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*1515458*  

 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة
 ة واألربعونلثالدورة الثا

 (1)2015كانون األول/ديسمرب   11 - تشرين الثاين/نوفمرب 30، اريسب
 )أ( من جدول األعمال املؤقت 2البند 

 المسائل التنظيمية
    إقرار جدول األعمال

             األعمال المؤقت وشروحه جدول   
 

 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  
 

              جدول األعمال المؤقت  -أوالا  
 
   .افتتاح الدورة -1
 ملسائل التنظيمية: ا -2

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

   .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه -3
   تقرير جلنة التكيف. -٤
تطـوير التكنولوجيــا ونقلوـا وتنآيــ  لليـة التكنولوجيــا: التقريـر الســنوة املشـفي لل نــة التنآي يــة  -5

 املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ.
 زراعة.املتعلقة بال القضايا -٦

__________ 

 تؤكد مواعيد أعمال الدورة الحقاً. (1) 
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ر املرتبطــة بتــأثريات تغــري الل نــة التنآي يــة  ليــة واروــو الدوليــة املعنيــة با ســائر واأل ــرا تقريــر -7
 .املناخ

 املسائل املتعلقة بالعلم واالوتعراض:  -8
 البحوث واملراقبة املنو ية؛  )أ( 
   .2015-2013اوتعراض الآفة  )ب( 

 تأثري تنآي  تدابري التصدة:  -9
 املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ( 
   .من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3املسائل املتعلقة بالآقرة  )ب( 

 القضايا املنو ية مبوجب االتآاقية:  -10
منو يـــات اغبـــامل عـــن املعلومـــات املاليـــة مـــن جانـــب األ ـــرا  املدرجـــة   املرفـــق  )أ( 

 ؛ األول لاتآاقية
 ؛واجوة بيانات غازات الدفيئة )ب( 
   .الطريان والنقل البحرة الدوليني االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم   )ج( 

 القضايا املنو ية مبوجب بروتوكول كيوتو:  -11
علـــ   8-/م أإ1واملقـــرر  7-/م أإ٤إىل  7-/م أإ2انعكاوـــات تنآيـــ  املقـــررات مـــن  )أ( 

بالقضايا املنو يـة املرتبطـة بربوتوكـول كيوتـو، مبـا فيوـا تلـ  املقررات السابقة املتعلقة 
 من بروتوكول كيوتو؛  8و 7و 5املتصلة باملواد 

احملاوــــبة واغبــــامل واالوــــتعراض ا املــــة بــــاأل را  املدرجــــة   املرفـــــق متطلبــــات  )ب( 
األول لاتآاقيــة مــن دون التــزام كمــ  بتحديــد االنبعاثــات واآضــوا   فــفة االلتــزام 

 انية؛ الث
ــــوارد   الآــــر  زاة )املــــادة  )ج(  ــــن  ال ــــاً( مــــن تعــــديل  7، الآقــــرة 3إيضــــاح ال مكــــرراً ثاني

الدوحـــة لربوتوكـــول كيوتـــو، ال وـــيما املعلومـــات املقـــرر اوـــتخداموا لتحديـــد  متووـــ  
 االنبعاثات السنوية للسنوات الثاث األوىل من ففة االلتزام السابقة ؛ 

مـن  ٤و 3مبوجـب الآقـرتني  اوـتخدام األرا ـ  وااراجـة وتخدام األرا ـ  وتغيـريا )د( 
 .من بروتوكول كيوتو ومبوجب للية التنمية النظيآة 3املادة 

 ا ليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتآاقية:  -12
 إ ار للنـُُّوج املختلآة؛  )أ( 
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 النـُُّوج غري القائمة عل  السوق؛  )ب( 
   .السوقا لية اجلديدة القائمة عل   )ج( 

 :تقارير األنشطة األارى -13
التقريـــر الســـنوة عـــن االوـــتعراض التقـــل للمعلومـــات املبلـــ  عنوـــا مبوجـــب االتآاقيـــة  )أ( 

فيمــا يتصــل بتقــارير فــفة الســنتني والباغــات الو نيــة املقدمــة مــن األ ــرا  املدرجــة 
 ؛   املرفق األول لاتآاقية

لقـــوائم جـــرد غـــازات الدفيئـــة املقدمـــة مـــن  التقريـــر الســـنوة عـــن االوـــتعراض التقـــل )ب( 
 األ را  املدرجة   املرفق األول لاتآاقية؛

 التقريـــر الســـنوة عـــن االوـــتعراض التقـــل لقـــوائم جـــرد غـــازات الدفيئـــة وغري ـــا مـــن )ج( 
 ــــو  وفقـــاً ملـــالاتآاقيـــة  املعلومـــات املقدمـــة مـــن األ ـــرا  املدرجـــة   املرفـــق األول

 و؛، من بروتوكول كيوت7، الآقرة 1حمدد   املادة 
تقريـــر عـــن تنآيــــ  اغجـــراءات الدااليــــة الـــج تتخـــ  ا األ ــــرا  املدرجـــة   املرفــــق  )د( 

، و، مـــن بروتوكـــول كيوتـــ7، الآقـــرة 1 ـــو حمـــدد   املـــادة  وفقـــاً ملـــا لاتآاقيـــة، األول
 باالوتناد إىل املعلومات الواردة   باغاهتا الو نية.و 

  .مسائل أارى -1٤
  .اق الدورة وتقرير الدورةإغ -15

  
              شروح جدول األعمال المؤقت  -ثانياا  
 

   افتتاح الدورة -١ 
 
ة واألربعــني للويئــة الآرعيــة للمشــورة لثــ)بولنــدا(، الــدورة الثا الســيدة ليــديا ووجتــال، ةآتتح الرئيســتوــ -1

