّ
()80
تسري أفرقة اخلرباء التقنين املخصصة وفقا لالختصاصات الواردة يف املرف الثاين.

 -121وطلبـ ـ اني ت ــان الفرعيت ــان إ األمان ــة أن ت ــدعم ،بتوجي ــه م ــن رئيس ــي اني ت ــن ،تنفيـ ـ
برنامل العمل ،مبا يف ذلك األنشطة الت تضطلت هبا أفرقة اخلرباء التقنين املخصصة.
 -122وأحاط اني تان الفرعيتان علمـا باآلثـار التقديريـة امليتبـة يف امليزانيـة علـا األنشـطة الـت
رتضطلت هبا األمانة علا النحو املشار إليه يف الفقرات  121-119أعال .
 -123وطلب ـ ـ ـ اني تـ ـ ــان الفرعيتـ ـ ــان إ األمانـ ـ ــة أن تضـ ـ ــطلت بـ ـ ــاتجراءات املطلوبـ ـ ــة يف ه ـ ـ ـ
الرتنتاجات رهنا بتوافر املوارد املالية.

ةاء -طرائرر المنت رردى الم ن ر ةت ررأثير تنفي ررذ تررداةير التص رردي وةرنررامج عمل رره ووظائف رره
ةمةجب اتفاق ةاريس
(البند الفرعي (14ب) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -124نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو والثالثـة
املســتأنفة .ويف ا لســة األو  ،اتفقـ هي ــة التنفيـ علــا النظــر يف هـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
األعمــال بشــكل مشــيك مــت البنــد الفرعــي (14أ) مــن جــدول أعمانــا والبنــد الفرعــي (7أ) مــن
جــدول أعمــال هي ــة املشــورة .ويف ا لســة الثالثــة املســتأنفة ،نظــرت هي ــة التنفيـ يف الرــتنتاجات
الواردة أدنا واعتمدهتا(.)81

__________

( )80انظر املقرر /11م أ ،21-الفقرة .4
( )81مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SB/2016/L.3
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 -2االستنتاجاح
 -125باشــرت هي ــة التنفي ـ وهي ــة املشــورة النظــر يف طرائ ـ املنتــدى املعــين بتــأثري تنفي ـ تــدابري
التصدي وبرنامل عمله ووفائفه مبوجب اتفاق باريس ،وفق ا للفقرة  34من املقرر /1م أ.21-
 -126ودع ـ هي ــة التنفي ـ وهي ــة املشــورة األطـرامل واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب إ أن
تقــدم حبلــول  12أيلول/رــبتمرب  2016آراءهــا بشــأن طرائ ـ املنتــدى املعــين بتــأثري تنفي ـ تــدابري
التصدي وبرنامل عمله ووفائفه مبوجب اتفاق باريس(.)82
 -127واتفقتا علا مواصلة نظر ا يف ه املسألة يف الدورة اخلامسة واألربعن لكل مندما مـت
مراعاة اآلراء املشار إليدا يف الفقرة  126أعال .

جيم -المسائ المت لقة ةالفقرف  14م المادف  3م ةروتةكةل كيةتة
(البند الفرعي (14ج) من جدول األعمال)

المداوالح
 -128نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو والثالثـة
املســتأنفة .وأد ممثــل أحــد األطـرامل ببيــان .ويف ا لســة األو  ،اتفقـ هي ــة التنفيـ علــا النظــر
يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال بشــكل مشــيك مــت البنــد الفرعــي (14أ) مــن جــدول
أعمانــا والبنــد الفرعــي (7أ) مــن جــدول أعمــال هي ــة املشــورة .ويف ا لســة نفســدا ،اتفقـ هي ــة
التنفي ك لك علا أن مري رئيسـدا ورئـيس هي ـة املشـورة مشـاورات مـت األطـرامل املدتمـة بشـأن
كيفية تناول ه ا البند الفرعـي مـن جـدول األعمـال يف الـدورات املقبلـة ني ـة التنفيـ  .ويف ا لسـة
الثالثة املستأنفة ،اتفق هي ة التنفي  ،بناءا علا اقياح من الـرئيس ،علـا مواصـلة النظـر يف كيفيـة
تناول ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا اخلامسة واألربعن.

دال -التقد الم رز

تنفيذ المقرر  /1أ10-

(البند الفرعي (14د) من جدول األعمال)

المداوالح
 -129نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيدا األو والثالثـة
املســتأنفة .وأد ممثــل أحــد األطـرامل ببيــان .ويف ا لســة األو  ،اتفقـ هي ــة التنفيـ علــا النظــر
يف ه ـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول األعمــال بشــكل مشــيك مــت البنــد الفرعــي (14أ) مــن جــدول
أعمانــا والبنــد الفرعــي (7أ) مــن جــدول أعمــال هي ــة املشــورة .ويف هـ ا لســة نفســدا ،اتفق ـ
__________

( )82ينبغــي لألطـرامل أن تقــدم آراءهــا عــن طريـ بوابــة املســا ات يف العنـوان التــايل.<http://www.unfccc.int/5900> :
وينبغ ـ ـ ـ ـ ــي للمنظم ـ ـ ـ ـ ــات املعتم ـ ـ ـ ـ ــدة بص ـ ـ ـ ـ ــفة مراق ـ ـ ـ ـ ــب أن ترر ـ ـ ـ ـ ــل ورقاهت ـ ـ ـ ـ ــا بالربي ـ ـ ـ ـ ــد اتلك ـ ـ ـ ـ ــيوين إ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ا العنـ ـ ـ ـ ـ ـوان:
>.<secretariat@unfccc.int
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هي ة التنفي علـا أن مـري رئيسـدا مشـاورات مـت األطـرامل املدتمـة بشـأن كيفيـة تنـاول هـ ا البنـد
الفرعي من جدول األعمال يف دوراهتا املقبلة .ويف ا لسة الثالثـة املسـتأنفة ،اتفقـ هي ـة التنفيـ ،
بنــاءا علــا اقـياح مــن الـرئيس ،علــا مواصــلة النظــر يف كيفيــة تنــاول هـ ا البنــد الفرعــي مــن جــدول
األعمال يف دورهتا اخلامسة واألربعن.

خامس عشر -نط رراق االس ررت راض ال رردوري المقبر ر لله رردم الطةير ر ايجر ر ةمةج ررب
االتفاقية وللتقد ال ا الم رز ن ة ت قيقه
(البند  15من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -130نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند من جدول األعمـال يف جلسـتيدا األو والثالثـة .وأد
ممثلو ثالثة أطـرامل ببيانـات ،مندـا بيـان بارـم الحتـاد األورو وآخـر بارـم حتـالف الـدول ا زريـة
الصــغرية .ويف ا لســة األو  ،اتفقـ هي ــة التنفيـ علــا النظــر يف هـ ا البنــد مــن جــدول األعمــال
بشــكل مشــيك مــت البنــد الفرعــي (6ج) مــن جــدول أعمــال هي ــة املشــورة يف إطــار فري ـ اتصــال
يشــيك يف رئارــته الســيد ليــون تشــارلز (غرينــادا) والســيدة فولنســكي .ونظــرت هي ــة التنفي ـ يف
جلستدا الثالثة يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)83
 -2االستنتاجاح
َّ -131
ذكــرت هي ــة املشــورة وهي ــة التنفيـ بــأن مــؤ ر األطـرامل طلــب إليدمــا ،يف دورتــه احلاديــة
والعشـرين ،أن تنظـرا يف نطــاق الرــتعرا الــدوري املقبــل لكــي تقــدما إليــه توصــية لينظــر فيدــا يف
موعد ل يتجاوز عام  ،2018حسب القتضاء(.)84
 -132وذ ّكرتا أيضا بأن مؤ ر األطرامل اتف  ،يف الدورة نفسدا ،علا أن الرـتعرا الـدوري املقبـل
ينبغــي أن يتســم بالفعاليــة والكفــاءة ،ويتجنــب ازدواجيــة العمــل ،ويراعــي نتــائل األعمــال ذات الصــلة
املنجزة يف إطار التفاقية وبروتوكول كيوتو امللح هبا واني ْتن الفـرعيتن( .)85ويف هـ ا الصـدد ،أشـارت
اني تــان الفرعيتــان إ األعمــال ذات الصــلة املتعلقــة بعمليــة ارــتخالب احلصــيلة العامليــة يف إطــار فري ـ
اتفاق باريس ،واحلوار التيسريي ،ال ي ريعقد يف عام  ،2018وعمليات الفحا التقين.
 -133ويف ضــوء الوليــة املشــار إليدــا يف الفقـرتن  131و 132أعــال  ،اتفقـ اني تــان الفرعيتــان
علــا مواصــلة النظــر يف نطــاق الرــتعرا الــدوري املقبــل يف الــدورة السادرــة واألربعــن لكــل مندمــا
(أيار/مايو  )2017وحتسينه ،مت مراعاة اخلربات ذات الصلة بارتعرا الفية .2015-2013

__________

( )83مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SB/2016/L.1
( )84املقرر /10م أ ،21-الفقرة .10
( )85املقرر /10م أ ،21-الفقرة .9
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 -134وأشــارت اني تــان الفرعيتــان إ أن حلقــة عمــل أثنــاء الــدورة بشــأن نطــاق الرــتعرا
ال ــدوري املقب ــل ك ــن أن تك ــون مفي ــدة وأهنم ــا ق ــد تواص ــالن النظ ــر يف هـ ـ املس ــألة يف ال ــدورة
السادرة واألربعن لكل مندما.

سادس عشر -القضايا الجنسانية وتغير المناخ
(البند  16من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -135نظ ــرت هي ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو والثالث ــة
املس ــتأنفة وك ــان معروض ـ ـا عليد ــا الوثيق ــة  .FCCC/TP/2016/2ويف ا لس ــة األو  ،اتفق ـ ـ هي ـ ـة
التنفي علا النظر يف ه ا البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات غـري رمسيـة يشـيك
يف تيسريها السيد مارتن هسيون (الحتاد األورو ) والسيدة وينفريد ليشوما (كينيا) .ويف ا لسـة
الثالثة املستأنفة ،نظرت هي ة التنفي يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)86
 -2االستنتاجاح
 -136رحبـ ـ هي ــة التنفيـ ـ بالنت ــائل ال ــت خلصـ ـ إليد ــا حلق ــة العم ــل املعق ــودة أثن ــاء ال ــدورة
ي ــومي  18و 19أيار/م ــايو  2016وبالتوص ــيات ال ــت ق ــدمدا املش ــاركون يف حلق ــة العم ــل هـ ـ
املتعلق ــة بالسيار ــات املناخي ــة املراعي ــة لالعتب ــارات ا نس ــانية ،م ــت اليكي ــز عل ــا التكي ــف وبن ــاء
القدرات وتدريب املنـدوبن فيمـا ـا القضـايا ا نسـانية .ولحظـ مـت التقـدير املعلومـات الـت
قـدمتدا األطـرامل واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقـب وا دــات املعنيــة األخــرى كمــدخالت حللقــة
العمل املعقودة أثناء الدورة(.)87
 -137ورحبـ هي ـة التنفيـ أيضـ ا بالورقـة التقنيـة الـت أعـدهتا األمانـة بعنـوان ااملبـاده التوجيديــة
أو األدوات األخــرى الالزمــة تدمــاج العتبــارات ا نســانية يف األنشــطة املتعلقــة بتغــري املنــاخ يف
إطار التفاقيةا( .)88وشجع األطرامل علا ارتخدام املوارد احملددة يف الورقة التقنية.
 -138وأعرب ـ هي ــة التنفي ـ عــن تقــديرها لربنــامل عمــل ليمــا بشــأن القضــايا ا نســانية ومدتــه
رــنتان ولحظ ـ مــت التقــدير التربعــات ال ـواردة دعم ـا لألعمــال املضــطلت هبــا ح ـ اآلن .ودع ـ
األطرامل إ مواصلة تعزيز مشاركتدا يف برنامل العمل.
__________

( )86مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.16
( )87املسا ات املقدمة من األطرامل متاحة علـا بوابـة املسـا ات يف العنـوان التـايل.<http://www.unfccc.int/5900> :
واملسـ ــا ات املقدمـ ــة مـ ــن املنظمـ ــات املعتمـ ــدة بصـ ــفة مراقـ ــب متاحـ ــة علـ ــا بوابـ ــة املسـ ــا ات يف العن ـ ـوان التـ ــايل:
>.<http://www.unfccc.int/7478
(.FCCC/TP/2016/2 )88
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 -139وأعرب هي ة التنفي عن تأييدها ملواصلة وتعزيز برنامل عمل ليما بشأن املسائل ا نسانية.
 -140ودعـ ـ ـ هي ـ ــة التنفيـ ـ ـ األطـ ـ ـرامل واملنظم ـ ــات املعتم ـ ــدة بص ـ ــفة مراق ـ ــب إ أن تق ـ ــدم،
حبلــول  29آب/أغســطس  ،2016آراءهــا بشــأن العناصــر املمكنــة واملبــاده التوجيديــة مــن أجــل
مواصلة وتعزيز برنامل عمل ليما بشأن املسائل ا نسانية ،آخ اة يف اعتبارها التوصيات واألفكـار
النامجــة عــن األنشــطة الــت أاجــزت فعـالا يف إطــار برنــامل العمــل( .)89وطلبـ إ األمانــة أن جتمــت
تلك املسا ات يف وثيقة متفرقات.
 -141وإذ أش ــارت هي ـ ــة التنفي ـ ـ إ الفقـ ــرة  15م ــن املقـ ــرر /18م أ ،20-دع ـ ـ األط ـ ـرامل
واملنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب إ تقــدع معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف بلــو هــديف حتقي ـ
التوازن بن ا نسن وبلورة ريارات مراعية لالعتبارات ا نسانية(.)90
 -142ووافقـ هي ــة التنفي ـ علــا مواصــلة النظــر يف ه ـ املســألة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــن
بغية إعداد مشروع مقرر لكي ينظر فيه مؤ ر األطرامل ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين.

ساةم عشر -ترتيباح عقد االجتماعاح ال كةمية الدولية
(البند  17من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -143نظرت هي ة التنفي يف ه ا البند من جـدول األعمـال يف جلسـتيدا األو والثالثـة املسـتأنفة
وكـان معروضـ ا عليدــا الوثيقــة  .FCCC/SBI/2016/2وأد ممثلــو  14طرفـ ا ببيانــات ،مندــا بيــان بارــم
البلدان النامية املتقاربة التفكـري والحتـاد األورو واجملموعـة األفريقيـة .ويف ا لسـة األو  ،أد ببيـان
ممثــل للرئارــة املقبلــة ملــؤ ر األط ـرامل (املغــرب)( .)91ويف ا لســة نفســدا ،اتفق ـ هي ــة التنفي ـ علــا
النظر يف ه ا البند من جدول األعمال يف إطار فري اتصال ييأره رئيس هي ة التنفي .
 -144ويف ا لسة الثالثة املستأنفة ،ذ ّكر الـرئيس بأنـه دعـا األطـرامل واملنظمـات املعتمـدة بصـفة
مراقب إ تبادل آرائدـا بشـأن أي موضـوع يتـار يف حلقـة العمـل الـت تنعقـد أثنـاء الـدورة ،والـت
يقيح عقدها أثناء الدورة السادرة واألربعن ،بشأن الفرب املتاحة لزيادة تدعيم املشاركة الفعالـة
للجدات املعنية من غري األطرامل بغية تعزيز تنفي أحكام املقرر /1م أ.21-
__________

( )89ينبغــي لألطـرامل أن تقــدم آراءهــا عــن طريـ بوابــة املســا ات يف العنـوان التــايل.<http://www.unfccc.int/5900> :
وينبغ ـ ـ ــي للمنظم ـ ـ ــات املعتم ـ ـ ــدة بص ـ ـ ــفة مراق ـ ـ ــب أن ترر ـ ـ ــل مس ـ ـ ــا اهتا بالربي ـ ـ ــد اتلك ـ ـ ــيوين إ العنـ ـ ـ ـوان الت ـ ـ ــايل:
>.<secretariat@unfccc.int
( )90انظر احلاشية  3أعال .
( )91البي ـ ـ ـ ــان مت ـ ـ ـ ــاح م ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــالل الب ـ ـ ـ ــث الش ـ ـ ـ ــبكي لوق ـ ـ ـ ــائت الجتم ـ ـ ـ ــاع يف املوق ـ ـ ـ ــت الت ـ ـ ـ ــايل<http://unfccc6.meta- :
fusion.com/bonn_may_2016/events/2016-05-16-15-30-subsidiary-body-for-implementation-sbi-1st-
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 -145ويف ا لســة نفســدا ،نظــرت هي ــة التنفيـ يف الرــتنتاجات ال ـواردة أدنــا واعتمــدهتا(.)92
وبعد ذلك ،أثار طـرمل واحـد حتـدث بارـم البلـدان الناميـة املتقاربـة التفكـري وبـدعم مـن عـدد مـن
()93
ـجل يف التقري ــر أن
األط ـرامل ش ـواغل ذات ط ــابت تقــين وف ــين  .وطلب ـ ه ـ األط ـرامل أن يس ـ َّ
مش ــكلة تقني ــة ط ـرأت عل ــا النظ ــام اتلك ــيوين ملعا ــة األمس ــاء .وأبل ــئ ال ـرئيس هي ــة التنفي ـ ب ــأن
مناقشة الشواغل املوضوعية الت أثريت رتستمر خالل الدورة السادرة واألربعن للدي ة.
 -2االستنتاجاح
 -146أحاط ـ هي ــة التنفي ـ علم ـ ا بالوثيقــة  FCCC/SBI/2016/2ورحب ـ بــاآلراء الــت أعرب ـ
عندا األطرامل بشأن املعلومات الواردة فيدا.
 -147وأعربـ ـ هي ــة التنفيـ ـ ع ــن امتناهن ــا حلكوم ــة املغ ــرب لعرض ــدا ارتض ــافة ال ــدورة الثاني ــة
والعشرين ملؤ ر األطرامل والدورة الثانية عشرة ملؤ ر األطرامل العامل بوصـفه اجتمـاع األطـرامل يف
بروتوكول كيوتو (مؤ ر/اجتماع أطرامل كيوتو) يف مـراكو ،بـاملغرب ،يف الفـية مـن يـوم الثنـن 7
تشـرين الثــاين/نوفمرب إ ا معــة  18تشـرين الثــاين/نوفمرب  .2016وأحاط ـ علم ـ ا مــت التقــدير
باألعمــال التحض ـريية وا دــود الــت يبـ نا املغــرب واألمانــة لضــمان اجــاح الــدورة الثانيــة والعش ـرين
ملــؤ ر األط ـرامل والــدورة الثانيــة عشــرة ملــؤ ر/اجتمــاع أط ـرامل كيوتــو .وشــددت هي ــة التنفي ـ علــا
أ يــة مبــاده النفتــاح والشــفافية والشــمولية يف ايــاذ اليتيبــات لعقــد مــؤ ر األمــم املتحــدة املعــين
بتغري املناخ يف مراكو.
 -148وذ ّكرت هي ة التنفي بالنتائل التار ية الت حققدا مؤ ر األمم املتحدة املعـين بتغـري املنـاخ
يف باريس ،وأشارت إ أن مؤ ر مراكو ريكون خطوة هامة يف تنفي اتفاق بـاريس وكـ لك يف
مواصلة تنفي الوليات واملبادرات األخرى يف إطار مؤ ر األطرامل ،ومؤ ر/اجتماع أطرامل كيوتو
وهي ة املشورة وهي ة التنفي وفري اتفاق باريس واني ات املنشأة مبوجب التفاقية.
 -149وأحاطـ هي ــة التنفيـ علمـ ا بالتعــاون النــاجمل بــن الرئارــات الســابقة والرئارــات املقبلــة
وأعربـ ـ ع ــن تق ــديرها لعالق ــة العم ــل الوثيق ــة ب ــن الرئار ــة احلالي ــة والرئار ــة املقبل ــة فيم ــا يتعلـ ـ
بالتحضري ملؤ ر مراكو .وشجع الرئارات املقبلة علا مواصلة اعتماد ه ا الندل التعاوين.
 -150وطلب ـ هي ــة التنفي ـ إ األمان ــة أن حت ــيط علم ـا ب ــاآلراء ال ــت تب ــديدا األط ـرامل بش ــأن
العناصــر الــت كــن إدراجدــا يف جــدويل األعمــال املــؤقتن للــدورة الثانيــة والعشـرين ملــؤ ر األطــرامل
والدورة الثانية عشرة ملؤ ر/اجتماع أطرامل كيوتو.
__________

