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 FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1 - إضافة  
 

 مشاريع مقررات ُأحيلت إلى مؤتمر األطراف لينظر فيها ويعتمدها  
 

مزوـــد مـــن اغرشـــاتات لكفالـــة الاـــفافية والتةـــاق والاـــمرلية  -21-/م أ-ماـــرو  املقـــرر   
كيفيــة متاجلــة واحــرتام مجيــع الضــمانات املاــار إلييــا يف التــذويل والفتاليــة عنــد تقــدم متسلرمــات عــن  

    16-أ /م1األول لسلمقرر 
ُُنـل الةياسـات البدوسلـةد مثـل ُُنـل التخفيـف والتكيـف املاـرتكة  -21-/م أ-مارو  املقرر  

 غتارة اللابات إتارةا متكامسلة ومةتدامة
نــافع غــري املرتبقــة بــالكربرط الناغــة املةــائل املنيةيــة املتصــسلة بامل -21-/م أ-ماــرو  املقــرر  

 16-/م أ1من املقرر  70عن تنفيذ األناقة املاار إلييا يف الفقرة 
  

 FCCC/SBSTA/2015/2/Add.2 - إضافة  
 

مشررروم مقرررر ُأحيررم إلررى مررؤتمر األطررراف العامررم بورررفه اجتمررام األطررراف   
 في بروتوكول كيوتو لينظر فيه ويعتمده

 
برنــامل تــدروب أعضــاء أفرقــة خــ اء الســتتراض املاــاركني يف  -11-أإ/م -ماــرو  املقــرر  
 من بروتركرل كيرتر 8مبرجب املاتة  الةنريالستتراض  عمسليات
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  جلسةلفتتاح اا -أوالا  
   من جدول األعمال( 1)البند  

 
ُعقـــــدت الـــــدورة الثانيـــــة واألربتـــــرط لسلييئـــــة الفرعيـــــة لسلماـــــررة التسلميـــــة والتكنرلرجيـــــة )ا يئـــــة  -1

 .2015حزوراط/ورنيــ   11إىل  1املانيــاد يف الفــرتة مــن بالفرعيــة( يف مركــز املــالرات التــاملب يف بــرطد 
 حزوـــراط/ 1الثنـــني د وـــرم (1)وافتتحـــل الـــدورة رئيةـــة ا يئـــة الفرعيـــةد الةـــيدة ليـــدوا ووجتـــال )برلنـــدا(

 ةورنيــ د ورحبــل  ميــع األ ــرا  واملــراقبني. ورحبــل أوضــاا بالةــيد كــارلرا فــرلر )بسليــز( نائبــاا لرئيةــ
  ا. ةا مقرر  (2)ستاسيل  نرتيني )ليترانيا(الةيدة ا يئة الفرعية و 

  
  المسائم التنظيمية -ثا ياا  

           من جدول األعمال( 2)البند  
 

  جدول األعمالإقرار  -ألف  
           )أ( من جدول األعمال(2 الفرعب )البند

 
حزوراط/ورنيـ د يف مـذكرة مـن األمينــة  1نظـرت ا يئـة الفرعيـةد يف جسلةـتيا األوىل املتقـرتة يف  -2

ويف اجلسلةـــة ااهتـــاد  .(FCCC/SBSTA/2015/1) التنفيذوـــة تتضـــمن جـــدول األعمـــال املاقـــل وشـــروح 
 جدول األعمال بالصيلة التالية:أُِقّر 

 افتتاح الدورة. -1 

 تنظيمية:الاملةائل  -2 

           إقرار جدول األعمال؛  )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس. )إ(  

 مت .برنامل عمل نريوث املتتسلن بتاثريات تلري املناف والقابسلية لسلتاثر ب  والتكيف  -3 

إرشــــاتات منيةيــــة باــــاط األناــــقة املتتسلقــــة ثفــــا النبتاثــــات الناغــــة عــــن إ الــــة  -4 
اللابـــات وتـــدورر اللابـــاتد وتور اظفـــا  عسلـــب اللابـــات وإتارهتـــا بصـــررة مةـــتدامة 

 وتتزوز  زونات كربرط اللابات يف البسلداط النامية.

__________ 

لسلييئـة  رئيةةووجتال من مارو  النظام الداخسلب املتمرل ب د عينل حكرمة برلندا الةيدة ليدوا  25باملاتة  عماا  (1) 
 لسلةيد  رماا خروستر . الفرعية لسلماررة التسلمية والتكنرلرجية خسلفاا 

مــن ماــرو  النظــام الــداخسلب املتمــرل بــ د عينــل حكرمــة ليترانيــا الةــيدة  نــرتيني لتتمــل مقــررة  25عمــا باملــاتة  (2) 
 سررفيسل . - اوسكاوت لسلييئة الفرعية لسلماررة التسلمية والتكنرلرجيةد خسلفا لسلةيدة وررغا رابا  
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 القضاوا املتتسلقة بالزراعة. -5 

 بالتسلم والستتراض:املةائل املتتسلقة  -6 

 البحرث واملراقبة املنيةية؛ )أ(  

 .2015-2013استتراض الفرتة  )ب(  

 تاثري تنفيذ تدابري التصدي: -7 

 املنتدى وبرنامل التمل؛ )أ(  

 من بروتركرل كيرتر. 2من املاتة  3املةائل املتتسلقة بالفقرة  )ب(  

 القضاوا املنيةية مبرجب التفاقية: -8 

منيةيــات اغبــامل عــن املتسلرمــات املاليــة مــن جانــب األ ــرا  املدرجــة يف  )أ(  
 املرفن األول لاتفاقية؛

املقـــــاويس املرحـــــدة ظةـــــاب مكـــــافئ غـــــا ات الدفيئـــــة مـــــن ثـــــاين أكةـــــيد  )ب(  
 الكربرط؛

النبتاثـــــات النامجـــــة عـــــن الرقـــــرت املةـــــتخدم يف القـــــرياط والنقـــــل البحـــــري  )إ(  
 الدوليني.

 ةية مبرجب بروتركرل كيرتر:القضاوا املني -9 

 8-أإ /م1 واملقرر 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2انتكاسات تنفيذ املقررات من  )أ(  
عسلب املقررات الةابقة املتتسلقـة بالقضـاوا املنيةيـة املرتبقـة ب وتركـرل كيرتـرد 

 من بروتركرل كيرتر؛ 8و 7و 5مبا فييا تسلك املتصسلة باملرات 

امل والســـتتراض ايفا ـــة بـــاأل را  املدرجـــة يف متقسلبـــات ا اســـبة واغبـــ )ب(  
املرفــن األول لاتفاقيــة مــن توط التــزام كمــب بتحدوــد النبتاثــات وخفضــيا 

 ؛يف فرتة اللتزام الثانية

مكـــرراا ثانيـــاا( مـــن  7د الفقـــرة 3إوضــاح الـــن  الـــرارت يف الفـــر   اي )املـــاتة  )إ(  
ت املقــرر اســـتخداميا ل ســيما املتسلرمـــاو تتــدول الدوحــة ل وتركـــرل كيرتــرد 

لتحدوـــد سمترســـ  النبتاثـــات الةـــنروة لسلةـــنرات الـــثاث األوىل مـــن فـــرتة 
 اللتزام الةابقةس؛

انتكاســــات إتراإ إعـــــاتة  ــــرول األرا ـــــب الــــغ ترجـــــد ةــــا غابـــــات  وسلـــــة  )ت(  
لاســتنفات  ــمن أناــقة ماــاروع التحــرول وإعــاتة التحــرول يف إ ــار  ليــة 

 التنمية النظيفة.

 يات الةرقية وغري الةرقية مبرجب التفاقية:اآلل -10 
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 إ ار لسلنـُُّيل املختسلفة؛ )أ(  

 النـُُّيل غري القائمة عسلب الةرق؛ )ب(  

 اآللية اجلدودة القائمة عسلب الةرق. )إ(  

القتصــــاتوة لسلتخفيــــف مــــن  ثــــار تلــــريُّ  -اجلرانــــب التسلميــــة والتقنيــــة والجتماعيــــة  -11 
 املناف.

 املنظمات الدولية األخرى.التتاوط مع  -12 

 مةائل أخرى. -13 

 إغاق الدورة وتقرور الدورة. -14 

اغتلء بالبيانات بتـد اعتمـات جـدول أط وبدأ عسلب  ديف جسلةتيا األوىل داتفقل ا يئة الفرعية -3
د  رفـــاا ببيانـــاتد منيـــا بيانـــات باســـم ا مرعـــة األفروقيـــة 15أتىل ممثسلـــر و  األعمـــال وانقـــاق التمـــل.

والصــني )جممرعــة  77  جممرعــة الو وائــتا  بسلــداط اللابــات املقــريةد د  ــالف الــدول اجلزروــة الصــلريةو 
تولـةد  28 األعضـاء البـالع عـدتوا  والصني(د وجممرعة الةامة البيئيةد وال ات األوروث وتولـ 77  ال

ألمروكـــا الاتينيـــة ومنققـــة البحـــر الكـــارو د وأقـــل البسلـــداط  ـــرااد وا مرعـــة اجلامتـــةد  والرابقـــة املةـــتقسلة
 ا يئــة اظكرميــة الدوليــة املتنيــة بتلــري املنــاف وأتىل ببيانــات أوضــاا ممثسلــر وجممرعــة أخــرى مــن األ ــرا .