  األوـــبو  األول مـــن مـــؤملر األمـــم املتحـــدة بشـــأن تغـــري املنـــاخ  )اهليئـــة الآرعيـــة(العلميـــة والتكنولوجيـــة 
 .(2)ال ة ويعقد   باريس، فرنسا

  
 المسائل التنظيمية -2 

 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

، مــن ةوــُيعرض جــدول األعمــال املؤقــت، الــ ة أعدتــه األمينــة التنآي يــة باتآــاق مــ  الرئيســ -2
   .أجل إقراره
__________ 

 وُيعلن عن موعد ذل  ومكانه بشكل حمدد   الوقت املناوب.  (2) 
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 تنظيم أعمال الدورة  )ب( 
علــ  الصــآحة الشــبكية للويئــة الآرعيــة  الــدورة وتُنشــر معلومــات مآصــلة عــن تنظــيم أعمــال -3

والربنــامج  (٤)ويـُـدع  املنـدوبون إىل الرجـو  إىل اجلــدول الـزمل العـام .(3)للمشـورة العلميـة والتكنولوجيـة
اليــوم  للــدورة، وإىل اال ــا  بانتظــام علــ  شاشــات الــدائرة التلآزيونيــة املغلقــة ملعرفــة اجلــدول الــزمل 

إغــاق  ولاوــتآادة إىل أقصــ  حــد  كــن مــن وقــت التآــاوض وكآالــةة. احملــد ث ألعمــال اهليئــة الآرعيــ
 ــرا  وبطريقــة شــآافة، نـُُو ــاً الــدورة   املوعــد املقــرر، وــيقفح رسوــاء اجللســات، بالتشــاور مــ  األ

لكســب الوقــت   وــياق تنظــيم جلســات الــدورة ولديــد جــدوهلا الــزمل، مــ  مراعــاة االوــتنتاجات 
 .(5)السابقة ذات الصلة الصادرة عن اهليئة الآرعية للتنآي 

، علــــ  اهليئــــة الآرعيــــة ة  مــــؤملر بــــاريس، ســــوز لرئيســــاملتوقــــ  ثقيــــل العمــــل العــــبء لونظــــراً  -٤
يـــــارات ا تشــــاور مــــ  األ ـــــرا  بطريقــــة شــــآافة   الآــــفة الســـــابقة للمــــؤملر بشــــأن أن ت ،ا صــــو 

ــل املتاحــة هلــا آــر الو  الــدورة الرابعــة واألربعــني للويئــة الآرعيــة النظــر   بعــ  بنــود جــدول  إىل لتؤجِّ
   الـــــدورة اااديـــــةبشـــــأ ا أة مقـــــرر  اعتمـــــاد ال يُتوقـ ـــ و األعمــــال الـــــج تتطلـــــب مناقشـــــة مو ـــــوعية 

والعشــرين ملــؤملر األ ــرا  أو الــدورة اااديــة عشــرة ملــؤملر األ ــرا  العامــل بوملــآه اجتمــا  األ ــرا  
ووـــتحال البنـــود الـــج ا دتـــتم   الــــدورة  .  بروتوكـــول كيوتـــو )مـــؤملر األ را /اجتمـــا  األ ـــرا (

النظـــام الــــداال   ملشـــرو اً الثالثـــة واألربعـــني للويئـــة الآرعيــــة إىل الـــدورات الاحقـــة للنظـــر فيوــــا، وفقـــ
 .اجلارة به العمل

 ُتدع  اهليئة الآرعية إىل االتآاق عل  تنظيم أعمال الدورة.وو  -5
  

FCCC/SBSTA/2015/3   جــــدول األعمـــــال املؤقـــــت وشـــــروحه. مـــــ كرة مقدمـــــة مـــــن
 األمينة التنآي ية

 <www.unfccc.int/9088>  معلومات إ افية
   

 الرئيس بخالفانتخاب أعضاء المكتب  )ج( 
يظل أعضــاء املكتــب وــو  تنتخــب اهليئــة الآرعيــة نائــب رئيســوا ومقرر ــا.: معلومــات أواوــية -٦

ياً  وتُــدع  األ ــرا  إىل النظــر ااــاليون   مناملــبوم إىل حــني انتخــاب مــن  لآوــم.   ترشــيح  جــدِّ
 .نساء لشغل املناملب االنتخابية

__________ 

 (3) <www.unfccc.int/9088>. 
 (٤) <http://unfccc.int/8926>. 
 (5) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الآقرات. 
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املســائل املتعلقــة بربوتوكــول كيوتــو، يســتعاض عنــدما ملــاري اهليئــة الآرعيــة مواموــا  صــو  و  -7
عـــن أة عضـــو مـــن أعضـــاء مكتبوـــا يفثـــل دولـــة  رفـــاً   االتآاقيـــة ولكنوـــا،   ذلـــ  الوقـــت، ليســـت 

 .تنتخبه األ را    بروتوكول كيوتو من بني  ثليوا إ ا   رفاً   بروتوكول كيوتو بعضو
 ء مكتبوـــا   أقـــرب فرملـــة  كنـــة بعـــد: وـــُتدع  اهليئـــة الآرعيـــة إىل انتخـــاب أعضـــااغجـــراء -8

