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 الدورة افتتيح -أوالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

عقــــدت ا يئــــة الفرعيــــة لتم ــــورة الاتميــــة والتكنولوجيــــة )ا يئــــة الفرعيــــة( دورهتــــا احلاديــــة  -1
  6إىل  1واألرباــ  يف مقــر مــممر األمــم املتحــدة املاــه بتلــق املنــا  يف ليمــا، بــقو، يف الفــ ة مــن 

 . وافتـــتح الـــدورة رئـــيس ا يئـــة الفرعيـــة، الســـيد إ انويـــل دوميســـاين2014تـــانون األول/ديســـمو 
تانون األول/ديسمو، فرحب جبميع األيراف واملـراقب . تمـا   1دلميه )سواايتند(، يوم الثن  

رحـــــب بالســـــيد ن رســـــيس بـــــولن جيتـــــر )رومانيـــــا( نائبـــــاا لـــــرئيس ا يئـــــة الفرعيـــــة، وبالســـــيدة يورغـــــا 
 سورفيت  )ليتوانيا( مقررة لتدورة. -راباااوسكايت  

 المسيئل التنظيمية -ثينييا  
 من جدول األعمال(  2)البند 

  األعميل جدول إقرار -ألف 
 ال(األعم جدول من( أ)2 الفرعغ البند)
تانون األول/ديسـمو، يف مـوترة   1نظرت ا يئة الفرعية، يف جتستفا األوىل املاقودة يف  -2

 (.FCCC/SBSTA/2014/3مقدمة من األمينة التنفيوية تتضمن جدول األعمال املمقت ويروح  )
 ويف اجلتسة نفسفا، اعتمدت ا يئة الفرعية جدول أعما ا بصيلت  التاليةمل -3

 رة.الدو  افتتاح -1
 ملاملسائل التنظيمية -2

 ؛إقرار جدول األعمال )أ( 
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب( 
 .انتخاب أعضاء املكتب غق الرئيس )ة( 

 والقابتية لتت ثر ب  والتكيف ما .برنامم عمل نقوب املتاتري بت ثقات تلق املنا   -3
 .تقرير جلنة التكيف -4
التقريـــر الســـنو  امل ـــ    ونقتفـــا وتنفيـــو وليـــة التكنولوجيـــاملتطـــوير التكنولوجيـــا  -5

 لت نة التنفيوية املانية بالتكنولوجيا ومرتل ويبكة تكنولوجيا املنا .
ناجتــة عـن إاالــة إريـادات منف يــة ب ـ ن األن ــطة املتاتقـة خبفــض النبااثـات ال -6

اللابــــــات وتــــــدهور اللابــــــات، ودور احلفــــــاظ عتــــــى اللابــــــات وإدارهتــــــا بصــــــورة 
 مستدامة وتاليل خملونات تربون اللابات يف البتدان النامية.
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 . ولية وارسو الدولية املانية باخلسائر واألضرار املرتبطة بت ثقات تلق املنا  -7
 مل املسائل املتاتقة بالاتم والبحوث -8

 ؛املنا  بتلق املانية الدولية احلكومية لتفيئة اخلامس التقييم تقرير أ( ) 
 البحوث واملراقبة املنف ية؛ ب( ) 
 .2015-2013استاراض الف ة  ة( ) 

 ت ثق تنفيو تدابق التصد مل -9
 الامل؛ وبرنامم املنتدى (أ)
 بروتوتول تيوتو.من  2من املادة  3املسائل املتاتقة بالفقرة  )ب( 

 القضايا املنف ية مبوجب التفاقيةمل -10
برنــامم الامــل ب ــ ن تنقــيح املبــادئ التوجيفيــة لســتاراض تقــارير فــ ة  أ( ) 

الســـنت  والبالغـــات الوينيـــة، مبـــا يف تلـــض عمتيـــات اســـتاراض قـــوائم 
 اجلرد الوينية، املقدمة من البتدان املتقدمة األيراف؛

عن املاتومات املالية من جانب األيـراف املدرجـة منف يات اإلبال   ب( ) 
 يف املرفري األول لالتفاقية؛

املقـــاييس املوحـــدة حلســـاب مكـــافئ غـــااات الدفيئـــة مـــن ثـــاين أتســـيد  ة( ) 
 الكربون؛

النبااثــات النامجــة عــن الوقــود املســتخد م يف الطــقان والنقــل البحــر   د( ) 
 .الدولي 

 بروتوتول تيوتوملالقضايا املنف ية مبوجب  -11
/م 1واملقـــرر  7/م أإ4إىل  4/م أإ/2اناكاســـات تنفيـــو املقـــررات مـــن  )أ( 

عتـــــى املقــــــررات الســـــابقة املتاتقــــــة بالقضـــــايا املنف يــــــة املرتبطــــــة  8أإ/
ـــــاملواد بووتوتـــــول تيوتـــــو، مبـــــا ف ـــــض املتصـــــتة ب مـــــن  8و 7و 5يفـــــا تت

 بروتوتول تيوتو؛
مكــرراا ثانيــاا(  7، الفقــرة 3ادة إيضــاح الــن  الــوارد يف الفــر  اا  )املــ )ب( 

اتومــــات املقـــــرر مــــن تاــــديل الدوحــــة لووتوتـــــول تيوتــــو، ل ســــيما امل
"متوســ  النبااثــات الســنوية لتســنوات الــثالث  اســتخدامفا لتحديــد

 األوىل من ف ة اللتلام السابقة"؛
ضـغ واحلراجـة مبوجـب الفقـرت  استخدام األراضغ وتليق اسـتخدام األرا )ة( 

 من بروتوتول تيوتو ومبوجب ولية التنمية النظيفة؛ 3املادة  من 4و 3
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اناكاســات إدراة إعــادة اــريم األراضــغ الــت توجــد  ــا غابــات ويتــة  )د( 
لالســتنفاد ضــمن أن ــطة م ــاريع التحــريم وإعــادة التحــريم يف إيــار 

 ولية التنمية النظيفة.
 اآلليات السوقية وغق السوقية مبوجب التفاقيةمل -12

 إيار لتنـُُّفم املختتفة؛ )أ( 
 ؛النـُُّفم غق القائمة عتى السوق )ب( 
 اآللية اجلديدة القائمة عتى السوق. )ة( 

برنامم الامل املتاتري ب يضاح األهداف الكمية خلفـض النبااثـات عتـى نطـاق  -13
 القتصاد تكل يف البتدان املتقدمة األيراف

 التقارير املتاتقة ب ن طة أخرىمل -14
التقرير السنو  عن الستاراض التقه لتماتومات املبت  عنفـا مبوجـب  )أ( 

التفاقية فيمـا يتصـل بتقـارير فـ ة السـنت  والبالغـات الوينيـة املقدمـة 
 من األيراف املدرجة يف املرفري األول لالتفاقية؛

التقريـــر الســـنو  عـــن الســـتاراض التقـــه لقـــوائم جـــرد غـــااات الدفيئـــة  )ب( 
 راف املدرجة يف املرفري األول لالتفاقية؛املقدمة من األي

التقريـــر الســـنو  عـــن الســـتاراض التقـــه لقـــوائم جـــرد غـــااات الدفيئـــة  )ة( 
وغقهــا مــن املاتومــات املقدمــة مــن األيــراف املدرجــة يف املرفــري األول 

 1لالتفاقية والت هغ أيضاا أيراف يف بروتوتول تيوتو مبوجب الفقـرة 
 يوتو.من بروتوتول ت 7من املادة 

 .مسائل أخرى -15
 . اختتام الدورة وتقرير الدورة -16

اتفقـــت ا يئـــة الفرعيـــة لتم ـــورة الاتميـــة والتكنولوجيـــة يف جتســـتفا األوىل عتـــى اإلدلء  -4
بالبيانــات باــد اعتمــاد جــدول األعمــال وانطــالق الامــل. وقــد ُن ــرت مجيــع البيانــات الفتتاحيــة، 

تسـة الاامـة بسـبب ضـيري الوقـت، عتـى يهـفحة ا يئـة الفرعيـة ومن ضمنفا تتض الت مل تُتري  يف اجل
 .(2)تيحت عتى بوابة البالغاتوأُ  (1)عتى يبكة اإلن نت

__________ 

ـــــود باينفـــــا مـــــن جـــــدول األعمـــــال (1) ـــــة إىل بن ـــــات لاليـــــال  عتـــــى أ  إحـــــالت مرجاي  .يرجـــــى الرجـــــو  إىل البيان
http://unfccc.int/8744>< . 

(2) <http://unfccc.int/5900> ("البيانات" )اخ  ا يئة الفرعية، مث احبث عن  . 

http://unfccc.int/8744
http://unfccc.int/8744
http://unfccc.int/5900
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يرفـــاا ببيانـــات، ومـــن ضـــمنفا بيانـــات باســـم  12ويف اجلتســـة األوىل أيضـــاا، أدىل  ثتـــو  -5
لسـالمة البيئيـة، والصـ (، وامموعـة اجلاماـة، وجمموعـة ا 77والصـ  )جمموعـة الــ  77 جمموعة الـ

دولـــة(، وامموعـــة األفريقيـــة، وأقـــل  28والاـــاد األوروب )والـــدول األعضـــاء فيـــ  البـــال  عـــددها 
البتدان منواا، والرابطة املستقتة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريئ، وائـتالف بتـدان اللابـات 

تقاربـة التفكـق، وجمموعـة أخـرى مـن املطقة، ومنظومة تكامل أمريكـا الوسـطى، والبتـدان الناميـة امل
األيــراف. وأدىل ببيانــات أيضــاا  ثتــو الفريــري احلكــومغ الــدون املاــه بتلــق املنــا ، وأمانــة النظــام 
الاــاملغ ملراقبــة املنــا ، واليابــان باســم الت نــة املانيــة بســواتل ريهــد األرض، وفريــري التنســيري املاـــه 

ملـدين الـدون، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، وبرنـامم األمـم بسواتل األريهاد اجلوية، ومنظمة الطـقان ا
  املتحدة لتبيئة، واملنظمة الااملية لألريهاد اجلوية.

  الدورة أعميل تنظيم -بيء 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعغ 

نظــرت ا يئــة الفرعيــة يف هــوا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف جتســتفا األوىل الــت  -6
. (3)فيفـــا الـــرئيس الانايـــة إىل برنـــامم الامـــل املقـــ ح املبـــ  ب هـــاا يف مـــوترة املاتومـــات هـــو  وّجـــ 

ــــو ب ــــ ن النتفــــاء مــــن  ــــة الفرعيــــة لتتنفي ــــت ســــبري أن اعتمــــدهتا ا يئ وم ــــياا مــــع الســــتنتاجات ال
الـــرئيس ا يئـــة الفرعيـــة ب نـــ   املفاوضـــات يف الوقـــت املناســـب و ارســـات الامـــل تات الصـــتة، أبتـــ 

. ووجـــ  أيضـــاا عنايـــة أعضـــاء الوفـــود إىل املوعـــد 00/18تـــنظأم أ  اجتماعـــات باـــد الســـاعة  لـــن
تــانون األول/ديســمو، عتــى   5النفــائغ لنتفــاء مجيــع امموعــات مــن الامــل وهــو يــوم اجلماــة، 

، وتلـض  ـدف ضـمان تقـدا م ـاريع السـتنتاجات يف الوقـت املناسـب لتكـون 00/12الساعة 
وبناء عتى اق اح مـن الـرئيس، اتفقـت ا يئـة الفرعيـة عتـى . (4)ة الاامة اخلتاميةمتاحة خالل اجلتس

  بدء أعما ا عتى هوا األساس.

  انتخيب أعضيء المكتب، عدا الرئيس -جيم 
 )ة( من جدول األعمال(2)البند الفرعغ 

 المداوالت  
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -7

 من 27 بالقاعدة الرئيس تتأر األوىل، اجلتسة ويفتانون األول/ديسمو.   6والثانية املاقودت  يف 
ـــداختغ النظـــام م ـــرو   رئيســـفا نائـــب الفرعيـــة ا يئـــة تنتخـــب أن عتـــى تـــن  الـــت بـــ  املامـــول ال

 ،(السنلال) سيال إنديايغ ييخ السيد أن إىل الفرعية ا يئة أيارت نفسفا، اجلتسة ويف ها.ومقرر 
 تيوتـو بروتوتـول يف األيـراف اجتما  بويهف  الاامل األيراف ومممر األيراف مممر رئيس نائب

__________ 

 .<www.unfccc.int/8499.php>متاحة عتى هوا املوقع ال بكغمل  (3)
 .221-218، الفقرات FCCC/SBI/2014/8الوثيقة  (4)

file://CONF-TPS/ARA/DATA/COMMON/A15F0/www.unfccc.int/8499.php
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 رئيس نائب ملنصب ال ييحات ب  ن امل اورات ب  ينسري ،(األيراف اجتما /األيراف مممر)
الفرعيـة ومقررهـا وبـ  امل ـاورات اجلاريـة ب ـ ن ال يـيحات جلميـع ا يئـات األخـرى املن ــ ة ئـة ا ي

ــــــيس مــــــممر األيــــــراف ومــــــممر  ــــــض اــــــت ســــــتطة رئ ــــــو، وتل ــــــة وبروتوتــــــول تيوت مبوجــــــب التفاقي
 األيراف/اجتما  األيراف.