مــــم املتحــــدة شــــبكة األو  د ومنظمــــة القــــرياط املــــدين الــــدويد واملنظمــــة البحروــــة الدوليــــةد)ويئــــة املنــــاف(
د وكــذلك ممثسلـر منظمـات غـري حكرميـة بيئيـة ومنظمــات واملنظمـة التامليـة لصر ـات اجلروـة دلسلمحيقـات

 .(3)منظمات غري حكرمية متنية بااوط املرأة والقضاوا اجلنةانيةلسلاترب األ سلية و 
  

  تنظيم أعمال الدورة -اءب 
 ( من جدول األعمال(ب)2)البند الفرعب 

 
 لالفرعية يف وذا البند الفرعب من جدول األعمال يف جسلةتيا األوىل الغ وّجينظرت ا يئة  -4

. (4)املقدمـة مـن الرئيةـةالتناوة إىل برنامل التمل املقرتح املبني بإجيا  يف مـذكرة املتسلرمـات  ةفييا الرئية
أوـدهتا ا يئـة اتفقـل ا يئـة الفرعيـة عسلـب تنفيـذ املمارسـات الـغ سـبن أط د ةبناءا عسلب مقرتح مـن الرئيةـو 

 النتياء يف الرقل املناسب من املفاو ات وممارسات التمل اات الصسلة.بااط  (5)الفرعية

__________ 

سد مث احبث SBSTA)اخرت س http://unfccc.int/5900و http://unfccc.int/9022لا ا  عسلب البيانات الفتتاحيةد انظر  (3) 
 . http://unfccc6.meta-fusion.com/sb42/eventsس(. ولا ا  عسلب البث عسلب اغنرتنلد انظر statementsعن س

 _http://unfccc.int/files/meetings/bonn_jun_2015/application/pdf/sbsta42_informationتــــاي: متــــاح يف التنــــراط ال (4) 

note_by__the_sbsta_chair_08052015.pdf.  
 (5) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213د الفقرات  . 
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  ا تخاب أعضاء المكتب غير الرئيس -يمج 
 )إ( من جدول األعمال(2)البند الفرعب 

 
والثالثـةد يا األوىل ينظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد الفرعـب مـن جـدول األعمـال يف جسلةـت -5

مل تــرت ترشــيحات األ ــرا  أنــ   ةالرئيةــحزوراط/ورنيــ . ويف اجلسلةــة الثالثــةد أبسللــل  11املتقــرتتني يف 
قـررة بقـب املتمـن ماـرو  النظـام الـداخسلب املتمـرل بـ د  22ووفقـاا لسلمـاتة  ا يئـة الفرعيـة.مقرر ملنصب 

 املقبسلة لسلييئة..يف الدورة التاتوة  اإىل حني انتخاب من خيسلفي ايف منصبي ةاظالي
  

بر رررامم عمرررم  يروبررري المتعلرررغ بترررأثيرات تغيرررر المنررراخ والقابليرررة للترررأثر بررره  -ثال اا  
  والتكيف معه

 من جدول األعمال( 3)البند 
 

 المداوالت -1 
ة. لثـنظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد الفرعـب مـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثا -6

 تيايف جسلةــــد واتفقــــل ا يئــــة الفرعيــــة . FCCC/SBSTA/2015/INF.2وكانــــل مترو ــــة عسلييــــا الرثيقــــة 
تـــــرض ماـــــرو  تماـــــاورات مـــــع األ ـــــرا  باـــــاط وـــــذ  املةـــــالة و  تياري رئيةـــــغـــــاألوىلد عسلـــــب أط 

ةد نظــــرت ا يئــــة الفرعيــــة يف لثــــة. ويف اجلسلةــــة الثالثــــاســــتنتاجات عسلــــب ا يئــــة الفرعيــــة يف جسلةــــتيا الثا
        .(6)نتاجات التالية واعتمدهتاالست

 
 االستنتاجات -2 

رحبل ا يئة الفرعية بـالتقرور الـذي أُعـّد لسلـدورة -7
عـن التقـدم ا ـر  يف تنفيـذ أناـقة برنـامل  (7)

   عمل نريوث املتتسلن بتاثريات تلري املناف والقابسلية لسلتاثر ب  والتكيف مت .
املةــاتات املترا ــسلة يف أعمــال برنــامل عمــل نــريوث مــن تقــدور إىل ا يئــة الفرعيــة بأشــارت و  -8

منظمـات لثــل  يفــاا واسـتاا مــن ايفــ ة واملترفــة  304جانـب املنظمــات الاــروكة فيـ د الــغ تضــم اآلط 
   والتةربة يف جمال التكيف.

نــامل مةـاتات األ ـرا  واملنظمـات الاـروكة يف بر تقــدور إىل ب ا يئـة الفرعيـة أوضـاا أشـارت و  -9
والــدروا املةــتفاتة املتصــسلة اجليــدة تراســات حــالت إفراتوــة باــاط املمارســات  هتيئــةعمــل نــريوث يف 

بتمسليات التخقي  لسلتكيـف الـغ تتنـاول قضـاوا أربـع وـب الـنظم اغوكرلرجيـةد واملةـتر نات الباـروةد 
ات تــراب  بــني التخقـــي  إجيــالراميـــة إىل ياكــل ا تمسليــات و البتسلـــك املتصــسلة واملــرارت املائيــةد والصــحةد و 

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.7مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (6) 
 (7) FCCC/SBSTA/2015/INF.2. 
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كيمـــا   لسلتكيــف عسلـــب الصـــتيدون الــر س وا سلـــب. وســـتتاح تراســات اظـــالت اغفراتوـــة لسلييئــة الفرعيـــة
 .(9()8)(2015كانرط األول/توةم   - يف تورهتا الثالثة واألربتني )تارون الثاين/نرفم  تنظر فييا

بــني برنــامل عمــل نــريوث ومةــارات التمــل وأقــرت ا يئــة الفرعيــة بــاط تتزوــز التتــاوط والــرتاب   -10
كفالـــة أط وةــــيم يف  سلة يف إ ـــار التفاقيـــة أمـــر وكتةــــب أتيـــة األخـــرى اات الصـــسلة وا يئـــات املاــــكّ 

 قدم يف إ ار برنامل عمل نريوث يف تتزوز إجراءات التكيف.املالدعم املتريف 
ـــة وتتقسلـــع ا يئـــة الفرعيـــة إىل -11   واملنظمـــات الاـــروكة يف ملتسلرمـــات بـــني األ ـــراا بـــاتلت عمسلي

 الـــذياملنتـــدى التاســـع جليـــات التنةـــين املتنيـــة ب نـــامل عمـــل نـــريوثد خـــال  برنـــامل عمـــل نـــريوث
الـــــدورة الثالثـــــة واألربتـــــني لسلييئـــــة الفرعيـــــةد وشـــــةتل األمانـــــة عسلـــــب مرا ـــــسلة مـــــع ط اقرت نظم بـــــالســـــي

 .باتلاستكاا  الةبل الكفيسلة بتحةني القابع التفاعسلب  ذا الت
وأعربـــل ا يئـــة الفرعيـــة عـــن تقـــدوروا لا ـــات األوروث وسروةـــرا واليابـــاط عسلـــب تقـــدم الـــدعم  -12

 املاي لتنفيذ األناقة املندرجة يف إ ار برنامل عمل نريوث.
  
إرشا ات منهجيرة بشرأن األ شراة المتعلقرة بخفرب اال تعاثرات الناتجرة عر   -رابعاا  

الحفاظ على الغابات وإ ارتهرا بورورة إزالة الغابات وتدهور الغابات، و ور 
  مستدامة وتعزيز مخزو ات كربون الغابات في التلدان النامية

 (من جدول األعمال 4)البند 
 

 المداوالت -1 
. لثـــــةنظـــــرت ا يئـــــة الفرعيـــــة يف وـــــذا البنـــــد مـــــن جـــــدول األعمـــــال يف جسلةـــــتييا األوىل والثا -13

األوىلد عسلــب النظــر يف وــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف إ ــار  تيايف جسلةــد واتفقــل ا يئــة الفرعيــة
نظـرت فرون اتصال وارتك يف رئاست  الةيد روبـرت بـامفر )غانـا( والةـيد وـاوكب غراُنـرمل )فنسلنـدا(. و 

 .(10)ة يف الستنتاجات التالية واعتمدهتالثا يئة الفرعية يف جسلةتيا الثا

__________ 

 .24د الفقرة FCCC/SBSTA/2014/2انظر الرثيقة  (8) 
بترجيـ  مــن رئيةـة ا يئــة الفرعيــةد تعـل األمانــة األ ــرا  واملنظمـات الاــروكة يف برنــامل عمـل نــريوث إىل املةــاتة  (9) 

 118اتة مــن األ ــرا  ومةــ 45يف هتيئــة تراســات اظــالت اغفراتوــة. وتسلقــل األمانــة إىل حــد اآلط مــا جممرعــ  
 مةاتة من املنظمات الاروكة يف برنامل عمل نريوث.

 .FCCC/SBSTA/2015/L.5مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (10) 
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 االستنتاجات -2 
 

 الضمانات  
ــــد مــــن اغرشــــاتات لكفالــــة الاــــفافية فرغــــل  -14 ــــة مــــن نظروــــا يف اظاجــــة إىل مزو ا يئــــة الفرعي

والتةــاق والاــمرلية والفتاليــة عنــد تقــدم متسلرمــات عــن كيفيــة تنــاول مجيــع الضــمانات املاــار إلييــا 
 والتقيد ةا. 16-/م أ1يف التذويل األول لسلمقرر 

د اســـتةابةا (11)يا البسلـــداط الناميـــة األ ـــرا وأحا ـــل ا يئـــة الفرعيـــة عسلمـــاا بـــاآلراء الـــغ قـــدمت -15
باــاط ايفــ ات والــدروا املةــتفاتة د (12)لسلــدعرة الصــاترة عــن الــدورة الثامنــة والثاثــني لسلييئــة الفرعيــة

مــن تقروروــا لــُنظم تقــدم املتسلرمــات عــن كيفيــة تنــاول مجيــع الضــمانات والتقيــد ةــا والتحــدوات الــغ 
 .  رت تيا يف سبيل تقرور تسلك النُظماع

واملنظمــات املتتمــدة  (13)وأحا ــل ا يئــة الفرعيــة عسلمــاا أوضــاا بــاآلراء الــغ قــدمتيا األ ــرا  -16
د بنــاءا عسلــب القسلــب الصــاتر عــن تورهتــا الثامنــة والثاثــني(14)بصــفة مراقــب

د باــاط نــر  املتسلرمــات (15)
متسلرمــات عــن كيفيــة املفيــدة والــغ تةــتقيع البسلــداط الناميــة األ ــرا  تقــدىليا اســتناتاا إىل نظــم تقــدم 

 تناول مجيع الضمانات والتقيد ةا.
ولــدى نظروــا يف وــذ  املةــالةد أشــارت ا يئــة الفرعيــة أوضــاا إىل نتــائل اجتمــا  ايفــ اء باــاط  -17

اغرشـــاتات املتتسلقـــة بـــنظم إتاحـــة املتسلرمـــات عـــن كيفيـــة تنـــاول  ـــمانات األناـــقة اغ ـــافية يففـــا 
 .  (17)والتقيد ةذ  الضمانات (16)ت وتدوررواالنبتاثات النامجة عن إ الة اللابا

وترحـــب ا يئـــة الفرعيـــة مبسلخصـــات املتسلرمـــات الـــغ تقـــدميا البسلـــداط الناميـــة األ ـــرا  باـــاط   -18
مــن  70لييــا يف الفقــرة تنفيــذ األناــقة املاــار إ  ــرال فــرتةكيفيــة تنــاول مجيــع الضــمانات والتقيــد ةــا 

 .16-أ /م1املقرر 
يــــة عسلــــب التر ــــية مباــــرو  مقــــرر باــــاط مزوــــد مــــن اغرشــــاتات لكفالــــة واتفقــــل ا يئــــة الفرع -19

الاـــفافية والتةـــاق والاـــمرلية والفتاليـــة عنـــد تقـــدم متسلرمـــات عـــن كيفيـــة تنـــاول مجيـــع الضـــمانات 
__________ 

 (11) FCCC/SBSTA/2014/MISC.6 وAdd.1. 