( )92مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.14
( )93البيانات املقدمـة بشـأن هـ ا البنـد مـن جـدول األعمـال متاحـة مـن خـالل البـث الشـبكي لوقـائت الجتمـاع يف املوقـت
التـ ـ ـ ــايل<http://unfccc6.meta-fusion.com/bonn_may_2016/events/2016-05-26-15-00-subsidiary-body- :
for-implementation-sbi-resumed-3rd-meeting/arrangements-for-intergovernmental-meetings-agenda-

>.item-17-part-1

GE.16-14833

37

FCCC/SBI/2016/8

 -151ودع ـ هي ــة التنفي ـ الرئار ــة املقبل ــة إ التش ــاور م ــت األمان ــة ومكت ــب م ــؤ ر األط ـرامل
ومؤ ر/اجتم ــاع أط ـ ـرامل كيوت ــو لوض ــت اللمس ــات الندائي ــة عل ــا ترتيب ــات عق ــد ال ــدورتن الثاني ــة
والعشـرين ملــؤ ر األطـرامل والثانيــة عشــرة ملؤ ر/اجتمــاع أطـرامل كيوتــو ،مبــا يف ذلــك ترتيبــات ا ــزء
الرفيت املستوى.
 -152واتفق ـ هي ــة التنفي ـ عل ــا مواص ــلة املمارر ــة التالي ــة القائم ــة :وض ــت ترتيب ــات يف ا لس ــات
املشيكة ملؤ ر األطرامل ومؤ ر/اجتماع أطرامل كيوتو خالل ا زء الرفيت املسـتوى ليـديل الـوزراء وغـريهم
من ر راء الوفود ببيانات وطنية وجيزة يوصا بأل تتجاوز مدهتا ثالث دقائ  ،وليـديل ممثلـو املنظمـات
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات وجيزة يوصا بأل تتجاوز مدهتا دقيقتن.
 -153وأكدت هي ة التنفي علا أ ية األحداث الثالثـة املقـررة الـت رـتعقد أثنـاء الـدورة الثانيـة
والعشرين ملؤ ر األطرامل :احلوار الوزاري الرفيت املستوى الثاين بشأن التمويل املتعل باملنـاخ الـ ي
يعق ــد م ــرة ك ــل ر ــنتن()94؛ واحل ــدث الرفي ــت املس ــتوى بش ــأن العم ــل املتعلـ ـ باملن ــاخ()95؛ واحلـ ـوار
التيسريي املشار إليه يف الفقرة  115من املقرر /1م أ.21-
 -154وأش ــارت هي ــة التنفيـ ـ إ أن ــه ،اش ــيا م ــت مب ــدأ التن ــاوب ب ــن اجملموع ــات اتقليمي ــة،
ريكون رئيس الدورة الثالثـة والعشـرين ملـؤ ر األطـرامل والـدورة الثالثـة عشـرة ملؤ ر/اجتمـاع أطـرامل
كيوت ــو م ــن جمموع ــة دول آر ــيا واحمل ــيط ان ــاده ،ويك ــون رئ ــيس ال ــدورة الرابع ــة والعشـ ـرين مل ــؤ ر
األط ـرامل والــدورة الرابعــة عشــرة ملؤ ر/اجتمــاع أط ـرامل كيوتــو مــن جمموعــة دول أوروبــا الش ــرقية.
ودع ـ ـ األط ـ ـرامل ،علـ ــا رـ ــبيل الرـ ــتعجال ،إ التقـ ــدم بعـ ــرو لرتضـ ــافة الـ ــدورتن الثالثـ ــة
والعشـرين ملــؤ ر األطـرامل والثالثــة عشـرة ملؤ ر/اجتمــاع أطـرامل كيوتــو ،والـدورتن الرابعــة والعشـرين
ملؤ ر األطرامل والرابعة عشرة ملؤ ر/اجتماع أطرامل كيوتو.
 -155وأوص هي ة التنفي باملواعيد التالية لفيات انعقاد الدورات يف عام  2021لينظر فيدـا
مؤ ر األطرامل يف دورته الثانية والعشرين:
(أ)
(ب)
الثاين/نوفمرب.

فية الدورات األو  :من الثنن  31أيار/مايو إ اخلميس  10حزيران/يونيه؛
فية الدورات الثانية :من الثنن  8تشرين الثاين/نوفمرب إ ا معة  19تشرين

 -156ورحبـ ـ هي ــة التنفيـ ـ بتب ــادل اآلراء ب ــن األطـ ـرامل بش ــأن اآلث ــار امليتب ــة عل ــا العملي ــة
احلكومية الدولية عقب اعتماد اتفاق باريس وقرارات أخـرى يف مـؤ ر بـاريس ،مبـا يف ذلـك اآلثـار
امليتبـ ــة علـ ــا ت ـ ـواتر وتنظـ ــيم دورات مـ ــؤ ر األط ـ ـرامل ،ومؤ ر/اجتمـ ــاع أط ـ ـرامل كيوتـ ــو ،واني تـ ــن
الفــرعيتن التــابعتن نمــا ،ومــؤ ر األط ـرامل العامــل بوصــفه اجتمــاع األط ـرامل يف اتفــاق بــاريس،
عقب بدء نفاذ اتفاق باريس.

__________

( )94الفقرة  13من املقرر /3م أ ،19-والفقرة  4من املقرر /5م أ.21-
( )95الفقرة  120من املقرر /1م أ.21-
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 -157وأقرت هي ة التنفي بأنه ،بالنظر إ العمل الناشئ عن اتفـاق بـاريس واملقـررات املعتمـدة
يف مــؤ ر بــاريس ،مــن الضــروري أن يســتمر عقــد دورات اني ــات العليــا رــنويا يف الفــية مــا قبــل
عام  .2020ول لك ،اتفق اني ة علا أن تواصل النظر يف ريناريوهات تواتر وتنظـيم الـدورات
أثن ــاء دورة هي ــة التنفيـ ـ الثامن ــة واألربع ــن (نيس ــان/أبريل  -أيار/م ــايو  .)2018وطلبـ ـ هي ــة
التنفي ـ إ األمانــة أن تقــدم معلومــات أكثــر تفصــيالا عــن اآلثــار امليتبــة يف امليزانيــة علــا نتلــف
اخليارات وذلك من أجل دعم مواصلة النظر يف ه املسائل.
 -158ورلم هي ة التنفي بضرورة مراعاة الدور انـام لتنفيـ الوليـات مبوجـب اتفـاق بـاريس،
وك لك ما ييتب عن أي تغيري يف وترية وتنظيم الدورات من آثار يف الوليـات واألعمـال الناشـ ة
عن اتفاق باريس.
 -159وأحاط ـ هي ــة التنفي ـ علم ـا باملعلومــات املســتكملة الــت قــدمتدا األمانــة بشــأن تنفي ـ
ارــتنتاجات هي ــة التنفيـ املتعلقــة بالســبل الكفيلــة بزيــادة تعزيــز مشــاركة املنظمــات املعتمــدة بصــفة
مراق ــب يف العملي ــة احلكومي ــة الدولي ــة ،خ ــالل الف ــية  .2015-2014ولحظ ـ امل ــوجز ال ـ ي
عرضته األمانة عن تطور إشراك أصحاب املصلحة يف عملية التفاقية اتطارية(.)96
 -160ورحب ـ هي ــة التنفي ـ ب ــا دود ال ــت ب ـ لتدا حكوم ــات بولن ــدا وب ــريو وفرنس ــا يف إشـ ـراك
أصحاب املصـلحة ،مبـا يف ذلـك القطـاع اخلـاب والسـلطات احملليـة ودون الوطنيـة واجملتمـت املـدين،
يف الف ـ ــية املفض ـ ــية عل ـ ــا التـ ـ ـوايل إ ال ـ ــدورة التار ـ ــعة عش ـ ــرة مل ـ ــؤ ر األط ـ ـرامل وال ـ ــدورة التار ـ ــعة
ملؤ ر/اجتم ــاع أطـ ـرامل كيوت ــو ،وال ــدورة العشـ ـرين مل ــؤ ر األطـ ـرامل وال ــدورة العاش ــرة ملؤ ر/اجتم ــاع
أط ـرامل كيوتــو ،والــدورة احلاديــة والعش ـرين ملــؤ ر األط ـرامل والــدورة احلاديــة عشــرة ملؤ ر/اجتم ــاع
أطرامل كيوتو ،وأثناء ه الدورات وبعدها.
 -161وأشــارت هي ــة التنفي ـ إ الع ـيامل املتزايــد مبختلــف أصــحاب املصــلحة غــري األط ـرامل
واتشــارة املتك ــررة إل ــيدم يف اتف ــاق ب ــاريس واملقــرر /1م أ ،)97(21-وأك ــدت م ــن جدي ــد األ ي ــة
األرار ـ ــية ملش ـ ــاركة املـ ـ ـراقبن بفعالي ـ ــة ،رـ ـ ـواء يف العملي ـ ــة احلكومي ـ ــة الدولي ـ ــة أو يف الض ـ ــطالع
باتجراءات العملية يف التصدي لتغري املناخ.
 -162وأكـ ــدت هي ـ ــة التنفي ـ ـ أيض ـ ـا قيمـ ــة مسـ ــا ات املنظمـ ــات املعتمـ ــدة بصـ ــفة مراقـ ــب يف
امل ــداولت املتعلق ــة باملس ــائل املوض ــوعية( ،)98وأق ــرت باحلاج ــة إ زي ــادة تعزي ــز املش ــاركة الفعال ــة
للمنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف فـل مضـي عمليـة التفاقيـة اتطاريـة قـدم ا حنـو تنفيـ اتفـاق
باريس وتفعيله.
__________

( ،FCCC/SBI/2016/2 )96الفقرات .45-36
( ،FCCC/SBI/2016/2 )97الفقرة .41
( ،FCCC/SBI/2011/7 )98الفقرة .171
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 -163ويف هـ ا الســياق ،اتفقـ هي ــة التنفيـ علــا أن تعقــد خــالل دورهتــا السادرــة واألربعــن
حلقــة عمــل أثنــاء الــدورة بشــأن الفــرب املتاحــة لزيــادة تعزيــز املشــاركة الفعالـة ألصــحاب املصــلحة
من غري األطرامل بغية تعزيز تنفي أحكام املقرر /1م أ.21-
 -164ويف هـ ـ ـ ـ ا الص ـ ـ ــدد ،دعـ ـ ـ ـ هي ـ ـ ــة التنفيـ ـ ـ ـ األطـ ـ ـ ـرامل واملنظم ـ ـ ــات املراقب ـ ـ ــة ووك ـ ـ ــالت
األم ــم املتح ــدة املدتم ــة إ تق ــدع آرائد ــا بش ــأن الف ــرب املتاح ــة ملواص ــلة تعزي ــز املش ــاركة الفعالـ ـة
ألصــحاب املصــلحة مــن غــري األط ـرامل بغيــة تعزيــز تنفي ـ أحكــام املقــرر /1م أ ،21-يف موعــد
أقص ـ ـ ــا  28شـ ـ ـ ــباط/فرباير  .)99(2017وطلب ـ ـ ـ ـ إ األمان ـ ـ ــة أن تعـ ـ ـ ــد حبلـ ـ ـ ــول  30نيسـ ـ ـ ــان/
أبريــل  2017تقري ـرا مــوجزا عــن اآلراء ال ـواردة يف تلــك التقــارير لكــي تســتخدم مبثابــة معلومــات
أرارية تستند إليدا حلقة العمل املشار إليدا يف الفقـرة  163أعـال  .وطلبـ هي ـة التنفيـ أيضـا
إ األمانة أن تعد تقريرا عن حلقة العمل كي تنظر فيه اني ة يف دورهتا السادرة واألربعن.
 -165وأحاط هي ة التنفي علما بالعمل ال ي اضطلع به األمانة بشأن إنشاء منرب لتبـادل
اخلـربات وأفضــل املماررــات يف جمــايل التخفيــف والتكيــف بطريقــة شــاملة ومتكاملــة ،علــا النحــو
املشـار إليـه يف الفقـرة  135مـن املقـرر /1م أ ،21-وطلبـ مزيـدا مـن املعلومـات عـن تنفيـ هـ ا
العمل حبلول موعد الدورة السادرة واألربعن ني ة التنفي .
 -166ولحظ هي ة التنفي أن طرائ مشاركة املراقبن يف املنتديات احلكومية الدولية األخرى
داخل منظومـة األمـم املتحـدة قـد تسـتنري هبـا عمليـة التفاقيـة اتطاريـة يف جمـال ا دـود الراميـة إ
تعزيز إشراك أصحاب املصلحة من غري األطرامل يف اتجراءات املتعلقة باملناخ.
 -167ولحظ ـ هي ــة التنفي ـ أيض ـا أن عــدد املنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب قــد تضــاعف
تقريبـا من ـ عــام  ،2008وطلب ـ إ األمانــة أن تتخـ التــدابري اتداريــة الالزمــة مــن أجــل تيســري
زيادة فعالية مشاركة ه املنظمات يف العملية احلكومية الدولية.
 -168وأحاطـ ـ ـ هي ـ ــة التنفيـ ـ ـ علمـ ـ ـا باملعلوم ـ ــات ال ـ ــت ق ـ ــدمتدا األمان ـ ــة بش ـ ــأن اتجـ ـ ـراءات
واملماررات احلالية املتعلقة بقبول املنظمات بصفة مراقب.
 -169وأحاط هي ة التنفي علما ك لك باآلثار التقديرية امليتبة يف امليزانية علا األنشطة الت
رتض ــطلت هب ــا األمان ــة واملش ــار إليد ــا يف الفقـ ـرتن  163و 164أع ــال  .وطلبـ ـ إ األمان ــة أن
تضطلت باتجراءات املطلوبة يف ه الرتنتاجات رهن ا بتوافر املوارد املالية.

__________

( )99ينبغ ــي لألطـ ـرامل أن تق ــدم آراءه ــا ع ــن طريـ ـ بواب ــة املس ــا ات يف العنـ ـوان الت ــايل.<http://www.unfccc.int/5900> :
وينبغـ ـ ــي للمنظمـ ـ ــات املعتمـ ـ ــدة بصـ ـ ــفة مراقـ ـ ــب أن تررـ ـ ــل مسـ ـ ــا اهتا بالربيـ ـ ــد اتلكـ ـ ــيوين إ ه ـ ـ ـ ا العن ـ ـ ـوان التـ ـ ــايل:
>.<secretariat@unfccc.int
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ثام عشر -المسائ اإلدارية والمالية والم سسية
(البند  18من جدول األعمال)

ألف -المسائ المالية والمسائ المت لقة ةالميزانية
(البند الفرعي (18أ) من جدول األعمال)

 -1المداوالح
 -170نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو
املس ـ ـ ـ ــتأنفة والثالث ـ ـ ـ ــة املس ـ ـ ـ ــتأنفة ،وك ـ ـ ـ ــان معروض ـ ـ ـ ـا عليد ـ ـ ـ ــا الوثيقت ـ ـ ـ ــان FCCC/SBI/2016/INF.3
و .FCCC/SBI/2016/INF.5وأد األم ــن التنفيـ ـ ي ببي ــان ،وكـ ـ لك فع ــل ممث ــل أح ــد األطـ ـرامل.
ويف ا لســة األو املســتأنفة ،اقــيح الـرئيس إعــداد مشــروع ارــتنتاجات بشــأن هـ ا البنــد الفرعــي،
مبساعدة األمانة وبالتشاور مت األطرامل املدتمة.
 -171ويف ا لســة الثالث ــة املس ــتأنفة ،أبلــئ ال ـرئيس هي ــة التنفي ـ بــأن األمان ــة ر ــتعد ،ار ــتجابة
لطلبـ ــات مـ ــن عـ ــدة أط ـ ـرامل ،م ـ ـ كرة معلومـ ــات عـ ــن مدـ ــام األمانـ ــة وعملياهتـ ــا املتغـ ــرية يف ضـ ــوء
املقــرر /1م أ .21-وأبلــئ أيض ـا هي ــة التنفي ـ بــأن ه ـ امل ـ كرة رــينظر فيدــا يف الــدورة اخلامســة
واألربعن ني ة التنفيـ يف إطـار البنـد الـدائم مـن جـدول األعمـال املتعلـ باملسـائل اتداريـة واملاليـة
واملؤرس ــية ،وم ــن املتوق ــت أن يس ــتمر النظ ــر يف ه ـ املس ــألة يف ال ــدورة السادر ــة واألربع ــن ني ــة
التنفي  .ويف ا لسة نفسدا ،نظرت هي ة التنفي يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)100
 -2االستنتاجاح
 -172أحاط ـ هي ــة التنفي ـ علم ـ ا باملعلوم ـات املتعلقــة حبالــة الش ـياكات ح ـ  29نيســان/
أبريــل  .2016وأعرب ـ عــن تقــديرها لألط ـرامل الــت رــددت يف املوعــد احملــدد القيمــة اترشــادية
لش ـ ـياكاهتا يف امليزانيـ ــة األرارـ ــية وررـ ــومدا لسـ ــجل املعـ ــامالت الـ ــدويل .وحث ـ ـ هي ـ ــة التنفي ـ ـ
أيض ا األطرامل الت مل تسدد بعـد اشـياكاهتا للفـية  2015-1996علـا القيـام بـ لك يف أقـرب
وق ممكن.
 -173وأعرب ـ هي ــة التنفي ـ أيض ـ ا عــن تقــديرها لألط ـرامل الــت قــدم تربعــات إ الصــندوق
الرت ماين للمشاركة يف عملية التفاقية اتطارية وإ الصندوق الرـت ماين لألنشـطة التكميليـة.
وحثـ األطـرامل علــا املســا ة يف الصــندوق الرــت ماين للمشــاركة يف عمليــة التفاقيــة مــن أجــل
كفالة أورت مشاركة ممكنة يف تلك العملية يف عام  ،2016وك لك علـا املشـاركة يف الصـندوق
الرت ماين لألنشطة التكميلية.
__________

( )100مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.17

GE.16-14833

41

FCCC/SBI/2016/8

 -174وطلبـ هي ـة التنفيـ إ األمـن التنفيـ ي أن يعـد مـ كرة معلومـات عـن الشـياكات اترشـادية
املنقح ــة لف ــية الس ــنتن  2017-2016عم ـ ـالا بق ـ ـرار ا معي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة A/RES/70/245
الـ ي اعتمـدت مبوجبــه جــدول األم ــم املتح ــدة لألنصب ــة املق ــررة للفت ــرة  2018-2016كـي تنظـر فيدـا
هي ــة التنفيـ يف دورهتــا اخلامســة واألربعــن بغيــة إعــداد مشــروع مقــرر عــن ه ـ املســألة لينظ ـر فيــه
مؤ ر األطرامل ويعتمد يف دورته الثانية والعشرين ومشروع مقرر لينظر فيه مـؤ ر/اجتمـاع أطـرامل
كيوتو ويعتمد يف دورته الثانية عشرة.
 -175وأحاط هي ة التنفي علم ا باملعلومات املتعلقة بعجراء ارـتعرا عـام للدياكـل واني ـات
ضـمن منظومـة األمــم املتحـدة الــت كندـا توجيــه األطـرامل يف جعــل عمليـة وضــت امليزانيـات أكثــر
فعالية وشفافية .وطلب من األمانة إعداد وثيقة معلومات لتقدع مزيد مـن التفاصـيل عـن الوثيقـة
 ،FCCC/SBI/2016/INF.5مبا يف ذلـك جمموعـة اخليـارات املتاحـة لتحسـن فعاليـة وشـفافية عمليـة
وضـت امليزانيــات يف إطــار التفاقيــة اتطاريــة املـ كورة يف الفقــرة  47مــن تلــك الوثيقــة ،بغيــة كــن
الــدورة اخلامســة واألربعــن ني ــة التنفيـ مــن النظــر يف ه ـ املســألة يف إطــار بنــد جــدول األعمــال
املتعل باملسائل اتدارية واملالية واملؤرسية.
 -176وأحاط هي ة التنفي علما بقرار األمن العام بيقيـة مركـز األمـن التنفيـ ي مـن مسـاعد
لألمن العام إ وكيل لألمن العام وبيقية أحد املناصب برتبـة د 2-إ مسـتوى مسـاعد لألمـن
العام للعمل وكيالا لألمن التنفي ي .وأوص مبشروع مقررين بشأن هاتن املسـألتن للنظـر فيدمـا
واعتماد ا يف الدورة الثانيـة والعشـرين ملـؤ ر األطـرامل والـدورة الثانيـة عشـرة ملـؤ ر/اجتمـاع أطـرامل
كيوتو (لالطالع علا نصي مشروعي املقررين ،انظر الوثيقة .)FCCC/SBI/2016/8/Add.1

ةاء -مةاصلة است راض مها ايمانة وعملياتها
(البند الفرعي (18ب) من جدول األعمال)

المداوالح
 -177نظ ــرت هي ـ ــة التنفي ـ ـ يف ه ـ ـ ا البنـ ــد الفرع ــي مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال يف جلسـ ــتدا األو
املستأنفة واتفق علا مواصلة النظر فيه يف دورهتا السادرة واألربعن.