الــــرئيس. ويف اجلتســـة الثانيــــة، أبتـــ  الــــرئيس األيــــراف بـــورود تريــــيحات ملنصـــب نائــــب  -8
من م رو  النظام الداختغ املامول ب ، دعت ا يئـة الفرعيـة  27من املادة  6ثناءا من الفقرة تواس

ة لتــــدورة مـــممر األيــــراف إىل انتخــــاب نائـــب لــــرئيس ا يئــــة الفرعيـــة أثنــــاء اجلتســــة الاامـــة اخلتاميــــ
 .(5)الا رين ملممر األيراف

تغيةةر المنةةيخ والقيبليةةة للتةةأثر بةة  برنةةيمع عمةةل نيروبةةي المتعلةةا بتةةأثيرات  -ثيلثيا  
 والتكيف مع 

 من جدول األعمال( 3)البند 
 المداوالت -1 

نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثانيـــة.  -9
ــــــــــائري   FCCC/SBSTA/2014/INF.15و FCCC/SBSTA/2014/4وتانــــــــــت ماروضــــــــــة عتيفــــــــــا الوث

ويف اجلتســـة األوىل، اتفقـــت ا يئـــة الفرعيـــة عتـــى النظـــر يف هـــوا  FCCC/SBSTA/2014/MISC.8و
البنــد مــن جــدول األعمــال يف م ــاورات غــق رييــة ايــ   يف تيســقها الســيد خــوان هوفمايســ  
)دولة بوليفيا املتاددة القوميات( والسيدة بيث لفنـدر )تنـدا(. ويف اجلتسـة الثانيـة، نظـرت ا يئـة 

 . (6)تالية واعتمدهتا الستنتاجات الالفرعية يف
 االستنتيجيت -2 

 رّحبت ا يئة الفرعية بالوثائري التالية الت أُِعّدت ألغراض الدورةمل -10
وتــــــــولض املمارســــــــات اجليــــــــدة  التقريــــــــر التــــــــوليفغ عــــــــن األســــــــاليب واألدوات )أ( 
ــــة،  والــــدروس ــــنظم اإليكولوجي ــــف الــــت تاــــا، مســــائل ال ــــات التخطــــي  لتتكي املســــتفادة يف عمتي

واملســتوينات الب ــرية، واملــوارد املائيــة، والصــحة، وعــن املمارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة يف 
اســــتناداا إىل بالغــــات الــــدول  ،(7)عمتيـــات وهياتــــل الــــرب  بـــ  خطــــ  التكيــــف الوينيــــة واحملتيـــة

__________ 

لرئيس ا يئة الفرعية أثناء دورتيفا الثانية واألرباـ  والثالثـة  انتخب مممر األيراف السيد تارلوس فولر )بتيل( نائباا  (5)
  (.FCCC/CP/2014/10من الوثيقة  45واألربا  )الفقرة 

 .FCCC/SBSTA/2014/L.23م رو  الستنتاجات املقدم يف الوثيقة  (6)
 .FCCC/SBSTA/2014/4الوثيقة  (7)
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لتتـ ثر  والقابتيـةومسامهات املنظمات ال ريكة يف برنامم عمل نقوب املتاتـري بتـ ثقات تلـق املنـا  
 ؛(8)ما  ب  والتكيف

 ؛ (9))أ( أعال 10وثيقة املتفرقات الت تضم املسامهات امل ار إليفا يف الفقرة  )ب( 
 .(10)التقرير املتاتري بالتقدم احملرا يف تنفيو األن طة يف إيار برنامم عمل نقوب )ة( 

ُقــدمت عــن جمموعــة  وأحايــت ا يئــة الفرعيــة عتمــاا مــع التقــدير باملاتومــات القّيمــة الــت -11
ــــقوب يف  ــــامم عمــــل ن متنوعــــة مــــن  ارســــات التكيــــف، أوردهتــــا أيــــراف ومنظمــــات يــــريكة لون

 )أ( و)ب( أعال .10إليفا يف الفقرت  الفرعيت   مسامهاهتا امل ار
ولحظت ا يئة الفرعية  بتقـدير أيضـاا اجلفـود املتوايهـتة الـت تبـو ا األمانـة يف الامـل مـع  -12

 ريكة ويف التااون مافا، مبا فيفـا املراتـل وال ـبكات اإلقتيميـة، عتـى تنفيـو األن ـطة املنظمات ال
 يف إيار برنامم عمل نقوب.

ولحظـــت ا يئـــة الفرعيـــة تـــولض التبـــادل القـــّيم لتماتومـــات بـــ  األيـــراف واملنظمـــات  -13
ويـ ات األمانـة  ال ريكة خالل املنتدى الثامن جلفات التنسيري الو  نُظـم بـالتلامن مـع الـدورة، 

عتـــى موايهـــتة استك ـــاف ســـبل ايـــادة اســـ  تنظـــيم منتـــدى جفـــات التنســـيري. وأيـــارت ا يئـــة 
الفرعية لتم ورة تولض إىل أمهية اديد موعد لناقاد املنتدى يتيح م ارتة  أتو عدد  كـن مـن 

 األيراف واملنظمات ال ريكة عتى السواء.
املسائل املطروحة لتبحـث يف إيـار برنـامم عمـل نـقوب وناق ت ا يئة الفرعية مليداا من  -14

 وخُتصت إىل عدم إدراة أ  مسائل إضافية يف هو  الدورة.
واع فــت ا يئــة الفرعيــة بــدور برنــامم عمــل نــقوب يف تتبيــة الحتياجــات املارفيــة النايــئة  -15

 . 19-/م أ17كون لتتكيف عمالا باملقرر عن تنفيو إيار تان
ئــة الفرعيــة إىل ضــرورة اضــطال  األمانــة بالن ــاي  التــالي ، بالســتناد إىل وختصــت ا ي -16

األعمال السابقة تات الصتة ومبا يتمايى مع نطاق برنامم عمل نقوب، بتوجي  من رئيس ا يئـة 
الفرعية لتتنفيو وبالتااون مع املنظمات املانيـة ال ـريكة لونـامم عمـل نـقوب، اسـت ابة لتويهـيات 

 مل (11)يفجلنة التك
ة التكيـــــف يف الربـــــع الثالـــــث مـــــن دعـــــم اجتمـــــا  اخلـــــواء الـــــو  ســـــتاقد  جلنـــــ )أ( 

ب ــ ن تاليــل ســبل تســب الاــي  والتنويــع القتصــاد  لبنــاء القــدرة عتــى التــ قتم يف  2015 عــام

__________ 

 ملاملسامهات املقدمة من األيراف متاحة عتى بوابـة املسـامهات عتـى املوقـع ال ـبكغ لالتفاقيـة عتـى الانـوان التـان (8)
<www.unfccc.int/5900> عمــل نــقوب ففــغ متاحــة املســامهات املقدمــة مــن املنظمــات ال ــريكة لونــامم . أمــا

 .<http://unfccc.int/7482> ملعتى املوقع التان
 .FCCC/SBSTA/2014/MISC.8الوثيقة  (9)
 .FCCC/SBSTA/2014/INF.15الوثيقة  (10)
 .81، الفقرة FCCC/SB/2014/2الوثيقة  (11)

file://CONF-TPS/ARA/DATA/COMMON/A15F0/www.unfccc.int/5900
file://CONF-TPS/ARA/DATA/COMMON/A15F0/www.unfccc.int/5900
http://unfccc.int/7482
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ســياق يطــي  إجــراءات التكيــف وترتيبفــا حســب األولويــة وتنفيــوها، اســتناداا إىل األعمــال تات 
 يف هوا ال  ن يف إيار برنامم عمل نقوب؛ الصتة املضطتع  ا

ن ـــــــر املنت ـــــــات املارفيـــــــة تات الصـــــــتة الـــــــت اســـــــتحدثتفا جلنـــــــة التكيـــــــف أو  )ب( 
ـــــد  ـــــا يف يطـــــي  التكيـــــف وايـــــات إجراءاتـــــ  عتـــــى مجيـــــع  ستســـــتحدثفا مســـــتقبالا لكـــــغ ُيس ي 

 املستويات.
 (،2016واألرباـ  )أيار/مـايو وقررت ا يئة الفرعية أن تبحـث وتصـو ، يف دورهتـا الراباـة  -17

 أن طة تات يهتة يف إيار برنامم عمل نقوب تدعم عمتية وضع خط  التكيف الوينية وتنفيوها.
ـــة التكيـــف -18 فيمـــا يتاتـــري بالجتمـــا  امل ـــ    (12)ونظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف تويهـــيات جلن

األيهــــتية و ارســــاهتا ب ــــ ن أفضــــل املمارســــات واألدوات املتاحــــة لســــتخدام ماــــارف ال ــــاوب 
ــــة واأليهــــتية واحتياجاهتــــا،  واملاــــارف واملمارســــات التقتيديــــة، وأفضــــل  ارســــات امتماــــات احملتي
وتطبيري النُفم واألدوات املراعيـة لتمنظـور اجلنسـاين بليـة ففـم وتقيـيم تـ ثقات تلـق املنـا  والقابتيـة 

طة التاليــة بتوجيــ  مــن رئــيس لتتــ ثر بــ  والتكيــف ماــ ، وختصــت إىل أن األمانــة ستضــطتع باألن ــ
ا يئة الفرعية، وبالتااون مع جلنة التكيف وفريـري اخلـواء املاـه ب قـل البتـدان منـواا، وبالسـتفادة مـن 

 مسامهات املنظمات ال ريكة لونامم عمل نقوبمل
ــــادرات مجــــع البيانــــات املتاحــــة  )أ(  وضــــع جــــرد باملمارســــات اجليــــدة واألدوات ومب

واملمارسات احملتية واأليهتية والتقتيدية اخلايهة بالتكيف، وإتاحُت  لتامـوم، تـغ لالنتفا  باملاارف 
تنظر فيـ  ا يئـة الفرعيـة يف دورهتـا الراباـة واألرباـ ، يسـتند إىل املنـابر القائمـة لتبـادل املاـارف، مبـا 

ملمارسـات فيفا قاعدة البيانات املتاتقة ب فضـل املمارسـات واألدوات املتاحـة لالنتفـا  باملاـارف وا
 ؛ (13)يهتية والتقتيدية اخلايهة بالتكيفاأل

الامـــل مـــع املنظمـــات املانيـــة ال ـــريكة لونـــامم عمـــل نـــقوب، مبـــا فيفـــا املراتـــل  )ب( 
وال ــبكات اإلقتيميــة، عتــى تاليــل جمتماــات مــن املمارســ  ويــبكات عتــى خمتتــف املســتويات، 

 ملناسبات الرئيسية، حبسب القتضاء؛وعتى تبادل املمارسات اجليدة واألدوات يف الجتماعات وا
احلرص، لـدى اسـتحداث املنت ـات املارفيـة تات الصـتة يف إيـار برنـامم عمـل  )ة( 

نقوب، عتى مراعاة أمهية إدماة النُفم واألدوات املراعية لتمنظور اجلنسـاين واملاـارف واملمارسـات 
ايــــات تــــدابق منفــــا إيــــرا   احملتيــــة واأليهــــتية والتقتيديــــة يف خطــــ  التكيــــف الوينيــــة، عــــن يريــــري

  أيهحاب املاارف احملتية واأليهتية والتقتيدية، حبسب القتضاء.
ورّحبت ا يئة الفرعية مببادرة املاارف املتاتقة بالتكيف امرأبة عتى يهايد املنطقة األنديـة  -19

يف إيــار (14)د بــ دون اإلقتيميــة، الــت أيتقفــا برنــامم األمــم املتحــدة لتبيئــة باعتبارهــا إجــراء  املتافــ
__________ 

 .82، الفقرة FCCC/SB/2014/2الوثيقة  (12)
 . <unfccc.int/7769> مل كن اليال  عتى قاعدة البيانات عتى الراب  التان (13)
مل ترد تفايهيل عن اإلجراء املتافد ب  عتى الراب  التان (14)

/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461><https://www3.unfccc.int/pls/apex. 

https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461
https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461
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برنــامم عمــل نــقوب، بليــة إعطــاء األولويــة لتتبيــة الحتياجــات مــن ماــارف التكيــف ملنــايري دون 
إقتيمية باينفا ويف مواضيع حمددة ولتحفيل تتض التتبية، وي ات عتى استنسـا  هـو  املبـادرة يف 

بتــدان منــواا والــدول منــايري دون إقتيميــة أخــرى، ول ســيما يف البتــدان الناميــة الضــايفة مثــل أقــل ال
  اجللرية الصلقة النامية ويف أفريقيا.

وأحايـــت ا يئـــة الفرعيـــة عتمـــاا باآلثـــار التقديريـــة امل تبـــة يف امليلانيـــة عتـــى األن ـــطة الـــت  -20
أعال . ويتبت الضطال  بـاإلجراءات  18و 16ستضطتع  ا األمانة وامل ار إليفا يف الفقرت  

 هو  الستنتاجات رهناا بتوافر املوارد املالية.املطتوبة من األمانة يف 

 تقرير لجنة التكّيف  -رابعيا  
 من جدول األعمال( 4)البند 

 المداوالت  
نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثانيـــة.  -21

 (15)ة يف جتســتفا األوىلواتفقــت ا يئــة الفرعيــ FCCC/SB/2014/2وتانــت ماروضــة عتيفــا الوثيقــة 
مـــن جـــدول أعمـــال ا يئـــة  8عتـــى النظـــر يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال بـــالق ان مـــع البنـــد 

الفرعيــة لتتنفيــو يف إيــار م ــاورات غــق رييــة ي ــ   يف تيســقها الســيد مــاتوتو تــاتو )اليابــان( 
 مقـــرر م ـــرو  يف الفرعيـــة ا يئـــة نظـــرت الثانيـــة، اجلتســـة ويفوالســـيدة خيمينـــا نييتـــو )تولومبيـــا(. 