إىل انتخـــاب عضـــو إ ـــا    مكتبوـــا  وـــُتدع  اهليئـــة الآرعيـــةوعنـــد االقتضـــاء،  املشـــاورات. انتوـــاء
يفثــل دولــة  رفــاً   االتآاقيــة ولكنوــا ليســت  رفــاً    إذا كــانليحــل حمــل نائــب الــرئيس و/أو املقــرر 

 .بروتوكول كيوتو
  

 <www.unfccc.int/6558> معلومات إ افية
   

 برنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه -3 
 
اتآقــت اهليئــة الآرعيــة   دورهتــا األربعــني علــ  عــدد مــن األنشــطة الــج : معلومــات أواوــية -9

بتـــأثريات  نــريويب املتعلـــق ســب أن تضـــطل  لــا قبـــل دورهتــا ا امســـة واألربعــني   إ ـــار برنــامج عمـــل
مجـــ  املعلومـــات واملعـــار  علـــ   ـــ ه األنشـــطة وتركـــز  تغـــري املنـــاخ والقابليـــة للتـــأثر بـــه والتكيـــف معـــه.

ودون  ةوالو نيـــ ةولليلوــا ونشـــر ا الوـــتخداموا   دطـــي  التكيـــف وإجراءاتـــه علـــ  الصـــعد اغقليميـــ
 .بشرية واملوارد املائية والصحة، ااملة فيما يتعلق بالنظم البيئية واملستو نات الةالو ني
 لبـــت اهليئـــة الآرعيـــة إىل األمانـــة أيضـــاً أن تعـــد ، بتوجيـــه مـــن وكنشـــان مـــن  ـــ ه األنشـــطة،  -10
اهليئـة الآرعيــة وبالتعـاون مــ  جلنـة التكيــف وفريـق ا ــرباء املعـل بأقــل البلـدان  ــواً، ومبسـا ة مــن  ةرئيسـ

ـــة املنظمـــات أن تعـــد،  املراكـــز والشـــبكات اغقليميـــة،مبـــا فيوـــا  ،الشـــريكة لربنـــامج عمـــل نـــريويب املعني
 كـــ  تنظـــر فيوـــا اهليئـــة الآرعيـــة  بشـــأن األمـــور التاليـــة   حســـب االقتضـــاء، دراوـــات حـــاالت إفراديـــة

 .(٦)  ه الدورة
األدوات واألوـــاليب املتاحـــة واملنآـــ ة فيمـــا يتصـــل بعمليـــات دطـــي  التكيـــف الـــج  )أ( 

 النظم البيئية، واملستو نات البشرية، واملوارد املائية، والصحة؛تتناول املسائل األرب  التالية: 
الــج تتنـــاول  املماروــات اجليــدة والـــدروي املســتآادة مـــن عمليــات دطــي  التكيـــف )ب( 

، مبـــــا فيوــــا تلـــــ  املتعلقـــــة بالرملـــــد الــــنظم البيئيـــــة، واملســـــتو نات البشـــــرية، واملــــوارد املائيـــــة، والصـــــحة
 ؛والتقييم
يــــدة والــــدروي املســــتآادة املتعلقــــة بعمليــــات و ياكــــل ربــــ  دطــــي  املماروــــات اجل )ج( 

 الو ل واحملل . ينالتكيف عل  الصعيد

__________ 

 (٦) FCCC/SBSTA/2014/2 2٤، الآقرة. 
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النظــر   التقــدم احملــرز : وــتدع  اهليئــة الآرعيــة إىل النظــر   الوثــائق الــج أُعوــد ت للــدورة و اغجــراء -11
 .تنآي  األنشطة   إ ار برنامج عمل نريويب ما   فيقبل الدورة الثالثة واألربعني للويئة الآرعية 

  
FCCC/SBSTA/2015/4  Good practices and lessons learned in adaptation 

planning processes addressing ecosystems, human 

settlements, water resources and health, and in 

processes and structures for linking national and 

local adaptation planning: a synthesis of case 

studies. Note by the secretariat 
FCCC/SBSTA/2015/INF.8  Progress made in implementing activities under the 

Nairobi work programme on impacts, vulnerability 

and adaptation to climate change. Note by the 

secretariat 

 <www.unfccc.int/8036>  معلومات إ افية
   

 تقرير لجنة التكيف -4 
 
إىل جلنـــة التكيـــف أن    دورتـــه الســـابعة عشـــرة  لـــب مـــؤملر األ ـــرا : معلومـــات أواوـــية -12

 .(7)عن  ريـق اهليئـتني الآرعيتني يه تقارير ونويةتقدم إل
، حيـــُ ُعقـــد 2015التكيـــف   عـــام وكـــان مـــن املخطـــ  عقـــد اجتمـــاعني عـــاديني لل نـــة  -13

شـــــبان/فرباير، ووـــــُيعقد االجتمـــــا  الثـــــامن   الآـــــفة  27إىل  2٤االجتمـــــا  الســـــاب    الآـــــفة مـــــن 
ووـــائل حلقـــة عمـــل بشـــأن  ،(8)وعقـــدت الل نـــة، وفقـــاً  طـــة عملوـــا أيلول/وـــبتمرب. 12إىل  9 مـــن

 للخــرباءاً ( ووــتعقد اجتماعــ2015لذار/مــاري  ٤-2) التنآيــ  مــن أجــل لســني إجــراءات التكيــف
 (.2015أيلول/وبتمرب  8و 7) بشأن تعزيز وبل العيش والتنو  االقتصادة

جلنـــة التكيـــف لـــدعوة مـــن اهليئـــة الآرعيـــة للتنآيـــ    دورهتـــا  وإ ـــافة إىل ذلـــ ، اوـــت ابت  -1٤
 لتبــادل ا ــربات (9)، حلقــة عمـلواً فريـق ا ــرباء املعــل بأقـل البلــدان  ـاألربعـني ونظمــت، بالتعـاون مــ  

واملماروـــات اجليـــدة والـــدروي املســــتآادة والثغـــرات واالحتياجـــات   عمليــــة ملـــياغة وتنآيـــ  اطــــ  
. وعقــــدت 2015نيســــان/أبريل  17و 1٦وعقــــدت حلقــــة العمــــل  ــــ ه يــــوم   التكيــــف الو نيــــة.