جيم -امتيازاح وحصاناح اي راد ال املي

(البند الفرعي (18ج) من جدول األعمال)

الهيئاح المنشأف ةمةجب ةروتةكةل كيةتة

 -1المداوالح
 -178نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو
املســتأنفة والثالثــة .ويف ا لســة األو املســتأنفة ،اتفق ـ هي ــة التنفي ـ علــا النظــر يف ه ـ ا البنــد
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الفرعــي مــن جــدول األعمــال يف إطــار مشــاورات غــري رمسيــة ييســرها الســيد بيــي هــورن (أرـياليا).
ويف ا لسة الثالثة ،نظرت هي ة التنفي يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)101
 -2االستنتاجاح
 -179أحاطـ هي ــة التنفيـ علمـا بــآراء األطـرامل بشــأن امتيــازات وحصــانات األفـراد العــاملن
يف اني ات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو وأوص بأن يندـي مؤ ر/اجتمـاع أطـرامل كيوتـو النظـر
يف ه املسألة يف دورته الثانية عشرة.

دال -امتيازاح وحصاناح اي راد ال املي

(البند الفرعي (18د) من جدول األعمال)

الهيئاح المنشأف ةمةجب االتفاقية

 -1المداوالح
 -180نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتيدا األو
املس ــتأنفة والثالث ــة .واتفق ـ يف جلس ــتدا األو املس ــتأنفة عل ــا النظ ــر يف ه ـ ا البن ــد الفرع ــي م ــن
جــدول األعمــال يف إطــار مشــاورات غــري رمسيــة ييســرها الســيد هــورن .ونظــرت هي ــة التنفي ـ يف
جلستدا الثالثة يف الرتنتاجات الواردة أدنا واعتمدهتا(.)102
 -2االستنتاجاح
 -181أحاطـ هي ــة التنفيـ علمـا بــآراء األطـرامل بشــأن امتيــازات وحصــانات األفـراد العــاملن
يف اني ات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو وأوص بأن يندـي مؤ ر/اجتمـاع أطـرامل كيوتـو النظـر
يف ه املسألة يف دورته الثانية عشرة.

تاسم عشر -مسائ أخرى

(البند  19من جدول األعمال)

المداوالح
 -182نظ ــرت هي ــة التنفيـ ـ يف ه ـ ـ ا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال يف جلس ــتدا األو  .ومل تث ــر
األطرامل أي مسائل أخرى.

__________

( )101مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.3
( )102مشروع الرتنتاجات املقدم يف الوثيقة .FCCC/SBI/2016/L.4

GE.16-14833

43

FCCC/SBI/2016/8

عشرون -إغالق الدورف وتقرير الدورف
(البند  20من جدول األعمال)

 -1اآلثار المترتبة

اإلدارف والميزانية

 -183قدم ممثل لألمانة ،يف ا لسة الثالثة املستأنفة ،تقييم ا أولي ا ملـا ييتـب علـا الرـتنتاجات
املعتمـدة خــالل الــدورة مــن آثــار يف اتدارة وامليزانيــة ،وذلـك وفقـا ألحكــام املــادة  15مــن مشــروع
النظام الداخلي املعمول به.
 -184وأخطــر هي ــة التنفي ـ بــأن املفاوضــات الــت جــرت أثنــاء الــدورة خض ـ عــن عــدد مــن
األنشطة الت تقتضي مزيدا من الدعم من األمانة وتستلزم بالتايل موارد إضافية زيادة علا امليزانية
األرارية وامليزانية املواف عليدا لفية السنتن  .2017-2016وتشمل ه األنشطة ما يلي:
يف إطار البند (12ج) من جدول األعمال ،ااختصاصات نـة بـاريس املعنيـة
(أ )
ببن ــاء الق ــدراتا ،ر ــتدعو احلاج ــة إ وي ــل مببل ــئ  140 000ي ــورو ل ــدعم وتيس ــري عم ــل ن ــة
باريس املعنية ببناء القدرات؛
(ب) يف إط ــار البنـ ــد (14أ) مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال ،اأثـ ــر تنفي ـ ـ تـ ــدابري التصـ ــدي:
احملسن وبرنامل العملا ،رتدعو احلاجة إ ويل مببلئ  225 000يورو لتفعيـل برنـامل
املنتدى َّ
العمل .وقد أدرج هـ ا النـوع مـن األنشـطة يف الـدعوة األخـرية إ تقـدع مسـا ات إ الصـندوق
الرت ماين لألنشطة التكميلية .ولعلم األطرامل ،ت كر التكاليف نفسـدا يف إطـار البنـد (7أ) مـن
جدول أعمال هي ة املشورة.
 -185وأضامل أن املبالئ امل كورة أعال مبالئ أولية تستند إ املعلومات املتاحة حاليـ ا .وأشـار
إ أن احلاجـ ــة رـ ــتدعو إ أم ـ ـوال تكميليـ ــة إضـ ــافية إمجاليـ ــة قـ ــدرها  365 000يـ ــورو لتغطيـ ــة
الحتياج ــات اتض ــافية لف ــية الس ــنتن  2017-2016وأع ــرب ع ــن امتنان ــه لر ــتمرار ر ــخاء
األطـرامل يف تقـدع املزيــد مـن التمويـل نـ األنشـطة يف الوقـ املنارـب وبطريقـة كــن التنبـؤ هبــا
إذ إن األمانة لن تستطيت تقدع الدعم املطلوب دون مسا ات تكميلية.
 -186وأشــار أيض ـ ا إ أن بعــأل الرــتنتاجات الــت اعتمــدهتا هي ــة التنفي ـ يف دورهتــا احلاليــة
رتكون نـا آثـار يف امليزانيـة تـد إ مـا بعـد عـام  .2017وفيمـا يتعلـ بالحتياجـات مـن املـوارد
للفـ ــية  ،2019-2018أخطـ ــر هي ـ ــة التنفي ـ ـ بأهنـ ــا رتسـ ــتعر يف رـ ــياق اتج ـ ـراءات املتبعـ ــة
فيما ا امليزانية.
 -2إغالق الدورف وتقرير الدورف
 -187عقــدت هي ــة التنفي ـ  ،يف  26أيار/مــايو ،اجتماع ـ ا مشــيك ا مــت هي ــة املشــورة وفري ـ اتفــاق
بــاريس لتوديــت األمينــة التنفي يــة لالتفاقيــة املنتديــة وليتدــا ،الســيدة كريســتيانا فيغـرييس .وأعــرب ممثلــو
الرئارتن احلالية واملقبلة ملـؤ ر األطـرامل ،ور رـاء اني ـات الفرعيـة الـثالث ،وكـ لك األمينـة التنفي يـة
املعيّنة ،السيدة باتريسيا إربينورا ،عن شكرهم نا ملا قدمته من خدمات خالل فية وليتدا.
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 -188وذ ّكـرت الســيدة فيغـرييس طاهبــا األول أمــام األطـرامل يف عــام  ،2010الـ ي دعـ فيــه
مجيــت احلكومــات إ الرتقــاء إ مســتوى التحــدي ال ـ ي يطرحــه النطــاق والطــابت امللــمل للتدديــد
الناشــئ عــن تغــري املنــاخ ،كمــا ذ ّكــرت بالســنوات السـ الــت تلـ هـ ا اخلطــاب واتســم مبــا ب لتــه
األطرامل من جدود ل تعرمل الكلل للتصدي لتغري املناخ .وشكرت األطرامل علـا عملدـا الـد وب
وتطلعاهتــا الوطنيــة وتعاوهنــا مــت بعضــدا الــبعأل وطموحدــا ا مــاعي .وشــددت علــا الــدور احلارــم
الـ ي تؤديــه ا دــات الفاعلــة مــن غــري األطـرامل واجملتمــت املــدين ،وشــكرت احلكومــات دون الوطنيــة
والشــركات واملؤرســات املاليــة واجملتمــت املــدين عموم ـا علــا الــدعم املقــدم إ العمليــة املتعلقــة بتغــري
املناخ .وأعرب السيدة فيغـرييس كـ لك عـن تقـديرها ملنظمـات األمـم املتحـدة وأعربـ عـن امتناهنـا
العمي ملوففي أمانة التفاقية ملا حتلّوا به من التزام رارب وتفان مستمر وحكمة مجاعية(.)103
 -189وأد أربعة عشر طرف ا ببيانات ،مندا بيانات بارم اجملموعـة األفريقيـة ،والرابطـة املسـتقلة
لبلدان أمريكـا الالتينيـة والكـارييب ،وحتـالف الـدول ا زريـة الصـغرية ،وا ماعـة الكاريبيـة ،وجمموعـة
السالمة البي ية ،والحتاد األورو  ،وجمموعة ال  77والصن ،وأقل البلدان منوا ،واجملموعة ا امعة.
()104

 -190ويف ا لسة الثالثة املستأنفة ،نظـرت هي ـة التنفيـ يف مشـروع تقريـر الـدورة واعتمدتـه
وأذنـ للمقــرر أن يقــوم ،مبســاعدة مــن األمانــة وبتوجيــه مــن الـرئيس ،بع ــام تقريــر الــدورة وإتاحتــه
ميت األطرامل.
 -191وأد ممثلــو تســعة أطـرامل ببيانــات ختاميــة ،مبــا يف ذلــك بارــم جمموعــة ال  77والصــن،
واجملموع ــة ا امع ــة ،والحت ــاد األورو  ،وجمموع ــة الس ــالمة البي ي ــة ،واجملموع ــة األفريقي ــة ،وحت ــالف
الــدول ا زريــة الصــغرية ،وأقــل البلــدان من ـوا ،والرابطــة املســتقلة لبلــدان أمريكــا الالتينيــة والكــارييب.
وأد ببيانــات أيضـ ا ممثلــو املنظمــات غــري احلكوميــة البحثيــة واملســتقلة ،واملنظمــات غــري احلكوميــة
املعنيـ ــة بـ ــاملرأة والقضـ ــايا ا نسـ ــانية ،واملنظمـ ــات غ ـ ـري احلكوميـ ــة الشـ ــبابية ،ومنظمـ ــات الشـ ــعوب
األصــلية ،واملنظمــات غــري احلكوميــة البي يــة .وشــكر ال ـرئيس األط ـرامل علــا مــا قدمتــه مــن دعــم
وأعلن إغالق الدورة.

__________

( )103انظــر املوقــت الشــبكي التــايل:
>.address-to-delegates/
(.FCCC/SBI/2016/L.7 )104
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المر ايول
المب ررادئ التةجيهي ررة إلع ررداد البالغ رراح الةطني ررة ال ررةاردف مر ر ايطر ررام
المدرجرة ر المر ر ايول لالتفاقيررة ،الجررزء الثرران  :المبررادئ التةجيهيررة
التفاقيررة ايمررم المت رردف اإلطاريررة ةشررأن تغيررر المنرراخ يمررا يت لر ةتقررديم
البالغاح الةطنية
أوالا -ايهدام
-1

تتمثل أهدامل ه املباده التوجيدية فيما يلي:

مساعدة األطـرامل املدرجـة يف املرفـ األول لالتفاقيـة (أطـرامل املرفـ األول) يف
(أ)
الوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادتن  4و 12من التفاقية؛
(ب) تعزيــز تــوفري معلومــات متســقة وشــفافة وقابلــة للمقارنــة ودقيقــة وكاملــة للتمكــن
مــن إج ـراء ارــتعرا شــامل وتقيــيم لتنفي ـ التفاقيــة مــن جانــب األط ـرامل ،ورصــد التقــدم ال ـ ي
حترز أطرامل املرف األول صوب حتقي أهدافدا مبوجب التفاقية؛
(ج) مســاعدة مــؤ ر األطـرامل يف الضــطالع مبســؤوليته املتمثلــة يف ارــتعرا تنفيـ
التفاقية عمالا بالفقرة (2أ) من املادة  7ومدى كفاية اللتزامات مبوجب الفقرة (2أ) و(ب) من
املادة  ،4وفقا للفقرة (2د) من املادة  4من التفاقية.

ثانيا -مةجز تنفيذي
 -2تتضمن البالغات الوطنيـة مـوجزا تنفيـ ي ا يلخـا املعلومـات والبيانـات الـواردة يف الوثيقـة
الكاملة .ويتألف املوجز التنفي ي مما ل يزيد عن  15صفحة.

ثالثا -الظروم الةطنية المتصلة ةانب اثاح غازاح الد يئة وعملياح اإلزالة
 -3تقــدم األط ـرامل وص ــفا لظروفد ــا الوطني ــة ،ولكيفيــة ت ــأثري ه ـ الظ ــرومل عل ــا انبعاث ــات
غــازات الدفي ــة وعمليــات إزالتدــا ،وكيفيــة تــأثري الظــرومل الوطنيــة والتغ ـريات الــت تط ـرأ عليدــا يف
انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا مـت مـرور الوقـ  .وينبغـي لألطـرامل أن تقـدم معلومـات
عــن مــدى صــلة فروفدــا الوطنيــة بالعوامــل املــؤثرة يف انبعاثــات غــازات الدفي ــة وعمليــات إزالتدــا،
مب ــا يف ذل ــك املؤشـ ـرات املص ــنفة ،م ــن أج ــل تفس ــري العالق ــة ب ــن الظ ــرومل الوطني ــة والنبعاث ــات
أو عمليـ ــات اتزالـ ــة .و كـ ــن لألط ـ ـرامل أن تقـ ــدم أي معلومـ ــات تنطـ ــوي علـ ــا أحسـ ــن وصـ ــف
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للظــرومل الوطنيــة والجتاهــات التار ي ــة اخلاصــة هبــا .ولكــن ،لتحس ــن قابليــة البالغــات الوطني ــة
للمقارنة ،يوصا بعبال املعلومات الواردة حت العناوين الرئيسية التالية:
انيك ـ ــل احلك ـ ــومي :م ـ ــثالا أدوار ومس ـ ــؤوليات نتل ـ ــف املس ـ ــتويات احلكومي ـ ــة
(أ)
وعمليات أو هي ات صنت القرار ذات الصلة املشيكة بن الوزارات؛
(ب)

خصائا السكان :مثالا جمموع السكان وكثافتدم وتوزيعدم؛

(ج) اخلصــائا القتصــادية :مــثالا النــاتل احمللــي اتمجــايل ونصــيب الفــرد مــن النــاتل
احمللي اتمجايل (معربا عنـه بالعملـة احملليـة وتعـادل القـوة الشـرائية) ،والنـاتل احمللـي اتمجـايل حبسـب
القطاع وأمناط التجارة الدولية؛
(د) اخلصـ ـ ــائا ا غرافيـ ـ ــة :مـ ـ ــثالا املنطقـ ـ ــة وخـ ـ ــط العـ ـ ــر وارـ ـ ــتخدام األراضـ ـ ــي
والنظم اتيكولوجية؛
(ه) اخلصـ ــائا املناخيـ ــة :مـ ــثالا توزيـ ــت درجـ ــات احل ـ ـرارة ،وتقلـ ــب درجـ ــات احل ـ ـرارة
السنوية ،وتوزيت األمطار ،وتقلبية املناخ ،والظواهر املناخية البالغة الشدة؛
(و) الطاقة (حبسب نوع الوقود ،عند القتضاء) :مثالا قاعدة موارد الطاقة وإنتاجدا
وهيكل السوق واألرعار والضرائب واتعانات والتجارة؛
(ز)
األرطول؛
(ح)

النقل :مثالا األراليب (الركاب وشحن البضائت) ومسـافات السـفر وخصـائا
الصناعة :مثالا هيكلدا؛

(ط)

النفايات :مثالا مصادر النفايات ومماررات إدارهتا؛

(ي)

املباين املوجودة وانيكل احلضري :مثالا خصائا املباين السكنية والتجارية؛

(ك)
(ل)

الزراعة :مثالا هيكلدا ومماررات إدارهتا؛
الغابة :مثالا أنواعدا ومماررات إدارهتا؛

(م)

فرومل أخرى.

المرونة و ق ا للفقرتي  6و 10م المادف  4م االتفاقية
 -4ت كر األطرامل الت تطلب املرونة أو مراعاة وضعدا وفقـ ا للفقـرتن  6و 10مـن املـادة 4
من التفاقية نوع العتبار اخلاب ال ي تلتمسه وتقدم تفسريا كامالا لظروفدا.
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راة ا -الم لةماح المت لقة ةقةائم جرد غازاح الد يئة
ألف -الجداول المةجزف
 -5يقــدَّم عــن الفــية مــن رــنة ( 1990أو رــنة أرــاس أخــرى) إ آخــر رــنة أبلِــئ عندــا يف
أحــدث ق ـوائم جــرد رــنوية متاحــة (آخــر رــنة جــرد) معلومــات مــوجزة مــن الق ـوائم الوطنيــة ــرد
غــازات الدفي ــة املعــدة وف ـ ااملبــاده التوجيديــة تعــداد البالغــات الوطنيــة املقدمــة مــن األط ـرامل
املدرج ــة يف املرف ـ ـ األول لالتفاقيـ ــة ،ا ــزء األول :املبـ ــاده التوجيديـ ــة لالتفاقي ــة اتطاريـ ــة بشـ ــأن
اتبال عن قوائم ا رد السـنوية لنبعاثـات غـازات الدفي ـة (يشـار إليدـا فيمـا يلـي بارـم ااملبـاده
التوجيديـ ــة لإلبـ ــال عـ ــن ق ـ ـوائم ا ـ ــرد السـ ــنوية لألط ـ ـرامل املدرجـ ــة يف املرف ـ ـ األول لالتفاقيـ ــةا)
(املرف ـ األول بــاملقرر /24م أ 19-وأي مقــررات ذات صــلة اعتمــدها مــؤ ر األط ـرامل يف وق ـ
لحـ ) .وينبغـي أن تكـون املعلومـات املقدمـة يف الـبال الـوطين متسـقة مـت املعلومـات املقدمـة يف
أحدث قوائم ا ـرد السـنوية املتاحـة (عـن السـنة السـابقة للتـاريب احملـدد لتقـدع البالغـات الوطنيـة)
فسر أي اختالفات تفسريا كامالا.
وأن ت َّ
 -6وألغ ـرا ال ــبال ال ــوطين ،ينبغ ــي تق ــدع معلوم ــات كامل ــة ع ــن ا ــرد .ولك ــن األط ـرامل
تقــدم ،علــا األقــل ،مــوجز انبعاثــات غــازات الدفي ــة وعمليــات إزالتدــا ،مبــا يف ذلــك املعلومــات
املعــرب عندــا مبكــافئ ثــاين أكســيد الكربــون يف جــداول اجتاهــات النبعاثــات املقدمــة يف منــوذج
اتبال املوحد الوارد يف املباده التوجيدية لإلبال عن قـوائم ا ـرد السـنوية لألطـرامل املدرجـة يف
املرف ـ األول لالتفاقي ــة .و ك ــن لألط ـرامل أن يت ــار تك ـرار املعلوم ــات املبل ــئ عند ــا يف تقري ــر ف ــية
السنتن املقدم مت البال الـوطين .و كـن تقـدع ا ـداول يف شـكل مرفـ يكـون جـزءا مـن الـبال
الوطين بدلا من تقد دا يف النا الرئيسي.