 .(17)مممر األيراف يف دورت  الا رين وأويهت ب ن ينظر في  وياتمد  (16)يتناول هو  املس لة

تطةةةوير التكنولوجيةةةي ونقلهةةةي وتنفيةةةو وليةةةة التكنولوجيةةةي  التقريةةةر السةةةنو   -خيمسيا  
المشترك للجنةة التنفيويةة المعنيةة بيلتكنولوجيةي ومركةك وتةبكة تكنولوجيةي 

 المنيخ
 (من جدول األعمال 5البند )

 المداوالت  
ـــة. نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثا -22 ني

اتفقـت ا يئـة الفرعيــة  ،(18)األوىل اجلتسـة ويف .FCCC/SB/2014/3 وتانـت ماروضـة عتيفـا الوثيقـة
)أ( مـــن جـــدول 12 بـــالق ان مـــع البنـــد الفرعـــغعمـــال عتـــى النظـــر يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األ

أعمال ا يئة الفرعية لتتنفيو يف إيار م اورات غق ريية ي    يف تيسقها السـيد تـارلوس فـولر 
__________ 

 .<http://unfccc.int/8744> ملبيان تتاب من رئيس جلنة التكيف متاح عتى املوقع ال بكغ (15)
 .FCCC/SB/2014/L.17لاليال  عتى ن  م رو  املقرر، انظر الوثيقة  (16)
 .20-/م أ4املاتمد، انظر املقرر  لاليال  عتى الن  (17)
البيانات الكتابية لرئيسغ الت نة التنفيوية املانيـة بالتكنولوجيـا ومرتـل ويـبكة تكنولوجيـا املنـا  متاحـة عتـى املوقـع  (18)

 .<http://unfccc.int/8744> ملالتان

http://unfccc.int/8744
http://unfccc.int/8744
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 (19))بتيل( والسيدة إلفريد  مور )النمسا(. ويف اجلتسة الثانية، أويهت ا يئة الفرعية مب ـرو  مقـرر
 . (20)يف دورت  الا رينتغ ينظر في  مممر األيراف وياتمد  

إرتةةي ات منهجيةةة بشةةأن األنشةةطة المتعلقةةة بخفةةا االنبعيثةةيت النيتجةةة  -سي سيا  
عه إزالة الغيبيت وتدهور الغيبيت، و ور ال فيظ على الغيبةيت وإ ارتهةي 

 بصورة مستدامة وتعكيك مخكونيت كربون الغيبيت في البلدان النيمية
 (من جدول األعمال 6البند )

 المداوالت  
نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثانيـــة.  -23

 FCCC/SBSTA/2014/MISC.6و FCCC/SBSTA/2014/INF.13وتانــت ماروضــةا عتيفــا الوثــائري 
ـــــة الفرعيـــــة . Add1و FCCC/SBSTA/2014/MISC.7و Add.1و ويف اجلتســـــة األوىل، اتفقـــــت ا يئ

هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف إيـــار فريـــري اتصـــال ي ـــ   يف رئاســـت  الســـيد  عتـــى النظـــر يف
روبـــرت بـــامفو )غانـــا( والســـيد ســـتيفن تورنيتيـــوس )املمتكـــة املتحـــدة لويطانيـــا الاظمـــى وأيرلنـــدا 
ال ـمالية(. وإت مل تــتمكن ا يئــة الفرعيـة مــن التويهــل إىل اتفـاق ب ــ ن هــو  املسـ لة، فقــد اتفقــت 

ة عتـــى النظـــر يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف دورهتـــا الثانيـــة واألرباـــ  يف جتســـتفا الثانيـــ
 من م رو  النظام الداختغ املامول ب . 16( وفقاا لتمادة 2015)حليران/يوني  

وليةة وارسةةو الدوليةةة المعنيةةة بيلخسةيئر واألرةةرار المرتبطةةة بتةةأثيرات تغيةةر  -سيبعيا  
 المنيخ

 (من جدول األعمال 7البند )
 لمداوالتا -1 

نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثانيـــة.  -24
 عتـى الفرعية ا يئة اتفقت األوىل، اجلتسة ويف. FCCC/SB/2014/4وتانت ماروضة عتيفا الوثيقة 

 الفرعيـة ا يئـة أعمـال جـدول مـن 10 البنـد مـع بـالق ان األعمـال جـدول مـن البند هوا يف النظر
تتنفيـــو يف م ـــاورات غـــق رييـــة ايـــ   يف تيســـقها الســـيدة لفنـــدر والســـيد ولـــف ِولـــل )جنـــوب ل

 21. () الستنتاجات التالية واعتمدهتاأفريقيا(. ويف اجلتسة الثانية، نظرت ا يئة الفرعية يف

__________ 

 .FCCC/SB/2014/L.5الوثيقة لاليال  عتى ن  م رو  املقرر، انظر  (19)
 .20-/م أ17لاليال  عتى الن  املاتمد، انظر املقرر  (20)
 .FCCC/SB/2014/L.8م رو  الستنتاجات املقدم يف الوثيقة  (21)
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 االستنتيجيت -2 
اتفقــت ا يئــة الفرعيــة لتم ــورة الاتميــة والتكنولوجيــة وا يئــة الفرعيــة لتتنفيــو عتــى تويهــية  -25

مممر األيراف يف دورت  الا رين مبوايهتة النظر يف هو  املسـ لة اسـتناداا إىل الـن  الـوارد يف مرفـري 
FCCC/SB/2014/L.8الوثيقة 

(22)  . 

   والب وث بيلعلم المتعلقة المسيئل -ثيمنيا  
 (من جدول األعمال 8بند ال)

   المنيخ بتغير المعنية الدولية ال كومية للهيئة الخيمس التقييم تقرير -ألف 
 ()أ( من جدول األعمال8البند الفرعغ )

 المداوالت -1 
نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثانيـــة.  -26

جتستفا األوىل، عتى النظر يف هوا البند من جدول األعمـال يف إيـار  واتفقت ا يئة الفرعية، يف
م ــــاورات غــــق رييــــة ييســــرها رئــــيس ا يئــــة الفرعيــــة. ويف اجلتســــة الثانيــــة، نظــــرت ا يئــــة الفرعيــــة 

 . (23) الستنتاجات التالية واعتمدهتالتم ورة يف

 االستنتيجيت -2 
بــالاروض الــت قــدمتفا ا يئــة احلكوميــة الدوليــة أحايــت ا يئــة الفرعيــة عتمــاا مــع التقــدير  -27

املانيــة بتلـــق املنـــا  عــن تقريـــر تقييمفـــا اخلـــامس، مبــا فيفـــا الاـــروض الــت قـــدمتفا أثنـــاء املناســـبات 
اخلايهة امل  تة ب  ا يئة الفرعية وا يئة احلكومية الدولية ب  ن مسامهات تل من الفريري الاامـل 

يف تقرير التقيـيم اخلـامس، وب ـ ن التقريـر التـوليفغ لتقريـر التقيـيم  (26)والثالث (25)والثاين (24)األول
وتولض أثنـاء الجتماعـات األول والثـاين والثالـث والرابـع حلـوار اخلـواء املـنظأم ب ـ ن  ،(27)اخلامس

 . (28)2015-2013استاراض الف ة 

__________ 

 .20-/م أ2ن  املاتمد، انظر املقرر لاليال  عتى ال (22)
 .FCCC/SBSTA/2014/L.27م رو  الستنتاجات املقدم يف الوثيقة  (23)
 ملمتاح عتى هوا الراب  مل األساس الاتمغ الفيليائغ.2013تلق املنا   (24)

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1> . 
متاح عتى هوا الراب مل  مل اآلثار والتكيف وه اية األوضا .2014تلق املنا   (25)

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2> . 
مل هوا الراب متاح عتى  مل التخفيف من وثار تلق املنا .2014تلق املنا   (26)

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3> . 
 .  <http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr>متاح عتى املوقع ال بكغ التانمل  (27)
 . php><http://unfccc.int.7521/لتحصول عتى ماتومات عن حوار اخلواء املنظأم، انظر املوقع ال بكغ التانمل  (28)

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3
http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr
http://unfccc.int/7521.php
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تاســـاة والثالثــــ  وأيـــارت ا يئـــة الفرعيــــة إىل الســـتنتاجات الـــت اعتمــــدهتا يف دوراهتـــا ال -28
واألرباــ  واحلاديــة واألرباــ  مرحبــةا مبســامهات تــل مــن الفريــري الاامــل األول والثــاين والثالــث يف 

 تقرير التقييم اخلامس والتقرير التوليفغ لتقرير التقييم اخلامس.
يف وأقرت ا يئة الفرعية ب مهية استمرار األيراف يف التفاقية وبروتوتول تيوتو املتحري  ا  -29

النظر بتامرٍي يف تقرير التقييم اخلامس حبيث ُتسـتتفم مـن النتـائم الـواردة يف تقريـر التقيـيم اخلـامس 
مجيــع بنــود جــدول األعمــال تات الصــتة. ويف هــوا الســياق، يتبــت ا يئــة الفرعيــة إىل األمانــة أن 

ةا أل  يتـب مـن تستاد، بتوجي  من رئيس ا يئة الفرعية، لدعوة ا يئـة احلكوميـة الدوليـة، اسـت اب
األيراف، تغ توافيفا مباتومـات أثنـاء نظرهـا يف بنـود جـدول األعمـال تات الصـتة، ل سـيما مـن 
خالل إحايات ترتـل عتـى املاتومـات تات الصـتة املسـتمدة مـن تقريـر التقيـيم اخلـامس وغـق  مـن 

 تقارير ا يئة احلكومية الدولية.
اخلامس حـدد باـض الثلـرات يف املاتومـات، مبـا ولحظت ا يئة الفرعية أن تقرير التقييم  -30

يف تلض يف البتدان النامية، ل سيما يف أفريقيا، وب  ن القضـايا النايـئة، مثـل الصـالت بـ  تلـق 
 . املنا  والتصحر

ودعت ا يئة الفرعية ا يئة  احلكومية الدولية واملنظمات البحثية الدوليـة واإلقتيميـة املانيـة  -31
األيــراف بــاجلفود املبوولــة لســد الثلــرات يف املاتومــات الــت ُوجــدت يف تقريــر التقيــيم إىل إبــال  

أعـال ، مــثالا يف اجتمـا  احلـوار البحثـغ خــالل  30اخلـامس، ومـن مجتتفـا مـا ُأيــق إليـ  يف الفقـرة 
 الدورة الثانية واألربا  لتفيئة الفرعية.

ال ـ ن تـغ ينظـر فيـ  مـممر األيـراف وأويهت الت نة الفرعية باعتماد م رو  مقرر  ـوا  -32
وياتمــــــــــد  يف دورتــــــــــ  الا ــــــــــرين )لاليــــــــــال  عتــــــــــى نــــــــــ  م ــــــــــرو  املقــــــــــرر، انظــــــــــر الوثيقــــــــــة 

FCCC/STA/2014/L.27/Add.1)(29). 

 الب وث والمراقبة المنهجية -بيء 
 ()ب( من جدول األعمال8البند )

 المداوالت -1 
نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثانيـــة.  -33

واتفقـت ا يئــة الفرعيـة يف جتســتفا األوىل عتـى النظــر يف هــوا البنـد مــن جـدول األعمــال يف إيــار 
م اورات غق ريية ي ـار  يف تيسـقها تـل مـن السـيد تـريس موسـيكو )جنـوب أفريقيـا( والسـيد 

 الســـــتنتاجات التاليـــــة )أملانيـــــا(. ويف اجلتســـــة الثانيـــــة، نظـــــرت ا يئـــــة الفرعيـــــة يف يـــــتيفان روســـــنر
 .(30)واعتمدهتا

__________ 

   .20-/م أ12املقرر لاليال  عتى الن  املاتمد، انظر  (29)
 .FCCC/SBSTA/2014/L.19م رو  الستنتاجات املقدم يف الوثيقة  (30)
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 االستنتيجيت -2 
أحايــت ا يئــة الفرعيــة عتمــاا مــع التقــدير بالبيانــات الــت أدىل  ــا  ثتــو املنظمــة الاامليــة  -34

باســم الت نــة املانيــة بســواتل ريهــد  لألريهــاد اجلويــة، وأمانــة النظــام الاــاملغ ملراقبــة املنــا ، واليابــان
 .(31)يري(األرض )جلنة السواتل( وفريري التنسيري املاه بسواتل األريهاد اجلوية )فريري التنس

ورحبــــت ا يئــــة الفرعيــــة بــــالتقرير التــــوليفغ لتقريــــر التقيــــيم اخلــــامس الــــو  وضــــات  ا يئــــة  -35
ث واملراقبـة املنف يــة ل تـلال تكتســغ احلكوميـة الدوليـة املانيــة بتلـق املنـا ، وأيــارت إىل أن البحـو 

 أمهية فائقة بالنسبة ألعمال ا يئة املوتورة.
ورحبــــت ا يئــــة الفرعيــــة بتقريــــر أمانــــة النظــــام الاــــاملغ عــــن أن ــــطتفا األخــــقة وأن ــــطتفا  -36

الـــو  تضـــمن أيضـــاا النتـــائم والتويهـــيات الـــت انبثقـــت عـــن اســـتاراض برنـــامم النظـــام  ،(32)املقـــررة
بـل ُرعاتـ ، والـو  أتـد أمهيـة  الونـامم وضـرورة اسـتمرار . ولحظـت ا يئـة الفرعيـة أن الااملغ من قِ 

حتقة الامل الت عقدها النظـام الاـاملغ ب ـ ن عمتيـات املراقبـة مـن أجـل التخفيـف مـن وثـار تلـق 
  قد سامهت يف ففم متطتبات املراقبة من أجل التخفيف ففماا أفضل. (33)املنا 
وأيارت ا يئة الفرعية إىل التقدم الو  أحرا  النظام الااملغ يف إعداد تقرير احلالـة الـو   -37

 (،2015تـانون األول/ديسـمو   -سُيارض عتيفا يف دورهتا الثالثـة واألرباـ  )ت ـرين الثـاين/نوفمو 
 اين/ويف خطــــة التنفيــــو اجلديـــــدة الــــت ســـــُتارض عتيفــــا يف دورهتـــــا اخلامســــة واألرباـــــ  )ت ــــرين الثـــــ

 (.2016نوفمو
ويـــ ات األيـــراف  ،(34)وتّتـــرت ا يئـــة الفرعيـــة باســـتنتاجات دورهتـــا الســـاباة والثالثـــ  -38

عتــى امل ــارتة بن ــات يف اســتاراض تقريــر احلالــة ويف دعــم إعــداد خطــة التنفيــو اجلديــدة، مبــا يف 
  تلض اجلوانب املتاتقة مبراقبة احمليطات وامضفا.