  بون، بأملانيا.  2015حلقة العمل ومجي  االجتماعات الج نظمتوا جلنة التكيف اال عام 

__________ 

 .9٦، الآقرة 17-/م أ2املقرر  (7) 

 .<unfccc.int/7517>متاحة   املوق  التايل:  (8) 

 (9) FCCC/SBI/2014/8 10٦، الآقرة. 
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 وبنــاًء علــ  دعــوة مــن الــدورة الثانيــة واألربعــني للويئــة الآرعيــة للتنآيــ ، وــتقدم جلنــة التكيــف -15
  تقرير ـــا معلومـــات عـــن الطريقـــة الـــج اوـــت ابت لـــا لـــدعوة  ـــ ه اهليئـــة إىل مواملـــلة التعـــاون مـــ  

الناميـــة األ ـــرا       أفضـــل  ريقـــة لـــدعم البلـــدان الصـــندوق األاضـــر للمنـــاخ فيمـــا  ـــ  النظـــر
مــن أجــل عمليـة ملــياغة وتنآيــ  اطــ   الصــندوق األاضــر للمنـاخاملقـدم مــن ااصـول علــ  التمويــل 

 .التكيف الو نية
إىل  للتنآيـــ  واهليئـــة الآرعيـــة للمشـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة : وـــُتدع  اهليئـــة الآرعيـــةاغجـــراء -1٦

ينبثــق عــن تنآيــ  اطــة   تقريــر جلنــة التكيــف والتوملــية مبشــرو  اوــتنتاجات أو مشــرو  مقــرر النظــر 
 العشرين.ااادية و   دورته  عتمدهك  ينظر فيه مؤملر األ را  ويعملوا  

  
FCCC/SB/2015/2 Report of the Adaptation Committee 
 <www.unfccc.int/6053> معلومات إ افية

   
التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا: التقرير السنوي المشترك للجنةة تطوير  -5 

 التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ
 
الل نــــة كــــل مــــن  يواملــــلأن    دورتــــه العشــــرين قــــرر مــــؤملر األ ــــرا : معلومــــات أواوــــية -17

ــــة املعنيــــة بالتكنولوجيــــا ومركــــز  عــــن  إعــــداد تقريــــر وــــنوة مشــــفيشــــبكة تكنولوجيــــا املنــــاخ و التنآي ي
 .(10)الآرعيتنيإىل مؤملر األ را  عن  ريق اهليئتني  وتقديفه اأنشطتوما وأدائوما ملواموم

املعنيــة بالتكنولوجيــا أن تقــدم  إىل الل نــة التنآي يــة مــؤملر األ ــرا    دورتــه العشــرين  لــبو  -18
نتـــائج عمليـــات تقيـــيم االحتياجـــات التكنولوجيـــة، وبـــاألا  اطـــ   لويـــل توجيوـــات بشـــأن وـــبل
ـــــة، ـــــ  ا إىل العمـــــل التكنولوجي ـــــة األمـــــر مشـــــاري  يفكـــــن تنآي ـــــراً م   اي ـــــ، وأن تقـــــدم تقري اً عـــــن رحلي

 .(11)منومالكل  الثالثة واألربعني   الدورةاوتنتاجاهتا األولية إىل اهليئتني الآرعيتني 
والتوملــــية دورة، لـــالآرعيتـــان إىل النظــــر   الوثـــائق الـــج أعــــدت ل : وـــُتدع  اهليئتــــاناغجـــراء -19
 ااادية والعشرين.  دورته  عتمدهينظر فيه مؤملر األ را  ويك  شرو  مقرر  مب
 

FCCC/SB/2015/1 Joint annual report of the Technology Executive 

Committee and the Climate Technology Centre and 

Network for 2015 
FCCC/SB/2015/INF.3 Guidance on enhanced implementation of the results of 

technology needs assessments: interim report by the 

Technology Executive Committee 

 <www.unfccc.int/6053> معلومات إ افية

__________ 

 .٤، الآقرة 20-/م أ17 املقرر (10) 
 .13، الآقرة 20-/م أ17 املقرر (11) 
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 بالزراعة تعلقةالمسائل الم -6 
 
األربعــــني نظر ــــا   املســــائل الثانيــــة و واملــــلت اهليئــــة الآرعيــــة   دورهتــــا : معلومــــات أواوــــية -20

 مــن الوثيقــة 89-87 الآقــرات  أعماهلــا املشــار إليوــا واملــل املتعلقــة بالزراعــة والصــت إىل أ ــا وت
FCCC/SBSTA/2014/2
واتآقــت اهليئــة الآرعيــة علــ  أن تنظــر اــال دورهتــا الثالثــة واألربعــني   . (12)

 .(1٤)واألربعنيالثانية  دورهتا أثناء (13)املتعلقة حبلقج العمل املعقودتنيالتقارير 
: وــــتدع  اهليئــــة الآرعيــــة إىل النظــــر   املعلومــــات الــــواردة   الوثــــائق الــــج أُعــــدت اغجــــراء -21