ةاء -المةجز الةصف
 -7ينبغــي لألطـرامل أن تقــدم ،يف الــنا الرئيســي مــن الــبال الــوطين ،مــوجزا وصــفيا وأرقامـا
تبــن انبعاثــات غــازات الدفي ــة املبلــئ عندــا يف ا ــداول املــوجزة املشــار إليدــا يف الفقــرة  6أعــال .
وينبغي أن تقدم األطرامل وصف ا للعوامل الكامنة وراء اجتاهات النبعاثات.

جيم -الترتيباح المت لقة ةقةائم الجرد الةطنية
 -8تقدم األطرامل معلومات موجزة عن ترتيباهتا املتعلقة بقوائم ا رد الوطنيـة وفقـ ا ملتطلبـات
اتبال املتصلة بيتيبات قوائم ا رد الوطنية الواردة يف املباده التوجيدية لإلبال عن قـوائم ا ـرد
السنوية لألطرامل املدرجة يف املرف األول لالتفاقية وعن أي تغيريات علا تلك اليتيبـات املتعلقـة
بقوائم ا رد الوطنية من بالغدا الوطين أو تقرير فية السنتن الساب .
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خامسا -السياساح والتداةير
ألف -اختيار السياساح والتداةير الت يت ي اإلةالغ عنها

البالغ الةطن

 -9عمالا بالفقرة  2من املـادة  12مـن التفاقيـة ،تقـدم األطـرامل معلومـات عـن السيارـات
والتدابري املعتمدة من أجل تنفي التزاماهتا مبوجب الفقرة (2أ) و(ب) مـن املـادة  4مـن التفاقيـة،
الت ليس من الضروري أن يكون هدفدا األراري هو حتديد أو خفأل انبعاثـات غـازات الدفي ـة
أو تعزيز عمليات إزالتدا.
 -10وينبغ ـ ــي لألط ـ ـ ـرامل أن تعط ـ ــي األولوي ـ ــة يف تقاريره ـ ــا للسيار ـ ــات والت ـ ــدابري ،أو م ـ ـ ـزيل
السيار ــات والت ــدابري ،ال ــت ن ــا أك ــرب ت ــأثري عل ــا انبعاث ــات غ ــازات الدفي ــة وعملي ــات إزالتد ــا،
كما كندا أن تشري إ السيارات والتدابري الت تكون مبتكرة و/أو كـن أن تكررهـا األطـرامل
األخرى بفعالية .و كن لألطرامل أن تبلـئ عـن السيارـات والتـدابري املعتمـدة وعـن تلـك املوجـودة
يف مرحلة التخطيط ،ولكـن ينبغـي أن يزهـا بوضـوح عـن السيارـات والتـدابري َّ
املنفـ ة .ولـيس مـن
الضــروري أن يقــدم الــبال الــوطين معلومــات عــن كــل السيارــات والتــدابري الــت تــؤثر يف انبعاثــات
غازات الدفي ة.
 -11ويبغي أن تكون السيارـات والتـدابري املبلَّـئ عندـا :تلـك َّ
املنفـ ة (تلـك الـت ينطبـ عليدـا
واحــد أو أكثــر مــن األمــور التاليــة )1( :تكـون التشـريعات الوطنيــة نافـ ة بشــأهنا؛ ( )2يكــون قــد
أبــرم بشــأهنا اتفــاق واحــد أو أكثــر مــن التفاقــات الطوعيــة؛ ( )3تكــون قــد خصص ـ نــا م ـوارد
مالية؛ ( )4تكون قد ح ِشدت نـا مـوارد بشـرية)؛ و/أو تلـك املعتمـدة (تلـك الـت يكـون قـد رِ
ايـ
بشــأهنا ق ـرار حكــومي ويوجــد بشــأهنا الت ـزام واضــمل باملضــي قــدما يف التنفي ـ )؛ و/أو تلــك املقــررة
(اخليـارات قيـد املناقشـة أو املعلـن عندـا الــت نـا حظـوي واقعيـة لعتمادهـا وتنفيـ ها يف املســتقبل)
مــن جانــب احلكومــات علــا الصــعيد الــوطين وعلــا صــعيد الوليــات واملقاطعــات وعلــا الصــعيد
اتقليمــي واحمللــي ،حســب القتضــاء .وعــالوة علــا ذلــك ،كــن أن تشــمل السيارــات والتــدابري
املبلئ عندا أيضا تلك املعتمدة يف رياق ا دود اتقليمية أو الدولية.
 -12وينبغ ـ ـ ــي لألطـ ـ ـ ـرامل أن تبل ـ ـ ــئ ع ـ ـ ــن اتجـ ـ ـ ـراءات املتخ ـ ـ ـ ـ ة لتنفيـ ـ ـ ـ التزاماهت ـ ـ ــا مبوج ـ ـ ــب
الفقــرة (2ه)‘ ‘2مــن املــادة  4مــن التفاقيــة ،الــت تقتضــي مندــا حتديــدا وحتــديثا دوريـا لسيارــاهتا
ومماررــاهتا الــت تشــجت األنشــطة املؤديــة إ مســتويات لنبعاثــات غــازات الدفي ــة البش ـرية املنشــأ
تفــوق تلــك الــت كــن حــدوثدا فيمــا عــدا ذلــك .وينبغــي أيض ـ ا لألط ـرامل أن تقــدم مــربرات ن ـ
اتجراءات يف رياق بالغاهتا الوطنية.
ـجت األط ـرامل علــا أن تقــدم ،ق ـدر اتمكــان ،معلومــات مفصــلة عــن تقيــيم اآلثــار
 -13وتشـ َّ
القتصادية والجتماعية لتدابري التصدي.
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ةاء -هيك الجزء المت ل ةالسياساح والتداةير

البالغ الةطن

 -14تنظم األطرامل اتبال عن السيارات والتدابري حسب القطـاع ،مبينـة أي غـازات الدفي ـة
(ثاين أكسيد الكربون ،وامليثان ،وأكسيد النييوز ،ومركبات انيدروفلوروكربون ،وانيـدروكربون املشـبت
ب ــالفلور ،ور ــادس فلوري ــد الكربي ـ  ،وثالث ــي فلوري ــد النييوج ــن) تت ــأثر ب ــأي السيار ــات والت ــدابري.
وينبغ ـ ــي ،بالق ـ ــدر املنار ـ ــب ،النظ ـ ــر يف القطاع ـ ــات التالي ـ ــة :الطاق ـ ــة ،والنق ـ ــل ،والص ـ ــناعة/العمليات
الصــناعية وارــتخدام املنتجــات ،والزراعــة ،واحلراجة/ارــتخدام األراضــي ،وارــتخدام األراضــي وتغيــري
ار ــتخدام األراض ــي واحلراج ــة ،وإدارة النفايات/النفاي ــات ،وقطاع ــات أخ ــرى ،والقطاع ــات الش ــاملة
لعـدة قطاعـات .ويكـون لكـل قطــاع وصـفه النصـي اخلـاب للسيارــات والتـدابري انامـة ،علـا النحــو
املب ــن يف ا ــزء دال أدن ــا  ،مكمـ ـالا با ــدول  1أدن ــا  .و ك ــن لألطـ ـرامل أن ت ــدرج نصـ ـ ا منفصـ ـالا
لوصــف السيار ــات والت ــدابري الش ــاملة لع ــدة قطاع ــات .وينبغ ــي اتب ــال ع ــن السيار ــات والت ــدابري
املؤثرة يف انبعاثات غازات الدفي ة الناش ة عن النقل الدويل يف إطار قطاع النقل.
 -15ويف حـالت ريارــات أو تــدابري أبقـي عليدــا مــت مــرور الوقـ وورد وصــف دقيـ نــا يف
ب ــال وط ــين ر ــاب و/أو تقري ــر ر ــاب لف ــية الس ــنتن ،ينبغ ــي اتش ــارة إ ذل ــك وتق ــدع وص ــف
مقتضــب نــا فقــط يف آخــر بــال وطــين ،مــت اليكيــز علــا أي تغيـريات يف السيارــات أو التــدابري
أو اآلثار احملقَّقة.
 -16و كـن تقـدع بعـأل املعلومــات ،مـن قبيـل أثــر السيارـات والتـدابري ،ككــل عـن عـدد مــن
التدابري التكميلية املتخ ة يف قطاع معن أو الت تؤثر علا غاز معن.

جيم -عملية صنم السياساح
 -17ينبغــي أن تصــف البالغــات الوطنيــة رــياق السيارــات العامــة ،مبــا يف ذلــك أي أهــدامل
وطني ــة للتخفي ــف م ــن انبعاث ــات غ ــازات الدفي ــة .و ك ــن أن تش ــمل أيض ـا ارـ ـياتيجيات التنمي ــة
املستدامة أو ارياتيجيات التخفيف الطويلة األجل أو أهدامل رياراتية أخرى ذات صلة.
 -18وينبغــي أن يقــدم الــبال الــوطين وصــفا لطريقــة رصــد وتقيــيم التقــدم احملــرز يف السيارــات
والتدابري الرامية إ التخفيف من انبعاثات غازات الدفي ة مت مرور الوق  .وينبغي أيضا اتبـال
يف ه ا السياق عن اليتيبات املؤرسية لرصد ريارات التخفيف من انبعاثات غازات الدفي ة.

دال -السياساح والتداةير المتخذف واآلثار المترتبة عليها
 -19يتض ــمن ع ــر ك ــل ريار ــة عام ــة أو ت ــدبري معلوم ــات ع ــن ك ــل م ــن عن ــاوين املواض ــيت
املدرجـة أدنــا  .وينبغـي أن يكــون عـر كــل ريارـة عامــة أو تـدبري مــوجزا وأن يتضـمن التفاصــيل
التالية املقيحة بعد عنوان كل موضوع:
(أ)
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(ب) القطاعات املتأثرة .ينبغي ،قدر املستطاع ،ارتخدام القطاعات التالية :الطاقـة،
والنق ـ ــل ،والص ـ ــناعة/العمليات الص ـ ــناعية وارـ ـ ــتخدام املنتج ـ ــات ،والزراع ـ ــة ،واحلراجة/ارـ ـ ــتخدام
األراضـ ــي وتغيـ ــري ارـ ــتخدام األراضـ ــي واحلراجـ ــة ،وإدارة النفايات/النفايـ ــات ،وقطاعـ ــات أخـ ــرى،
والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات ،حسب القتضاء؛
(ج)

غازات الدفي ة املتأثرة؛

(د) انــدمل و/أو النشــاط املتــأثر .ينبغــي أن يركــز وصــف األهــدامل علــا األغ ـرا
والفوائــد الرئيســية للسيارــة العامــة أو التــدبري ،مبــا يف ذلــك وصــف لألنشــطة و/أو ف ــات املصــادر
والبواليت املتأثرة .وينبغي وصف األهدامل من الناحية الكمية ،قدر اتمكان؛
(هـ) نــوع الصــك .ينبغــي ،قــدر اتمكــان ،ارــتخدام املصــطلحات التاليــة :اقتصــادي
أو مايل أو اتفاق طوعي أو تنظيمي أو إعالمي أو تثقيفي أو حبثي أو مصطلحات أخرى؛
(و) حالـة التنفيـ  .ينبغـي اتشـارة إ مـا إذا كانـ هـ السيارـة العامـة أو التـدبري
مل يعـ ــودا قـ ــائمن ،أو مـ ــا زال يف مرحلـ ــة التخطـ ــيط ،أو قـ ــد اعت ِمـ ــدا ،أو يوجـ ــدان قيـ ــد التنفي ـ ـ .
وفيما ـا التـدابري املعتمـدة و َّ
املنفـ ة ،كـن أن تشـمل املعلومـات اتضـافية األمـوال الـت قـدم
بالفعل ،وامليزانية املخصصة للمستقبل ،واتطار الزمين للتنفي ؛
(ز)

وصف مقتضب للسيارة العامة أو التدبري؛

(ح)

رنة بدء التنفي ؛

(ط) الكي ــان املنف ـ ـ أو الكيان ــات املنف ـ ـ ة .ينبغ ــي أن تص ــف ه ـ ـ املعلوم ــات دور
احلكوم ــات عل ــا الص ــعيد ال ــوطين وعل ــا ص ــعيد الولي ــات واملقاطع ــات وعل ــا الص ــعيد اتقليم ــي
واحمللي وإشراك أي كيانات أخرى؛
(ي)
أكسيد الكربون).

تقــدير أثــر التخفيــف (لســنة معينــة ،ل تراكمــي ،بــالكيلوطن مــن مكــافئ ثــاين

 -20ويف وصــف كــل ريارــة عامــة أو تــدبري أو جمموعــة مــن التــدابري التكميليــة املبلــئ عندــا،
تدرج األطرامل ،حسب القتضاء ،تقـديرا كميـا ألثـر السيارـات أو التـدابري الفرديـة أو جمموعـات
السيارــات والتــدابري (إن كــان ذلــك التقــدير غــري ممكــن ،توضــمل األط ـرامل رــبب ذلــك) ،مبــا يف
ذل ــك التغيـ ـريات املق ــدَّرة يف مس ــتويات النش ــاط و/أو النبعاث ــات وعملي ــات اتزال ــة الناجت ــة ع ــن
السيارــات والتــدابري املعتمــدة واملنف ـ ة املبلــئ عندــا ووصــف مقتضــب ألرــاليب التقــدير .وينبغــي
عر التقديرات املتعلقة بسنة معينة تنتدي بصفر أو سة ،عقب آخر رنة للجرد.
 -21و كن لألطرامل أيض ا أن تقدم معلومات حتـ العنـاوين التاليـة عـن كـل مـن السيارـات
أو التدابري املبلئ عندا:
املعلومــات املتعلقــة بتكــاليف السيارــة العامــة أو التــدبري .ينبغــي أن تكــون هـ
(أ)
املعلومات مصحوبة بتعريف مقتضب ملصطلمل اتكلفةا يف ه ا السياق؛
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(ب) املعلومــات املتعلقــة بفوائــد يفيــف غــري غــازات الدفي ــة .كــن أن تشــمل ه ـ
الفوائد ،مثالا ،احلد من انبعاثات ملوثات أخرى ،أو الفوائد الصحية؛
(ج)

املعلوم ــات املتعلق ــة بكيفي ــة تفاعلد ــا م ــت السيار ــات والت ــدابري األخ ــرى عل ــا

تكمـل السيارـات بعضـدا بعضـا مـن أجـل
الصعيد الـوطين .كـن أن يشـمل ذلـك وصـفا لكيـف ّ
تعزيز يفيف غازات الدفي ة إمجالا.

 -22ويف ضــوء املعلومــات ال ـواردة يف الفقــرة  34أدنــا  ،تقــدم األط ـرامل معلومــات عــن كيــف
تعتقــد أن ريارــاهتا وتــدابريها تغــري الجتاهــات الطويلــة األجــل لنبعاثــات غــازات الدفي ــة البش ـرية
املنشأ وعمليات إزالتدا مبا يتس مت هدمل التفاقية.

هاء -السياساح والتداةير الت لم ت د قائمة
 -23عندما يتوقـف العمـل بالسيارـات والتـدابري الـواردة يف البالغـات الوطنيـة السـابقة ،كـن
لألطرامل أن توضمل ربب ذلك.
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ارــم السيارــة العامــة القطاع ــات غ ــازات الدفي ــة انـدمل و/أو النشـاط
(أ)
املتأثر
املتأثرة(ب) املتأثرة
أو التدبري
نوع الصك

(ج)

حالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التنفي (د) وصف مقتضب

(ه)

تقدير أثر التخفيف
(ل تراكمي ،بالكيلوطن
من مكافئ ثاين أكسيد
الكربون)
رــنة بــدء الكيـ ــان املنفـ ـ أو
(و)
التنفي
2020
الكيانات املنف ة 20XX

مالحظة :حيدد العمودان الندائيان السنة الت حددها الطرمل لتقدير اآلثار (ارتنادا إ حالة التدبري وما إذا كان تقديرا لحقا أو رابقا متاحا).
(أ) ينبغي أن تستخدم األطرامل اجمة (*) لإلشارة إ أن السيارة العامة أو التدبري أخ ا يف العتبار يف توقعات امت تدابريا.
(ب) ينبغــي ،قــدر املســتطاع ،ارــتخدام القطاعــات التاليــة :الطاقــة ،والنقــل ،والصــناعة/العمليات الصــناعية وارــتخدام املنتجــات ،والزراعــة ،واحلراجة/ارــتخدام األراضــي ،وتغيــري ار ـتخدام األراضــي
واحلراجة ،وإدارة النفايات/النفايات ،وقطاعات أخرى ،والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات ،حسب القتضاء.
(ج) ينبغي ،قدر اتمكان ،اتشارة إ األنواع التالية من الصكوك :القتصادية واملالية والتفاق الطوعي والتنظيمية واتعالمية والتثقيفية والبحثية وأنواع أخرى.
(د) ينبغي ،قدر اتمكان ،ارتخدام املصطلحات الوصفية التالية لإلبال عن حالة التنفي  :منف ة ومعتمدة ومقررة.
كن تقدع معلومات إضافية عن تكاليف السيارة العامة أو التدبري وا دول الزمين ذي الصلة.
(هـ)
(و) السنة أو السنوات الختيارية الت يعتربها الطرمل ذات صلة.
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سادس ا -التةق اح وايثر اإلجمال للسياساح والتداةير

الغرض
ألف -

 -24اندمل الرئيسي من جزء التوقعات يف البال الوطين هو بيـان الجتاهـات املسـتقبلية فيمـا ـا
انبعاث ــات غ ــازات الدفي ــة وعملي ــات إزالتد ــا ،ب ــالنظر إ الظ ــرومل الوطني ــة الراهن ــة والسيار ــات والت ــدابري
املنف ة واملعتمدة ،وبيان مسار النبعاثات وعمليات اتزالة من دون ه السيارات والتدابري.

ةاء -التةق اح
 -25تقـدم األطـرامل ،كحــد أدر ،تقريـرا عــن التوقعـات امــت تــدابريا ،وفقـ ا للفقــرة  26أدنــا ،
وموز نا أن تقدم تقريرا عن توقعات ادون تدابريا وامت تدابري إضافيةا.
 -26وتش ــمل توقع ــات ام ــت ت ــدابريا السيار ــات والت ــدابري املنف ـ ة واملعتم ــدة حالي ـ ا .وتش ــمل
توقع ــات ام ــت ت ــدابري إض ــافيةا أيضـ ـ ا ،يف ح ــال تق ــد دا ،السيار ــات والت ــدابري املق ــررة .وتس ــتثين
توقعات ادون تدابريا ،يف حال تقد دا ،مجيت السيارـات والتـدابري املنفـ ة أو املعتمـدة أو املقـررة
بعــد الســنة الــت يقــت عليدــا الختيــار لتكــون نقطــة انطــالق تلــك التوقعــات .و كــن لألطـرامل أن
تش ــري يف تقاريره ــا إ توقعاهت ــا ادون ت ــدابريا عل ــا أهن ــا توقع ــات اخ ــط األر ــاسا أو توقع ــات
امرجعيةا ،مثالا ،إذا فضل ذلك ،ولكن ينبغي نا أن توضمل طبيعة تلك التوقعات.
 -27وموز لألطرامل أن تقدم حتليالا للحسارية بالنسبة ألي من التوقعات ،ولكـن ينبغـي أن
هتـ ــدمل إ احلـ ــد مـ ــن عـ ــدد السـ ــيناريوهات املقدمـ ــة .و كـ ــن لألط ـ ـرامل أن تقـ ــدم نتـ ــائل حتليـ ــل
للحسارية بالنسبة لنبعاثـات غـازات الدفي ـة املبلـئ عندـا إ جانـب شـرح مقتضـب للمندجيـات
والباراميات املستخدمة.