ورحبــت بــاعتلام أمانــة  ،(35)باســتنتاجات دورهتــا التاســاة والثالثــ  وتّتــرت ا يئــة الفرعيــة -39
 يُق ح أن تُاقد يف يبات/النظام الااملغ تنظيم حتقة عمل، بالتااون مع هيئة املنا  ومع األمانة، 

ملنف يــة والقــدرات تات الصــتة، يف بــون ب ملانيــا، بلــرض اديــد سـبل تاليــل املراقبــة ا 2015فوايـر 
البتدان النامية، دعماا لتت هب والتكيـف يف منـا  متلـق. ودعـت ا يئـة الفرعيـة أمانـة سيما يف  ول

  النظام الااملغ إىل تقدا تقرير إليفا عن حتقة الامل حبتول دورهتا الثالثة واألربا .
__________ 

 .<http://unfccc.int/8744> :البيانات متاحة عتى الراب  (31)
ملراقبــة املنــا  املقــدم إىل ا يئــة الفرعيــة يف دورهتــا احلاديــة واألرباــ  متــاح عتــى الــراب  تقريــر أمانــة النظــام الاــاملغ  (32)

 . <http://unfccc.int/7482> ملالتان
 يف جنيــف بسويســرا، ويــار  يف رعايتفــا املكتــب 2014أيار/مـايو  7إىل  5ُنظمـت حتقــة الامــل يف الفــ ة مــن  (33)

املاه مب رو  اللطاء األرضغ التابع لونامم النظـام الاـاملغ لريهـد اللطـاء احلرجـغ وديناميـات األرض. ويـرد تقريـر 
 . pdf>-tions/gcos<http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publica.185الامل عتى الراب  التانمل حتقة 

 .39  ، الفقرةFCCC/SBSTA/2012/5الوثيقة  (34)
 .48 الفقرة، FCCC/SBSTA/2013/5الوثيقة  (35)

http://unfccc.int/8744
http://unfccc.int/7482
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-185.pdf
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وأعربت ا يئة الفرعية عـن تقـديرها لت نـة السـواتل ولفريـري التنسـيري عتـى تقريرمهـا احملـّدث  -40
قدم الو  أحرات  وتالت الفضاء الـت تضـطتع بامتيـات املراقبـة الاامليـة يف تتبيتفـا املنسـقة عن الت

وأيــارت إىل أمهيــة موايهــتة املراقبــة الســاتتية . (36)الصــتة النايــئة عــن التفاقيــةلالحتياجــات تات 
قاا وتدعيمفا يف األجل الطويل، ورحبت باجلفود املبوولة من أجل وضع هيكل لريهد املنا  انطال

من الفضاء. ودعت ا يئة الفرعية جلنة السـواتل إىل تقـدا تقريـر إليفـا عـن التقـدم احملـرا يف دورهتـا 
  الثالثة واألربا  ويف دوراهتا الالحقة، حسب القتضاء.

وأحايــــت ا يئــــة الفرعيــــة عتمــــاا مــــع التقــــدير باملاتومــــات الــــت قــــدمتفا املنظمــــة الاامليــــة  -41
ت دات يف تنفيــو اإليـــار الاــاملغ لتخــدمات املناخيــة )اإليــار الاـــاملغ( لألريهــاد اجلويــة عــن املســ

وأيارت ا يئة الفرعية إىل . (37)لتخدمات املناخية ونتائم الدورة الثانية لتم تس احلكومغ الدون
أن اإليار الااملغ قد انتقل إىل مرحتة التنفيو، وي ات األيـراف عتـى السـتفادة  ـا يتيحـ  مـن 

 التصد  آلثار تقتب املنا  وتلق  عتـى الصـايد الـويه، بليـة اقيـري أغـراض فرص لتمساعدة يف
منفــا تاليــل مراقبــة املنــا  وريهــد ، ودعــم يهــياغة عمتيــات التخطــي  الــويه لتتكيــف وتنفيــوها، 
حسب القتضـاء. ودعـت ا يئـة الفرعيـة املنظمـة الاامليـة لألريهـاد اجلويـة إىل تقـدا تقريـر إليفـا يف 

 ة واألربا  عن التقدم احملرا يف تنفيو اإليار الااملغ.دورهتا الثالث
مـــــــن التقريــــــر عـــــــن دورهتــــــا التاســـــــاة  47و 45وأيــــــارت ا يئــــــة الفرعيـــــــة إىل الفقــــــرت   -42

ـــة التفاقيـــة بوجـــ  عـــام، وضـــرورة  (38)والثالثـــ  وأتـــدت مـــن جديـــد أمهيـــة املراقبـــة املنف يـــة لامتي
الحتياجــات األساســية ملراقبــة املنــا  وينيــاا وإقتيميــاا وعامليــاا يف الســتمرار يف تــوفق التمويــل لتتبيــة 
 إيار التفاقية عتى املدى الطويل.

 2015-2013استعراض الفترة  -جيم 
 )ة( من جدول األعمال(8)البند الفرعغ 

 المداوالت -1 
ة. نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثانيـــ -43

 اجلتســـــة ويف. FCCC/SB/2014/INF.3و FCCC/SB/2014/1وتانتــــا ماروضــــت  عتيفـــــا الوثيقتــــان 
 15النظر يف هوا البند من جدول األعمال بـالق ان مـع البنـد  عتى الفرعية ا يئة اتفقت األوىل،

مـــن جـــدول أعمـــال ا يئـــة الفرعيـــة لتتنفيـــو يف إيـــار فريـــري اتصـــال ي ـــ   يف رئاســـت  الســـيد ليـــون 
ت ــــارلل )غرينــــادا( والســــيدة غقتــــراود  فولنســــكغ )النمســــا(. ويف اجلتســــة الثانيــــة، نظــــرت ا يئــــة 

 .(39)ة واعتمدهتاالفرعية يف الستنتاجات التالي
__________ 

تقريـــــــر جلنـــــــة الســـــــواتل املقـــــــدم إىل ا يئـــــــة الفرعيـــــــة يف دورهتـــــــا احلاديـــــــة واألرباـــــــ  متـــــــاح عتـــــــى الـــــــراب  التـــــــانمل  (36)
http://unfccc.int/7482>< . 

تقرير املنظمة الااملية لألريهاد اجلوية املقدم إىل ا يئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربا  متاح عتـى الـراب  التـانمل  (37)
<http://unfccc.int/7482> . 

(38) FCCC/SBSTA/2013/5 . 
 .FCCC/SB/2014/L.9م رو  الستنتاجات املقدم يف الوثيقة  (39)

http://unfccc.int/7482
http://unfccc.int/7482
http://unfccc.int/7482
http://unfccc.int/7482
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 االستنتيجيت -2 
أحايــــت ا يئتــــان الفرعيتــــان عتمــــاا بــــاراء األيــــراف يف اإلســــفامات اإلضــــافية يف حــــوار  -44

ــــة إمــــام اســــتاراض الفــــ ة  ــــالتقريرين النفــــائي  2015-2013اخلــــواء املــــنظم خبصــــوص تيفي ، وب
 - ممر األيـراف )ت ـرين الثـاين/نوفمواملقدم  من ا يئت  الفـرعيت  إىل الـدورة احلاديـة والا ـرين ملـ

وتــولض بــالتقرير املــوجل عــن الجتمــا  الثالــث حلــوار اخلــواء  ،(40)(2015تــانون األول/ديســمو 
 . (41)يف بون 2014حليران/يوني   8إىل  6املنظم الو  ُعقد يف الف ة من 

الصـــادر عـــن ا يئـــة  ورحبــت ا يئتـــان الفرعيتـــان بــالتقرير التـــوليفغ لتقريـــر التقيـــيم اخلــامس -45
وأقرتــا مبــا لتمســامهات املقدمــة مــن مجيــع األفرقــة الاامتــة  ،(42)احلكوميــة الدوليــة املانيــة بتلــق املنــا 

 .2015-2013التاباة  يئة املنا  من فائدة بالنسبة لستاراض الف ة 
ر اخلـواء ورحبت ا يئتان الفرعيتان أيضاا باجلتسة األوىل مـن جتسـات الـدورة الراباـة حلـوا -46

يف ليمـــا، وأعربتـــا عـــن تطتافمـــا إىل  2014تـــانون األول/ديســـمو   3و 2املـــنظم املاقـــودة يـــومغ 
يف  2015يـــبات/فواير  9و 8الـــدورة الراباـــة املســـت نفة حلـــوار اخلـــواء املـــنظم الـــت ســـتاقد يـــومغ 

ميســرا   جنيــف، بسويســرا. تمــا رحبتــا بالتقــدم الــو  أحــرا  حــوار اخلــواء املــنظم حســبما أبتــ  بــ 
مممر  األيراف يف دورت  الا رين

(43). 
وأيـــــارت ا يئتـــــان الفرعيتـــــان بتقـــــديٍر إىل املســـــامهات الـــــت قـــــدمفا يف اجلتســـــة األوىل مـــــن  -47

جتســات الــدورة الراباــة حلــوار اخلــواء املــنظم  ثتــو تــل مــن منظمــة األمــم املتحــدة لألغويــة واللراعــة، 
منظمـة الصـحة وهيئة املنا ، والوتالة الدولية لتطاقة، وبرنامم األمم املتحدة لتبيئة، والبنـض الـدون، و 

 مـن 2015-2013 الفـ ة لسـتاراض املقدمـة املاليـة املسـامهات إىل أيضـاا  بامتنـان وأيـارتاالااملية. 
 .واليابان ال مالية، وأيرلندا الاظمى لويطانيا املتحدة واملمتكة وسويسرا، بت يكا، من تل
 الفرعية لتتنفيوملوا يئة الفرعية لتم ورة الاتمية والتكنولوجية وا يئة  -48

أحايتـــا عتمـــاا بالوثيقـــة املتاتقـــة باملاتومـــات الوينيـــة املاروضـــة عتـــى نظـــر حـــوار  )أ( 
 ؛(44)اخلواء املنظم، وأعربتا عن تقديرمها لألمانة عتى تتض الوثيقة

أيارتا إىل الستنتاجات املاتمـدة يف دورتيفمـا األرباـ  والـت تطتـب إىل حـوار  )ب( 
سيما  ، ول161، الفقرة 17-/م أ2ظر يف مصادر املاتومات املبّينة يف املقرر اخلواء املنظم أن ين

الفقـــــرات الفرعيـــــة )ب إىل د(، يف الـــــدورة الراباـــــة املســـــت نفة حلـــــوار اخلـــــواء املـــــنظم، مـــــع مراعـــــاة 
__________ 

 .<www.unfccc.int/5900> ملالتقارير متاحة عتى الراب  (40)
ــــــــــــــــراب مل  (41) ــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــاح عت http://unfccc.int/files/science/workstreams/the_2013>-التقريــــــــــــــــر املــــــــــــــــوجل مت

2015_review/application/pdf/sed3_summary_report.pdf> . 
 .  </http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr> ملمتاح عتى الراب  التان (42)
 .FCCC/SB/2014/1الوثيقة  (43)
 . FCCC/SB/2014/INF.3الوثيقة  (44)

file://CONF-TPS/ARA/DATA/COMMON/A15F0/www.unfccc.int/5900
http://unfccc.int/files/science/workstreams/the_2013-2015_review/application/pdf/sed3_summary_report.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/the_2013-2015_review/application/pdf/sed3_summary_report.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/the_2013-2015_review/application/pdf/sed3_summary_report.pdf
http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
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، بليــة ضــمان النظــر بصــورة متواانــة يف املاتومــات امل ــار إليفــا يف 89، الفقــرة 18-/م أ1 املقــرر
FCCC/SB/2014/INF.3الوثيقة 

 ؛(45)
 الوثيقـة هـو  يف الـواردة املاتومـات مراعـاة املـنظم اخلـواء حوار ميسر    إىل يتبتا (ة)

 البنـد هـوا إيـار يف املقدمـة البيانـات يف والـواردة أعال ، 44 الفقرة يف إليفا امل ار األيراف ووراء
 التحضق لتدورة الراباة املست نفة من دورات حوار اخلواء املنظم. عند األعمال، جدول من
، وأحايتــــــا عتمــــــاا 17-/م أ1مــــــن املقــــــرر  6وأيــــــارت ا يئتــــــان الفرعيتــــــان إىل الفقــــــرة  -49

من تقرير ا يئـة الفرعيـة لتم ـورة الاتميـة والتكنولوجيـة عـن دورهتـا األرباـ  الـت تنقـل  79 بالفقرة
عمتيـة  التفاقيـة اإلياريـة  2015-2013ب ـ ن تيفيـة إثـراء اسـتاراض الفـ ة املناق ة الـت دارت 

 . (46)ا، مبا فيفا ا يئات التاباة  ابرمتف
وأيـــــارت ا يئـــــة الفرعيـــــة لتم ـــــورة الاتميـــــة والتكنولوجيـــــة وا يئـــــة الفرعيـــــة لتتنفيـــــو إىل  -50

مل ـاورات الـت جـرت ب ـ ن لكل منفمـا، ولحظتـا ا (47)الستنتاجات املاتمدة يف الدورة األربا 
الدورة الراباـة املسـت نفة حلـوار اخلـواء املـنظم بـ  ميسـر  حـوار اخلـواء املـنظم واأليـراف يف الـدورة 

 احلادية واألربا  لكل من ا يئة الفرعية لتم ورة الاتمية والتكنولوجية وا يئة الفرعية لتتنفيو.
يــة والتكنولوجيــة وا يئـة الفرعيــة لتتنفيــو عــن وأعـرب تــل مــن ا يئــة الفرعيـة لتم ــورة الاتم -51

تطتاــ  إىل التقريــر املــوجل عــن الــدورة الراباــة حلــوار اخلــواء املــنظم، الــو  ســيكون متاحــاا يف أجــل 
 .2015وتار/مارس  20أقصا  

وت ــ ع ا يئــة الفرعيــة لتم ــورة الاتميــة والتكنولوجيــة وا يئــة الفرعيــة لتتنفيــو املنظمــات  -52
أعال ، فضالا عن غقها من املنظمات والوتالت تات الصتة امل ار إليفـا  47الفقرة  املوتورة يف
، عتــى دعــم األعمــال املقبتــة حلــوار اخلــواء املــنظم بوســائل 17-/م أ2مــن املقــرر  161يف الفقــرة 