 أة إجراءات أارى ترا ا مناوبة.للدورة ولديد 
  

FCCC/SBSTA/2015/INF.6 Report on the workshop on the development of early 

warning systems and contingency plans in relation to 

extreme weather events and their effects such as 

desertification, drought, floods, landslides, storm surge, 

soil erosion and saline water intrusion. Note by the 

secretariat 
FCCC/SBSTA/2015/INF.7 Report on the workshop on the assessment of risk and 

vulnerability of agricultural systems to different climate 

change scenarios at regional, national and local levels, 

including but not limited to pests and diseases. Note by 

the secretariat 

 <www.unfccc.int/8793> معلومات إ افية
   

ر المرتبطةةة اللجنةةة التنفيذيةةة  ليةةة واروةةو الدوليةةة المعنيةةة بالخسةةائر واأل ةةرا تقريةةر -7 
 بتأثيرات تغير المناخ

 
اطــة العمــل األوليــة لآــفة وافــق مــؤملر األ ــرا    دورتــه العشــرين علــ  : معلومــات أواوــية -22

التنآي يــــة  ليــــة واروــــو الدوليــــة املعنيــــة با ســــائر واأل ــــرار املرتبطــــة بتــــأثريات تغــــري الســــنتني لل نــــة 
تــني و لــب إىل الل نــة التنآي يــة أن تقــد م تقريــراً وــنوياً إىل مــؤملر األ ــرا  عــن  ريــق اهليئ .(15)املنــاخ

   ووـــتعقد الل نـــة التنآي يـــة اجتماعوـــا األول. (1٦)، وأن تعـــد توملـــيات حســـب االقتضـــاءالآـــرعيتني
 أيلول/وبتمرب   بون. 2٦إىل  2٤الآفة من 

__________ 

 (12) FCCC/SBSTA/2015/2 25، الآقرة. 
 .88، الآقرة FCCC/SBSTA/2014/2انظر الوثيقة  (13) 
 (1٤) FCCC/SBSTA/2015/2 27، الآقرة. 

 .1، الآقرة 20-/م أ2 املقرر (15) 

 .٤، الآقرة 20-/م أ2 املقرر (1٦) 
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، والتوملــية مبشــرو  الل نــة التنآي يــة: وــُتدع  اهليئتــان الآرعيتــان إىل النظــر   تقريــر اغجــراء -23
كـ  ينظـر فيـه مـؤملر األ ـرا  ويعتمـده   ينبثق عـن تنآيـ  اطـة عملوـا  اوتنتاجات أو مشرو  مقرر 

 العشرين.ااادية و دورته 
  

FCCC/SB/2015/3 Report of the Executive Committee of the Warsaw 

International Mechanism for Loss and Damage associated 

with Climate Change Impacts 
 <www.unfccc.int/6056> و <www.unfccc.int/7545> معلومات إ افية

   
 بالعلم واالوتعراض تعلقةالمسائل الم -8 

 
 البحوث والمراقبة المنهجية )أ( 

مواملـــلة تركيـــز    دورهتـــا الســـابعة والثاثـــني علـــ  اتآقـــت اهليئـــة الآرعيـــة: معلومـــات أواوـــية -2٤
 ةاملنو يـ راقبـةسـنة، وعلـ  املال الـدورات   النعقـادألوىل آـفة االعملوا عل  مو و  البحـوث اـال 

 .(17)آفة الثانيةالاال 
 أمانــــة النظــــام العــــامل  ملراقبــــة املنــــاخإىل والثاثـــني  ســــابعةدورهتــــا الاهليئــــة الآرعيــــة    و لبـــت -25

ثالــُ التقريــر الحبلــول موعــد دورهتــا الثالثــة واألربعــني  2015إليوــا   عــام م تقــد أن )النظــام العــامل (
   دورهتــا اااديــة واألربعــني وأشــارت اهليئــة الآرعيــة .(18)عــن مــدى كآايــة الــنظم العامليــة ملراقبــة املنــاخ

إىل التقــدم الــ ة أحــرزه النظــام العــامل    إعــداد تقريــر ااالــة الــ ة وــُيعرض عليوــا   دورهتــا الثالثــة 
والتقــدم احملــرز   العــامل   املراقبــة نظــام كآايــةتقيــيم مــدى  ويتضــمن تقريــر ااالــة  ــ ا . (19)واألربعــني
 .لتنآي  النظام العامل  ملراقبة املناخ 2010اطة عام تنآي  
بــاعتزام أمانــة النظــام العــامل  تنظــيم حلقــة  اهليئــة الآرعيــة   دورهتــا اااديــة واألربعــني رحبــتو  -2٦

بغـرض لديـد وـبل تعزيـز ومـ  األمانـة،  هليئة ااكومية الدوليـة املعنيـة بتغـري املنـاخام   عمل، بالتعاون
 نـــاخ متغـــريملأ ـــب وـــيما   البلـــدان الناميـــة، دعمـــاً للت املراقبـــة املنو يـــة والقـــدرات ذات الصـــلة، وال

   2015شـــبان/فرباير  12إىل  10وعقـــدت حلقـــة العمـــل املـــ كورة   الآـــفة مـــن  يـــف معـــه.والتك
أمانــة النظــام العــامل  ملراقبــة املنــاخ إىل تقــد     دورهتــا اااديــة واألربعــني اهليئــة الآرعيــةبــون. ودعــت 

 .(20)واألربعنيدورهتا الثالثة موعد تقرير إليوا عن حلقة العمل حبلول 

__________ 

 (17) FCCC/SBSTA/2012/5 ٤٦، الآقرة. 
 (18) FCCC/SBSTA/2012/5 37، الآقرة. 
 (19) FCCC/SBSTA/2014/5 37، الآقرة. 