 (12) FCCC/SBSTA/2013/3 29د الفقرة. 

 (13) FCCC/SBSTA/2014/MISC.7 وAdd.1  . 

 .<http://unfccc.int/7482>: املقدمة من املنظمات املتتمدة بصفة مراقب متاحة يف الراب  اغلكرتوين التاياغسيامات  (14) 

 (15) FCCC/SBSTA/2013/3 30د الفقرة. 

د البسلــداط الناميــة األ ــرا  عسلــب املةــاتة يف إجــراءات 16-/م أ1مــن املقــرر  70شــةع مــالر األ ــرا د يف الفقــرة  (16) 
اللابـات بال ـقا  باألناـقة التاليـة: خفـا النبتاثـات النامجـة عـن إ الـة اللابـات؛ وخفـا  التخفيف يف ققا 

النبتاثــات النامجــة عــن تــدورر اللابــات؛ وا افظــة عسلــب  ــزوط الكربــرط يف اللابــات؛ واغتارة املةــتدامة لسللابــات؛ 
 وتتزوز  زوط الكربرط يف اللابات.

 .FCCC/SBSTA/2014/INF.17لجتما د انظر الرثيقة لا ا  عسلب التقرور املتتسلن با (17) 



 FCCC/SBSTA/2015/2 

 

10/25 GE.15-11733 

 

والتقيــد ةـــاد لينظــر فيــ  مـــالر األ ــرا  يف تورتـــ   16-/م أ1املاــار إلييــا يف التـــذويل األول لسلمقــرر 
)لا ــا  عسلــب  (2015كــانرط األول/توةــم    -)تاــرون الثــاين/نرفم  د اظاتوــة والتاــرون ووتتمــ

 (.FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1ن  مارو  املقررد انظر الرثيقة 
 

 النيل غري القائمة عسلب الةرق  
فرغل ا يئة الفرعية من نظروـا يف مةـالة و ـع إرشـاتات منيةيـة باـاط الـّنيل غـري القائمـة  -20

املاـــــرتكة لسلتخفيـــــف والتكيـــــف مـــــن أجـــــل اغتارة الةـــــسليمة واملةـــــتدامة الـــــنيل عسلـــــب الةـــــرقد مثـــــل 
. وأحا ــــل عسلمـــاا بــــالتقرور املتتسلـــن باجتمــــا  ايفــــ اء الـــذي عقــــد أثنـــاء الــــدورة األربتــــني (18)لسللابـــات

 .  (19)اغرشاتات املنيةية املتتسلقة بالنيل غري القائمة عسلب الةرق بااطلسلييئة الفرعية 
ـــةد واتفقـــل ا يئـــة الفرعيـــة عسلـــب التر ـــية مباـــرو  مقـــرر باـــاط  -21 مثـــل ُنـــل الةياســـات البدوسل

لينظــر فيــ  مــالر الــنيل املاــرتكة لسلتخفيــف والتكيــف مــن أجــل اغتارة الةــسليمة واملةــتدامة لسللابــاتد 
األ ـــرا  يف تورتـــ  اظاتوـــة والتاـــرون ووتتمـــد  )لا ـــا  عسلـــب نـــ  ماـــرو  املقـــررد انظـــر الرثيقـــة 

FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1.) 
 

 املنافع غري املرتبقة بالكربرط  
 فرغــل ا يئــة الفرعيــة مــن نظروــا يف املةــائل املنيةيــة املتصــسلة باملنــافع غــري املرتبقــة بــالكربرط -22

 .(20)16-/م أ1من املقرر  70الناغة عن تنفيذ األناقة املاار إلييا يف الفقرة 
التر ــية مباــرو  مقــرر باــاط املةــائل املنيةيــة املتصــسلة باملنــافع واتفقــل ا يئــة الفرعيــة عسلــب  -23

د 16-/م أ1مــن املقــرر  70الناغــة عــن تنفيــذ األناــقة املاــار إلييــا يف الفقــرة  غــري املرتبقــة بــالكربرط
لينظــر فيــ  مــالر األ ــرا  يف تورتــ  اظاتوــة والتاــرون ووتتمــد  )لا ــا  عسلــب نــ  ماــرو  املقــررد 

 (.FCCC/SBSTA/2015/2/Add.1انظر الرثيقة 
  
  القضايا المتعلقة بالزراعة -خامساا  

 من جدول األعمال( 5)البند 
 

 المداوالت -1 
وكانــل . لثــةنظــرت ا يئــة الفرعيــة يف وــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جسلةــتييا األوىل والثا -24

. FCCC/SBSTA/2015/MISC.2و Add.1و FCCC/SBSTA/2015/MISC.1مترو ـــــة عسلييـــــا الرثـــــائن 
ماـاورات األوىلد عسلب النظر يف وذا البند من جـدول األعمـال يف  تيايف جسلةد واتفقل ا يئة الفرعية

__________ 

 .39د الفقرة 18-/م أ1املقرر  (18) 

 .FCCC/SBSTA/2014/INF.13لا ا  عسلب التقرور املتتسلن بالجتما د انظر الرثيقة  (19) 

 .40د الفقرة 18-/م أ1انظر املقرر  (20) 
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والةـــيد بيـــرت إوفرســـن  الةـــيد إىلانروـــل توميةـــاين تلميـــس )ســـرا وسلند(تيةـــريوا واـــرتك يف غـــري ر يـــة 
 .(21)الستنتاجات التالية واعتمدهتا يفة لثا يئة الفرعية يف جسلةتيا الثانظرت )الدا رك(. و 

 
 االستنتاجات -2 

بالســـتنات إىل وـــد  و مـــن التفاقيـــة  9إىل املـــاتة  إا أشـــارتد ا يئـــة الفرعيـــة قـــد وا ـــسللل -25
د أعما ـــا التسلميـــة والتقنيـــة 17-/م أ2مـــن املقـــرر  75التفاقيـــة ومباتئيـــا وأحكاميـــا وعمـــاا بـــالفقرة 

بالزراعــة يف ا ــالني التــاليني: )أ( و ــع نظــم اغنــذار املبكــر وخقــ  القــرار  باــاط القضــاوا املتتسلقــة 
و ثاروـاد مثــل التصــحر واجلفــا  والفيضــانات والنزلقــات  باللــة الاــدةفيمـا وتتسلــن بــالظراور اجلروــة ال

تقيــيم مــا تراجيــ  الــنظم الزراعيــة مــن و األر ــية والترا ــف و ــات الرتبــة وتةــرب امليــا  املاظــة؛ )ب( 
ا ر بةـبب  تسلـف سـيناروروات تلـري املنـاف عسلـب األ ـتدة اغقسليمـب والـر س وا سلـبد مبـا يف الـك  

ـــــاثر ةـــــذ  الةـــــيناروروات؛  ـــــذكر ل اظصـــــر اآلفـــــات واألمـــــراضد وتقيـــــيم قابسليتيـــــا لسلت ـــــب ســـــبيل ال عسل
 .89-87د الفقرات FCCC/SBSTA/2014/2 وسترا ل أعما ا املاار إلييا يف الرثيقة

واملنظمــات املتتمــدة بصــفة  (22) يئــة الفرعيــة عسلمــاا بــاآلراء املقدمــة مــن األ ــرا وأحا ــل ا -26
 .(24)استةابةا لسلدعرة الصاترة عن تورهتا األربتني (23)املراقب

وأحا ـل ا يئـة الفرعيـة عسلمـاا مـع التقـدور مبــا تار بـني األ ـرا  مـن تبـاتل  راء مثمـر خــال  -27
د واتفقــــل عسلــــب أط تنظــــر يف التقروــــرون املتتسلقــــني حبسلقــــغ (25)حسلقــــغ التمــــل املتقــــرتتني أثنــــاء الــــدورة

 التمل يف تورهتا الثالثة واألربتني.
  
  المسائم المتعلقة بالعلم واالستعراض -سا ساا  

 من جدول األعمال( 6)البند 
 

  التحوث والمراقتة المنهجية -ألف 
 من جدول األعمال( )أ(6الفرعب  )البند

 
 المداوالت -1 

. لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -28
مـن جـدول األعمـال يف  الفرعـب األوىلد عسلـب النظـر يف وـذا البنـد تيايف جسلةـد واتفقل ا يئة الفرعيـة

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.2مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (21) 
 (22) FCCC/SBSTA/2015/MISC.1 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2015/MISC.2. 

 .<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_observers/items/7482.php>متاح يف الراب  اغلكرتوين التاي:  (23) 

 (24) FCCC/SBSTA/2014/2 86د الفقرة. 