منفا النظر يف املسـائل الـت ن ـ ت يف الـدورات السـابقة حلـوار اخلـواء املـنظم، ولحظتـا أن الـدورة 
 لراباة املست نفة حلوار اخلواء املنظم ستكون وخر دورة  وا احلوار.ا

ـــــواردة يف الفقـــــرة  -53 ، يتبـــــت ا يئتـــــان 18-/م أ1)ب( مـــــن املقـــــرر 86وتنفيـــــواا لتوليـــــة ال
الفرعيتان إىل ميسر   حوار اخلواء املنظم أن يُادا، مبسـاعدة األمانـة، تقريـراا وقائايـاا اائيـاا يتضـمن 

صاا تقنياا لتتقارير املوجلة عن اجتماعـات حـوار اخلـواء املـنظم وإتاحـة هـوا التقريـر يف جتميااا ومتخ
 .2015نيسان/أبريل  3موعد أقصا  

 ،2015 مــايو/أيــار 1 حبتــول األمانــة، إىل تقــدم أن إىل األيــراف الفرعيتــان ا يئتــان ودعــت -54
 ، ما يتغمل18-/م أ1املقرر من  91ن الفقرة ومضمو  املنظم اخلواء حوار أعمال مراعاة مع

__________ 

 .194، الفقرة FCCC/SBI/2014/8الوثيقة و  ؛75، الفقرة FCCC/SBSTA/2014/2الوثيقة  (45)
 . FCCC/SBSTA/2014/2الوثيقة  (46)
 .197و 196، الفقرتان FCCC/SBI/2014/8الوثيقة و ؛ 78و 77، الفقرتان FCCC/SBSTA/2014/2الوثيقة  (47)
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أ  ماتومــات أخــرى أو تبــ  أ  ثلــرات يف املاتومــات تات الصــتة باســتاراض  )أ( 
، 18-أ /م1مـن املقـرر  84، والفقـرة 17-/م أ2مـن املقـرر  161، وفقاا، لتفقرة 2015-2013 الف ة

ا التاســـــاة جيـــــة عـــــن دورهتـــــمـــــن تقريـــــر ا يئـــــة الفرعيـــــة لتم ـــــورة الاتميـــــة والتكنولو  132 والفقـــــرة
(48)والثالث 

 ؛ 
 النفائية اللاية ضوء يف األجل الطويل الااملغ ا دف تفاية مدى ب  ن وراءها (ب) 
 مبـا األجـل، الطويـل الاـاملغ ا ـدف اقيـري باجتـا  الامـوم عتـى ُأحرا الو  التقدم ومدى لالتفاقية

 .التفاقية مبوجب اللتلامات تنفيو يف النظر تلض يف
 التقريــر امل ــار إليــ  يف وســتنظر الــدورة الثانيــة واألرباــون لكــل مــن ا يئتــ  الفــرعيت  يف -55

أعــال ،  ــدف  54أعــال  ويف البيانــات املقدمــة مــن األيــراف امل ــار إليفــا يف الفقــرة  53 الفقــرة
 2015-2013إثــراء مــممر األيــراف الــو  ســيتخو اإلجــراءات املناســبة اســتناداا إىل اســتاراض الفــ ة 

 وفقاا لتمقررات السابقة تات الصتة.

 تأثير تنفيو تدابير التصد  -تيسعيا  
 من جدول األعمال( 9)البند 

 المنتدى وبرنيمع العمل -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(9)البند الفرعغ 

 المداوالت -1 
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -56

ــــــا ماروضــــــت  عتيفــــــا الوثيقتــــــان  ــــــة. وتانت . FCCC/TP/2014/12و FCCC/SB/2014/INF.4والثاني
واتفقت ا يئة الفرعية، يف جتستفا األوىل، عتى النظـر يف هـوا البنـد الفرعـغ مـن جـدول األعمـال 

)أ( مـن جـدول أعمـال ا يئـة الفرعيـة لتتنفيـو يف إيـار فريـري اتصـال 14نـد الفرعـغ بالق ان مـع الب
يت ــار  يف رئاســت  تــل مــن رئــيس ا يئــة الفرعيــة لتم ــورة الامتيــة والتكنولوجيــة، الســيد دلميــه، 
ورئيس ا يئة الفرعية لتتنفيو، السيد أمينا يوفون )في غ(. واتفقت ا يئة الفرعية أيضاا عتى النظـر 

)ب( مــن 9الل هــو  الــدورة يف هــوا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال مق نــاا بالبنــد الفرعــغ خــ
 جدول األعمال.

ويف اجلتســة الثانيــة، يــكر الــرئيس الســيد إدواردو تــالفو بوينــديا )بــقو( والســيد ديالنــو  -57
مل ـاورات غـق فقو  )هولندا(، التوين ساعدا  إىل جانب رئيس ا يئة الفرعيـة لتتنفيـو يف تيسـق ا

 يف الفرعيـة ا يئـة نظـرت نفسفا، اجلتسة ويفالريية ب  ن هوا البند الفرعغ من جدول األعمال. 
 . (49)دهتاواعتم أدنا  الواردة الستنتاجات

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/5الوثيقة  (48)
 أُدرة  م ــــــــــرو  الســــــــــتنتاجات الــــــــــو  اعُتمــــــــــد بصــــــــــيلت  املنقحــــــــــة يــــــــــفوياا يف اجلتســــــــــة الاامــــــــــة يف الوثيقــــــــــة (49)

FCCC/SB/2014/L.6.  د م رو  الستنتاجات املنقحة يفوياا يف الوثيقةويرFCCC/SB/2014/L.6/Rev.1. . 
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 االستنتيجيت -2 
واملنظمــات تات  (50)أحايــت ا يئتــان الفرعيتــان عتمــاا بالبيانــات املقدمــة مــن األيــراف -58

اخليـارات املتاحـة لتاليـل فـرص التاـاون والتـاار بـ  األيـراف خبصـوص هـوا البنـد  ب  ن (51)الصتة
  الفرعغ امل    من جدول األعمال.

الـت أعـدهتا األمانـة عـن جمـالت التقـارب  (52)ونظرت ا يئتان الفرعيتـان يف الورقـة التقنيـة -59
ن تتتامهــا تســتندان إىل التقــارير والورقتــا ،(53)املتصــتة جبوانــب التاــاون، وتــولض يف الورقــة التوليفيــة

املتاتقـــة بامـــل املنتـــدى واملســـامهات املقدمـــة مـــن الـــدول واملنظمـــات املانيـــة والاـــروض والبيانـــات 
ــــض بنظــــر مــــمم ر األيــــراف امل ــــار إليــــ  يف املقدمــــة واســــتاراض عمــــل املنتــــدى، دون أن  ــــل تل

 أدنا . 60 الفقرة
اء مـن النظـر يف هـوا البنـد واتفقتـا عتـى التويهـية وقد تاّور عتـى ا يئتـ  الفـرعيت  النتفـ -60

اسـتناداا إىل الـن  الـوارد  ،(54)ب ن يوايهل مممر األيراف النظر يف هـو  املسـ لة يف دورتـ  الا ـرين
 .FCCC/SBSTA/2014/L.6/Rev.1يف مرفري هو  الوثيقة 

 مه بروتوكول كيوتو 2مه المي ة  3المسيئل المتعلقة بيلفقرة  -بيء 
 )ب( من جدول األعمال(9الفرعغ )البند 

 المداوالت  
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -61

 والثانية.
 يف النظــر عتــى الفرعيــة ا يئــة اتفقــت الــرئيس، مــن مقــ ح عتــى وبنــاء األوىل، اجلتســة ويف -62
ال ا يئـة أعمـ جـدول مـن( أ)9 الفرعـغ البنـد مـع بـالق ان األعمـال جـدول مـن الفرعـغ البنـد هوا

)أ( مـــن جـــدول أعمـــال ا يئـــة الفرعيـــة 14الفرعيـــة لتم ـــورة الاتميـــة والتكنولوجيـــة والبنـــد الفرعـــغ 
لتتنفيــو. ويف اجلتســة نفســفا، اتفقــت ا يئــة الفرعيــة تــولض عتــى أن هــر  رئيســفا م ــاورات مــع 

فرعـغ مـن جـدول األعمـال يف الـدورة املقبتـة. ويف األيراف املفتمة ب  ن تيفية تناول هوا البند ال
اجلتســة الثانيــة، اتفقــت ا يئــة الفرعيــة عتــى موايهــتة امل ــاورات يف دورهتــا الثانيــة واألرباــ  ب ــ ن 

 يريقة تناول هوا البند الفرعغ من جدول األعمال.
__________ 

 :املسامهات املقدمة من األيراف متاحـة عتـى بوابـة املسـامهات عتـى املوقـع ال ـبكغ لالتفاقيـة عتـى الانـوان التـان (50)
<http://www.unfccc.int/5900>. 

املســـامهات املقدمـــة مـــن املنظمـــات املاتمـــدة بصـــفة مراقـــب متاحـــة عتـــى املوقـــع ال ـــبكغ لالتفاقيـــة عتـــى الانـــوان  (51)
 . <documentation/submissions_from_observers/items/7481.php>مل التان

 .FCCC/TP/2014/12الوثيقة  (52)
 .FCCC/SB/2014/INF.4الوثيقة  (53)
 .20-/م أ20انظر املقرر لاليال  عتى الن  املاتمد،  (54)

http://www.unfccc.int/5900
http://www.unfccc.int/5900
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 القضييي المنهجية بموجب االتفيقية -عيتراا  
 (من جدول األعمال 10البند )

برنةةيمع العمةةل بشةةأن تنقةةيئ المبةةي ة التوجيهيةةة السةةتعراض تقةةيرير فتةةرة السةةنتيه  -ألف 
والبالغةةيت الوطنيةةة، بمةةي فةةي رلةةق اسةةتعراض قةةوائم الجةةر  الوطنيةةة المقدمةةة مةةه 

 البلدان المتقدمة األطراف
 ()أ( من جدول األعمال10البند الفرعغ )

 المداوالت -1 
ــــــــــــد  -63 جــــــــــــدول األعمــــــــــــال يف  الفرعــــــــــــغ مــــــــــــننظــــــــــــرت ا يئــــــــــــة الفرعيــــــــــــة يف هــــــــــــوا البن

ــــــــائري  األوىل جتســــــــتيفا ــــــــة. وتانــــــــت ماروضــــــــة عتيفــــــــا الوث  FCCC/SBSTA/2014/INF.14والثاني
. FCCC/SBSTA/2014/INF.22و FCCC/SBSTA/2014/INF.21و FCCC/SBSTA/2014/INF.19و

عمـال واتفقت ا يئة الفرعية، يف جتستفا األوىل، عتى النظـر يف هـوا البنـد الفرعـغ مـن جـدول األ
يف إيار فريري اتصال ي    يف رئاست  تـل مـن السـيد يهـاموئيل أدهـوون )ني قيـا( والسـيدة ريتـا 

 الســــتنتاجات التاليــــة بيبــــان )فنتنــــدا(. ويف اجلتســــة الثانيــــة، نظــــرت ا يئــــة الفرعيــــة لتم ــــورة يف
 . (55)واعتمدهتا

 االستنتيجيت -2 
املبــادئ التوجيفيــة لســتاراض تقــارير فــ ة وايهــتت ا يئــة الفرعيــة مناق ــاهتا ب ــ ن تنقــيح  -64

الســـنت  والبالغــــات الوينيـــة، مبــــا يف تلـــض اســــتاراض قـــوائم اجلــــرد الوينيـــة املقدمــــة مـــن البتــــدان 
املتقدمــة األيــراف، وتلــض يف إيــار برنــامم الامــل لتنقــيح املبــادئ التوجيفيــة لالســتاراض املتفـــري 

 .(56)يما يتغ بونامم الامل(ار إلي  فعتيفا يف دورهتا الساباة والثالث  )ي 
وُمرفقـ  الـو  يتضـمن املبـادئ التوجيفيـة  19-/م أ23رت ا يئـة الفرعيـة إىل املقـرر وأيـا -65

لالســـتاراض التقـــه لتماتومـــات املبتـــ  عنفـــا مبوجـــب التفاقيـــة فيمـــا يتصـــل بقـــوائم جـــرد غـــااات 
األيـــراف املدرجـــة يف املرفـــري األول الدفيئـــة وتقـــارير فـــ ة الســـنت  والبالغـــات الوينيـــة املقدمـــة مـــن 

لالتفاقية، مبا يف تلض إهاد حيل خمص  لتمبادئ التوجيفية لالتفاقية اإليارية ب  ن الستاراض 
التقه لقوائم جرد غااات الدفيئـة املقدمـة مـن األيـراف املدرجـة يف املرفـري األول لالتفاقيـة )امل ـار 

اراض قــوائم اجلــرد املقدمــة مــن األيــراف املدرجــة يف إليفـا فيمــا يتــغ باســم املبــادئ التوجيفيــة لسـت
 املرفري األول لتفاقية تلق املنا (.