 (20) FCCC/SBSTA/2014/5 39، الآقرة. 
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الل نـــة املعنيـــة بســـواتل رملـــد األرض    دورهتـــا اااديـــة واألربعـــني إىل اهليئـــة الآرعيـــةو لبـــت  -27
رير عـــن التقـــدم اتقـــ ،  دورهتـــا الثالثـــة واألربعـــني ودوراهتـــا الاحقـــة، حســـب االقتضـــاء إليوـــا متقـــد أن

  اوـت ابتوا املنسـقة لاحتياجـات تقـوم بعمليـات املراقبـة العامليـة الـج ال ة أحرزته وكاالت الآضـاء 
   .(21)االتآاقيةالناشئة عن  ذات الصلة

املنظمـــة العامليـــة لارملـــاد اجلويـــة أن    دورهتـــا اااديـــة واألربعـــني إىل اهليئـــة الآرعيـــةو لبـــت  -28
غ ـار العـامل  للخـدمات ت عـن التقـدم احملـرز   تنآيـ  امعلومـا ة واألربعـنيثالثـال هتا  دور  إليوا تقدم

 .(22)املنااية
العـــامل  ملراقبـــة املعلومـــات الــواردة مـــن أمانـــة النظــام  (23)  املوقـــ  الشــبك  لاتآاقيـــةووــتتاح  -29

 املنـــاخ، والل نـــة املعنيـــة بســـواتل رملـــد األرض، واملنظمـــة العامليـــة لارملـــاد اجلويـــة اوـــت ابة للـــدعوات
 .عاهأ 28-25 املشار إليوا   الآقرات

ة الآرعيــة إىل اغحا ــة علمــاً باملعلومــات الــواردة، والنظــر   املســائل : وــتدع  اهليئــاغجــراء -30
وتقــــد  ادمــــة راقبــــة ، ولديــــد إجــــراءات أاــــرى لـــد  تعزيــــز عمليــــات املةاملنو يــــ راقبــــةاملتعلقـــة بامل

 أفضل تليب االحتياجات الناشئة مبوجب االتآاقية.
  

<www.unfccc.int/3462>   معلومات إ افية و  <www.unfccc.int/7482> 
   

 20١5-20١3اوتعراض الفترة  (ب) 
: قـــرر مـــؤملر األ ـــرا  أن يســـتعرض دوريـــاً مـــدى كآايـــة اهلـــد  العـــامل  معلومـــات أواوـــية -31

دعم مــن وبــ ،(25)مبســاعدة اهليئتــني الآــرعيتني ،(2٤)الطويــل األجــل والتقــدم اغمجــايل احملــرز  ــو لقيقــه
 .(2٦)حوار ا رباء املنظ م

حــوار  وقــد بــدأت اهليئتــان الآرعيتــان   الــدورة الثانيــة واألربعــني لكــل منومــا النظــر   تقريــر -32
اجتماعـات حـوار ا ـرباء  ال ة يتضمن جتميعاً وملخصاً تقنيـاً للتقـارير املـوجزة عـن ،(27)ا رباء املنظ م

 تــانقــت اهليئواتآ .(28)2015-2013املــنظم والتقــارير املقدمــة مــن األ ــرا  بشــأن اوــتعراض الآــفة 
__________ 

 (21) FCCC/SBSTA/2014/5 ٤0، الآقرة. 
 (22) FCCC/SBSTA/2014/5 ٤1، الآقرة. 
 (23) <http://unfccc.int/7482.php> و<http://unfccc.int/3462.php>. 
 .79، الآقرة 18-/م أ1 ، واملقرر138، الآقرة 1٦-/م أ1 املقرر (2٤) 
 .1٦2، الآقرة 17-/م أ2املقرر  (25) 
 .8٦و 85تان الآقر ، 18-/م أ1 املقرر (2٦) 
 (27) FCCC/SB/2015/INF.1. 
 .113، الآقرة FCCC/SBI/2015/10، و37، الآقرة FCCC/SBSTA/2015/2انظر الوثيقتني  (28) 

http://unfccc.int/
http://unfccc.int/
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 الـدورة الثالثـةعلـ  مواملـلة النظـر    ـ ه املسـألة   لكل منوما واألربعني  الدورة الثانية   تانالآرعي
 .(29)لكل منوماواألربعني 

لـد  إكمـال نظر ـا وتقـد  : وُتدع  اهليئتان الآرعيتـان إىل النظـر    ـ ه املسـألة اغجراء -33
 األ را    دورته ااادية والعشرين.تقرير عن اوتنتاجاهتما إىل مؤملر 

  
 <www.unfccc.int/6998> معلومات إ افية

   
 تأثير تنفيذ تدابير التصدي -9 

 
 المنتدى وبرنامج العمل )أ( 

ااتُــــتم اوــــتعراض عمــــل املنتــــدى وبرنــــامج العمــــل املتعلــــق بتــــأثري تنآيــــ  : معلومــــات أواوــــية -3٤
منــ  الــدورة وناقشــت األ ــرا ، . (30)تنيالآــرعي تــنيمــن اهليئتــدابري التصــدة   الــدورة األربعــني لكــل 