 .88د الفقرة FCCC/SBSTA/2014/2انظر الرثيقة  (25) 

http://unfccc.int/documentation/submissions_from_observers/items/7482.php
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ة كروةــتياط والةــيد )جنــرب أفروقيــا(ب الةــيد كــروس مرســيكتيةــريوا واــرتك يف ماــاورات غــري ر يــة 
ا يئـــــة ونظـــــرت . FCCC/SBSTA/2015/INF.1 يقـــــةوكانـــــل مترو ـــــة عسلييـــــا الرث ا(.أملانيـــــ) تيكةـــــترر

 .(26)الستنتاجات التالية واعتمدهتايف ة لثالفرعية يف جسلةتيا الثا
 

 االستنتاجات -2 
ف واملنظمــة أحا ــل ا يئــة الفرعيــة عسلمــاا مــع التقــدور بالبيانــات الــغ أتىل ةــا ممثسلــر ويئــة املنــا  -29

باتيـــة تقروـــر التقيـــيم  التامليـــة لصر ـــات اجلروـــة وشـــبكة األمـــم املتحـــدة لسلمحيقـــات. وأحا ـــل عسلمـــاا 
ايفـــامس  يئـــة املنـــاف املقـــدم إىل عمسليـــة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اغ اروـــة باـــاط تلـــري املنـــاف ورحبـــل 

  يرت التصال الغ تبذ ا ويئة املناف من أجل نار استنتاجاهتا.
وبــــــــــرامل  (27)وأحا ــــــــــل ا يئــــــــــة الفرعيــــــــــة عسلمــــــــــاا باملتسلرمــــــــــات الــــــــــغ قــــــــــدمتيا األ ــــــــــرا  -30

 البحـــــــرث اغقسليميـــــــة والدوليـــــــة التامسلـــــــة يف جمـــــــال حبـــــــرث تلـــــــري املنـــــــاف )املاـــــــار إلييـــــــا ومنظمـــــــات
؛ (29) ضــرياا لاجتمــا  الةــابع لسلحــرار املتتسلــن بــالبحرث (28)فيمــا وسلــب بــ امل ومنظمــات البحــرث(

 ةا رئيةــــهت. وقــــد رحبـــل األ ــــرا  باملــــذكرة اغعاميـــة الــــغ أعــــد2015حزوراط/ورنيــــ   4املتقـــرت يف 
 .  (30)ا يئة الفرعية عن الك الجتما 

ورحبل ا يئة الفرعيـة بـاظرار املتتسلـن بـالبحرث وأعربـل عـن تقـدوروا لص ـرا  عسلـب تقاسـم  -31
نــــات واملتسلرمــــات؛ والــــدروا املتسلرمــــات وعسلــــب اغتلء بشرائيــــا باــــاط مــــا وسلــــب: متاجلــــة ثلــــرات البيا

املةــتفاتة واملمارســات اجليــدة يف جمــال بنــاء القــدرات املترفيــة والبحثيــةد ول ســيما يف البسلــداط الناميــة.  
كمــا أعربــل ا يئــة الفرعيــة عــن تقــدوروا  يئــة املنــاف ولــ امل ومنظمــات البحــرث عسلــب مةــاتاهتا يف 

 اظرار املتتسلن بالبحرث.
 سلـب منيـا يف الـدورة األربتــني الــذي  د(31)يـة األمانــة عسلـب التقروـر املـرجزوشـكرت ا يئـة الفرع -32

د باـاط التقـدم ا ـر  يف  وـاتة تتزوـز إتاحـة املتسلرمـات التسلميـة اات الصـسلة بالتفاقيـة (32)لسلييئة الفرعية
ميـة إىل الفرعيـة إىل األمانـة أط ترا ـل جيرتوـا الراا يئـة وإبرا وا يف املرقع الابكب لاتفاقيـة. و سلبـل 

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.4مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (26) 
 .  <http://unfccc.int/5900.php>  ا يئة الفرعية متاحة يف الراب  التاي:البيانات املقدمة من األ را  إىل (27) 

ـــــــــراب  التـــــــــاي:  (28)  ـــــــــة متاحـــــــــة يف ال ـــــــــات املقدمـــــــــة مـــــــــن املنظمــــــــــات املتتمـــــــــدة بصـــــــــفة مراقـــــــــب إىل ا يئـــــــــة الفرعي البيان
<http://unfccc.int/7482.php>. 

جــدول أعمــال الجتمــا  والتــروض وغريوــا مــن املتسلرمــات اات الصــسلة بــاظرار املتتسلــن بــالبحرث متاحــة يف الــراب   (29) 
 .<http://unfccc.int/6793.php>التاي: 

 .<http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/rd7_infnote.pdf>متاحة يف الراب  التاي:  (30) 

 (31) FCCC/SBSTA/2015/INF.1  . 

 (32) FCCC/SBSTA/2014/2 67د الفقرة. 



FCCC/SBSTA/2015/2 
 

 

GE.15-11733 13/25 

 

تتزوز إتاحة وذ  املتسلرمات التسلمية وإبرا واد مبـا يف الـك مـن أجـل ناـر نتـائل تقروـر التقيـيم ايفـامسد 
 عن التقدم ا ر  يف تورة مقبسلة لسلييئة الفرعيةد حةب القتضاء.  وأط تقدم تقروراا 

ملتتسلــــن وشــــةتل ا يئــــة الفرعيــــة األوســــاا التسلميــــة عسلــــب متاجلــــة مــــا ُحــــد ت خــــال اظــــرار ا -33
بــــالبحرث مــــن ثلــــرات يف املتسلرمــــات والبحــــرثد مبــــا يف الــــك الةــــيناروروات الــــغ  ــــدت الحــــرتار 

مقارنــــة مبةــــتروات مــــا قبــــل التصــــر الصــــناعبد ونقــــاق اآلثــــار مئروــــة ترجــــة  1.5توط  2100 عــــام
 املرتبقة ةذ  الةيناروروات عسلب الصتيدون اغقسليمب وا سلب.

  اار/ 9حبسلـــــرل  (33)  إىل أط تقـــــدمد عـــــ  برابـــــة البيانـــــاتوتعـــــل ا يئـــــة الفرعيـــــة األ ـــــرا -34
د  راءوا بااط املرا يع الغ ىلكـن النظـر فييـا يف اظـرار املتتسلـن بـالبحرث املقـرر عقـد  2016 مارا

( ومـــا بتـــدواد مـــع مراعـــاة املـــذكرة 2016خـــال الـــدورة الرابتـــة واألربتـــني لسلييئـــة الفرعيـــة )أوار/مـــاور 
 أعا . 30يف الفقرة اغعامية املاار إلييا 

  اار/ 9إىل أط تقــــدمد عــــ  برابــــة البيانــــات حبسلــــرل  وتعــــل ا يئــــة الفرعيــــة األ ــــرا  أوضــــاا  -35
د  راءوـــا باـــاط املر ـــرعات الـــغ ىلكـــن أط تتناو ـــا حسلقـــة عمـــل حبثيـــة ىلكـــن تنظيميـــا 2016 مــارا

(د والــك لكــب تنظــر فييــا 2017بــالقرتاط مــع الــدورة الةاتســة واألربتــني لسلييئــة الفرعيــة )أوار/مــاور 
 ا يئة الفرعية يف تورهتا الرابتة واألربتني. 

  
  2015-2013استعراض الفترة  -باء 

 ( من جدول األعمال(ب)6)البند الفرعب 
 

 المداوالت -1 
. لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -36

. واتفقــل ا يئــة الفرعيــةد يف جسلةــتيا األوىلد FCCC/SB/2015/INF.1 يقــةوكانــل مترو ــة عسلييــا الرث
مــن جـــدول أعمـــال  12مــن جـــدول األعمـــال بــالقرتاط مـــع البنـــد  الفرعـــب عسلــب النظـــر يف وــذا البنـــد

 ك يف رئاسـت  كـل مـن الةــيد ليـرط تاـارلز )غرونــاتا(رت ا يئـة الفرعيـة لسلتنفيـذد يف إ ــار فروـن اتصـال واــ
ـــا يئـــة الفرعيـــة يف جسلةـــتيا الثانظـــرت و  .الةـــيدة غريتـــروت ولنةـــكب )النمةـــا(و  الســـتنتاجات يف ة لث

 .(34)التالية واعتمدهتا
 

 االستنتاجات -2 
باشــــــرت ا يئــــــة الفرعيــــــة لسلماــــــررة التسلميــــــة والتكنرلرجيــــــة وا يئــــــة الفرعيــــــة لسلتنفيــــــذد وفقــــــاا  -37

 (35)واســــتةابة لسلرلوــــة املمنرحــــة يف الــــدورة اظاتوــــة واألربتــــني د17-/م أ2ملقــــرر مــــن ا 166 سلفقــــرةل
__________ 

 (33) <http://www.unfccc.int/5900>. 

 .FCCC/SB/2015/L.1مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (34) 
 (35) FCCC/SBSTA/2014/5 55د الفقرة. 
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لسلييئــة الفرعيــة لسلتنفيــذد النظــر يف تقروــر  (36)اظاتوــة واألربتــنيلسلييئــة الفرعيــة لسلماــررة التسلميــة والــدورة 
 (38)اظاتوــــة واألربتــــنيد املاــــار إليـــ  يف الســــتنتاجات الصـــاترة عــــن الـــدورة (37)املـــنظم حـــرار ايفــــ اء

لسلييئــة الفرعيــة لسلتنفيــذد والــذي وتضــمن  (39)اظاتوــة واألربتــني لسلييئــة الفرعيــة لسلماــررة التسلميــة والــدورة
التقـــارور املقدمـــة مـــن اجتماعـــات حـــرار ايفـــ اء املـــنظم و  ر املـــرجزة عـــنغميتـــاا ومسلخصـــاا تقنيـــاا لسلتقـــارو

 .(40)2015-2013األ را  بااط استتراض الفرتة 
تاط الفرعيتـاط عسلـب مرا ـسلة النظـر يف وـذ  املةـالة يف تورتييمـا الثالثـة واألربتـني ا يئواتفقل  -38

 (.  2015كانرط األول/توةم    -)تارون الثاين/نرفم  
  
  تأثير تنفيذ تدابير التودي -سابعاا  

 من جدول األعمال( 7)البند 
 

  المنتدى وبر امم العمم -ألف 
 من جدول األعمال()أ( 7)البند الفرعب 

 
 المداوالت -1 

. لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -39
األوىلد عسلــب النظــر يف وــذا البنـــد الفرعــب مــن جــدول األعمـــال  واتفقــل ا يئــة الفرعيــةد يف جسلةـــتيا

)أ( مـــن جـــدول أعمـــال ا يئـــة الفرعيـــة لسلتنفيـــذ يف إ ـــار فروـــن اتصـــال 11بـــالقرتاط مـــع البنـــد الفرعـــب 
ورئــيس ا يئــة الفرعيــة  ا يئــة الفرعيــة لسلماــررة التمسليــة والتكنرلرجيــة ةوتاــارك يف رئاســت  كــل مــن رئيةــ

واتفقـل ا يئـة الفرعيـة أوضـاا عسلـب النظـر خـال وـذ  الـدورة يف  لسلتنفيذد الةـيد أمينـا ورفـري )فيةـب(.
 )ب( من جدول األعمال.7وذا البند الفرعب من جدول األعمال مقرتناا بالبند الفرعب 

ارتو كـــالفر برونـــدوا )بـــريو( الةـــيد إتو أط  ة ا يئـــة الفرعيـــةلرئيةـــأبسللـــل اةد لثـــويف اجلسلةـــة الثا -40
تيةـــري د يف إىل جانـــب رئـــيس ا يئـــة الفرعيـــة لسلتنفيـــذ ادســـاعداو قـــد والةـــيد توانـــر فـــريوي )ورلنـــدا(

 نظــرت نفةــياد اجلسلةــة ويف املاــاورات غــري الر يــة باــاط وــذا البنــد الفرعــب مــن جــدول األعمــال. 
         .(41)دهتاواعتم أتنا  الرارتة الستنتاجات يف الفرعية ا يئة

__________ 

 (36) FCCC/SBI/2014/21 118د الفقرة. 