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2014/L.28م رو  الستنتاجات املقدم يف الوثيقة  (55)
 .85-74، الفقرات FCCC/SBSTA/2012/5الوثيقة  (56)
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ويف مناق ــة املبــادئ التوجيفيــة لســتاراض قــوائم اجلــرد املنصــوص عتيفــا يف املرفــري األول  -66
اســـــت ابة لـــــدعوة ا يئـــــة  (57)لالتفاقيـــــة، نظـــــرت ا يئـــــة الفرعيـــــة يف اآلراء املقدمـــــة مـــــن األيـــــراف

ت فضــالا عــن م ــرو  حمــّدث  ــو  املبــادئ التوجيفيــة أعّدتــ  األمانــة ويتضــمن البيانــا ،(58)يــةالفرع
 التقنيــة الامـل حتقـة تقريـر يف أيضـاا  الفرعيـة ا يئــة ونظـرت .(59)الـت وردت اسـت ابة لتتـض الـدعوة

 مبــا يف تلــض م ــرو  املبــادئ التوجيفيــة املنقحــة لســتاراض ،(60)الامــل برنــامم إيــار يف املنظمــة
قوائم اجلرد املقدمة من األيراف املدرجة يف املرفـري األول، الـو  أعـد  امل ـارتون يف حتقـة الامـل 

 61. ()، يف بون2014 رين الثاين/نوفمو ت 6إىل  4تتض، املاقودة يف الف ة من 
ومضــــت ا يئــــة الفرعيــــة يف عمتفــــا املتاتــــري باملبــــادئ التوجيفيــــة لســــتاراض قــــوائم اجلــــرد  -67

مــن األيــراف املدرجــة يف املرفــري األول يف إيــار هــوا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمـــال املقدمــة 
لكنفا مل تتمكن من النتفاء من عمتفا. واتفقت عتى أن ايل إىل مممر األيراف نـ  م ـرو  

لكـغ ينظــر فيـ  املــممر يف دورتــ   FCCC/SBSTA/2014/L.28املقـرر الــوارد يف املرفـري األول بالوثيقــة 
 . (62)الا رين

وأحايـــــــــــــــــــت ا يئـــــــــــــــــــة الفرعيـــــــــــــــــــة عتمـــــــــــــــــــاا باملاتومـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــواردة يف الوثيقـــــــــــــــــــة  -68
FCCC/SBSTA/2014/INF.12  املتاتقــــــــة بونــــــــامم تــــــــدريب خــــــــواء الســــــــتاراض امل ــــــــارت  يف

الستاراض التقه لتقارير ف ة السنت  والبالغات الوينيـة املقدمـة مـن األيـراف املدرجـة يف املرفـري 
 األول بالتفاقية.

وأقــــرت ا يئــــة الفرعيــــة ب مهيــــة تنفيــــو برنــــامم تــــدريب خــــواء الســــتاراض امل ــــارت  يف  -69
الستاراض التقه لتقارير ف ة السنت  والبالغات الوينيـة املقدمـة مـن األيـراف املدرجـة يف املرفـري 

 تـدريب مبرنـام إيـار يف املنظمة اإللك ونية التدريبية الدورات تتيح أن األمانة إىل ويتبتاألول. 
 فصاعداا. 2015ء الستاراض امل ارت  يف عمتيات الستاراض من عام خوا
ومضت ا يئة الفرعية يف عمتفـا املتاتـري بونـامم تـدريب خـواء السـتاراض امل ـارت  يف  -70

الستاراض التقه لتقارير ف ة السنت  والبالغات الوينيـة املقدمـة مـن األيـراف املدرجـة يف املرفـري 
 نـ  األيـراف مـممر إىل ايـل أن عتـى واتفقـتاألول لكنفا مل تتمكن من النتفـاء مـن عمتفـا. 

ظــر فيــ  املــممر لكــغ ين FCCC/SBSTA/2014/L.28املقــرر الــوارد يف املرفــري الثــاين بالوثيقــة  م ــرو 
 . (63)يف دورت  الا رين

__________ 

 . <http://unfccc.int/5901.php> ملمتاح عتى هوا الراب  (57)
 .112، الفقرة FCCC/SBSTA/2014/2الوثيقة  (58)
 .FCCC/SBSTA/2014/INF.14الوثيقة  (59)
 .FCCC/SBSTA/2014/INF.22الوثيقة  (60)
 .FCCC/SBSTA/2014/INF.21الوثيقة  (61)
 .20-/م أ13لاليال  عتى الن  املاتمد، انظر املقرر  (62)
 .20-/م أ15لاليال  عتى الن  املاتمد، انظر املقرر  (63)

http://unfccc.int/5901.php
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وأحايـــــــــــــــــــت ا يئـــــــــــــــــــة الفرعيـــــــــــــــــــة عتمـــــــــــــــــــاا باملاتومـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــواردة يف الوثيقـــــــــــــــــــة  -71
FCCC/SBSTA/2014/INF.19  املتاتقــــــــة بونــــــــامم تــــــــدريب خــــــــواء الســــــــتاراض امل ــــــــارت  يف

 اراض التقه لقوائم جرد غااات الدفيئة املقدمة من األيراف املدرجة يف املرفري األول.الست
وأقــــرت ا يئــــة الفرعيــــة ب مهيــــة تنفيــــو برنــــامم تــــدريب خــــواء الســــتاراض امل ــــارت  يف  -72

الســـتاراض التقـــه لقـــوائم جـــرد غـــااات الدفيئـــة املقدمـــة مـــن األيـــراف املدرجـــة يف املرفـــري األول، 
الـدورات التدريبيـة اإللك ونيـة لونـامم تـدريب خـواء  2015األمانة أن تتيح يف عـام  ويتبت إىل

 فصاعداا. 2015الستاراض امل ارت  يف عمتيات الستاراض من عام 
واتفقــت ا يئــة الفرعيــة عتــى أن تقــيلم نتــائم الونــامم التــدريئ يف دورهتــا الراباــة واألرباــ   -73

( 2016مـممر األيـراف يف دورتـ  الثانيـة والا ـرين )ت ـرين الثـاين/نوفمو وأن تقدم تويهيات إىل 
ب ــ ن ايــادة تطــوير واســ  الونــامم التــدريئ خلــواء الســتاراض امل ــارت  يف الســتاراض التقــه 

 لقوائم جرد غااات الدفيئة املقدمة من األيراف املدرجة يف املرفري األول.
ا املتاتـري بونـامم تـدريب خـواء السـتاراض امل ـارت  يف ومضت ا يئة الفرعية يف عمتفـ -74

الستاراض التقه لقوائم جرد غااات الدفيئة املقدمة من األيراف املدرجـة يف املرفـري األول لكنفـا 
مل تتمكن من النتفاء من . واتفقـت عتـى أن ايـل إىل مـممر األيـراف نـ  م ـرو  املقـرر الـوارد 

ظــــــــر فيــــــــ  املــــــــممر يف دورتــــــــ  لكــــــــغ ين FCCC/SBSTA/2014/L.28يف املرفــــــــري الثالــــــــث بالوثيقــــــــة 
 .(64)الا رين

 فةةةي المدرجةةةة األطةةةراف جينةةةب مةةةه الميليةةةة المعلومةةةيت عةةةه اإلبةةةال  منهجيةةةيت -بيء 
   لالتفيقية األول المرفا

 ()ب( من جدول األعمال10البند الفرعغ )
 المداوالت  

نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -75
والثانية. واتفقت ا يئة الفرعيـة، يف جتسـتفا األوىل، عتـى النظـر يف هـوا البنـد الفرعـغ مـن جـدول 
األعمال يف إيار فريري اتصال ي    يف رئاست  تل من السـيد رودجـر دنلـان )نيوايتنـدا( والسـيد 

تغ ينظر في  مممر  (65)فو )مان(. ويف اجلتسة الثانية، أويهت ا يئة الفرعية مب رو  مقررسيه نا
 .(66)أليراف وياتمد  يف دورت  الا رينا

__________ 

 .20-/م أ14عتى الن  املاتمد، انظر املقرر  لاليال  (64)
 .FCCC/SBSTA/2014/L.26لاليال  عتى ن  م رو  املقرر، انظر الوثيقة  (65)
 .20-/م أ11لاليال  عتى الن  املاتمد، انظر املقرر  (66)
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   الكربون أكسيد ثيني مه الدفيئة غيزات مكيفئ ل سيب الموحدة المقيييس -جيم 
 ()ة( من جدول األعمال10د الفرعغ )البن

 المداوالت  
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -76

والثانيــة. ويف اجلتســة األوىل، اتفقــت ا يئــة الفرعيــة عتــى النظــر يف هــوا البنــد الفرعــغ مــن جــدول 
األعمــال يف م ــاورات غــق رييــة ييســرها الســيد تاتي ــغ إينــوتغ )اليابــان(. وإت مل تــتمكن ا يئــة 

من التويهل إىل اتفاق ب ـ ن هـو  املسـ لة، فقـد اتفقـت يف جتسـتفا الثانيـة عتـى أن تنظـر  الفرعية
مــن م ــرو  النظــام الـــداختغ  16يف هــوا البنــد الفرعــغ يف دورهتـــا الثانيــة واألرباــ  وفقــاا لتمـــادة 

 املامول ب .

 االنبعيثيت النيجمة عه الوقو  المستخدم في الطيران والنقل الب ر  الدولييه - ال 
 )د( من جدول األعمال(10 الفرعغ )البند

 المداوالت -1 
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -77

FCCC/SBSTA/2014/MISC.9والثانيــة. وتانــت ماروضــة عتيفــا الوثيقــة 
ويف اجلتســة األوىل، .(67)

ورات مــع األيــراف ب ــ ن هــو  املســ لة وياــرض اتفقــت ا يئــة الفرعيــة عتــى أن ُهــر  الــرئيس م ــا
م ـــرو  اســـتنتاجات عتـــى ا يئـــة الفرعيـــة يف جتســـتفا الثانيـــة. ويف اجلتســـة الثانيـــة، نظـــرت ا يئـــة 

 . (68) الستنتاجات التالية واعتمدهتاالفرعية لتم ورة يف
 االستنتيجيت -2 

منظمـة الطـقان املـدين الـدون أحايت ا يئة الفرعيـة عتمـاا باملاتومـات الـواردة مـن أمـانت  -78
واملنظمـة البحريـة الدوليـة عـن أعما مـا اجلاريـة ب ـ ن النبااثـات النامجـة عـن الوقـود املسـتخدم يف 

  ولحظت اآلراء الت أبدهتا األيراف ب  ن هو  املاتومات. ،(69)الطقان والنقل البحر  الدولي 
دين الــدون واملنظمــة البحريــة الدوليــة إىل ودعــت ا يئــة الفرعيــة أمــانت منظمــة الطــقان املــ -79

  موايهتة تقدا تقارير  ا عن الامل املتصل  و  املس لة يف الدورات املقبتة لتفيئة الفرعية.

__________ 

مــة مــن منظمــة الطــقان املــدين الــ (67) دون واملنظمــة البحريــة مجيـع البيانــات الفتتاحيــة، مبــا فيفــا البيانــات الكتابيــة املقدأ
 ملالدوليـــة وجمموعـــة مـــن األيـــراف يتبـــت أن يُـــدرة بيااـــا تو الصـــتة يف تقريـــر الـــدورة، متاحـــة عتـــى الـــراب  التـــان

<http://unfccc.int/8744> . 
 .FCCC/SBSTA/2014/L.21م رو  الستنتاجات املقدم يف الوثيقة  (68)
 .FCCC/SBSTA/2014/MISC.9الوثيقة  (69)

http://unfccc.int/8744
http://unfccc.int/8744
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 القضييي المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو -حي   عشر
 من جدول األعمال( 11)البند 

فةةةي  8-/م أإ1والمقةةةرر  7-/م أإ4إلةةةى  7-/م أإ2وثةةةير تنفيةةةو المقةةةررات مةةةه  -ألف 
المقةةررات السةةيبقة المتعلقةةة بيلقضةةييي المنهجيةةة المرتبطةةة ببروتوكةةول كيوتةةو، بمةةي 

 مه بروتوكول كيوتو 8و 7و 5فيهي تلق المتصلة بيلموا  
 )أ( من جدول األعمال(11)البند الفرعغ 

 المداوالت -1 
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -80

. واتفقــت ا يئــة الفرعيــة، يف جتســتفا FCCC/TP/2014/6والثانيــة. وتانــت ماروضــة عتيفــا الوثيقــة 
األوىل، عتــى النظــر يف هــوا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف إيــار فريــري اتصــال ي ــ   يف 

لســـيدة ونكـــ  هقولـــد )أملانيـــا( والســـيد مايســـيال تيكانـــا )جنـــوب أفريقيـــا(. ويف رئاســـت  تـــل مـــن ا
 . (70) الستنتاجات التالية واعتمدهتااجلتسة الثانية، نظرت ا يئة الفرعية يف

 االستنتيجيت -2 
تتبيةا لطتب مممر األيـراف الاامـل بويهـف  اجتمـا  األيـراف يف بروتوتـول تيوتـو )مـممر  -81

وايهتت ا يئة الفرعية عمتفا املتاتـري بتقيـيم وثـار تنفيـو املقـررات ، (71)  األيراف(األيراف/اجتما 
يف املقررات السـابقة املتاتقـة بالقضـايا املنف يـة  8-/م أإ1، واملقرر 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2من 

  من بروتوتول تيوتو. 8و 7و 5املرتبطة بووتوتول تيوتو، مبا فيفا تتض املتصتة باملواد 
ويتبــت ا يئــة الفرعيــة إىل األمانــة أن جتمــع يف وثيقــة ســفتة الســتامال مجيــع متطتبــات  -82

اإلبــال  والســتاراض واحملاســبة املتصــتة بفــ ة اللتــلام الثانيــة لووتوتــول تيوتــو تمــا اعتمــدها مــممر 
األيراف/اجتما  األيراف من أجل تيسق تنفيوها وضمان ، تما يتبت إتاحة هو  الوثيقة عتى 

 . 2015ملوقع ال بكغ لالتفاقية اإليارية حبتول ااية أيار/مايو ا
واتفقــت ا يئــة الفرعيــة عتــى أن تنظــر، يف دورهتــا الثانيــة واألرباــ ، يف متطتبــات احملاســبة  -83

واإلبــــال  والســــتاراض اخلايهــــة بــــاأليراف املدرجــــة يف املرفــــري األول لالتفاقيــــة مــــن دون اللتــــلام 
نبااثــات وخفضــفا لفــ ة اللتــلام الثانيــة، إىل جانــب برنــامم التــدريب ب هــداف تميــة لتحديــد ال

مـن  8احملّدث ألعضاء أفرقة خواء الستاراض امل ارت  يف الستاراضات السنوية مبوجب املادة 
 . بروتوتول تيوتو

ولحظـــت ا يئـــة الفرعيـــة أن ب مكـــان يـــرف مـــدرة يف املرفـــري األول أن يكـــون يرفـــاا يف  -84
تيوتــو ولديــ  التــلام مقيــد يف الامــود الثــاين مــن اجلــدول الــوارد يف املرفــري بــاء مــن تاــديل بروتوتــول  

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2014/L.29م رو  الستنتاجات املقدم يف الوثيقة  (70)
 .36، الفقرة FCCC/KP/CMP/2014/9الوثيقة  (71)
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الدوحة، ولكن ليس يف الامـود الثالـث منـ ، أن يطتـب إىل فريـري خـواء السـتاراض أن يسـتارض 
املاتومات املتاتقة بالسنة األساس لولض الطرف يف إيار استاراض  اجلـرد  السـنو  اخلـاص بـولض 

 .  السنة األوىل من ف ة اللتلام الثانيةالطرف يف
وأويهــت ا يئــة الفرعيــة بضــرورة تنفيــو هــوا الطتــب يف إيــار الســتاراض الســنو  لتســنة  -85

 . األوىل من ف ة اللتلام الثانية
وأحايــت الت نــة الفرعيــة عتمــاا باآلثــار التقديريــة امل تبــة يف امليلانيــة عتــى األن ــطة الــت  -86

أعــال ، وي تبــت إىل األمانــة ايــات اإلجــراءات  82ألمانــة وامل ــار إليفــا يف الفقــرة ستضــطتع  ــا ا
 الالامة املطتوبة يف هو  الستنتاجات رهناا بتوافر املوارد املالية.