.  ريقـــة املضـــ  قـــدماً بالعمـــل املتعلـــق لـــ ه املســـألة اااديـــة واألربعـــني لكـــل مـــن اهليئتـــني الآـــرعيتني،
نــ  مشــرو  املقــرر وقــررت اهليئتــان الآرعيتــان، اــال الــدورة الثانيــة واألربعــني لكــل منومــا، النظــر   

 .(31)  الدورة الثالثة واألربعني لكل منوما FCCC/SB/2015/L.2يقة الوث الوارد   مرفق
ســـــوز  إليـــــه اهليئتـــــان الآرعيتـــــان   الـــــدورة الثانيـــــة واألربعـــــني لكـــــل منومـــــا، وحســـــبما دعـــــت -35

بشأن موامللة و ـ  برنـامج العمـل املتعلـق بتـأثري تنآيـ  تـدابري التصـدة  (32)لا را  أن تقدم لراء ا
FCCC/SB/2015/L.2فق الوثيقة النحو املآصل   مر و رائق تنآي ه عل  

(33). 
شـرو  مقـرر بشـأن  ـ ه املسـألة كـ  ينظـر التوملـية مب: وُتدع  اهليئتـان الآرعيتـان إىل اغجراء -3٦

 العشرين.ااادية و  فيه مؤملر األ را  ويعتمده   دورته
  

 <www.unfccc.int/4908> معلومات إ افية
   

 من بروتوكول كيوتو 2من المادة  3المسائل المتعلقة بالفقرة  )ب( 
علـــ  النظـــر    ـــ ه    دورهتـــا الثانيـــة واألربعـــني اتآقـــت اهليئـــة الآرعيـــة: معلومـــات أواوـــية -37

املسألة مقفنة بالبند الآرع  املشـفي بـني جـدويل أعمـال اهليئتـني الآـرعيتني واملعنـون  املنتـدى وبرنـامج 
__________ 

 .11٤، الآقرة FCCC/SBI/2015/10، و38، الآقرة FCCC/SBSTA/2015/2انظر الوثيقتني  (29) 

 (30) FCCC/SBSTA/2014/2 و99، الآقرة ، FCCC/SBI/2014/8 178، الآقرة. 
 (31) FCCC/SBSTA/2015/2 ٤3، الآقرة. 
مب رد قيام األ را  بتحميل ا راء الج تقدموا، تصـبح  ـ ه األاـرية متاحـة علـ  بوابـة االتآاقيـة علـ  املوقـ  الشـبك   (32) 

 .<www.unfccc.int/5900> التايل
 (33) FCCC/SBSTA/2015/2 ٤2، الآقرة. 
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مواملـلة مشــاوراهتا أيضـاً علـ   اتآقـت اهليئـة الآرعيــةو  منتـدى مشـفي بــني اهليئتـني. العمـل ، وذلـ   
 .(3٤)ة واألربعني بشأن كيآية تناول   ه املسألةثالث  دورهتا ال

 : وتدع  اهليئة الآرعية إىل االتآاق عل  كيآية تناول   ه املسألة.اغجراء -38
  

 القضايا المنهجية بموجب االتفاقية -١0 
 

منهجيةةات اإلبةةال  عةةن المعلومةةات الماليةةة مةةن جانةةب األطةةراف المدرجةةة فةةي المرفةةق األول  )أ( 
 لالتفاقية

ملديـد املوعـد النوـائ  لواليـة اهليئـة   دورتـه العشـرين مـؤملر األ ـرا   قـرر: معلومات أواوـية -39
لويئــة الآرعيـــة ل يتســـىبســنة واحـــدة حــ   17-/م أ2مــن املقـــرر  19الآرعيــة املشـــار إليوــا   الآقـــرة 

  دورتــه اااديــة  ويعتمــده مــؤملر األ ــرا  كــ  ينظــر فيــه  بشــأن  ــ ه املســألةالتوملــية مبشــرو  مقــرر 
 .(35)والعشرين

بغيــة  دورةالــاألمانــة أن تــنظم حلقــة عمــل تقنيــة مشــفكة اــال  إىل و لــب مــؤملر األ ــرا  -٤0
اهليئتـني الآـرعيتني والل نـة الدائمـة  رعايـة إرشاد أعمال اهليئة الآرعية بشأن   ه املسـألة، وذلـ  لـت

ــــل ــــة بالتموي ــــة بالتمويــــلإىل اً أيضــــمــــؤملر األ ــــرا  و لــــب .(3٦)املعني ــــة الدائمــــة املعني أن تــــدرج  الل ن
توملــياهتا بشــأن  ــ ه املســالة   التقريــر الســنوة الــ ة وــتقدمه إليــه   دورتــه اااديــة والعشــرين، مــ  

ة عـن عملوـا دثـمعلومـات حم إىل الل نـة نآسـوا أن تقـدماً و لب أيضـ .(37)مراعاة نتائج حلقة العمل
 .(38)ك  تنظر فيوا  بشأن   ه املسألة إىل اهليئة الآرعية   دورهتا الثالثة واألربعني

أعــاه بــالتزامن مــ  الــدورة الثانيــة  ٤0ونظمــت األمانــة حلقــة العمــل املشــار إليوــا   الآقــرة  -٤1
 املتشـــاركنيوالرئيســـني  توجيـــه مـــن رئيســـ  اهليئتــني الآـــرعيتنيبواألربعــني لكـــل مـــن اهليئتـــني الآــرعيتني، و 

. ورحبــــت اهليئــــة الآرعيــــة   دورهتــــا الثانيــــة واألربعــــني حبلقــــة العمــــل لل نــــة الدائمــــة املعنيــــة بالتمويــــل
املشــــار إليوــــا    إىل تلقــــ  املعلومــــات احملدثــــة وأعربــــت عــــن تطلعوــــا (39)والوثــــائق الــــج أُعــــدت هلــــا