 (37) FCCC/SB/2015/INF.1. 

 (38) FCCC/SBSTA/2014/5 53د الفقرة. 

 (39) FCCC/SBI/2014/21 116د الفقرة. 

 .117د الفقرة FCCC/SBI/2014/21د و54د الفقرة FCCC/SBSTA/2014/5ُقدم عماا بالرثيقتني  (40) 
 .  FCCC/SB/2015/L.2مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (41) 
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 االستنتاجات -2 
باـــاط  20-/م أ20يف نــ  ماـــرو  املقــرر الــرارت يف مرفــن املقــرر  تــاطالفرعيتــاط نظــرت ا يئ -41

املنتــدى املتــس بتــاثري تنفيــذ تــدابري التصــدي وبرنــامل التمــل املتتسلــن ةــذا التــاثريد بقصــد إعــدات ماــرو  
 ووتتمد . مقرر لكب ونظر في  مالر األ را  يف تورت  اظاتوة والتارون

 أوسلــــــــرل/ 21األ ــــــــرا  إىل أط تقــــــــدم إىل األمانــــــــةد حبسلــــــــرل  تــــــــاطالفرعيتــــــــاط وتعــــــــل ا يئ -42
د  راءوا بااط مرا سلة و ع برنامل التمل املتتسلن بتاثري تنفيذ تدابري التصـدي و رائـن 2015 سبتم 

 .FCCC/SB/2015/L.2الرثيقة  تنفيذ  عسلب النحر املفصل يف ن  مارو  املقرر الرارت يف مرفن
يف أعــا   42يف الفقــرة إليــ  اــار نــ  ماــرو  املقــرر امل نظــر يفال تــاطالفرعي تــاطوقــررت ا يئ -43

الــدورة الثالثــة واألربتــني لكــل منيمــاد بليــة التر ــية مباــرو  مقــرر باــاط وــذ  املةــالة لينظــر فيــ  مــالر 
 ووتتمد . األ را  يف تورت  اظاتوة والتارون

  
  توم  بروتوكول كيو  2م  الما ة  3المسائم المتعلقة بالفقرة  -اءب 

 من جدول األعمال( )ب(7)البند الفرعب 
 المداوالت  

 ة.لثـنظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد الفرعـب مـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثا -44
 البنــد وــذا يف النظــر عسلــب الفرعيــة ا يئــة اتفقــل الرئيةــةد مــن مقــرتح عسلــب وبنــاء األوىلد اجلسلةــة ويف

ــــــد مــــــع بــــــالقرتاط األعمــــــال جــــــدول مــــــن الفرعــــــب والبنــــــد  اا ــــــأعم جــــــدول مــــــن( أ)7 الفرعــــــب البن
)أ( مــن جــدول أعمــال ا يئــة الفرعيــة لسلتنفيــذ. ويف اجلسلةــة نفةــياد اتفقــل ا يئــة الفرعيــة  11 الفرعــب

يا ماـاورات مـع األ ـرا  امليتمـة باـاط كيفيـة تنـاول وـذا البنـد الفرعـب تري رئيةـغـكذلك عسلب أط 
يف اجلسلةــــة الثالثــــةد عسلــــب مرا ــــسلة د املقبسلــــة. واتفقــــل ا يئـــة الفرعيــــةمـــن جــــدول األعمــــال يف الــــدورة 

   ة واألربتني.لثيف تورهتا الثا املااورات بااط  روقة تناول وذا البند الفرعب من جدول األعمال
  القضايا المنهجية بموجب االتفاقية -ثامناا  

 من جدول األعمال( 8)البند 
 

المعلومرررات الماليررررة مررر  جا رررب األطررررراف المدرجرررة فرررري منهجيرررات اإلبررر   عرررر   -لفأ 
  المرفغ األول ل تفاقية

 )أ( من جدول األعمال(8)البند الفرعب 
 

 المداوالت -1 
. لثـــةمـــن جـــدول األعمـــال يف جسلةـــتييا األوىل والثاالفرعـــب نظـــرت ا يئـــة الفرعيـــة يف وـــذا البنـــد  -45

واتفقــل  .FCCC/TP/2015/2و Add.1و FCCC/SBSTA/2015/MISC.3وكانــل مترو ــة عسلييــا الرثــائن 
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ماــاورات مــع األ ــرا  باــاط وــذ  املةــالة أط غــري رئيةــتيا ا يئــة الفرعيــةد يف جسلةــتيا األوىلد عسلــب 
ةد نظـــرت ا يئـــة لثـــويف اجلسلةـــة الثا .لثـــةتـــرض ماـــرو  اســـتنتاجات عسلـــب ا يئـــة الفرعيـــة يف جسلةـــتيا الثاتو 

 .(42)لستنتاجات التالية واعتمدهتاالفرعية لسلماررة يف ا
 

 االستنتاجات -2 
باـــاط منيةيـــات  ةبـــراقِ املرّحبـــل ا يئـــة الفرعيـــة بـــاآلراء الـــغ عر ـــتيا األ ـــرا  واملنظمـــات  -46

  فييــــا املنيةيــــات الــــغ تسلّخــــ (44)رّحبــــل بالررقــــة التقنيــــة د كمــــا(43)اغبــــامل عــــن املتسلرمــــات املاليــــة
الدوليــــة القائمــــة وتةـــــتند إىل املتسلرمــــات املةــــتقاة مـــــن مصــــاتر مــــن مجسلتيـــــا الررقــــات الــــغ تقـــــدميا 

 ة.براقِ املاأل را  واملنظمات 

الـغ ُعقـدت يف وـذا الاـاط خـال سلقـة التمـل التقنيـة املاـرتكة حب أوضـاا ا يئـة الفرعيـة ورّحبل  -47
  يئة الفرعية لسلتنفيذ والسلةنة الدائمة املتنية بالتمرول.وذ  الدورة برعاوة ا يئة الفرعية وا

ـــة الفرعيـــة عسلمـــاا  -48 ـــ  التاـــرون أط تاخـــذ السلةنـــة  وأحا ـــل ا يئ بقسلـــب مـــالر األ ـــرا  يف تورت
د وأعرب (45)أعا  47 الدائمة املتنية بالتمرول بتني العتبار نتائل حسلقة التمل املاار إلييا يف الفقرة

تقـرم بـ  السلةنـة الدائمـة املتنيـة بالتمروـل مـن عمـل يف  تقرور بـشخر مةـتةدات مـا عن تقسلت  إىل تةسلُّم
 ياوعر ــ وتةــاو  تقيــيم تــدفقات التمروــل يف جمــال املنــاف قيــاا الــدعم واغبــامل عنــ  والتحقــن منــ  مبــا

ظَـر املتـدة لُين تر ـياهتا باـاط منيةيـات اغبـامل عـن املتسلرمـات املاليـةسيما  د وللفرتة الةنتنيرجز امل
 .20-/م أ11و 20-/م أ6فييا أثناء الدورة الثالثة واألربتني لسلييئة الفرعية وفقاا لسلمقررون 

وتعــل ا يئــة الفرعيــة املتنيــة باملاــررة التسلميــة والتكنرلرجيــة ا يئــة الفرعيــة املتنيــة بالتنفيــذ أط  -49
األ ـــرا  واملنظمـــات املراِقبـــة  ـــي  عسلمـــااد يف إ ـــار ولوتيـــاد بالررقـــة التقنيـــة وبالررقـــات املقدمـــة مـــن 

أعــا  يف عمسليــا  47 أعــا  وبنتــائل حسلقــة التمــل املاــار إلييــا يف الفقــرة 46 املاــار إلييــا يف الفقــرة
مــن ِقبــل األ ــرا  املدرجــة يف املرفــن األول لاتفاقيــة )أ ــرا   اغبامل عــن املتسلرمــات املاليــةاملتتسلــن بــ

 املرفن األول(د حةب القتضاء.
 يئــة الفرعيــة عسلــب النظــر يف وــذ  املةــالة أثنــاء تورهتــا الثالثــة واألربتــني مراعيــةا يف ووافقــل ا -50

الــــك تر ــــيات السلةنــــة الدائمــــة املتنيــــة بالتمروــــل باــــاط وــــذ  املةــــالة عسلــــب النحــــر املاــــار إليــــ  يف 
ر أعــا د والــغ مــن املقــرر إتراجيــا يف التقروــر الــذي تتــد  السلةنــة الدائمــة لينظــر فيــ  مــال 48 الفقــرة

األ ــرا  يف تورتــ  اظاتوــة والتاــروند والررقــة التقنيــة واآلراء املقدمــة مــن األ ــرا  واملنظمــات املراِقبــة 

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.14مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (42) 
 (43) FCCC/SBSTA/2015/MISC.3 وAdd.1. 