جيم -عرض التةق اح المت لقة ةالبياناح الف لية
 -28تقدَّم توقعات النبعاثات فيما ا بيانات قوائم ا رد الفعلية للسنوات السابقة.
 -29وفيمـ ــا ـ ــا توقعـ ــات امـ ــت تـ ــدابريا وامـ ــت تـ ــدابري إضـ ــافيةا ،ينبغـ ــي أن تكـ ــون نقطـ ــة
النطــالق عمومـ ا هــي آخــر رــنة لقـوائم ا ــرد .و كــن لألطـرامل أن تقــدم توقعــات ادون تــدابريا
ابتداءا من رنة رابقة.
 -30وينبغـ ـ ــي لألط ـ ـ ـرامل أن تقـ ـ ــدم توقعاهتـ ـ ــا املتعلقـ ـ ــة ببيانـ ـ ــات ق ـ ـ ـوائم ا ـ ـ ــرد غـ ـ ــري املعدلـ ـ ــة
للســنوات الســابقة املقدمــة يف أحــدث ق ـوائم ا ــرد الســنوية املتاحــة .وباتضــافة إ ذلــك ،كــن
لألطرامل أن تقدم توقعاهتا املتعلقة ببيانات قوائم ا رد املعدلة .ويف ه احلالـة ،توضـمل األطـرامل
طبيعة التعديالت.
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دال -التغطية وال رض
 -31تقدَّم التوقعات علا أراس قطاعي .وينبغي ،قدر اتمكان ،أن تكون الف ات القطاعيـة
املستخدمة هي نفسدا الواردة يف قوائم جرد غازات الدفي ة.
 -32وتقــدَّم التوقعــات علــا أرــاس كــل غــاز علــا حــدة بالنســبة لغــازات الدفي ــة التاليــة :ثــاين
أكســيد الكربــون وامليثــان وأكســيد النيــيوز وانيــدروكربون املشــبت بــالفلور ومركبــات انيــدروفلوروكربون
ورادس فلوريد الكربي وثالثي فلوريد النييوجن (مت معا ة انيدروكربون املشبت بالفلور ومركبـات
انيدروفلوروكربون بصورة مجاعية يف كل حالة) .و كن لألطرامل أن تقدم أيض ا توقعـات لالنبعاثـات
غــري املباشــرة ألول أكســيد الكربــون وأكســيد النييوج ــن واملركبــات العضــوية املتطــايرة غــري امليث ــان،
وك ـ لك أكس ــيد الكربي ـ  .وباتض ــافة إ ذل ــك ،تق ــدَّم التوقع ــات يف ش ــكل جتميع ــي لك ــل قط ــاع
وك لك جملموع وطين ،بارتخدام قيم إمكانات الحيار العاملي الت اتف عليدا مؤ ر األطرامل.
 -33ولضــمان التســاق مــت اتبــال عــن ق ـوائم ا ــرد ،يضــت توقعــات النبعاثــات املتص ــلة
بــالوقود ال ـ ي يبــاع للســفن والطــائرات العاملــة يف جمــال النقــل الــدويل ،قــدر اتمكــان ،لإلبــال
بصورة منفصلة ول تدرج يف اجملموع الوطين.
 -34ويف ضــوء هــدمل التفاقيــة والعـزم علــا تعــديل الجتاهــات الطويلــة األجــل يف النبعاثــات
وعمليات اتزالة ،ينبغـي لألطـرامل أن تـدرِج معلومـات عـن النبعاثـات وعمليـات اتزالـة التار يـة
علــا أرــاس كمــي للفــية مــن رــنة ( 1990أو رــنة أرــاس أخــرى ،حســب القتضــاء) إ آخــر
رنة للجرد .وينبغي تقـدع املعلومـات عـن رـنة ( 1990ورـنة أرـاس أخـرى ،حسـب القتضـاء)
و 1995و 2000و 2005و 2010والسنوات الالحقة الت تنتدي إمـا بصـفر أو مسـة حـ
آخــر رــنة للجــرد .وينبغــي لألطـرامل أن تــدرج التوقعــات علــا أرــاس كمــي ،بــدءا مــن آخــر رــنة
للجرد وللسنوات الالحقة الت تنتدـي إمـا بصـفر أو مسـة ،وأن تـد ذلـك  15رـنة علـا األقـل
اعتب ـ ــارا م ـ ــن آخ ـ ــر ر ـ ــنة للج ـ ــرد (م ـ ــثالا  2020و 2025و 2030و .)2035وينبغ ـ ــي تق ـ ــدع
التوقعــات واملعلومــات املتعلقــة بالنبعاثــات وعمليــات اتزالــة التار يــة يف شــكل جــدويل .ويكــون
الشــكل ا ــدويل املســتخدم كمــا هــو يف ا ــداول  2و 3و 4أدنــا  .وفيمــا ــا األط ـرامل الــت
تستخدم رنة أراس أخـرى غـري رـنة  1990لقـوائم جردهـا لغـازات الدفي ـة ،وفقـ ا للفقـرة  6مـن
املادة  4من التفاقية ،تقدَّم بيانات ا رد اخلاصة بتلك السنة.
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القطاع

(ز)(ح)

رنة األراس 1990

(أ)

إطار سينارية "مم تداةير"

(ب)(ج)

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من )CO2
2010 2005 2000 1995

(ج)(د)

...

20XX

(ه)

توقعات انبعاثات غازات الدفي ة
(كيلوطن من )CO2
...
...
(20YYو) ...

GE.16-14833

ا دول 2
م لةماح ع التةق اح الم دثة لغازاح الد يئة

الطاقة
النقل
الصـ ــناعة/العمليات الصـ ــناعية وارـ ــتخدام
املنتجات
الزراعة
احلراجة/ارـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي وتغيـ ـ ـ ـ ـ ــري
ارتخدام األراضي واحلراجة
إدارة النفايات/النفايات
غري ذلك (يرجا التحديد)

انبعاثـ ـ ــات  ،CO2مبـ ـ ــا يف ذلـ ـ ــك صـ ـ ــايف
 CO2املنبعث من LULUCF
انبعاثـ ـ ــات  CO2بارـ ـ ــتثناء صـ ـ ــايف CO2
املنبعث من LULUCF
انبعاث ـ ـ ـ ــات  ،CH4مب ـ ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ـ ــك CH4
املنبعث من LULUCF
انبعاث ـ ــات  CH4بار ـ ــتثناء  CH4املنبع ـ ــث
من LULUCF
انبعاثـ ـ ـ ــات  ،N2Oمب ـ ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ـ ــك N2O
املنبعث من LULUCF
انبعاثـ ــات  N2Oبارـ ــتثناء  N2Oاملنبعـ ــث
من LULUCF
HFCs

56
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الغاز

...

20XX

(ه)

PFCs
SF6

غري ذلك (يرجا التحديد ،مثالا )NF3
المجم ر ررةع م ر ررم اس ر ررتخدا ايراض ر ر ر
(ط)
وتغيير استخدا ايراض وال راجة
المجمر ر ررةع دون اسر ر ررتخدا ايراض ر ر ر
وتغيير استخدا ايراض وال راجة
املختصرات = CO2 :ثــاين أكســيد الكربــون؛  = LULUCFارــتخدام األراضــي وتغيــري ارــتخدام األراضــي واحلراجــة؛  = CH4امليثــان؛  = N2Oأكســيد النيــيوز؛  = HFCsانيــدروفلوروكربون؛  = PFCsانيــدروكربون
املشبت بالفلور؛  = SF6رادس فلوريد الكربي ؛  = NF3ثالثي فلوريد النييوجن.
(أ) وفقا للفقرة  25من ه املباده التوجيدية ،تقدم األطرامل ،كحد أدر ،توقعات امت تدابريا كما كندا أن تقدم توقعـات ادون تـدابريا وتوقعـات امـت تـدابري إضـافيةا .وإذا اختـار طـرمل
أن يقــدم توقعــات ادون تــدابريا و/أو امــت تــدابري إضــافيةا ،مــب عليــه أن يســتخدم ا ــدول  3و/أو  4أدنــا  ،علــا التـوايل .وإذا مل ــي طــرمل معــن تقــدع توقعــات ادون تــدابريا أو امــت
تدابري إضافيةا ،عندئ ينبغي أل يدرج ا دول  3أو  4يف بالغه الوطين.
(ب) ينبغـي أن تكـون النبعاثـات وعمليـات اتزالـة املبلــئ عندـا يف هـ األعمـدة كمـا أبلـئ عندــا يف أحـدث قـوائم ا ـرد السـنوية املتاحـة وأن تكــون متسـقة مـت النبعاثـات وعمليـات اتزالـة املبلــئ
عندا يف ا دول املتعل بانبعاثات غازات الدفي ة واجتاهاهتا واملقدم وفق ا للجزء الرابت من ه املباده التوجيدية .وحيثما كان التوزيت القطاعي نتلف ا عمـا أبلِـئ عنـه يف جـرد غـازات الدفي ـة،
ينبغي أن توضمل األطرامل يف بالغاهتا الوطنية مدى صلة قطاعات ا رد بالقطاعات املبلئ عندا يف ه ا ا دول.
(ج) كن لألطرامل أن تدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون غري املباشرة يف انبعاثات غازات الدفي ة التار ية ويف توقعات انبعاثات غازات الدفي ة وتبن ذلك يف حاشية نصصة أدنا .
(د) ينبغي لألطرامل أن تدرج التوقعات علا أراس كمي ،بدءا من آخر رنة للجرد وللسنوات الالحقة الت تنتدي إما بصفر أو مسة ،وأن تد ذلك  15رنة علا األقل اعتبارا من آخر رنة للجرد.
(هـ) آخر رنة للجرد.
(و) رنة تنتدي إما بصفر أو مسة عقب آخر رنة للجرد ،و تد ذلك  15رنة علا األقل اعتبارا من آخر رنة للجرد.
(ز) وفقـ ا للفقـرة  31مـن هـ املبـاده التوجيديـة ،تقـدَّم التوقعـات علـا أرـاس قطـاعي ،قــدر اتمكـان ،بارـتخدام نفـس الف ـات القطاعيـة املسـتخدمة يف قـوائم جـرد غـازات الدفي ـة .وينبغــي أن
يتبـت هـ ا ا ـدول ،قـدر اتمكـان ،نفـس الف ـات القطاعيـة الـوارد ذكرهـا يف الفقـرة  14مـن هـ املبـاده التوجيديـة؛ وعلـا اخلصـوب ،ينبغـي ،بالقـدر املنارـب ،النظـر يف القطاعـات التاليــة:
الطاقة ،والنقل ،والصناعة/العمليات الصناعية وارتخدام املنتجات ،والزراعة ،واحلراجة/ارتخدام األراضي وتغيري ارـتخدام األراضـي واحلراجـة ،وإدارة النفايات/النفايـات ،وقطاعـات أخـرى،
والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات.
(ح) ينبغــي ،قــدر املســتطاع ،ارــتخدام القطاعــات التاليــة :الطاقــة ،والنقــل ،والصــناعة/العمليات الصــناعية وارــتخدام املنتجــات ،والزراعــة ،واحلراجة/ارــتخدام األراضــي وتغيــري ارــتخدام األراضــي
واحلراجة ،وإدارة النفايات/النفايات ،وقطاعات أخرى (مثالا القطاعات الشاملة لعدة قطاعات) ،حسب القتضاء.
(ط) كن لألطرامل أن يتار اتبال عن جمموع النبعاثات مت ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة أو من دونه ،حسب القتضاء.

حاشية مخصصة
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رنة األراس 1990

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من )CO2
2010 2005 2000 1995

توقعات انبعاثات غازات الدفي ة
(كيلوطن من )CO2
...
...
(20YYو) ...
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(ب)(ج)

(ج)(د)

القطاع

رنة األراس

(ح) (ط)

(أ)

إطار سينارية "دون تداةير"

(ب)(ج)

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
2010 2005 2000 1995 1990

(ج)(د)

...

20XX

(ه)

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
...
(20YYو) (20ZZز) ...

GE.16-14833

ا دول 3
م لةماح ع التةق اح الم دثة لغازاح الد يئة

الطاقة
النقل
الص ـ ـ ــناعة/العمليات الص ـ ـ ــناعية وار ـ ـ ــتخدام
املنتجات
الزراعة
احلراجة/ارـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي وتغي ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ارتخدام األراضي واحلراجة
إدارة النفايات/النفايات
غري ذلك (يرجا التحديد)

الغاز

انبعاثات  ،CO2مبا يف ذلك صـايف
املنبعث من LULUCF
انبعاث ـ ـ ــات  CO2بار ـ ـ ــتثناء ص ـ ـ ــايف CO2
املنبعث من LULUCF
انبعاث ـ ـ ـ ـ ــات  ،CH4مب ـ ـ ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ـ ـ ــك CH4
املنبعث من LULUCF
انبعاثـ ــات  CH4بارـ ــتثناء  CH4املنبعـ ــث
من LULUCF
انبعاث ـ ـ ـ ـ ــات  ،N2Oمب ـ ـ ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ـ ـ ــك N2O
املنبعث من LULUCF
انبعاث ــات  N2Oبار ــتثناء  N2Oاملنبع ــث
من LULUCF

FCCC/SBI/2016/8
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CO2

...

20XX

(ه)

HFCs
PFCs
SF6

غري ذلك (يرجا التحديد ،مثالا )NF3
(ي)
المجمةع مم LULUCF
المجمةع دون LULUCF
املختصرات = CO2 :ثــاين أكســيد الكربــون؛  = LULUCFارــتخدام األراضــي وتغيــري ارــتخدام األراضــي واحلراجــة؛  = CH4امليثــان؛  = N2Oأكســيد النيــيوز؛  = HFCsانيــدروفلوروكربون؛  = PFCsانيــدروكربون
املشبت بالفلور؛  = SF6رادس فلوريد الكربي ؛  = NF3ثالثي فلوريد النييوجن.
وفقـا للفقــرة  25مــن هـ املبــاده التوجيديــة ،تقــدم األطـرامل ،كحــد أدر ،توقعــات امــت تــدابريا كمــا كندــا أن تقــدم توقعــات ادون تــدابريا وتوقعــات امــت تــدابري إضــافيةا .وإذا اختــار طــرمل أن يقــدم
(أ)
توقعــات ادون تــدابريا و/أو امــت تــدابري إضــافيةا ،مــب عليــه أن يســتخدم ا ــدول  3و/أو  4أدنــا  ،علــا التـوايل .وإذا مل ــي طــرمل معــن تقــدع توقعــات ادون تــدابريا أو امــت تــدابري إضــافيةا ،عندئـ
ينبغي أل يدرج ا دول  3أو  4يف البال الوطين.
(ب) ينبغي أن تكون النبعاثات وعمليات اتزالة املبلئ عندا يف ه األعمدة كما أبلئ عندـا يف أحـدث قـوائم ا ـرد السـنوية املتاحـة وأن تكـون متسـقة مـت النبعاثـات وعمليـات اتزالـة املبلـئ عندـا يف ا ـدول
املتعل بانبعاثات غازات الدفي ة واجتاهاهتا واملقدم وفق ا للجزء الرابت من ه املباده التوجيدية .وحيثما كان التوزيـت القطـاعي نتلفـ ا عمـا أبلِـئ عنـه يف جـرد غـازات الدفي ـة ،ينبغـي أن توضـمل األطـرامل يف
بالغاهتا الوطنية مدى صلة قطاعات ا رد بالقطاعات املبلئ عندا يف ه ا ا دول.
(ج) و كن لألطرامل أن تدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون غري املباشرة يف انبعاثات غازات الدفي ة التار ية ويف توقعات انبعاثات غازات الدفي ة وتبن ذلك يف حاشية نصصة أدنا .
(د) ينبغي لألطرامل أن تدرج التوقعات علا أراس كمي ،بـدءا مـن آخـر رـنة للجـرد (أو رـنة رـابقة تعقبدـا آخـر رـنة للجـرد) وللسـنوات الالحقـة الـت تنتدـي إمـا بصـفر أو مسـة ،وأن تـد ذلـك  15رـنة
علا األقل اعتبارا من آخر رنة للجرد.
(هـ) رنة بدء التوقعات.
(و) آخر رنة للجرد ،يف حالة بدء التوقعات من رنة رابقة.
(ز) رنة تنتدي إما بصفر أو مسة عقب آخر رنة للجرد ،و تد ذلك  15رنة علا األقل اعتبارا من آخر رنة للجرد.
(ح) وفق ا للفقرة  31من ه املباده التوجيدية ،تقدَّم التوقعات علا أراس قطاعي ،قدر اتمكان ،بارتخدام نفس الف ات القطاعية املستخدمة يف قوائم جرد غازات الدفي ة .وينبغي أن يتبـت هـ ا ا ـدول،
قدر اتمكان ،نفس الف ات القطاعية الوارد ذكرها يف الفقرة  14من ه املباده التوجيدية؛ وعلا اخلصوب ،ينبغي ،بالقدر املنارـب ،النظـر يف القطاعـات التاليـة :الطاقـة ،والنقـل ،والصـناعة/العمليات
الصناعية وارتخدام املنتجات ،والزراعة ،واحلراجة/ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة ،وإدارة النفايات/النفايات ،وقطاعات أخرى ،والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات.
(ط) ينبغي ،قدر املستطاع ،ارتخدام القطاعات التالية :الطاقة ،والنقل ،والصـناعة/العمليات الصـ ناعية وارـتخدام املنتجـات ،والزراعـة ،واحلراجة/ارـتخدام األراضـي وتغيـري ارـتخدام األراضـي واحلراجـة ،وإدارة
النفايات/النفايات ،وقطاعات أخرى (مثالا القطاعات الشاملة لعدة قطاعات) ،حسب القتضاء.
كن لألطرامل أن يتار اتبال عن جمموع النبعاثات مت ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة أو من دونه ،حسب القتضاء.
(ي)

حاشية مخصصة
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رنة األراس

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
2010 2005 2000 1995 1990

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
...
(20YYو) (20ZZز) ...
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(ب)(ج)

(ج)(د)

القطاع

(ز) (ح)

رنة األراس

(أ)

إطار سينارية "مم تداةير إضا ية"



(ب) (ج)

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
2010 2005 2000 1995 1990

(ج) (د)

...

20XX

(ه)

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
...
...
(20YYو) ...

GE.16-14833

ا دول 4
م لةماح ع التةق اح الم دثة لغازاح الد يئة

الطاقة
النقل
الصــناعة/العمليات الصــناعية وارــتخدام
املنتجات
الزراعة
احلراجة/ار ـ ـ ــتخدام األراض ـ ـ ــي وتغي ـ ـ ــري
ارتخدام األراضي واحلراجة
إدارة النفايات/النفايات
غري ذلك (يرجا التحديد)

انبعاثـ ــات  ،CO2مب ـ ــا يف ذلـ ــك ص ـ ــايف
 CO2املنبعث من LULUCF
انبعاثـ ــات  CO2بارـ ــتثناء صـ ــايف CO2
املنبعث من LULUCF
انبعاث ـ ـ ــات  ،CH4مب ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ــك CO2
املنبعث من LULUCF
انبعاثـات  CH4بارـتثناء  CO2املنبعــث
من LULUCF
انبعاثـ ـ ــات  ،N2Oمبـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ــك N2O
املنبعث من LULUCF
انبعاثات  N2Oبارتثناء  N2Oاملنبعـث
من LULUCF
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الغاز

...