 81وحققــت ا يئــة الفرعيـــة تقــدماا يف أعما ـــا املرتبطــة باملســائل امل ـــار إليفــا يف الفقـــرة  -87
 م ــــاريع نصــــوص إحالــــة عتــــى الفرعيــــة ا يئــــة واتفقــــتاء منفــــا. أعـــال  لكنفــــا مل تســــتطع النتفــــ

لينظــــــر فيفــــــا مــــــممر  FCCC/SBSTA/2014/L.29دة يف مرفــــــري الوثيقــــــة الــــــوار  ومرفقاهتــــــا املقــــــررات
 األيراف/اجتما  األيراف يف دورت  الاايرة.

 تعةديل مةه( ثينيةيا  مكةرراا  7 الفقرة ،3 المي ة) زا  الفرع في الوار  النص إيضيح -بيء 
 لت ديةةةةد اسةةةةتخدامهي المقةةةةرر المعلومةةةةيت سةةةةيمي ال كيوتةةةةو، لبروتوكةةةةول الدوحةةةةة

  نبعيثيت السنوية للسنوات الثالث األولى مه فترة االلتكام السيبقة"اال متوسط"
 ()ب( من جدول األعمال11)البند الفرعغ 

 المداوالت -1 
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -88

والثانية. واتفقت ا يئة الفرعيـة، يف جتسـتفا األوىل، عتـى النظـر يف هـوا البنـد الفرعـغ مـن جـدول 
األعمــال يف إيــار فريــري اتصــال يت ــار  يف رئاســت  تــل مــن الســيدة هقولــد والســيد تيكانــا. ويف 

 . (72) الستنتاجات التالية واعتمدهتاانية، نظرت ا يئة الفرعية يفاجلتسة الث
 االستنتيجيت -2 

تتبيةا لطتب مـممر األيراف/اجتمـا  األيـراف، وايهـتت ا يئـة الفرعيـة نظرهـا يف املسـائل  -89
مكــرراا ثانيــاا( مــن تاــديل الدوحــة  7، الفقــرة 3املتاتقــة ب يضــاح الــن  الــوارد يف الفــر  اا  )املــادة 

لووتوتــول تيوتــو، ل ســـيما املاتومــات املقـــرر اســتخدامفا لتحديــد "متوســـ  النبااثــات الســـنوية 
 . (73)وىل من ف ة اللتلام السابقة"لتسنوات الثالث األ

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2014/L.25م رو  الستنتاجات مقدم يف الوثيقة  (72)
 .94، الفقرة FCCC/KP/CMP/2013/9الوثيقة  (73)
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واتفقــت ا يئــة الفرعيــة عتــى أن تويهــغ مــممر األيراف/اجتمــا  األيــراف مبوايهــتة النظــر  -90
ربا ، مع مراعـاة عنايهـر نـ  م ـرو  املقـرر الـوارد يف املرفـري يف هو  املس لة يف دورهتا الثانية واأل

 .FCCC/2014/SBSTA/L.25بالوثيقة 

 4و 3استخدام األراري وتغيير استخدام األراري وال راجةة بموجةب الفقةرتيه  -جيم 
 مه بروتوكول كيوتو وبموجب ولية التنمية النظيفة 3مه المي ة 
 )ة( من جدول األعمال(11)البند الفرعغ 

 المداوالت -1 
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -91

والثانيــة. واتفقــت ا يئــة الفرعيــة يف جتســتفا األوىل عتــى النظــر يف هــوا البنــد الفرعــغ مــن جــدول 
ـــة يت ـــار  يف تيســـقها تـــل مـــن الســـيدة هـــايكغ  غرااـــومل األعمـــال يف إيـــار م ـــاورات غـــق ريي

 ( والســــــيد مارســــــيتو رويــــــا )الواايــــــل(. ويف اجلتســــــة الثانيــــــة، نظــــــرت ا يئــــــة الفرعيــــــة يفا)فنتنــــــد
 . (74)الستنتاجات التالية واعتمدهتا

 االستنتيجيت -2 
مـن  7و 6وايهتت ا يئة الفرعيـة عمتفـا يف إيـار بـرامم الامـل امل ـار إليفـا يف الفقـرت   -92

 .7-/م أإ2املقرر 
واملنظمات املاتمدة بصفة  (75)ا يئة الفرعية عتماا باآلراء الت قدمتفا األيرافوأحايت  -93

 (77)اســـت ابة لتـــدعوة الـــت وجفتفـــا إليفـــا ا يئـــة الفرعيـــة يف دورهتـــا التاســـاة والثالثـــ  (76)مراقـــب
 . (78)وتررهتا يف دورهتا األربا 

واتفقــت ا يئــة الفرعيــة عتــى التويهــية مب ــرو  مقــرر ب ــ ن املســائل املتاتقــة بونــامم الامــل  -94
، تـــغ ينظــر فيـــ  مــممر األيـــراف وياتمــد  يف دورتـــ  7-/م أإ2مـــن املقــرر  6امل ــار إليفـــا يف الفقــرة 

 .  (79)(FCCC/SBSTA/2014/L.24/Add.1الاايرة )لاليال  عتى ن  م رو  املقرر، انظر الوثيقة 
واتفقت ا يئة الفرعية عتى أن توايهل يف دورهتا الراباة واألربا  النظر يف املسـائل املبينـة  -95

، بليــة التويهــية مب ــرو  مقــرر يف 7-/م أإ2مـن املقــرر  7يف برنـامم الامــل امل ــار إليفــا يف الفقــرة 
 ـــرة هـــوا ال ـــ ن تـــغ ينظـــر فيـــ  مـــممر األيراف/اجتمـــا  األيـــراف وياتمـــد  يف دورتـــ  الثانيـــة ع

 (.2016)ت رين الثاين/نوفمو 
__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.24م رو  الستنتاجات مقدم يف الوثيقة  (74)
 . <http://unfccc.int/5901.php> ملمتاح عتى هوا الراب  (75)
 . <http://unfccc.int/7482.php>متاحة عتى الراب مل  (76)
 .108، الفقرة FCCC/SBSTA/2013/5الوثيقة  (77)
 .153، الفقرة FCCC/SBSTA/2014/2الوثيقة  (78)
 .7-/م أإ7لاليال  عتى الن  املاتمد، انظر املقرر  (79)

http://unfccc.int/5901.php
http://unfccc.int/7482.php
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يف بــرامم الامــل امل ــار إليفــا  وأيــارت ا يئــة الفرعيــة إىل أاــا نظــرت يف دورهتــا األرباــ  -96
الســـــتنتاجات الـــــواردة يف ، عتـــــى النحـــــو املبـــــ  يف 7-/م أإ2مـــــن املقـــــرر  10و 5الفقـــــرت   يف

(، واتفقــت عتـــى FCCC/SBSTA/2014/2مــن تقريرهــا عـــن تتــض الــدورة ) 155و 154 الفقــرت 
ت جيل موايهتة النظر يف برامم الامـل املـوتورة إىل دورهتـا الراباـة واألرباـ ، بليـة تقـدا تقريـر عـن 

 .النتائم إىل الدورة الثانية ع رة ملممر األيراف/اجتما  األيراف

يت ويلةةة اآلثةير المترتبةة علةى إ راع إعةي ة ت ةريع األرارةةي التةي توجةد بهةي غيبة - ال 
لالستنفي  رمه أنشطة مشيريع الت ريع وإعي ة الت ريع في إطير ولية التنمية 

 النظيفة
 )د( من جدول األعمال(11)البند الفرعغ 

 المداوالت  
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -97

. واتفقــت ا يئــة الفرعيــة، FCCC/SBSTA/2014/CRP.2والثانيــة. وتانــت ماروضــة عتيفــا الوثيقــة 
يف جتستفا األوىل، عتى النظر يف هوا البند الفرعـغ يف إيـار م ـاورات غـق رييـة ييسـرها السـيد 
إدواردو سااويلا )ييتغ(. وإت مل تتمكن ا يئة الفرعية من التويهل إىل اتفاق ب  ن هو  املس لة، 

يف هـوا البنــد الفرعــغ يف دورهتــا الثانيــة واألرباــ  وفقــاا  فقـد اتفقــت يف جتســتفا الثانيــة عتــى النظــر
 من م رو  النظام الداختغ املامول ب . 16لتمادة 

 اآللييت السوقية وغير السوقية بموجب االتفيقية -ثيني عشر
 من جدول األعمال( 12)البند 

 إطير للنةُُّهع المختلفة -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(12)البند الفرعغ 

 المداوالت  
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -98

. واتفقــت ا يئــة الفرعيــة يف جتســتفا FCCC/TP/2014/9والثانيــة. وتانــت ماروضــة عتيفــا الوثيقــة 
  األوىل عتـى النظـر يف هــوا البنـد مـن جــدول األعمـال يف م ـاورات غــق رييـة ي ـار  يف تيســقها
تـــل مـــن الســـيدة مانـــد  رامبفـــاروس )جنـــوب أفريقيـــا( والســـيد بـــق ستيانســـن )النـــرويم(. وإت مل 
تتمكن ا يئـة الفرعيـة مـن التويهـل إىل اتفـاق ب ـ ن هـو  املسـ لة، فقـد اتفقـت يف جتسـتفا الثانيـة 

ام مــن م ــرو  النظــ 16عتــى النظــر يف هــوا البنــد الفرعــغ يف دورهتــا الثانيــة واألرباــ  وفقــاا لتمــادة 
 الداختغ املامول ب .
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 النُّهع غير القيئمة على السوق -بيء 
 )ب( من جدول األعمال(12)البند الفرعغ 

 المداوالت  
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -99

. واتفقـت ا يئــة الفرعيـة يف جتســتفا FCCC/TP/2014/10والثانيـة. وتانـت ماروضــة عتيفـا الوثيقــة 
األوىل عتـى النظـر يف هــوا البنـد مـن جــدول األعمـال يف م ـاورات غــق رييـة ي ـار  يف تيســقها  
تل من السيدة رامبفاروس والسيد ستيانسن. وإت مل تتمكن ا يئة الفرعية من التويهل إىل اتفـاق 

لنظــر يف هــوا البنــد الفرعــغ يف دورهتــا ب ــ ن هــو  املســ لة، فقــد اتفقــت يف جتســتفا الثانيــة عتــى ا
 من م رو  النظام الداختغ املامول ب . 16الثانية واألربا  وفقاا لتمادة 

 النهع الجديدة القيئمة على السوق -جيم 
 )ة( من جدول األعمال(12)البند الفرعغ 

 المداوالت  
نظـــرت ا يئــــة الفرعيـــة يف هــــوا البنــــد الفرعـــغ مــــن جـــدول األعمــــال يف جتســــتيفا األوىل  -100

ويف اجلتســــــة األوىل،  .Corr.1و FCCC/TP/2014/11 الوثيقــــــة عتيفــــــا ماروضــــــةا  وتانــــــتوالثانيــــــة. 
اتفقت ا يئة الفرعية عتى النظر يف هوا البند الفرعغ من جدول األعمال يف إيار م اورات غـق 

يف تيســقها الســيدة رامبفــاروس والســيد ستيانســن. وإت مل تــتمكن ا يئــة الفرعيــة مــن  رييـة ي ــ  
التويهــل إىل اتفــاق ب ــ ن هــو  املســ لة، فقــد اتفقــت يف جتســتفا الثانيــة عتــى النظــر يف هــوا البنــد 

 من م رو  النظام الداختغ املامول ب . 16الفرعغ يف دورهتا الثانية واألربا  وفقاا لتمادة 

برنيمع العمل المتعلا بإيضيح األهداف الكمية لخفا االنبعيثيت علةى  -ثيلث عشر
 نطيق االقتصي  ككل في البلدان المتقدمة األطراف

 من جدول األعمال( 13)البند 
 المداوالت -1 

نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف هـــوا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال يف جتســـتيفا األوىل والثانيـــة.  -101
. واتفقــت FCCC/TP/2014/8و FCCC/SBSTA/2014/INF.16وتانتــا ماروضــت  عتيفــا الوثيقتــان 

ــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف إيــــار  ــــة، يف جتســــتفا األوىل، عتــــى النظــــر يف هــــوا البن ــــة الفرعي ا يئ
ت ــار  يف تيســقها تــل مــن الســيدة تريســتينا تــارّيراس )الوتلــال( والســيد م ــاورات غــق رييــة ي

ــــــة لتم ــــــورة يف ــــــا(. ويف اجلتســــــة الثانيــــــة، نظــــــرت ا يئــــــة الفرعي ــــــا )جنــــــوب أفريقي  برايــــــان مانتالن
 .(80)الستنتاجات التالية واعتمدهتا