 (44) FCCC/TP/2015/2. 
 .6د الفقرة 20-/م أ11املقرر  (45) 
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كمـا أعـا د   47 أعا  واملرجز املتتسلن حبسلقـة التمـل املاـار إلييـا يف الفقـرة 46 املاار إلييا يف الفقرة
 ورت  اظاتوة والتارون ووتتمد .وافقل عسلب التر ية مبارو  مقرر لينظر في  مالر األ را  يف ت

  
  المقاييس الموحدة لحساب مكافئ غازات الدفيئة م  ثا ي أكسيد الكربون -اءب 

 )ب( من جدول األعمال(8الفرعب  )البند
 

 المداوالت -1 
 .لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -51

مـن جـدول األعمـال يف  الفرعـب ا يئة الفرعيـةد يف جسلةـتيا األوىلد عسلـب النظـر يف وـذا البنـدواتفقل 
 املقــاويس املرحــدةد تتنــاول جرانــب مــن ماـاورات غــري ر يــة ويةــروا الةــيد تاكياــب إونــركب )اليابــاط(

نظـــــرت ا يئـــــة الفرعيـــــة يف  دةلثـــــويف اجلسلةـــــة الثا. (46)يف إ ـــــار كـــــل مـــــن التفاقيـــــة وبروتركـــــرل كيرتـــــر
 .(47)الستنتاجات التالية واعتمدهتا

 
 االستنتاجات -2 

وا ـــسلل ا يئـــة الفرعيـــة نظروـــا يف املقـــاويس املرحـــدة ظةـــاب مكـــافئ ثـــاين أكةـــيد الكربـــرط  -52
لنبتاثــات غــا ات الدفيئــة الباــروة املناــا مــن املصــاتر وعمسليــات اغ الــة براســقة البراليــع )واــار إلييــا 

 وسلب باملقاويس املرحدة(.فيما 
الــغ نظمتيــا األمانــة  (48)ورحبــل ا يئــة الفرعيــة باملناســبة ايفا ــة املتتسلقــة باملقــاويس املرحــدة -53

د والـــغ قـــدمل خا ـــا ويئـــة املنـــاف اســـتنتاجاهتا باـــاط 2014حزوراط/ورنيـــ   7يف بـــرطد باملانيـــاد يف 
سد بتـد الـدعرة املرجيـة خـال الـدورة الةاتسـة املقاويس املرحدة انقاقاا مـن تقروروـا التقييمـب ايفـام

 .(49)والثاثني لسلييئة الفرعية
وأعربــل ا يئــة الفرعيــة عــن تقــدوروا  يئــة املنــاف وملمثسلــب فروقييــا التــامسلني األول والثالــث عسلــب  -54

تقـــدىليا متسلرمـــات عـــن عمسليمـــا واســـتنتاجاهتما باـــاط املقـــاويس املرحـــدة يف ســـياق التقروـــر التقييمـــب 
 سد والذي تضمن متسلرمات حمدثة واات  سلة بااط املتار  التسلمية املتتسلقة باملقاويس املرحدة.ايفام
 واتفقل ا يئة الفرعية عسلب مرا سلة نظروا يف املقاويس املرحدة يف تورهتا الرابتة األربتني. -55

__________ 

 أعا . 3اظاشية املرجتية  . وانظر أوضاا http://unfccc.int/9022لا ا  عسلب البيانات ايفتاميةد انظر  (46) 
 .FCCC/SBSTA/2015/L.8مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (47) 
 .<http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/workshop/8245.php> املزود من املتسلرمات عن املناسبة متاح يف الراب  التاي: (48) 

 (49) FCCC/SBSTA/2012/2 92د الفقرة. 
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  اال تعاثات الناجمة ع  الوقو  المستخدم في الايران والنقم التحري الدوليي  -يمج 
 )إ( من جدول األعمال(8)البند الفرعب 

 
 المداوالت -1 

 .لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -56
FCCC/SBSTA/2015/MISC.4وكانــــــل مترو ــــــة عسلييــــــا الرثيقــــــة 

واتفقــــــل ا يئــــــة الفرعيــــــةد يف . (50)
تــرض ماــرو  تاــاورات مــع األ ــرا  باــاط وــذ  املةــالة و م ةري الرئيةــُغــجسلةــتيا األوىلد عسلــب أط 

ةد نظــــرت ا يئــــة الفرعيــــة يف لثــــويف اجلسلةــــة الثالثــــة. اســــتنتاجات عسلــــب ا يئــــة الفرعيــــة يف جسلةــــتيا الثا
 .(51)الستنتاجات التالية واعتمدهتا

 
 االستنتاجات -2 

لقـــرياط املـــدين الـــدوي أحا ـــل ا يئـــة الفرعيـــة عسلمـــاا باملتسلرمـــات الـــرارتة مـــن أمـــانغ منظمـــة ا -57
واملنظمــة البحروــة الدوليــة عــن أعما مــا اجلاروــة باــاط متاجلــة مةــالة النبتاثــات النامجــة عــن الرقـــرت 

د (52)املةــــتخدم يف القــــرياط والنقــــل البحــــري الــــدولينيد وبالتقــــدم الــــذي أبسللتــــا عنــــ  يف وــــذا الصــــدت
 ولحظل اآلراء الغ أعربل عنيا األ را  بااط وذ  املتسلرمات.

وتعــل ا يئــة الفرعيــة أمــانغ منظمــة القــرياط املــدين الــدوي واملنظمــة البحروــة الدوليــة إىل أط  -58
   ترا اد يف الدورات املقبسلة لسلييئة الفرعيةد تقدم تقارور عن التمل املتصل ةذ  املةالة.

  القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو -تاسعاا  
 من جدول األعمال( 9)البند 

 
 8-أإ /م1 والمقرررررر 7-/م أإ4إلرررى  7-/م أإ2ا عكاسرررات تنفيرررذ المقررررررات مررر   -ألف 

على المقررات السابقة المتعلقة بالقضايا المنهجية المرتتاة بتروتوكرول كيوترو، بمرا 
  م  بروتوكول كيوتو 8و 7و 5فيها تلك المتولة بالموا  

 )أ( من جدول األعمال(9)البند الفرعب 
 

 المداوالت -1 
 .لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -59

يف النظـر يف وـذا البنـد الفرعـب مـن جـدول األعمـال  واتفقل ا يئة الفرعيـةد يف جسلةـتيا األوىلد عسلـب
__________ 

لا ا  عسلب البيانات الفتتاحية وايفتاميةد مبا فييا بيانات منظمة القـرياط املـدين الـدوي واملنظمـة البحروـة الدوليـة  (50) 
وجممرعــــــة مــــــن األ ــــــرا  الــــــغ  سلبــــــل أط تُــــــدرإ بياناهتــــــا اات الصــــــسلة يف تقروــــــر الــــــدورةد انظــــــر الــــــراب  التــــــاي: 

http://unfccc.int/9022 أعا . 3ية اظاشية املرجت . وانظر أوضاا 
 .  FCCC/SBSTA/2015/L.3مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (51) 
 (52) FCCC/SBSTA/2015/MISC.4. 
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وريولــد  بوالةــيدة أنكــغيسلريمـب تو بــراتو ليمــا )ال ا وـل(  إ ـار فروــن اتصــال واـرتك يف رئاســت  الةــيد
 .(53)ةد نظرت ا يئة الفرعية يف الستنتاجات التالية واعتمدهتالثويف اجلسلةة الثا. )أملانيا(

 
 االستنتاجات -2 

بنــاء عسلــب  سلــب مــن مــالر األ ــرا  التامــل بر ــف  اجتمــا  األ ــرا  يف بروتركــرل كيرتــر  -60
باـــــاط تقيـــــيم ومتاجلـــــة وا ـــــسلل ا يئـــــة الفرعيـــــة عمسليـــــا د (54))مـــــالر األ را /اجتمـــــا  األ ـــــرا (

عسلــب املقــررات الةــابقة  8-/م أإ1واملقــرر  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2انتكاســات تنفيــذ املقــررات مــن 
مـــن  8و 7و 5فييـــا تسلـــك املتصـــسلة بـــاملرات  املتتسلقـــة بالقضـــاوا املنيةيـــة املرتبقـــة ب وتركـــرل كيرتـــرد مبـــا

 بروتركرل كيرتر.
د إل أعـــا  60سلـــن باملةـــائل املاـــار إلييـــا يف الفقـــرة وتقـــدمل ا يئـــة الفرعيـــة يف عمسليـــا املتت  -61

. واتفقـل عسلــب مرا ـسلة النظــر يف تسلـك املةــائل يف تورهتـا الثالثــة واألربتــني أُنـا مل تــتمكن مـن إكمالــ 
لسلرثيقــــــــــــة  عسلــــــــــــب أســــــــــــاا نصــــــــــــرو ماــــــــــــاروع املقــــــــــــررات الــــــــــــرارتة يف املــــــــــــرفقني األول والثــــــــــــاين

FCCC/SBSTA/2015/L.13قــــــررات تسلــــــك إىل مــــــالر األ را /اجتمــــــا  د ةــــــد  إحالــــــة ماــــــاروع امل
 كــــــــــانرط األول/  -ينظــــــــــر فييــــــــــا يف تورتــــــــــ  اظاتوــــــــــة عاــــــــــرة )تاــــــــــرون الثــــــــــاين/نرفم  لاأل ــــــــــرا  

          ( ووتتمدوا.2015 توةم 
)أ( و)ب( مــن جــدول 9وإا أكــدت ا يئــة الفرعيــة الرتابقــات القائمــة بــني البنــدون الفــرعيني  -62

ملتقسلبــات املتتسلقــة بــاأل را  املدرجــة يف املرفــن األول مــن توط التــزام  أشــارت إىل أط افقــد األعمــالد 
كمــب بتحدوــد النبتاثــات وخفضــيا يف فــرتة اللتــزام الثانيــة ل وتركــرل كيرتــر ســر  تــدرإ عسلــب  ــر 
تيةـــريي يف وثيقـــة غميتيـــة تتـــدوا األمانـــةد وفقـــاا ملـــا اتفـــن عسليـــ  يف الـــدورة اظاتوـــة واألربتـــني لسلييئـــة 

 يفد والــك )ب( مــن جــدول أعمــال ا يئــة الفرعيــة9 الفرعــب البنــدالنظــر يف د بتــد اختتــام (55)الفرعيــة
 الفرو  املائمة الغ تتناول ا اسبة واغبامل والستتراض والتةروات.

د يف برنـــامل (56)اظاتوــة واألربتــني هتــاوفقــاا ملــا اتفــن عسليــ  يف تور  دوقــد نظــرت ا يئــة الفرعيــة -63
ــــدروب ا ــــدث  ايفــــاو باعضــــاء أفرقــــة خــــ اء الســــتتراض املاــــاركني يف الستترا ــــات الةــــنروة الت

 من بروتركرل كيرتر. 8مبرجب املاتة 
واتفقــل ا يئــة الفرعيــة عسلــب إحالــة ماــرو  مقــرر باــاط برنــامل تــدروب أعضــاء أفرقــة خــ اء  -64

يرتــرد لكــب ونظــر بروتركــرل كمــن  8مبرجــب املــاتة الســتتراض املاــاركني يف الستترا ــات الةــنروة 
__________ 

. ولا ــــا  عسلــــب البيانــــات ايفتاميــــةد انظــــر FCCC/SBSTA/2015/L.13ماــــرو  الســــتنتاجات املقــــدم يف الرثيقــــة  (53) 
http://unfccc.int/9022 أعا . 3 اظاشية املرجتية . وانظر أوضاا 

 (54) FCCC/KP/CMP/2014/9 34د الفقرة. 

 (55) FCCC/SBSTA/2014/5 82د الفقرة. 