20XX

(ه)

HFCs
PFCs
SF6

غري ذلك (يرجا التحديد ،مثالا )NF3
(ط)
المجمةع مم LULUCF
المجمةع دون LULUCF
املختصرات = CO2 :ثاين أكسيد الكربـون؛  = LULUCFارـتخدام األراضـي وتغيـري ارـتخدام األراضـي واحلراجـة؛  = CH4امليثـان؛  = N2Oأكسـيد النيـيوز؛  = HFCsانيـدروفلوروكربون؛ = PFCs
(أ)

(ب)

(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)

(ح)
(ط)

انيدروكربون املشبت بالفلور؛  = SF6رادس فلوريد الكربي ؛  = NF3ثالثي فلوريد النييوجن.
وفقـا للفقــرة  25مــن هـ املبــاده التوجيديــة ،تقــدم األطـرامل ،كحــد أدر ،توقعــات امــت تــدابريا كمــا كندــا أن تقــدم توقعــات ادون تــدابريا وتوقعــات امــت تــدابري إضــافيةا .وإذا اختــار طــرمل أن يقــدم
توقعــات ادون تــدابريا و/أو امــت تــدابري إضــافيةا ،مــب عليــه أن يســتخدم ا ــدول  3و/أو  4أدنــا  ،علــا التـوايل .وإذا مل ــي طــرمل معــن تقــدع توقعــات ادون تــدابريا أو امــت تــدابري إضــافيةا ،عندئـ
ينبغي أل يدرج ا دول  3أو  4يف البال الوطين.
ينبغي أن تكون النبعاثات وعمليات اتزالة املبلئ عندا يف ه األعمدة كما أبلئ عندـا يف أحـدث قـوائم ا ـرد السـنوية املتاحـة وأن تكـون متسـقة مـت النبعاثـات وعمليـات اتزالـة املبلـئ عندـا يف ا ـدول
املتعل بانبعاثات غازات الدفي ة واجتاهاهتا واملقدم وفقا للجزء الرابت من ه املباده التوجيدية .وحيثما كان التوزيـت القطـاعي نتلفـا عمـا أبلِـئ عنـه يف جـرد غـازات الدفي ـة ،ينبغـي أن توضـمل األطـرامل يف
بالغاهتا الوطنية مدى صلة قطاعات ا رد بالقطاعات املبلئ عندا يف ه ا ا دول.
كن لألطرامل أن تدرج انبعاثات ثاين أكسيد الكربون غري املباشرة يف انبعاثات غازات الدفي ة التار ية ويف توقعات انبعاثات غازات الدفي ة وتبن ذلك يف حاشية نصصة أدنا .
ينبغي لألطرامل أن تدرج التوقعات علا أراس كمي ،بدءا من آخر رنة للجرد وللسنوات الالحقة الت تنتدي إما بصفر أو مسة ،وأن تد ذلك  15رنة علا األقل اعتبارا من آخر رنة للجرد.
آخر رنة للجرد.
رنة تنتدي إما بصفر أو مسة عقب آخر رنة للجرد ،و تد ذلك  15رنة علا األقل اعتبارا من آخر رنة للجرد.
وفقا للفقرة  31من ه املباده التوجيدية ،تقدَّم التوقعات علا أراس قطاعي ،قدر اتمكان ،بارتخدام نفس الف ات القطاعية املستخدمة يف قوائم جرد غازات الدفي ة .وينبغـي أن يتبـت هـ ا ا ـدول،
قدر اتمكان ،نفس الف ات القطاعيـة الـوارد ذكرهـا يف الفقـرة  14مـن هـ املبـاده التوجيديـة؛ وعلـا اخلصـوب ،ينبغـي ،بالقـدر املنارـب ،مراعـاة القطاعـات التاليـة :الطاقـة ،والنقـل ،والصـناعة/العمليات
الصناعية وارتخدام املنتجات ،والزراعة ،واحلراجة/ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة ،وإدارة ال نفايات/النفايات ،وقطاعات أخرى ،والقطاعات الشاملة لعدة قطاعات.
ينبغي ،قدر املستطاع ،ارتخدام القطاعات التالية :الطاقة ،والنقـل ،والصـناعة/العمليات الصـناعية وارـتخدام املنتجـات ،والزراعـة ،واحلراجة/ارـتخدام األراضـي وتغيـري ارـتخدام األراضـي واحلراجـة ،وإدارة
النفايات/النفايات ،وقطاعات أخرى (مثالا القطاعات الشاملة لعدة قطاعات) ،حسب القتضاء.
كن لألطرامل أن يتار اتبال عن جمموع النبعاثات مت ارتخدام األراضي وتغيري ارتخدام األراضي واحلراجة أو من دونه ،حسب القتضاء.
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رنة األراس

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
2010 2005 2000 1995 1990

انبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا
(كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)
...
...
(20YYو) ...
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 -35وينبغــي عــر األرقــام الــت توضــمل املعلومــات املشــار إليدــا يف الفقـرات مــن  31إ  34أعــال
يف شكل بيانات جرد غري معدلة وتوقعات امت تـدابريا للفـية مـن رـنة ( 1990أو رـنة أرـاس أخـرى،
حس ــب القتض ــاء) إ آخ ــر ر ــنة ج ــرد وللس ــنوات الالحق ــة ال ــت تنتد ــي إم ــا بص ــفر أو مس ــة ،و ت ــد
ذلــك  15رــنة علــا األقــل اعتبــارا مــن رــنة ا ــرد األخــرية .و كــن أيض ـ ا عــر أرقــام إضــافية .ويوضــمل
الشــكل أدنــا عــر توقعــات طــرمل افياضــي مــن النبعاثــات .ويبــن الشــكل بيانــات جــرد غــري معدلــة
للفية من رنة  1990إ آخر رنة للجرد وتوقعات امت تدابريا وامت تدابري إضافيةا وادون تدابريا.
تةق اح طرم ا تراض م االنب اثاح
التوقعات

األثر املتوقت للسيارات
والتدابري َّ
املنف ة/املعتمدة

األثر الفعلي للسيارات
والتدابري َّ
املنف ة

ادون تدابريا

امت تدابريا

النبعاثات الفعلية

امت تدابري إضافيةا

األثر املتوقت للسيارات
والتدابري املقررة

السنوات املقبلة

آخر رنة للجرد

/1990رنة األراس

هاء -تقييم ايثر اإلجمال للسياساح والتداةير
 -36تعــاا اآلثــار املقــدَّرة واملتوقعــة للسيارــات والتــدابري الفرديــة يف جــزء السيارــات والتــدابري
من البال الوطين .ويف جزء التوقعات من البال الوطين ،تعـر األطـرامل األثـر اتمجـايل املقـدَّر
واملتوقــت للسيارــات والتــدابري َّ
املنفـ ة واملعتمــدة .و كــن لألطـرامل أن تعــر أيضـا األثــر اتمجــايل
املقررة.
املتوقَّت للسيارات والتدابري َّ
 -37وتقدم األطرامل تقديرا لألثر اتمجايل للسيارـات والتـدابري ،وفقـا لتعريـف امـت تـدابريا ،باملقارنـة
مــت حالــة مل تـتَّخـ فيدــا هـ السيارــات والتــدابري .ويقــدَّم هـ ا األثــر مــن حيــث انبعاثــات غــازات الدفي ــة
املتجنَّبـة أو احملتجـزة ،حبسـب كـل غــاز (علـا أرـاس مكـافئ ثـاين أكســيد الكربـون) ،يف آخـر رـنة للجــرد
ويف الســنوات الالحقــة الــت تنتدــي بصــفر أو مســة ،و تــد ذلــك  15رــنة علــا األقــل اعتبــارا مــن آخــر
رنة للجرد (ليس الوفورات الياكمية) .و كن أن تقدَّم ه املعلومات يف شكل جدويل.
 -38و ك ــن لألطـ ـرامل أن تق ــدر األث ــر اتمج ــايل للت ــدابري حبس ــاب الف ــرق ب ــن توقع ــات ام ــت
تــدابريا وتوقعــات ادون تــدابريا .وكبــديل ،كــن لألط ـرامل أن تســتخدم هنج ـا آخــر ،مــثالا تقيــيم
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فردي ألثر كل من السيارات والتدابري انامة وجتميت اآلثار الفردية للتوصل إ جممـوع .ويف كلتـا
احلالتن ،ينبغي أن يكون واضحا يف اتبال اعتبارا من أي رنة بدأ افيا أن السيارـات ت َّنفـ
أو ل َّ
تنف يف حساب التقديرات.

واو -المنهجية
 -39عند توقت انبعاثات غازات الدفي ـة وعمليـات إزالتدـا وتقـدير اآلثـار اتمجاليـة للسيارـات
والت ــدابري املتعلق ــة بالنبعاث ــات وعمليـ ـات اتزال ــة ،ك ــن لألطـ ـرامل أن تس ــتخدم مجي ــت النم ــاذج
و/أو الــندل الــت يتارهــا .وينبغــي تقــدع معلومــات كافيــة يف الــبال الــوطين لتمكــن القــاره مــن
احلصول علا فدم أراري ن النماذج و/أو الندل.
 -40وتوخيا للشفافية ،ينبغي لألطرامل أن تقوم بعماز ،لكل منوذج أو هنل مستخدم ،مبا يلي:
توضيمل أي الغازات و/أو القطاعات ارت ِ
خدم من أجله؛
(أ)
(ب) وص ــف نوع ــه وخصائص ــه (م ــثالا من ــوذج تن ــازيل أو من ــوذج تص ــاعدي أو من ــوذج
حماريب أو حكم خرباء)؛
ألغرا

(ج) وص ــف الغ ــر األص ــلي الـ ـ ي ص ــمم ألجل ــه ،وعن ــد القتض ــاء كي ــف ع ــدل
تغري املناخ؛
(د)

تلخيا مواطن ضعفه وقوته؛

(ه)

توضيمل كيف يفسر أي تداخل أو تآزر قد يوجد بن نتلف السيارات والتدابري.

املفصــلة املتعلقــة باملعلومــات املشــار
 -41وينبغــي لألط ـرامل أن حتيــل إ مزيــد مــن املعلومــات ّ
إليدا يف الفقرة (40أ)(-ه) أعال .
 -42وينبغ ـ ــي أن تبل ـ ــئ األط ـ ـ ـرامل ع ـ ــن الختالف ـ ــات الرئيس ـ ــية يف الفياض ـ ــات واألر ـ ــاليب
املســتخدمة والنتــائل بــن التوقعــات املبلــئ عندــا يف الــبال الــوطين احلــايل وتلــك الــت أبلِــئ عندــا يف
البالغات الوطنية السابقة.
 -43وينبغ ــي أن تن ــاقو حسار ــية التوقع ــات لالفياض ــات األرار ــية م ــن الناحي ــة النوعي ــة،
وحيثما أمكن من الناحية الكمية.
 -44ولضمان الشفافية ،ينبغـي أن تقـدم األطـرامل معلومـات عـن أهـم الفياضـات األرارـية
وق ــيم املتغ ـريات م ــن قبي ــل من ــو الن ــاتل احملل ــي اتمج ــايل ،والنم ــو الس ــكاين ،ومس ــتويات الض ـرائب،
واألرـ ــعار الدوليـ ــة للوقـ ــود ،بارـ ــتخدام ا ـ ــدول  5أدنـ ــا  .وينبغـ ــي أن تقتصـ ــر املعلومـ ــات علـ ــا
ما ل تغطيه الفقرة  45أدنا (أي أهنا ل ينبغي أن تشمل البيانات اخلاصة بكل قطاع).
 -45ولتمكن القاره من فدم اجتاهات النبعاثات من رنة  1990إ مـا ل يقـل عـن 15
رنة من آخر رنة للجرد ،تقدم األطرامل املعلومات ذات الصلة بشأن العوامل واألنشطة اخلاصة
بكل قطاع .و كن أن تقدَّم ه املعلومات يف شكل جدويل.
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ت لي التةق اح



(ب)

2010

...

20XX

(ج)

املتوقعة
20YY

(د)

...

...

ينبغي لألطرامل أن تدرج الفياضات األرارية الرئيسية ،حسب القتضاء.
ينبغي لألطرامل أن تدرج البيانات التار ية املستخدمة لوضت توقعات انبعاثات غازات الدفي ة املبلئ عندا.
آخر رنة للجرد.
رنة تنتدي إما بصفر أو مسة عقب آخر رنة للجرد ،و تد ذلك  15رنة علا األقل اعتبارا من آخر رنة للجرد.
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ساة ا -تقييم مكام الض ف وتأثيراح تغير المناخ وتداةير

التكيف

 -46تتضـمن البالغـات الوطنيـة معلومــات عـن اآلثـار املتوقعـة لتغــري املنـاخ ومـوجزا لإلجـراءات
ـجت
املتخ ـ ة لتنفي ـ الفقــرة (1ب) و(ه) مــن املــادة  4مــن التفاقيــة فيمــا يتعل ـ بــالتكيف .وتشـ َّ
األط ـرامل علــا ارــتخدام املندجيــات واترشــادات ذات الصــلة واتحالــة إليد ـا لتقيــيم آثــار تغــري
املنـاخ والقابليـة للتــأثر بـه وتــدابري التكيـف .و كــن لألطـرامل أن حتيــل إ مجلـة أمــور مندـا اخلطــط
املتكاملــة تدارة املنــاط الســاحلية ،واملـوارد املائيــة ،والزراعــة .و كــن لألطـرامل أن تبلــئ أيضـا عــن
نتائل حمددة للبحوث العلمية يف جمال تقييم قابلية التأثر والتكيف.
ـجت األطـرامل علــا ارــتخدام انيكــل التــايل عنــد اتبــال عــن املعلومــات الـواردة يف
 -47وتشـ َّ
ه ا ا زء:
وض ــت النم ــاذج والتوقع ــات والس ــيناريوهات املناخي ــة :م ــثالا معلوم ــات حمدث ــة بش ــأن
(أ)
وضت النماذج والتوقعات والسيناريوهات املناخية ذات الصلة بتقييم آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به؛
(ب) تقيــيم املخــاطر وقابليــة التــأثر بتغــري املنــاخ :مــثالا معلومــات حمدثــة عــن م ـواطن
الضــعف القتصــادية و/أو الجتماعيــة و/أو البي يــة الرئيســية أو املخــاطر املتصــلة بآثــار تغــري املنــاخ
احلالية واملتوقعة؛
(ج) آثار تغري املناخ :مـثالا معلومـات حمدثـة عـن آثـار تغـري املنـاخ املالحظـة واحملتملـة
يف املستقبل علا حد رواء؛
(د) ريار ــات وار ـياتيجيات التكي ــف احمللي ــة :م ــثالا معلوم ــات حمدث ــة ع ــن التق ــدم
احملــرز بشــأن ريارــات أو ارـياتيجيات أو خطــط التكيــف الــت توضــمل الــندل املتورــطة والطويلــة
األج ــل ال ــت تتبعد ــا األطـ ـرامل للتص ــدي للمخـ ـاطر وم ـواطن الض ــعف م ــن خ ــالل تنميتد ــا احمللي ــة
ويطيطدا القطاعي علا نطاق أورت؛
(هـ) إطــار الرصــد والتقيــيم :مــثالا معلومــات حمدثــة عــن الــندل املتبعــة لرصــد وتقيــيم
ارياتيجيات أو خطط التكيف َّ
املنف ة؛
(و) التقدم احملرز يف إجراءات التكيـف ونتائجدـا :مـثالا معلومـات حمدثـة عـن تـدابري
التكيــف املتخ ـ ة للتصــدي للمخــاطر وم ـواطن الضــعف احلاليــة وعــن حالــة تنفي ـ ها؛ ومعلومــات
حمدَّثة عن التقدم احملرز يف تدابري التكيف املنف َّ ة فعالا ،وعند اتمكان نتائجدا وفعاليتدا.

ثامن ا -الدعم المال والتكنةلةج و مجال ةناء القدراح
 -48تتــيمل األط ـرامل املدرج ـة يف املرف ـ الثــاين لالتفاقيــة (أط ـرامل املرف ـ الثــاين) معلومــات عــن
الــدعم امل ــايل والتكنولــوجي ويف جم ــال بن ــاء القــدرات املق ــدَّم إ األط ـرامل غــري املدرج ــة يف املرف ـ
األول لالتفاقيــة ،مبــا يف ذلــك املعلومــات الــت تبــن كيــف أن ه ـ ا الــدعم جديــد وإضــايف .وعنــد
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تقــدع هـ املعلومــات ،ينبغــي لألطـرامل أن يــز ،قــدر اتمكــان ،بــن الــدعم املقــدم إ األطـرامل
غري املدرجـة يف املرفـ األول لالتفاقيـة ألنشـطة التخفيـف والتكيـف ،مـت اتشـارة إ عناصـر بنـاء
القدرات يف ه األنشطة ،عند القتضاء .وفيما ـا األنشـطة ذات األهـدامل املتعـددة ،كـن
أن يبلَّئ عن التمويل بوصفه مسا ة نصصة جزئي ا لألهدامل األخرى ذات الصلة.
 -49ويتــيمل كــل طــرمل مــدرج يف املرفـ الثــاين وصــفا لندجــه الــوطين لتتبرــت تقــدع الــدعم املــايل
والتكنولوجي ويف جمال بناء القـدرات إ األطـرامل غـري املدرجـة يف املرفـ األول لالتفاقيـة ،عنـدما
يك ــون ذل ــك مالئم ـ ـ ا .ويش ــمل هـ ـ ا الوص ــف أيضـ ـ ا معلوم ــات ع ــن املؤشـ ـرات وآلي ــات اتاج ــاز
املستخدمة وقنوات التوزيت املشمولة باملتابعة.
 -50وعند تقدع املعلومات وفق ا للفقرتن  52و 53أدنا  ،تستخدم أطرامل املرفـ الثـاين أي
مندجية توضت لحقا مبوجب التفاقية ،مت مراعاة اخلربات الدوليـة .وتصـف أطـرامل املرفـ الثـاين
املندجيــة املســتخدمة وتقــدم تقري ـرا دقيق ـا وقوي ـا وشــفافا عــن الفياضــات األرارــية واملندجيــات
املستخدمة تعداد املعلومات املتعلقة بالتمويل.