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2014/L.22م رو  الستنتاجات مقدم يف الوثيقة  (80)
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 االستنتيجيت -2 
األهـــــداف الكميـــــة   يضـــــاحانتفــــت ا يئـــــة الفرعيـــــة مــــن تنفيـــــو برنـــــامم الامـــــل املتاتــــري ب -102
مـن  8اا لتفقـرة النبااثـات عتـى نطـاق القتصـاد تكـل يف البتـدان املتقدمـة األيـراف، وفقـ خلفض
 )ُي ار إلي  فيما يتغ بونامم الامل(. 18-/م أ1 املقرر
وأقـــرت ا يئـــة الفرعيـــة ب مهيـــة تبـــادل املاتومـــات وال ـــفافية يف إيضـــاح األهـــداف الكميـــة  -103

النبااثـــات عتـــى نطـــاق القتصـــاد تكـــل يف البتـــدان املتقدمـــة األيـــراف مـــن أجـــل ففـــم خلفـــض 
، ففمـاا أفضـل. ويف هـوا الصـدد، لحظـت ا يئـة 5، الفقـرة 17-/م أ2الانايهر الواردة يف املقـرر 

لتفيئــة قــد وفــرت منــواا  38الفرعيــة أن األن ــطة املضــطتع  ــا يف إيــار برنــامم الامــل منــو الــدورة 
بــادل املاتومــات وســاعدت عتــى ايــادة ال ــفافية خبصــوص أهــداف البتــدان املتقدمــة لأليــراف لت

 األيراف. وي مل تلض املاتومات املتبادلة واألن طة التاليةمل
ــــــــــــــــــــــواردة يف الوثيقــــــــــــــــــــــة  )أ(  املســــــــــــــــــــــامهات املقدمــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن األيــــــــــــــــــــــراف ال

FCCC/SBSTA/2013/MISC.3 وAdd.1 ؛(81)ويف املوقع ال بكغ لونامم الامل 
املتاتقة باألهداف الكمية احملددة خلفض النبااثات عتى يهايد  (82)األحداث )ب( 

القتصاد تكـل يف البتـدان املتقدمـة األيـراف، الـت نُظمـت أثنـاء الـدورة بـالق ان مـع دورن ا يئـة 
 الفرعية الثامنة والثالث  واألربا  ومن مجتتفا اإلحايات التقنية ومناق ات اخلواء ب  نمل

 قدم احملرا باجتا  اقيري أهداف البتدان املتقدمة األيراف؛قياس الت '1'
ــــة جفــــود التخفيــــف والف اضــــات وال ــــروت املتاتقــــة ب هــــداف  '2' إمكانيــــة مقارن

 البتدان املتقدمة األيراف؛
توضيح دور اسـتخدام األراضـغ وتليـق اسـتخدام األراضـغ واحلراجـة واسـتخدام  '3'

ب هــداف البتــدان املتقدمــة تقــة أريهــدة الكربــون املت تيــة مــن وليــات الســوق املتا
 . األيراف

، عتــى النحــو الــوارد يف الوثيقــة FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1اــديث الوثيقــة  )ة( 
FCCC/SBSTA/2014/INF.6 واـــــــديث الوثيقـــــــة ،FCCC/TP/2012/5 ـــــــوارد يف ، عتـــــــى النحـــــــو ال

تـــدر ة فيفـــا ، مـــن ِقبـــل األمانـــة الاامـــة، حبيـــث FCCC/TP/2014/8و FCCC/TP/2013/7الـــوثيقت  
 تقارير األيراف واملاتومات املتبادلة خالل األحداث الت نُظمت أثناء الدورة.

، 17-/م أ2إليـــ  يف املقـــرر فيمـــا يتاتـــري بتحديـــد الانايهـــر امل ـــ تة عتـــى النحـــو امل ـــار  -104
، ســــّتمت ا يئــــة الفرعيـــة بــــ ن  ــــة عـــدداا حمــــدوداا مــــن الـــنفم اعتمدتــــ  البتــــدان املتقدمــــة 5 الفقـــرة

يـراف لقيـاس التقــدم باجتـا  اقيـري األهــداف. وسـتمت ا يئـة الفرعيــة ب مهيـة اللتقـاء يف تلطيــة األ
القطاعـــات واللـــااات، وتـــولض يف اســـتخدام القـــيم احملتمتـــة لالحـــ ار الاـــاملغ فيمـــا بـــ  البتـــدان 

   املتقدمة األيراف.
__________ 

 .><http://unfccc.int/7884.phpانظر الراب مل  (81)
 .FCCC/SBSTA/2014/INF.16و FCCC/SBSTA/2013/INF.10ترد التقارير عن هو  األحداث يف الوثيقت   (82)

http://unfccc.int/7884.php
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دان املتقدمــة األيــراف وســّتمت ا يئــة الفرعيــة بــ ن املاتومــات اإلضــافية املقدمــة مــن البتــ -105
أعـال ، فيمـا يتاتـري ب يضــاح أهـداففا ومـا يـرتب   ــا  103خـالل األن ـطة امل ـار إليفـا يف الفقــرة 

، 17-/م أ2بــــ  يف املقــــرر مــــن اف اضــــات ويــــروت متاتقــــة بســــقف التافــــدات عتــــى النحــــو امل
املقارنــة بــ  ، وايــادة ال ــفافية يف األهــداف، وســاعدت عتــى تيســق النظــر يف إمكانيــة 5 الفقــرة

 اجلفود الت تبو ا البتدان املتقدمة األيراف.
وأقــرت ا يئــة الفرعيــة أيضــاا باملناق ــات املتاتقــة بال ــفافية يف اســتخدام أريهــدة الكربــون  -106

 املت تية من وليات السوق وبتقدا تقارير عن تلض الستخدام.
ر دور تليـق اسـتخدام األراضـغ ولحظت ا يئة الفرعية أن هنا  أتثر من ام واحد يو  -107

واحلراجــــة يف اقيــــري أهــــداف البتــــدان املتقدمــــة األيــــراف. وتســــتخدم البتــــدان املتقدمــــة األيــــراف 
ا ــ  باألســاس، مهــامل الــنفم القــائم عتــى األن ــطة والــنفم القــائم عتــى األراضــغ. وفيمــا يتاتــري 

يــراف، ســتمت ا يئــة الفرعيــة بـــ ن ب مكانيــة املقارنــة بــ  اجلفــود الــت تبــو ا البتــدان املتقدمــة األ
 . تلطية يامتة وتامتة ومتسقة لتماتومات املبت  عنفا أتثر أمهية من اختيار النفم

 تقيرير األنشطة األخرى -رابع عشر
 (من جدول األعمال 14البند )

التقريةةةةر السةةةةنو  عةةةةه االسةةةةتعراض التقنةةةةي للمعلومةةةةيت المبلةةةة  عنهةةةةي بموجةةةةب  -ألف 
بتقةةةيرير فتةةةرة السةةةنتيه والبالغةةةيت الوطنيةةةة المقدمةةةة مةةةه  االتفيقيةةةة فيمةةةي يتصةةةل

 األطراف المدرجة في المرفا األول لالتفيقية
 ()أ( من جدول األعمال14البند الفرعغ )

 المداوالت  
نظــــرت ا يئــــة الفرعيــــة يف هــــوا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتفا األوىل  -108

  .FCCC/SBSTA/2014/INF.20ماا باملاتومات الواردة يف الوثيقة وأحايت عت

التقرير السنو  عه االستعراض التقنةي لقةوائم جةر  غةيزات الدفيئةة المقدمةة مةه  -بيء 
 األطراف المدرجة في المرفا األول لالتفيقية

 ()ب( من جدول األعمال14 الفرعغ البند)
 المداوالت  

وا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتفا األوىل نظــــرت ا يئــــة الفرعيــــة يف هــــ -109
 .FCCC/SBSTA/2014/INF.17وأحايت عتماا باملاتومات الواردة يف الوثيقة 
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 التقريةةر السةةنو  عةةه االسةةتعراض التقنةةي لقةةوائم جةةر  غةةيزات الدفيئةةة وغيرهةةي مةةه -جيم 
المعلوميت المقدمة مه األطراف المدرجةة فةي المرفةا األول لالتفيقيةة التةي هةي أيضةيا 

 مه بروتوكول كيوتو 7مه المي ة  1أطراف في بروتوكول كيوتو، بموجب الفقرة 
 )ة( من جدول األعمال(14 الفرعغ )البند

 المداوالت  
ل يف جتســــتفا األوىل نظــــرت ا يئــــة الفرعيــــة يف هــــوا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــا -110

 .FCCC/SBSTA/2014/INF.18وأحايت عتماا باملاتومات الواردة يف الوثيقة 

 مسيئل أخرى -خيمس عشر
 من جدول األعمال( 15)البند 
 مل تتم إثارة أ  مسائل يف إيار هوا البند. -111

 اختتيم الدورة وتقرير الدورة -سي س عشر
 من جدول األعمال( 16)البند 

 اآلثير المترتبة في اإل ارة والميكانية -1 
 الســتنتاجات عتــى ي تــب ملــا أوليــاا  تقييمــاا  الثانيــة، اجلتســة يف التنفيويــة، األمانــة قــدمت -112

 9-/م أ16رر املقـ مـن 20 لتفقـرة تنفيـواا  وتلـض وامليلانيـة، اإلدارة يف وثـار من الدورة خالل املاتمدة
مـن وثـار إداريـة ووثـار  (83)الت تطتب إىل األم  التنفيو  أن يقدم بيانـاا مبـا ي تـب عتـى املقـررات

 يف امليلانية إتا تاور تنفيوها من املوارد الت توفرها امليلانية األساسية.
وأخـــو نائـــب األمـــ  التنفيـــو  األيـــراف بـــ ن باـــض األن ـــطة الناجتـــة عـــن املفاوضـــات  -113

الــدورة تســتدعغ موايهــتة دعــم األمانــة  ــا، ومــن مث تتطتــب مــوارد إضــافية يف الســنة خــالل هــو  
 .2015-2014املقبتة ايادة عتى امليلانية األساسية لتف ة 

 إغالق الدورة وتقرير الدورة -2 
ـــــر دو  -114 ـــــة م ـــــرو  تقري ـــــة يف جتســـــتفا الثاني ـــــة الفرعي ـــــت ا يئ ـــــة واألرباـــــ  تناول رهتـــــا احلادي

 اجلتســة نفســفا، أتنــت ا يئــة الفرعيــة لتمقــررة، بنــاءا عتــى مقــ ح مــن الــرئيس، ويف .(84)واعتمدتــ 
 باستكمال تقرير الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجي  من الرئيس.

مجتتفا بيانات باسـم يرفاا، تان من  12ويف اجلتسة نفسفا، أدىل ببيانات ختامية  ثتو  -115
البيئيــة، والاـاد األوروب والـدول األعضــاء فيـ  البــال   والصــ ، وجمموعـة السـالمة 77  جمموعـة الــ

__________ 

 .  ، ف ن ل  هو أيضاا وثاراا عتى استنتاجات ا يئت  الفرعيت "املقررات" ي ق إىل 9-/م أ16رغم أن املقرر  (83)
 .FCCC/SBSTA/2014/L.20الوثيقة  (84)
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، وامموعـــة اجلاماـــة، واـــالف الـــدول اجللريـــة الصـــلقة، ومنظومـــة التكامـــل ألمريكـــا 28عـــددها 
الوســطى، وائــتالف بتــدان اللابــات املطــقة وأقــل البتــدان منــواا. وأدىل ببيانــات أيضــاا ميســر ا حــوار 

ات البيئيــة غــق احلكوميــة، ومنظمــات غــق حكوميــة تاــ  بــامللارع ، اخلــواء املــنظم، و ثتــو املنظمــ
ومنظمـــات حبثيـــة مســـتقتة غـــق حكوميـــة، ومنظمـــات غـــق حكوميـــة تاـــ  بـــاملرأة وباملســـاواة بـــ  

ـــة تن ـــ  يف جمـــال  اجلنســـ ، ومنظمـــات غـــق حكوميـــة تاـــ  بال ـــباب، ومنظمـــات غـــق حكومي
 . (85)األعمال الت ارية والصناعة

ت األمينة التنفيوية، بالنيابة عن األمانة الاامة، برئيس ا يئة الفرعية عتـى إسـفام  وأياد -116
يف عمتيـــة التفاقيـــة اإلياريـــة ييتـــة فـــ ة الســـنت  التتـــ  يـــلل فيفمـــا منصـــب  يف املكتـــب والســـنة 
واحدة الت قضاها رئيسـاا لتفيئـة الفرعيـة. وأثنـت عتـى مـا أبـدا  مـن هـدوء وقيـادة قويـة، وعتـى مـا 

قق  من نتائم مثمرة نتي ة الامل بكفاءة وراء الكواليس من أجل إهاد أرضية م  تة وخدمـة ح
القضــايا املطروحــة وتــولض عتــى تااونــ  اجليــد مــع رئــيس ا يئــة الفرعيــة لتتنفيــو. ويــددت تــولض 
عتى ما تان ل  من دور أساسغ يف تليق ثقافة عمل التفاقية اإلياريـة ب ـ ن تلـق املنـا ، حيـث 

 ح يف تنفيو القواعد واإلجراءات تات الصتة.جن
واختــتم الـــرئيس دورتــ  األخـــقة بتوجيــ  عبـــارات ال ـــكر جلميــع مـــن دعمــو  وأعـــرب عـــن  -117

امتنانـــ  ملـــا عايـــ  مـــن جتـــارب يف إيـــار ا يئـــة الفرعيـــة ولأليهـــدقاء الـــوين تســـبفم مـــن بـــ   ثتـــغ 
حـور حـول احـ ام الامتيـة والحـ ام األيراف واألمانة. ويدد عتى أن إدارة الوقت ينبلـغ أن تتم

املتبادل، وعتى أن ا يئـة الفرعيـة لتم ـورة الاتميـة والتكنولوجيـة، ومافـا األمانـة، قـد برهنـت عتـى 
 أن باإلمكان تليق ثقافة الامل يف إيار التفاقية اإليارية ب  ن تلق املنا .

    

__________ 

 . <http://unfccc.int/8763>مجيع البيانات اخلتامية متاحة عتى الراب  التانمل  (85)

http://unfccc.int/8763