 (56) FCCC/SBSTA/2014/5 83د الفقرة. 
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)لا ــا  عسلــب نــ  ماــرو   ووتتمــد  فيـ  مــالر األ را /اجتمــا  األ ــرا  يف تورتــ  اظاتوــة عاـرة
 .(FCCC/SBSTA/2015/2/Add.2املقررد انظر الرثيقة 

وأشــارت ا يئــة الفرعيــة إىل أط اســتتراض التقروــر املتتسلــن بتيةــري حةــاب الكميــة املةــندة يف  -65
واســـتتراض تقـــارور قـــرائم جـــرت غـــا ات الدفيئـــة املقدمـــة يف إ ـــار بروتركـــرل كيرتـــر فـــرتة اللتـــزام الثانيـــة 

 .2016ىلكن أط وبد  يف أقرب وقل ممكن يف عام 
وأشــارت ا يئــة الفرعيــة أوضــاا إىل أط إجــراء اســتتراض التقروــر املتتسلــن بتيةــري حةــاب الكميــة  -66

مبرجـب بروتركـرل   املقدمـة جـرت غـا ات الدفيئـة املةندة يف فرتة اللتـزام الثانيـة واسـتتراض تقـارور قـرائم
يف عـــبء مفـــرا تتحمسلـــ  األ ـــرا  واألمانـــة  اطقـــد وتةــبب 2016يف بداوـــة عـــام  2015عـــام كيرتــر 

 .2016تزامن الك مع إجراء عمسليات استتراض أخرى يف عام ةبب وخ اء الستتراض ب
ري حةـــاب الكميـــة املةـــندة وأشــارت ا يئـــة الفرعيـــة كـــذلك إىل أط الســـتتراض املتتسلـــن بتيةـــ -67

( فيمــا وتصــل بفــرتة اللتــزام الثانيــة 2015واســتتراض أوىل تقــارور قــرائم جــرت غــا ات الدفيئــة )تقــارور 
يف املقدمــة ل وتركــرل كيرتــر ىلكــن أط جيروــا بــالقرتاط مــع اســتتراض تقــارور قــرائم جــرت غــا ات الدفيئــة 

 .2016 عام إ ار بروتركرل كيرتر
  

المحاسرررتة واإلبررر   واالسرررتعراض الخاررررة بررراألطراف المدرجرررة فررري المرفرررغ متالترررات  -اءب 
 األول ل تفاقية م   ون التزام كمي بتحديد اال تعاثات وخفضها فري فتررة االلترزام ال ا يرة

 )ب( من جدول األعمال(9)البند الفرعب 
 

 المداوالت -1 
 .لثـةاألعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثامـن جـدول الفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -68

يف النظـر يف وـذا البنـد الفرعـب مـن جـدول األعمـال  واتفقل ا يئة الفرعيـةد يف جسلةـتيا األوىلد عسلـب
 دةلثـــويف اجلسلةـــة الثا. والةـــيدة وريولـــدتو بـــراتو ليمـــا  إ ـــار فروـــن اتصـــال واـــرتك يف رئاســـت  الةـــيد
 .(57)واعتمدهتا نظرت ا يئة الفرعية يف الستنتاجات التالية

 
 االستنتاجات -2 

وا سلل ا يئة الفرعيـة نظروـا يف متقسلبـات ا اسـبة واغبـامل والسـتتراض ايفا ـة بـاأل را   -69
أ ـــرا  يف بروتركـــرل كيرتـــر مـــن توط التـــزام كمـــب  املدرجـــة يف املرفـــن األول لاتفاقيـــة الـــغ وـــب أوضـــاا 

الثانيـــة ل وتركـــرل كيرتـــرد عسلـــب  ـــر مـــا اتُفـــن عسليـــ  يف بتحدوـــد النبتاثـــات وخفضـــيا يف فـــرتة اللتـــزام 
 .(58)الدورة اظاتوة واألربتني لسلييئة الفرعية

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.10مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (57) 
 (58) FCCC/SBSTA/2014/5 83د الفقرة. 
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املتقسلبــــات ايفا ــــة ةــــذ  األ ــــرا  فيمــــا وتتسلــــن بالقضــــاوا  وبــــدأت ا يئــــة الفرعيــــة نظروــــا يف -70
القضـــاوا   د ول ســـيما فيمـــا خيـــFCCC/TP/2014/6ا ـــدتة يف الفصـــل ايفـــامس ) اي( مـــن الرثيقـــة 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.10الرثيقة  الغ تناولتيا النصرو الرارتة يف مرفن
أعــا د  70يف عمسليــا املتتسلــن باملةــائل املاــار إلييــا يف الفقــرة  وحققــل ا يئــة الفرعيــة تقــدماا  -71

فقــــل عسلــــب مرا ــــسلة النظــــر يف وــــذ  املةــــائل يف تورهتــــا الثالثــــة تكمالــــ . واإلكنيــــا مل تــــتمكن مــــن 
 .  اار إلييا يف الفقرة نفةيانيد  خذة يف اظةباط النصرو املواألربت

  
مكرررراا ثا يرراا  مرر  تعررديم  7، الفقرررة 3إيضرراح الررنو الرروار  فرري الفرررم زاي  المررا ة  -يمج 

ال سررررريما المعلومرررررات المقررررررر اسرررررتخدامها لتحديرررررد و الدوحرررررة لتروتوكرررررول كيوترررررو، 
  م  فترة االلتزام السابقة""متوسط اال تعاثات السنوية للسنوات ال  ث األولى 

 )إ( من جدول األعمال(9)البند الفرعب 
 المداوالت -1 

 .لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -72
يف النظـر يف وـذا البنـد الفرعـب مـن جـدول األعمـال  واتفقل ا يئة الفرعيـةد يف جسلةـتيا األوىلد عسلـب

 دةلثـــويف اجلسلةـــة الثا. والةـــيدة وريولـــدتو بـــراتو ليمـــا  إ ـــار فروـــن اتصـــال واـــرتك يف رئاســـت  الةـــيد
 .(59)نظرت ا يئة الفرعية يف الستنتاجات التالية واعتمدهتا

 
 االستنتاجات -2 

د وا ــسلل ا يئــة الفرعيــة (60)تسلبيــةا لقسلــب مــالر األ را /اجتمــا  األ ــرا  يف تورتــ  التاشــرة -73
مكــرراا ثانيــاا( مــن  7د الفقــرة 3 نظروــا يف املةــائل املتتسلقــة بإوضــاح الــن  الــرارت يف الفــر   اي )املــاتة

ل ســــــيما املتسلرمــــــات املقــــــرر اســــــتخداميا لتحدوــــــد سمترســــــ  و تتــــــدول الدوحــــــة ل وتركــــــرل كيرتــــــرد 
 الةابقةس. النبتاثات الةنروة لسلةنرات الثاث األوىل من فرتة اللتزام

واتفقــل ا يئــة الفرعيــة عسلــب مرا ــسلة نظروــا يف وــذ  املةــالة يف تورهتــا الثالثــة واألربتــني مــع  -74
الرثيقـــــــة  مراعـــــــاة ايفيـــــــارات املتاحـــــــة فيمـــــــا وتتسلـــــــن بتنا ـــــــر نـــــــ  ماـــــــرو  املقـــــــرر الـــــــرارت يف مرفـــــــن

FCCC/SBSTA/2015/L.11. 

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.11مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (59) 
 (60) FCCC/KP/CMP/2014/9 79د الفقرة. 
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ا غابررات ليلررة ل سررتنفا  ا عكاسررات إ راإ إعررا ة تحررريم األراضرري الترري توجررد بهرر - ال 
  ضم  أ شاة مشاريع التحريم وإعا ة التحريم في إطار للية التنمية النظيفة

 )ت( من جدول األعمال(9 )البند الفرعب
 

 المداوالت -1 
 .لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -75

يف النظـر يف وـذا البنـد الفرعـب مـن جـدول األعمـال  يف جسلةـتيا األوىلد عسلـبواتفقل ا يئة الفرعيـةد 
ةد نظــــرت ا يئــــة لثــــإتوارتو ســــاُنروزا )شــــيسلب(. ويف اجلسلةــــة الثاماــــاورات غــــري ر يــــة ويةــــروا الةــــيد 

 .(61)الفرعية يف الستنتاجات التالية واعتمدهتا
 

 االستنتاجات -2 
انتكاســات إتراإ إعــاتة  ــرول األرا ــب الــغ ترجــد ةــا وا ــسلل ا يئــة الفرعيــة عمسليــا باــاط  -76

 غابات  وسلة لاستنفات  من أناقة مااروع التحرول وإعاتة التحرول يف إ ار  لية التنمية النظيفة.
األ را  أثناء النظر يف  متة من خال التقارور املقدمة منولحظل ا يئة الفرعية املتسلرمات ا  -77

 FCCC/SBSTA/2011/MISC.12الرثــائن  يف عمــالد عسلــب النحــر الــرارتجــدول األوــذا البنــد الفرعــب مــن 
 .FCCC/SBSTA/2014/CRP.2و FCCC/SBSTA/2012/MISC.10و FCCC/SBSTA/2011/INF.15و

وتعـــل ا يئـــة الفرعيـــة األ ـــرا  إىل تقـــدم املزوـــد مـــن  رائيـــا باـــاط وـــذ  املةـــالة عـــن  روـــن  -78
 .2016مارا  اار/ 9برابة التقارور والك حبسلرل 

واتفقــــل ا يئــــة الفرعيــــة عسلــــب مرا ــــسلة نظروــــا يف وــــذ  املةــــالة يف تورهتــــا الرابتــــة واألربتــــني  -79
يف تورتـــ  الثانيـــة اجتمـــا  األ ـــرا  /ةـــد  تقـــدم تقروـــر عـــن نتـــائل نظروـــا الـــك إىل مـــالر األ ـــرا 

 (.  2016)تارون الثاين/نرفم  عارة 
  
  بموجب االتفاقية اآلليات السوقية وغير السوقية -عاشراا  

 من جدول األعمال( 10)البند 
 

  إطار للنرُُّهم المختلفة -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(10)البند الفرعب 

 
 المداوالت  

 .لثـةمـن جـدول األعمـال يف جسلةـتييا األوىل والثاالفرعـب نظـرت ا يئـة الفرعيـة يف وـذا البنـد  -80
يف النظـر يف وـذا البنـد الفرعـب مـن جـدول األعمـال  عسلـبواتفقل ا يئة الفرعيـةد يف جسلةـتيا األوىلد 