ألف -التمةي
 -51يصــف كــل طــرمل مــدرج يف املرف ـ الث ــاين ،قــدر اتمكــان ،كيــف يســعا إ كفال ــة أن
امل ـوارد الــت يقــدمدا تعــاا بفعاليــة احتياجــات األط ـرامل غــري املدرجــة يف املرف ـ األول فيمــا يتعل ـ
بالتكيف مت تغري املناخ والتخفيف من آثار .
 -52ويتيمل كل طرمل مدرج يف املرف الثـاين معلومـات عـن الـدعم املـايل الـ ي دفعـه والتـزم بـه
لغــر مســاعدة األط ـرامل غــري املدرجــة يف املرف ـ األول علــا يفيــف انبعاثــات غــازات الدفي ــة
والتكيــف مــت اآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ وأي آثــار اقتصــادية واجتماعيــة لتــدابري التصــدي ،ولبنــاء
القــدرات ونقــل التكنولوجيــا يف جمــايل التخفيــف والتكيــف ،عنــد القتضــاء .وحتقيق ـ ا ن ـ الغايــة،
يقـ ــدم كـ ــل طـ ــرمل مـ ــدرج يف املرف ـ ـ الثـ ــاين معلومـ ــات مـ ــوجزة يف شـ ــكل نصـ ــي وج ـ ـدويل (انظـ ــر
ا داول  6و 7و 8أدنا ) عن قنوات التوزيـت واملسـا ات السـنوية للسـنتن التقـو يتن أو املـاليتن
السابقتن ،دون تداخل مت فيات اتبال السابقة ،مبا يف ذلك ،حسب القتضاء ،ما يلي:
مرف البي ة العاملية ،وصندوق أقل البلدان منوا ،والصندوق اخلاب بتغـري املنـاخ،
(أ)
وص ــندوق التكي ــف ،والص ــندوق األخض ــر للمن ــاخ ،والص ــندوق الر ــت ماين لألنش ــطة التكميلي ــة
لتفاقية تغري املناخ؛
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(ب)

الصنادي األخرى املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ؛

(ج)

املؤرسات املالية املتعددة األطرامل ،مبا يف ذلك املصارمل اتمنائية اتقليمية؛

(د)

اني ات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ؛

(هـ)

املسا ات املقدمة عن طري القنوات الثنائية واتقليمية وغريها من

القنوات.
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 -53ويقــدم كــل طــرمل مــدرج يف املرف ـ الثــاين املعلومــات املــوجزة املشــار إليدــا يف الفقــرة 52
أعال عن السنتن التقو يتن أو املاليتن السابقتن يف شكل نصي أو جدويل بشأن الـدعم املـايل
السنوي ال ي قدمه لغر مساعدة األطرامل غري املدرجة يف املرف األول ،مبا يف ذلك ما يلي:
حجــم املـوارد املاليــة (مبــا يف ذلــك املبلــئ معـربا عنــه بالعملــة األصــلية ومــا يعادلــه
(أ)
من دولرات الوليات املتحدة/العملة الدولية)؛
(ب) نوع الدعم (املقدم ألنشطة التخفيف
(ج)

مصدر التمويل؛

(د)

األداة املالية؛

(ه)

القطاع؛

والتكيف)؛

(و) مؤشر عن نوع املوارد املالية ا ديدة واتضافية الت قدمدا عمالا بـالفقرة  3مـن
املادة  4من التفاقية ،مبا يف ذلك توضيمل الكيفية الت قرر هبا أن ه املوارد جديدة وإضافية؛.
 -54ويقــدم كــل طــرمل مــدرج يف املرف ـ الثــاين معلومــات مفصــلة عــن املســاعدة الــت قــدمدا
املعرضــة بصــفة خاصــة لآلثــار الضــارة لتغــري املنــاخ مــن
لغــر مســاعدة البلــدان الناميــة األط ـرامل َّ
أجــل تغطيــة تك ــاليف التكيــف م ــت تلــك اآلثــار الض ــارة ،وذلــك يف ش ــكل نصــي وباتش ــارة إ
ا دول  6أدنا .
 -55وإذ يسلم كل طرمل مدرج يف املرف الثاين بأن هدمل تعب ة املوارد املاليـة املشـار إليدـا يف
الفقـرة  98مـن املقــرر /1م أ 16-يشـمل املصــادر املاليـة اخلاصـة ،فعنــه يبلـئ ،قــدر اتمكـان ،عــن
الت ــدفقات املالي ــة اخلاص ــة املعب ــأة ع ــن طري ـ التموي ــل الثن ــائي لألنش ــطة املتعلق ــة باملن ــاخ واملوجد ــة
ألنش ــطة التخفي ــف والتكي ــف يف األطـ ـرامل غ ــري املدرج ــة يف املرفـ ـ األول ،وينبغ ــي أن يبل ــئ ع ــن
السيارــات والتــدابري الــت تعــزز زيــادة ارــتثمار القطــاع اخلــاب يف أنشــطة التخفيــف والتكيــف يف
البلدان النامية األطرامل.
 -56وينبغـي لكــل طـرمل مــدرج يف املرفـ الثــاين أن حيـدد أنـواع األدوات املسـتخدمة يف تقــدع
مساعدته ،مثل املنمل والقرو بشروط ميسرة.
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أراري/عام

سنة 3-20XX

التخفيف



العملة احمللية
(د)()2
خاب باملناخ
شــامل لعــدة
(و)
(ه)
التكيف جمالت  غري ذلك 

السنة
دولرات الوليات املتحدة
(د)()2
خاب باملناخ 
شــامل لعــدة
(و)
(ه)
غري ذلك 
التخفيف تكيف جمالت 
(ب)

(ج)()1

أراري/عام

جممــوع املســا ات املقدمــة عــن طري ـ القن ـوات املتعــددة
األطرامل:
(ز)
الصنادي املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ
الصـ ــنادي األخ ـ ــرى املتع ـ ــددة األط ـ ـرامل اخلاص ـ ــة
(ح)
بتغري املناخ
املؤرسات املاليـة املتعـددة األطـرامل ،مبـا يف ذلـك
املصارمل اتمنائية اتقليمية
اني ات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
جمموع املسا ات املقدمة عـن طريـ القنـوات الثنائيـة
واتقليمية وقنوات أخرى
المجمةع
إيضاح للحواشي الرقمية يف إطار التوثي بعد ا داول  6و 7و 8.
مالحظة :يرد
ٌ
علا األطرامل أن أل جدولا منفصالا لكل رنة ،أي  3-20XXو ،2-20XXحيث تكون  20XXهي رنة اتبال  .
(أ)
(ب) علا األطرامل أن تقدم إيضاحا بشأن املندجية املستخدمة حلساب أرعار الصرمل بالنسبة للمعلومات املقدمة يف ا داول  6و 7و 8يف إطار التوثي .
(ج) ه إشارة إ الدعم املقدم إ املؤرسات املتعددة األطرامل ال ي ل كن أن تصنفه األطرامل علا أنه خاب باملناخ.
(د) علا األطرامل أن توضمل يف بالغاهتا الوطنية طريقة تصنيفدا لألموال علا أهنا خاصة باملناخ.
(هـ) ه إشارة إ ويل األنشطة الت تشمل التخفيف والتكيف.
(و) يرجا التحديد.
(ز) الصنادي املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ الواردة يف الفقرة (52أ) من ه املباده التوجيدية.
(ح) الصنادي األخرى املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ املشار إليدا يف الفقرة (52ب) من ه املباده التوجيدية.
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قناة التوزيت

(ج)()1

(أ)
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(د)()1

ويل املاحنن

عا 3-20XX

(ب)()3

املبلئ اتمجايل
أراري/عام 

69

ا دول 7
تقديم الدعم المال ال ا  :المساهمة ع طري القنةاح المت ددف ايطرام

(أ)

الوضت

()4

 مصدر التمويل 


()5

األداة املالية 

()6

نوع الدعم 

(ه)()2

خاب باملناخ



دولرات
دولرات
العملة الوليات العملــة الوليــات ملتزم به
املتحدة مصرومل


احمللية

املتحدة

احمللية

مساعدة إمنائية رمسية
تدفقات رمسية أخرى
(و)
غري ذلك

منحة
قر بشروط ميسرة
قر بشروط غري ميسرة
األردم
(و)
غري ذلك

التخفيف التكيف
(ز)
شامل لكليدما
(و)
غري ذلك

(ج)()7

القطاع



الطاقة
النقل
الصناعة
الزراعة
احلراجة
امليا واملراف الصحية
شامل لعدة قطاعات
(و)
غري ذلك
ل ينطب

الصنادي املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ
 -1مرف البي ة العاملية
 -2صندوق أقل البلدان منوا
 -3الصندوق اخلاب بتغري املناخ
 -4صندوق التكيف
 -5الصندوق األخضر للمناخ
 -6الصندوق الرت ماين لألنشطة التكميلية لتفاقية تغري املناخ
 -7الصنادي األخرى املتعددة األطرامل اخلاصة بتغري املناخ
املؤرس ـ ــات املالي ـ ــة املتع ـ ــددة األطـ ـ ـرامل ،مب ـ ــا يف ذل ـ ــك املص ـ ــارمل اتمنائي ـ ــة
اتقليمية
 -1البنك الدويل
 -2مؤرسة التمويل الدولية
 -3مصرمل التنمية األفريقي
 -4مصرمل التنمية اآلريوي
 -5املصرمل األورو لإلنشاء والتعمري
 -6مصرمل التنمية للبلدان األمريكية
 -7غري ذلك
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المجمةع الفرع

املبلئ اتمجايل
(د)()1

أراري/عام 

الوضت
(ه)()2

خاب باملناخ



دولرات
دولرات
العملة الوليات العملــة الوليــات ملتزم به
املتحدة مصرومل


احمللية

املتحدة

احمللية

ويل املاحنن

 مصدر التمويل 

األداة املالية 

نوع الدعم 

مساعدة إمنائية رمسية
تدفقات رمسية أخرى
(و)
غري ذلك

منحة
قر بشروط ميسرة
قر بشروط غري ميسرة
األردم
(و)
غري ذلك

التخفيف التكيف
(ز)
شامل لكليدما
(و)
غري ذلك

القطاع



الطاقة
النقل
الصناعة
الزراعة
احلراجة
امليا واملراف الصحية
شامل لعدة قطاعات
(و)
غري ذلك
ل ينطب
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(ب)()3

()4

()5

()6

(ج)()7

المجمةع الفرع
اني ات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة

 -1برنامل األمم املتحدة اتمنائي (برامل حمددة)
 -2برنامل األمم املتحدة للبي ة (برامل حمددة)
 -3غري ذلك
المجمةع الفرع

مالحظة:

FCCC/SBI/2016/8

(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)

إيضاح للحواشي الرقمية يف إطار التوثي بعد ا داول  6و 7و.8
يرد
ٌ
علا األطرامل أن أل جدولا منفصالا لكل رنة ،أي  3-20XXو ،2-20XXحيث تكون  20XXهي رنة اتبال .
علــا األطـرامل أن توضــمل يف بالغاهتــا الوطنيــة املندجيــات املســتخدمة لتصــنيف األمـوال علــا أهنــا مصــروفة وملتــزم هبــا .ورــتقدم األطـرامل معلومــات عــن أكــرب عــدد تـرا منارــب ا مــن ف ــات
تصنيف الوضت ،وف ترتيب األولويات التايل :مصرومل وملتزم به.
موز لألطرامل أن يتار عدة قطاعات معنية .وموز لألطرامل أن تبلئ عن التوزيت القطاعي ،حسب القتضاء ،يف إطار البند اغري ذلكا.
ه إشارة إ الدعم املقدم إ املؤرسات املتعددة األطرامل ال ي ل كن أن تصنفه األطرامل علا أنه خاب باملناخ.
علا األطرامل أن توضمل يف بالغاهتا الوطنية طريقة تصنيفدا لألموال علا أهنا خاصة باملناخ.
يرجا التحديد.
ه إشارة إ ويل األنشطة الت تشمل التخفيف والتكيف.
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المجمةع

املبلئ
خاب باملناخ

البلد/املنطقة/املشروع/الربنامل املستفيد

مالحظة:

(ب)





عا 3-XX20
نوع الدعم



() 6





دولرات
العملــة الولي ــات ملتزم به
املتحدة مصرومل


احمللية

مساعدة إمنائية رمسية
تدفقات رمسية أخرى
(ز)
غري ذلك

ميسرة

قر بشروط
قر بشروط غري ميسرة
األردم
(ز)
غري ذلك

التخفيف
التكيف
(ج)
شامل لكليدما
(ز)
غري ذلك


(د)()7

القطاع
الطاقة
النقل
الصناعة
الزراعة
احلراجة
امليا واملراف الصحية
شامل لعدة قطاعات
(ز)
غري ذلك


معلومـ ــات
(ه)
إضافية 

يرد إيضاحٌ للحواشي الرقمية يف إطار التوثي بعد ا داول  6و 7و.8

(أ) علا األطرامل أن أل جدولا منفصالا لكل رنة ،أي  3-20XXو ،2-20XXحيث تكون  20XXهي رنة اتبال .
(ب) علا األطرامل أن تقدم ،قدر اتمكان ،معلومات عن التفاصيل الواردة يف ه ا ا دول.
(ج) علــا األطـرامل أن توضــمل يف بالغاهتــا الوطنيــة املندجيــات املســتخدمة لتصــنيف األمـوال علــا أهنــا مصــروفة وملتــزم هبــا .ورــتقدم األط ـرامل معلومــات عــن أكــرب عــدد تـرا منارــب ا مــن ف ــات
تصنيف الوضت ،وف ترتيب األولويات التايل :مصرومل وملتزم به.
(د) موز لألطرامل أن يتار عدة قطاعات معنية .وموز لألطرامل أن تبلئ عن التوزيت القطاعي ،حسب القتضاء ،يف إطار البند اغري ذلكا.
(هـ) علا األطرامل أن تقدم ،حسب القتضاء ،معلومات عن تفاصيل املشروع والوكالة املنف ة.
(و) علا األطرامل أن توضمل يف بالغاهتا الوطنية طريقة تصنيفدا لألموال علا أهنا خاصة باملناخ.
(ز) يرجا التحديد.
(ح) ه إشارة إ ويل األنشطة الت تشمل التخفيف والتكيف.
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اتمجايل

(و)()2

الوضت

(ج)()3

مصدر التمويل

() 4

األداة املالية

() 5
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ا دول 8
تقديم الدعم المال ال ا  :المساهمة ع طري القنةاح الثنائية واإلقليمية والقنةاح ايخرى

(أ)

 :1جمالت أرارية/جمالت عامة

GE.16-14833

إطار التةثي

 :2خاصة باملناخ

 :3الوضت

 :4مصدر التمويل

FCCC/SBI/2016/8
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 :5األداة املالية

 :7القطاع

يقــدم كــل طــرمل بيانـا للمـوارد املاليــة ا ديــدة واتضــافية الــت قــدمدا ويوضــمل الطريقــة الــت اتبعدــا لتصــنيف هـ املـوارد علــا أهنــا جديــدة وإضــافية .ويرجــا تقــدع هـ املعلومــات علــا
عالقة با دولن  7و.8
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 :6نوع الدعم

FCCC/SBI/2016/8

ةاء -تطةير التكنةلةجيا

ونقلها

 -57يقــدم كــل طــرمل مــدرج يف املرف ـ الثــاين معلومــات عــن التــدابري املتخ ـ ة لتعزيــز وتيســري
و ويـل نقــل التكنولوجيــات املالئمــة للمنــاخ والوصــول إليدــا ونشــرها لفائــدة األطـرامل غــري املدرجــة
يف املرف ـ األول ولــدعم تطــوير وتعزيــز القــدرات والتكنولوجيــات احملليــة لألط ـرامل غــري املدرجــة يف
املرف ـ األول .وتقــدم األط ـرامل ،حيثمــا أمكــن ،تقــارير ع ـن األنشــطة املتصــلة بنقــل التكنولوجيــا،
مبا يف ذلك التجارب الناجحة والفاشلة ،بارتخدام ا دول  9أدنا .
 -58ويقــدم كــل طــرمل مــدرج يف املرف ـ الثــاين ،يف شــكل نصــي وجــدويل (انظــر ا ــدول 10
أدنــا ) ،معلومــات عــن التــدابري واألنشــطة املتصــلة بنقــل التكنولوجيــا املنفـ ة أو املقــررة منـ بالغــه
الوطين الساب أو تقرير لفية السنتن .وعنـد اتبـال عـن هـ التـدابري واألنشـطة ،تقـدم أطـرامل
املرف ـ ـ الثـ ــاين ،قـ ــدر اتمكـ ــان ،معلومـ ــات عـ ــن البلـ ــد املسـ ــتفيد ،وجمـ ــال التخفيـ ــف أو التكيـ ــف
املستددمل ،والقطاع املعين ،ومصادر نقل التكنولوجيا من القطاع العـام أو القطـاع اخلـاب ،و يـز
بــن األنشــطة الــت يضــطلت هبــا القطاعــان العــام واخلــاب .وملــا كان ـ قــدرة األط ـرامل علــا مجــت
املعلومــات الكافيــة عــن أنشــطة القطــاع اخلــاب حمــدودة ،فــعن بعمكاهنــا أن تبــن ،حيثمــا أمكــن،
كي ــف ش ــجع أنش ــطة القط ــاع اخل ــاب وكي ــف تس ــاعد تل ــك األنش ــطة األطـ ـرامل عل ــا الوف ــاء
بالتزاماهتا مبوجب الفقرات  3و 4و 5من املادة  4من التفاقية.
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ا دول 9
وص ررف مش رراريم أو ةر ررامج مخت ررارف ع ررززح الخط ررةاح ال ملي ررة لتيس ررير و/أو تمةير ر نقر ر
التكنةلةجياح السليمة ةيئيا أو الةصةل إليها
ارم املشروع/الربنامل:
الغر :

البلد املستفيد:

القطاع:

جمموع التمويل:

رنوات التشغيل:

الوصف:

العوامل الت أدت إ اجاح املشروع/الربنامل:

التكنولوجيا املنقولة:

األثر يف انبعاثات غازات الدفي ة/عمليات اتزالة (اختياري):

GE.16-14833
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التخفيف
البلــد و/أو املنطقــة التكيف
التخفيف والتكيف
املستفيدة

(ج)



الطاقة
النقل
الصناعة
الزراعة
امليا والصرمل الصحي
غري ذلك

مصدر ويل نقل التكنولوجيا

القطاع اخلاب
القطاع العام
القطاعان اخلاب والعام

أنشطة اضطلت هبا

القطاع اخلاب
القطاع العام
القطاعان اخلاب والعام

الوضت

ت

ن ـ ف
مقررة

معلومات إضافية

(د)



(أ) يبلئ عندا قدر اتمكان.
(ب) ينبغي أن يتضمن ا دول التدابري واألنشطة املنف ة أو املقررة من البال الوطين الساب أو تقرير فية السنتن.
(ج) موز لألطرامل أن تبلئ عن التصنيف القطاعي ،حسب القتضاء.
(د) قد تتضمن املعلومات اتضافية ،علا ربيل املثال ،املعلومات املقدمة عن ويل تطوير التكنولوجيا ونقلدا ،ووصفا موجزا للتدبري أو النشاط ،ومعلومات عن ترتيبات التمويل املشيك.
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اجملال املستددمل

التدابري واألنشطة املتصـلة
القطاع
بنقل التكنولوجيا

GE.16-14833

ا دول 10
(أ)(ب)

تقديم الدعم لتطةير التكنةلةجيا ونقلها

FCCC/SBI/2016/8

جيم -ةناء القدراح
 -59يقدم كل طـرمل مـدرج يف املرفـ الثـاين ،قـدر اتمكـان ،معلومـات عـن الطريقـة الـت قـدم
هبــا مــن الــدعم لبنــاء القــدرات مــا يلــيب الحتياجــات القائمــة والناشـ ة يف جمــال بنــاء القــدرات الــت
حددهتا األطرامل غري املدرجة يف املرف األول يف جمالت التخفيف والتكيف وتطوير التكنولوجيـا
ونقلدــا .وينبغــي تقــدع املعلومــات يف شــكل نصــي وجــدويل (انظــر ا ــدول  11أدنــا ) كوصــف
للتدابري واألنشطة املختلفة.
ا دول 11
تة ير الدعم لبناء القدراح 
(أ)

البلد و/أو املنطقة املستفيدة

(أ)
(ب)
(ج)

اجملال املستددمل
التخفيف
التكيف
تطوير التكنولوجيا ونقلدا
جمالت متعددة

ارم الربنامل أو املشروع

وصف الربنامل أو املشروع

(ب)(ج)

يبلئ عنه قدر اتمكان.
يقدم كل طرمل مـدرج يف املرفـ الثـاين لالتفاقيـة ،قـدر اتمكـان ،معلومـات عـن الطريقـة الـت قـدَّم هبـا مـن
الدعم لبناء القدرات ما يليب الحتياجات القائمة والناشـ ة يف جمـال بنـاء القـدرات الـت حـددهتا األطـرامل
غري املدرجة يف املرف األول لالتفاقية يف جمالت التخفيف والتكيف وتطوير التكنولوجيا ونقلدا.
كن تقدع معلومات إضافية ،مثالا عن التدبري أو النشاط وترتيبات التمويل املشيك.