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.6مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (61) 
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والةــيد بــري  (بــريو) نــارا ر - ماــاورات غــري ر يــة واــرتك يف تيةــريوا الةــيدة روســير غارســيا غارســيا
ستيانةــن )النــروول(. وإا مل تــتمكن ا يئــة الفرعيــة مــن التر ــل إىل اتفــاق باــاط وــذ  املةــالةد فقــد 

ة واألربتـــــني وفقـــــاا لثـــــالنظـــــر يف وـــــذا البنـــــد الفرعـــــب يف تورهتـــــا الثاة عسلـــــب لثـــــاتفقـــــل يف جسلةـــــتيا الثا
 من مارو  النظام الداخسلب املتمرل ب . 16 لسلماتة

  
  النرُُّهم غير القائمة على السوق -باء 

 )ب( من جدول األعمال(10)البند الفرعب 
 

 المداوالت  
 .لثــةيف جسلةــتييا األوىل والثامــن جــدول األعمــال الفرعــب نظــرت ا يئــة الفرعيــة يف وــذا البنــد  -81

يف النظــر يف وــذا البنــد الفرعــب مــن جــدول األعمــال  واتفقــل ا يئــة الفرعيــةد يف جسلةــتيا األوىلد عسلــب
والةيد ستيانةن. وإا مل تتمكن ا يئة  نارا ر-مااورات غري ر ية وارتك يف تيةريوا الةيدة غارسيا

ة عسلـب النظـر يف وـذا لثـفقـد اتفقـل يف جسلةـتيا الثا الفرعية من التر ل إىل اتفاق بااط وـذ  املةـالةد
 من مارو  النظام الداخسلب املتمرل ب . 16ة واألربتني وفقاا لسلماتة لثالبند الفرعب يف تورهتا الثا

  
  اآللية الجديدة القائمة على السوق -يمج 

 ( من جدول األعمال(إ)10)البند الفرعب 
 

 المداوالت  
 .لثــةمــن جــدول األعمــال يف جسلةــتييا األوىل والثاالفرعــب يف وــذا البنــد  نظــرت ا يئــة الفرعيــة -82

يف النظــر يف وــذا البنــد الفرعــب مــن جــدول األعمــال  واتفقــل ا يئــة الفرعيــةد يف جسلةــتيا األوىلد عسلــب
والةــيد ستيانةــن. وإا مل تــتمكن  نــارا ر - ماــاورات غــري ر يــة واــرتك يف تيةــريوا الةــيدة غارســيا

ة عسلـب النظـر يف لثـالفرعية من التر ل إىل اتفاق بااط وذ  املةالةد فقد اتفقـل يف جسلةـتيا الثاا يئة 
 من مارو  النظام الداخسلب املتمرل ب . 16ة واألربتني وفقاا لسلماتة لثوذا البند الفرعب يف تورهتا الثا

  
مرر  لثررار االقتوررا ية للتخفيررف  -الجوا ررب العلميررة والتقنيررة واالجتماعيررة  -حا ي عشر

  تغيُّر المناخ
 من جدول األعمال( 11)البند 

 
 المداوالت -1 

 .لثـــــةنظـــــرت ا يئـــــة الفرعيـــــة يف وـــــذا البنـــــد مـــــن جـــــدول األعمـــــال يف جسلةـــــتييا األوىل والثا -83
ماـــاورات مـــع األ ـــرا  باـــاط  ةري الرئيةـــُغـــواتفقـــل ا يئـــة الفرعيـــةد يف جسلةـــتيا األوىلد عسلـــب أط 
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ةد لثــة. ويف اجلسلةـة الثالثــاسـتنتاجات عسلــب ا يئـة الفرعيــة يف جسلةـتيا الثاتـرض ماــرو  توـذ  املةــالة و 
 .(62)نظرت ا يئة الفرعية يف الستنتاجات التالية واعتمدهتا

 
 االستنتاجات -2 

اتفقــل ا يئــة الفرعيــة عسلــب أط التمــل املنةــز إىل حــد اآلط يف إ ــار وــذا البنــد مــن جــدول  -84
القتصــــاتوة  -باــــاط اجلرانــــب التسلميــــة والتقنيــــة والجتماعيــــة األعمــــال قــــد أتــــاح متسلرمــــات مفيــــدة 

لسلتخفيـــف مـــن تلـــريُّ املنـــاف. ولحظـــل ا يئـــة الفرعيـــة أط مناقاـــات متتسلقـــة ةـــذ  املةـــالة وبـــالفرو 
 التمسلية لتنفيذ إجراءات التخفيف غري  من ويئات وعمسليات شىت يف إ ار التفاقية.

   نظروا يف وذ  املةالة.واتفقل ا يئة الفرعية عسلب اختتام  -85
  التعاون مع المنظمات الدولية األخرى -ثا ي عشر

 من جدول األعمال( 12)البند 
 

 المداوالت -1 
وكانــل  .لثـةنظـرت ا يئـة الفرعيــة يف وـذا البنـد مــن جـدول األعمـال يف جسلةــتييا األوىل والثا -86

واتفقـــل ا يئـــة الفرعيـــةد يف جسلةـــتيا . Corr.1و FCCC/SBSTA/2015/INF.3مترو ـــة عسلييـــا الرثيقـــة 
تـــــرض ماـــــرو  تاألوىلد عسلـــــب أط ُغـــــري الرئيةـــــة ماـــــاورات مـــــع األ ـــــرا  باـــــاط وـــــذ  املةـــــالة و 

ةد نظــــرت ا يئــــة الفرعيــــة يف لثــــة. ويف اجلسلةــــة الثالثــــاســــتنتاجات عسلــــب ا يئــــة الفرعيــــة يف جسلةــــتيا الثا
 .(63)الستنتاجات التالية واعتمدهتا

 
 االستنتاجات -2 

الــغ تتضــمن متسلرمــات  Corr.1و FCCC/SBSTA/2015/INF.3رحبــل ا يئــة الفرعيــة بالرثيقــة  -87
 . عن األناقة التتاونية اات الصسلة الغ تضقسلع ةا األمانة مع منظمات حكرمية تولية أخرى

أتيــة عمــل األمانــة مــع منظمــات حكرميــة توليــة أخــرىد مــن جدوــد وأكــدت ا يئــة الفرعيــة  -88
مــن أجــل الرتكيــز عسلــب اغجــراءات الــغ تــدعم ول ســيما كيانــات األمــم املتحــدةد حةــب القتضــاءد 

تنفيــذ التفاقيــة وبروتركــرل كيرتــر املسلحــن ةــا تنفيــذاا فتــالاد فضــاا عــن تعــم تقبيــن املقــررات املتتمــدة 
 .  حدوثاا يف إ ار التفاقية

املنظمـــات اظكرميـــة الدوليـــة  وأقـــرت ا يئـــة الفرعيـــة باتيـــة املـــرارت وايفـــ ات الـــغ تتمتـــع ةـــا -89
واملنظمـــات الدوليـــة األخـــرى لتمسليـــة اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة اغ اروـــة باـــاط تلـــري املنـــافد وشـــةتل 

 األمانة عسلب التمل بروح الاراكة متيا. 
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.12مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (62) 
 .FCCC/SBSTA/2015/L.9مارو  الستنتاجات املقدم يف الرثيقة  (63) 
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 مسائم أخرى -ثالث عشر
 من جدول األعمال( 13)البند 

 
   .من جدول األعمال مةائل يف إ ار وذا البند ةمل تثر أو -90

  
  إغ ق الدورة وتقرير الدورة -رابع عشر

 من جدول األعمال( 14)البند 
 

 اآلثار المترتتة في اإل ارة والميزا ية -1 

بالنصـــيحة املةـــداة إلييـــا مـــن األمانـــة بـــاط ا يئـــة الفرعيـــة يف اجلسلةـــة الثالثـــةد أبسللـــل الرئيةـــة  -91
وامليزانيــة الناشــئة عــن الســتنتاجات املتتمــدة خــال وــذ  الــدورة ىلكــن أط القسلبــات املتصــسلة بــاغتارة 

       .تسلىب من املرارت املرجرتة يف إ ار امليزانية األساسية
 

 إغ ق الدورة وتقرير الدورة -2 

واألربتـــني ثانيـــة تورهتـــا العـــن تقروـــر الماـــرو  يف  لثـــةديف جسلةـــتيا الثا دا يئـــة الفرعيـــة نظـــرت -92
د ة. ويف اجلسلةــــة نفةــــياد أانــــل ا يئــــة الفرعيــــة لسلمقــــررة بنــــاءا عسلــــب مقــــرتح مــــن الرئيةــــ(64)واعتمدتــــ 

   .ةالدورةد مبةاعدة من األمانة وبترجي  من الرئيةاملتتسلن بتقرور الباستكمال 
 رفـــااد كـــاط مـــن مجسلتيـــا بيانـــات باســـم  12ويف اجلسلةـــة نفةـــياد أتىل ببيانـــات ختاميـــة ممثسلـــر  -93

وجممرعـة الةـامة د وائتا  بسلداط اللابـات املقـريةد  الف الدول اجلزروة الصلريةو  ا مرعة األفروقيةد
والصـــنيد وأقـــل  77   جممرعـــة الو د 28البيئيـــةد وال ـــات األوروث والـــدول األعضـــاء فيـــ  البـــالع عـــدتوا 

غـري  وممثسلـر املنظمـاترَا حـرار ايفـ اء املـنظمد وا مرعة اجلامتة. وأتىل ببيانـات أوضـاا ميّةـد البسلداط  راا 
د ومنظمــات الاــترب األ ــسليةالبيئيــةد ومنظمــات غــري حكرميــة تتــ، بــاملزارعنيد ومنظمــات  اظكرميــة

 غري حكرمية متنية بااوط املرأة والقضاوا اجلنةانيةد ومنظمات غري حكرمية تت، بالاباب. 
يئـــــة الفرعيــــة عسلـــــب با  أشــــاتت األمينـــــة التنفيذوــــةإ ــــافة إىل الـــــكد ويف اجلسلةــــة نفةـــــياد و  -94

إ اقيـــا واختتاميـــا لصعمـــال بقروقـــة تتةـــم بالكفـــاءة واغنتاجيـــةد  ـــل ترجيـــ  رئيةـــتيا. وأغسلقـــل 
الرئيةــة الــدورة بإعراةــا عــن الاــكر جلميــع املاــاركني عسلــب تعميــمد ووــر مــا مكــن ا يئــة الفرعيــة مــن 

       اختتام أعما ا بنةاح ويف الرقل املقسلرب.
 

__________ 

 (64) FCCC/SBSTA/2015/L.1. 