تاس ا -الب ةث والمراقبة

المنتظمة

 -60عمـالا بــالفقرة (1ز) و(ح) مــن املــادة  ،4واملــادة  ،5والفقــرة (1ب) مــن املــادة  12مــن
التفاقي ــة ،تق ــدم األطـ ـرامل املدرج ــة يف املرفـ ـ األول معلوم ــات ع ــن إجراءاهت ــا املتعلق ــة ب ــالبحوث
واملراقبة املنتظمة.
 -61وتتنــاول البالغــات الوطنيــة األنشــطة احملليــة والدوليــة علــا الس ـواء (مــثالا األنشــطة الــت
تضطلت هبـا اني ـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتغـري املنـاخ ،والربنـامل العـاملي لبحـوث املنـاخ ،ومبـادرة
أر املستقبل ،والنظام العاملي ملراقبـة املنـاخ) كمـا تعكـس اتجـراءات املتخـ ة لـدعم أنشـطة بنـاء
القدرات ذات الصلة يف البلدان النامية.
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 -62وتقدم األطرامل معلومات موجزة عن أنشطة النظام العاملي ملراقبة املناخ وفق ا للفقرة 67
أدنا  .ولتوجيه اتبال يف إطار ا زأين ألف وجيم أدنا  ،ينبغي لألطـرامل أن ترجـت إ التوجيدـات
املفصــلة املقدمــة يف ااملبــاده التوجيديــة لتفاقيــة األمــم املتحــدة اتطاريــة بشــأن تغــري املنــاخ املتعلقــة
َّ
باتبال عن النظم العاملية ملراقبة املناخا بصيغتدا املنقَّحة (مرف املقرر /11م أ )13-وأي مقـررات
ذات صلة اعتمدها مؤ ر األطرامل لحقا.
 -63وينبغــي أن يقــدم الــبال الــوطين ،يف شــكل مــوجز ،معلومــات عــن اتج ـراءات املتخ ـ ة .فعلــا
ربيل املثال ،ينبغي أل تدرج يف ه ا ا زء نتائل الدرارات البحثية أو تطبي النماذج أو حتليل البيانات.

ألف -السياسة ال امة والتمةي

مجال الب ةث والمراقبة المنتظمة

 -64ينبغ ــي لألطـ ـرامل أن تق ــدم معلوم ــات ع ــن ريار ــتدا العام ــة و ويلد ــا يف جم ــال البح ــوث
واملراقبة املنتظمة.
 -65وينبغ ــي لألطـ ـرامل أن حت ــدد ف ــرب التب ــادل ال ــدويل احل ــر واملفت ــوح للبيان ــات واملعلوم ــات
واحلواجز الت تعيقه وأن تبلئ عن اتجراءات املتخ ة للتغلب علا تلك احلواجز.

ةاء -الب ةث
 -66ينبغــي لألط ـرامل أن تقــدم ،يف مجلــة أمــور ،معلومــات عــن النقــاط البــارزة والبتك ــارات
وا دود الكبرية املب ولة فيما يتعل مبا يلي:
الدرار ــات املتعلق ــة بعملي ــة املن ــاخ والنظ ــام املن ــاخي ،مب ــا يف ذل ــك الدرار ــات
(أ)
املتعلقة باملناخات القد ة؛
(ب)

وضت النماذج والتنبؤات املناخية ،مبا يف ذلك النماذج املناخية العاملية واتقليمية؛

(ج)

البحوث املتعلقة بآثار تغري املناخ؛

(د) التحليل الجتمـاعي والقتصـادي ،مبـا يف ذلـك حتليـل كـل مـن آثـار تغـري املنـاخ
وخيارات التصدي نا؛
(ه)

البحوث وتطوير نـدل التخفيف والتكيف ،مبا يف ذلك التكنولوجيات.

جيم -المراقبة المنتظمة
 -67ينبغــي لألطـرامل أن تقــدم معلومــات مــوجزة عــن احلالــة الراهنــة للخطــط والـربامل الوطنيــة
والدعم املقدم للنظم األرضية والفضائية ملراقبة املناخ ،مبـا يف ذلـك ارـتمرارية البيانـات علـا املـدى
الطويل ،ومراقبة نوعية البيانات وتوافرها ،وتبادل البيانات وحفظدا يف اجملالت التالية:
(أ)
الغالمل ا وي؛
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(ب)

نظم مراقبة املناخ يف احمليطات؛

(ج)

نظم مراقبة املناخ يف األر ؛

(د)

نظم مراقبة املناخ يف الغالمل ا ليدي؛

(ه) تقــدع الــدعم للبلــدان الناميــة مــن أجــل إنشــاء وصــيانة نظــم املراقبــة والبيانــات
ونظم الرصد ذات الصلة.

عاشرا -التثقيف والتدريب والتةعية ال

امة

 -68عم ـ ـالا بـ ــالفقرة (1ط) مـ ــن املـ ــادة  ،4واملـ ــادة  ،6والفقـ ــرة (1ب) مـ ــن املـ ــادة  12مـ ــن
التفاقي ــة ،تق ــدم األطـ ـرامل املدرج ــة يف املرفـ ـ األول معلوم ــات ع ــن إجراءاهت ــا املتعلق ــة ب ــالتثقيف
والتــدريب والتوعي ــة العامــة .ويف ه ـ ا ا ــزء ،ينبغ ــي أن تقــدم األط ـرامل معلومــات ع ــن أمــور م ــن
مجلتدـ ــا املعلومـ ــات العامـ ــة وامل ـ ـواد التثقيفيـ ــة ،ومراكـ ــز امل ـ ـوارد أو املعلومـ ــات ،وال ـ ـربامل التدريبيـ ــة،
واملشاركة يف األنشطة الدولية .وموز لألطرامل أن تقدم معلومات عن مدى مشـاركة ا مدـور يف
إعداد البال الوطين أو ارتعراضه حملي ا.
 -69و كن أن تقدم البالغات الوطنية معلومات عن جوانب من قبيل ما يلي:

حادي عشر-

(أ)

السيارة العامة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة؛

(ب)

التعليم البتدائي والثانوي والعايل؛

(ج)

احلمالت اتعالمية العامة؛

(د)

الربامل التدريبية؛

(هـ)

مراكز املوارد أو املعلومات؛

(و)

إشراك ا مدور واملنظمات غري احلكومية؛

(ز)

املشاركة يف األنشطة الدولية؛

(ح)

رصد تنفي املادة  6من التفاقية وارتعراضه وتقييمه.

ت ديث المبادئ التةجيهية
 -70تستعر ه املبـاده التوجيديـة وتـنقَّمل ،حسـب القتضـاء ،وفقـ ا ملقـررات مـؤ ر األطـرامل
ذات الصلة.
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ثان عشر -هيك البالغ الةطن



 -71يقــدم كــل طــرمل املعلومــات احملــددة يف هـ املبــاده التوجيديــة يف وثيقــة واحــدة بعحــدى
لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة .وتقــدم األطـرامل نســخة إلكيونيــة مــن بالغاهتــا الوطنيــة إ األمانــة
عــن طري ـ نظــام التفاقيــة اتطاريــة املنارــب لتقــدع البالغــات .و كــن أن يقــرر طــول البالغــات
الوطنيــة الطــرمل ال ـ ي يقــدمدا ،ولكنــه يب ـ ل كــل مــا بورــعه لتجنــب البالغــات الوطنيــة املفرطــة
ـجت األط ـرامل علــا أن تقــدم ،عنــد القتضــاء ،ترمجــة
الطــول بغيــة تيســري عمليــة النظــر فيدــا .طتشـ َّ
إنكليزيــة للــبال الــوطين لتيســري ارــتخدامه يف عمليــة الرــتعرا  ،مــت إدراك أن ذلــك قــد يلقــي
عب ا إضافي ا علا الطرمل].
 -72وحيثما قدم وثائ تكميلية كمرفقات للبال الوطين ،تعترب املرفقات جزءا من الـبال
الوطين نفسه .وينبغي أن تقدَّم يف النا الرئيسي من البال الوطين إشارة واضـحة إ املعلومـات
ذات الصلة يف املرفقات.
 -73وعن ــدما تق ــدَّم بيان ــات إحص ــائية ،ينبغ ــي أن تك ــون مص ــحوبة بتعري ــف للمص ــطلحات،
ما مل تكن واضحة.
 -74ولتيسري شفافية البالغات الوطنية وقابليتدا للمقارنـة واتسـاقدا ،تـنظم األطـرامل مضـمون
بالغاهتــا الوطنيــة علــا غ ـرار اخلطــوط العريضــة ال ـواردة يف املرف ـ و كندــا أن تعيــد صــياغة عنــاوين
األجزاء الفرعية حسب القتضاء وأن توضمل أرباب ذلك .ولضـمان اكتمـال الـبال  ،ل يسـتبعد
أي عنصــر إلزامــي .وإذا تع ـ ر اتبــال عــن العناصــر اتلزاميــة ألي رــبب مــن األرــباب ،يوضــمل
الطرمل ربب اتبال ا زئي يف ا زء املتعل بتلك العناصر.
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المر
هيك البالغ الةطن
أولا-

موجز تنفي ي

ثانيا-

الظرومل الوطنية املتصلة بانبعاثات غازات الدفي ة وعمليات إزالتدا

ثالث ا-

املعلومات املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفي ة
ألف  -جداول موجزة
باء  -موجز وصفي
جيم  -اليتيبات املتعلقة بقوائم ا رد الوطنية

رابعا-

السيارات والتدابري
ألف  -عملية صنت السيارات
باء  -السيارات والتدابري املتخ ة واآلثار امليتبة عليدا
جيم  -السيارات والتدابري الت مل تعد قائمة

خامس ا -التوقعات واألثر اتمجايل للسيارات والتدابري
ألف  -التوقعات
باء  -تقييم األثر اتمجايل للسيارات والتدابري
جيم  -املندجية
رادرا -تقييم مكامن الضعف وتأثريات تغري املناخ وتدابري التكيف

GE.16-14833

رابعا-

الدعم املايل والتكنولوجي ويف جمال بناء القدرات
ألف  -التمويل
باء  -تطوير التكنولوجيا ونقلدا
جيم  -بناء القدرات

ثامن ا-

البحوث واملراقبة املنتظمة
ألف  -السيارات العامة والتمويل يف جمال البحوث واملراقبة املنتظمة
باء  -البحوث
جيم  -املراقبة املنتظمة

تارعا-

التثقيف والتدريب والتوعية العامة

مرف -

وثائ تكميلية
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المر الثان
()1
س ر الم ن ر ةتررأثير تنفيررذ تررداةير التصرردي
الم
ردى
ر
ت
المن
ةرنررامج عم ر
ّ
(حزيران/يةنيه  2016إلى تشري الثان /نة مبر )2018

قب /أثن رراء ال رردورف  45للهيئ ررة الفرعي ررة للتنفي ررذ والهيئ ررة الفرعي ررة للمش ررةرف ال لمي ررة والتكنةلةجي ررة
(تشري الثان /نة مبر )2016
اتطار الزمين التقديري/الناتل
العناصر
ورقة تقنية عن النتقال العادل للقـوة العاملـة ،وإمـاد
فرب عمل لئقة وجيدة

اآلراء والتجـ ــارب ،مبـ ــا يف ذل ـ ــك درارـ ــات احل ـ ــالت
اتفرادي ـ ـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ـ ـ ــت مراع ـ ـ ـ ـ ــاة الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـرتن  1و 6مـ ـ ـ ـ ـ ــن
املق ــرر /11م أ ،21-يف رـ ــياق التنمي ــة املسـ ــتدامة،
احملس ـ ــن ،بش ـ ــأن
م ـ ــن أج ـ ــل تنفي ـ ـ أعم ـ ــال املنت ـ ــدى ّ
ما يلي:
( )1التنويت القتصادي والتحول؛
( )2النتق ــال الع ــادل للق ــوة العامل ــة ،وإم ــاد ف ــرب
عمل لئقة وجيدة.
حلقــة عمــل بشــأن وجدــات النظــر واخل ـربات ،مبــا يف
ذلـ ـ ــك درار ـ ـ ــات احل ـ ـ ــالت اتفراديـ ـ ــة ،م ـ ـ ــت مراع ـ ـ ــاة
الفق ـرتن  1و 6مــن املقــرر /11م أ ،21-يف رــياق
التنميــة املســتدامة ،م ــن أجــل تنفي ـ أعمــال املنت ــدى
احملسن بشأن:
( )1التنويت القتصادي والتحول؛
( )2النتق ــال الع ــادل للق ــوة العامل ــة ،وإم ــاد ف ــرب
عمل لئقة وجيدة.
تنظيم مناقشـة يف أثنـاء املنتـدى بشـأن حلقـة العمـل،
تش ــمل ،حس ــب القتض ــاء ،ت ــوفري مك ــان لألطـ ـرامل
تث ـ ـ ــارة اجمل ـ ـ ــالت ذات األولوي ـ ـ ــة والقي ـ ـ ــام ،حس ـ ـ ــب
القتضاء ،بتشكيل فري خرباء تقين نصا

الدورة  45للدي ة الفرعية للتنفي واني ة الفرعيـة
للمشورة العلمية والتكنولوجية
الورقات التقنية
الدورة  45للدي ة الفرعية للتنفي واني ة الفرعيـة
للمشورة العلمية والتكنولوجية
املعلومات املقدمة من األطرامل واملنظمات

قب ــل ال ــدورة  45للدي ــة الفرعي ــة للتنفي ـ واني ــة
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
تقرير عن حلقة العمل

أثنــاء الــدورة  45للدي ــة الفرعيــة للتنفي ـ واني ــة
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
ارتنتاجات املنتدى

__________

()1
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تــنا الفقرتــان  5و 6مــن املقــرر /11م أ 21-علــا مــا يلــي :ايعتمــد برنــامل العمــل ال ـ ي يشــمل اجملــالت التاليــة:
(أ) التنويــت القتصــادي والتحــول؛(ب) النتقــال العــادل للقــوة العاملــة ،وإمــاد فــرب عمــل لئقــة وجيــدة؛يقــرر أن يلــيب
تنفي برنامل العمل احتياجات مجيـت األطـرامل ،و اصـة البلـدان الناميـة األطـرامل ،وأن يسيشـد املـة أمـور مندـا تقيـيم
وحتليل اآلثار ،مبا يف ذلك ارتخدام وتطوير النماذج القتصادية ،مت مراعاة كافة القضايا السياراتية ذات الهتماما.
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قبل/أثناء الدورة  46للدي ة الفرعية للتنفي واني ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (أيار/مايو )2017
اتطار الزمين التقديري/الناتل
العناصر

عمل فري اخلرباء التقنين املخصا ،حسب القتضاء خــالل الــدورة  46للدي ــة الفرعيــة للتنفيـ واني ــة
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
تقريــر فري ـ اخل ـرباء التقنيــن املخصــا ،حســب
القتضاء
مناقشة يف أثناء املنتـدى بشـأن اجتمـاع فريـ اخلـرباء ل ينطب
التقنين املخصا ،حسب القتضاء
مناقشـ ـ ـ ــة األط ـ ـ ـ ـرامل للتوصـ ـ ـ ــية املقدمـ ـ ـ ــة إ مـ ـ ـ ــؤ ر مشروع توصية حمتمل حيـال للنظـر فيـه يف الـدورة
األطـرامل يف دورتــه الثالثــة والعشـرين (تشـرين الثــاين /الثالثة والعشرين ملؤ ر األطرامل
نوفمرب )2017

قبل/أثناء الدورة  47للدي ة الفرعية للتنفي واني ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (تشرين الثاين/
نوفمرب )2017
اتطار الزمين التقديري/الناتل
العناصر

مناقشة يف أثناء املنتـدى بشـأن الحتياجـات احملتملـة أثنــاء الــدورة  47للدي ــة الفرعيــة للتنفي ـ واني ــة
م ـ ـ ــن أدوات النم ج ـ ـ ــة ،مب ـ ـ ــا يف ذل ـ ـ ــك ف ـ ـ ــرب بن ـ ـ ــاء الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
احملسـن ارتنتاجات املنتدى
القدرات ،فيمـا يتصـل بربنـامل عمـل املنتـدى ّ
املعين بتأثري تنفي تدابري التصدي
نقاش يف أثناء املنتدى بشأن جمالت برنامل العمل

قبل/أثناء الدورة  48للدي ة الفرعية للتنفي واني ة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة (نيسـان/أبريل
 أيار/مايو )2018اتطار الزمين التقديري/الناتل
العناصر

نقـ ـ ــاش يف أثنـ ـ ــاء املنتـ ـ ــدى بشـ ـ ــأن ارـ ـ ــتخدام أدوات تقرير عن حلقة العمل التدريبية يف إطار املنتدى
النم جــة القتصــادية املتعلقــة بربنــامل عمــل املنتــدى
احملسن املعين بتأثري تنفي تدابري التصدي
ّ

قبل/أثناء الدورة  49للدي ة الفرعية للتنفي واني ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (تشرين الثاين/
نوفمرب )2018
اتطار الزمين التقديري/الناتل
العناصر
ارتعرا
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المر الثالث
اختصاصاح أ رقة الخبراء التقنيي المخصصرة ةشرأن ترأثير تنفيرذ ترداةير
التصدي
 -1عمـالا بــالفقرة  4مـن املقــرر /11م أ ،21-تشـكل اني تــان الفرعيتـان أفرقــة خـرباء تقنيــن
احملسـن املعـين بتـأثري تنفيـ تـدابري التصـدي .ويتعـن
نصصة لتطوير العمل التقين يف إطار املنتدى ّ
احملسن علا تقدع توصيات.
علا فري اخلرباء الوصول إ نتائل من شأهنا أن تساعد املنتدى ّ
 -2ويراع ــي فريـ ـ اخلـ ـرباء التـ ـوازن اتقليم ــي ش ــيا م ــت الفق ــرة  4م ــن املق ــرر /11م أ،21-
ويراعي اندمل املتمثل يف حتقي التوازن ا نساين شيا مت املقرر /23م أ.18-
 -3ويشكل فري اخلرباء علا النحو التايل:
اثنا عشر خبريا بيندم عضوان من كل جمموعة من اجملموعات اتقليمية اخلمس
(أ)
لألمم املتحدة ،وعضو واحد من الدول ا زرية الصغرية النامية وعضو من أقل البلدان منوا؛
(ب) خبريان من املنظمات احلكومية الدولية الت لديدا خربة يف اجملال التقين ذي الصلة.
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ويعمل اخلرباء املشاركون يف الفري بصفتدم الشخصية.

 -5ويعق ــد فري ـ ـ اخلـ ـرباء املخص ــا اجتماعات ــه يف أثن ــاء ال ــدورة ب ــالقيان م ــت اجتماع ــات
املنتدى ،ما مل تقرر األطرامل خالمل ذلك.
 -6وينبغــي أن يتمتــت اخل ـرباء التقني ـون مبــا يلــزم مــن مــؤهالت وخــربة فنيــة يف امليــادين العلميــة
احملســن املعــين بتــأثري
والتقنيــة والجتماعيــة والقتصــادية املتصــلة مبجــالت برنــامل عمــل املنتــدى ّ
تنفي تدابري التصدي .وحتدد األطرامل اخلربة الفنية املطلوبة لفري اخلرباء.
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وتقوم األطرامل بتسمية أعضاء فري اخلرباء واملوافقة عليدم.

 -8وتعن األطرامل الرئيسـن املتشـاركن لفريـ اخلـرباء وتوافـ عليدمـا؛ وتعـن أحـد الرئيسـن
املتشاركن البلدان النامية األطرامل وتعن اآلخر البلدان املتقدمة األطرامل.
 -9وتكــون الجتماعــات مفتوحــة ملشــاركة املنظمــات املعتمــدة بصــفة مراقــب وامل ـراقبن مــن
الدول األطرامل.
 -10وتدعم األمانة أنشطة فري اخلرباء ،مبا يف ذلك تيسري تنظيم الجتماعـات وإعـداد املـواد
األرارية وتقارير الجتماعات/حلقات العمل ،بناءا علا طلب فري اخلرباء ،حسب القتضاء.
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