ونظــرت الل نــة الدائمــة    ــ ه املســألة، . (٤0)لل نــة الدائمــة املعنيــة بالتمويــلأعــاه مــن ا ٤0 الآقــرة
 .(٤1)مبا   ذل  نتائج حلقة العمل، اال اجتماعيوا العاشر وااادة عشر

__________ 

 (3٤) FCCC/SBSTA/2015/2٤٤ ، الآقرة. 
 .1، الآقرة 20-/م أ11املقرر  (35) 
 .5و ٤تان ، الآقر 20-/م أ11املقرر  (3٦) 
 .٦، الآقرة 20-/م أ11املقرر  (37) 
 .7 ، الآقرة20-/م أ11املقرر  (38) 
 (39) FCCC/SBSTA/2015/2 ٤7و ٤٦، الآقرتان. 
 (٤0) FCCC/SBSTA/2015/2 50و ٤8، الآقرتان. 
 (٤1) FCCC/CP/2015/8. 
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، مــ  مــن جــدول األعمــال الآرعــ  وــُتدع  اهليئــة الآرعيــة إىل النظــر    ــ ا البنــد: اغجــراء -٤2
أعـاه، لـد  التوملـية مبشـرو  مقـرر كـ  ينظـر  ٤1و ٤0الآقـرتني  مراعاة املعلومـات املشـار إليوـا  

 فيه املؤملر ويعتمده   دورته ااادية والعشرين.
  

 <www.unfccc.int/8892> معلومات إ افية
   

 واجهة بيانات غازات الدفيئة )ب( 
األمانــة أن جتــرة  إىل  لبــت اهليئــة الآرعيــة،   دورهتــا الثامنــة والثاثــني،: معلومــات أواوــية -٤3

أة تغيــــريات تقنيــــة  ــــرورية علــــ  واجوــــة بيانــــات غــــازات الدفيئــــة، إذا  2015حبلــــول حزيران/يونيــــه 
ــد ت  املبــادت التوجيويــة )املنق حــة( غعــداد الباغــات الو نيــة املقد مــة مــن األ ــرا  املدرجــة  مــا اعُتمو

لاتآاقيــــة اغ اريــــة بشــــأن اغبــــامل عــــن   املرفــــق األول لاتآاقيــــة، اجلــــزء األول: املبــــادت التوجيويــــة 
اً ر نـ، وذلـ      الـدورة التاوـعة عشـرة ملـؤملر األ ـرا النبعاثـات غـازات الدفيئـة قوائم اجلرد السـنوية
 .(٤2)بتوافر املوارد املالية

  دورهتــا التاوــعة والثاثــني إىل الطلــب الــ ة أعربــت عنــه   الــدورة اهليئــة الآرعيــة  وأشــارت -٤٤
دورهتـــا تطـــوير الواجوـــة    زيـــادةنظر ـــا   املســـائل املتعلقـــة بالثامنـــة والثاثـــني واتآقـــت علـــ  مواملـــلة 

 .(٤3)الثالثة واألربعني
املبـــادت التوجيويـــة املنقحـــة املتعلقـــة  ،19-/م أ2٤ واعتمـــد مـــؤملر األ ـــرا ، مبوجـــب املقـــرر -٤5

املـــوارد املاليـــة الـــواردة   لكـــن، حـــ  ا ن، ا تكـــن أعـــاه. 38املشـــار إليوـــا   الآقـــرة بتقـــد  التقـــارير 
 كافية الوتكمال التغيريات الازمة.

 مــن جــدول األعمــال وــُتدع  اهليئــة الآرعيــة إىل إرجــاء النظــر    ــ ا البنــد الآرعــ : اغجــراء -٤٦
 الرابعة واألربعني.ورهتا إىل د
  

 <http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php> معلومات إ افية
   

 االنبعاثات الناجمة عن الوقود المستخدم في الطيران والنقل البحري الدوليين )ج( 
أمـــانج منظمـــة الطـــريان الثانيـــة واألربعــني  اهليئــة الآرعيـــة   دورهتـــا تدعـــ: معلومــات أواوـــية -٤7

املـدين الـدويل واملنظمـة البحريـة الدوليـة إىل مواملـلة إبـامل اهليئـة الآرعيـة   دوراهتـا املقبلـة عمـا أ زتــاه 

__________ 

 (٤2) FCCC/SBSTA/2013/3 121، الآقرة. 

 (٤3) FCCC/SBSTA/2013/5 8٦، الآقرة. 



 FCCC/SBSTA/2015/3 

 

14/21 GE.15-15458 

 

مـــن عمـــل ذة ملـــلة للتصـــدة لانبعاثـــات النامجـــة عـــن اوـــتخدام الوقـــود   الطـــريان والنقـــل البحـــرة 
 .(٤٤)الدوليني

لومـــات الـــواردة   التقـــارير املقدمـــة اغحا ـــة علمـــاً باملعإىل  وـــُتدع  اهليئـــة الآرعيـــة: اغجـــراء -٤8
 من أمانج منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية.

  
FCCC/SBSTA/2015/MISC.5 Information relevant to emissions from fuel used for 

international aviation and maritime transport. Submissions 

from international organizations 

 <www.unfccc.int/1057> معلومات إ افية
   

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو -١١ 
 

علةةةةة   8-/م أإ١والمقةةةةةرر  7-/م أإ4إلةةةةة   7-/م أإ2انعكاوةةةةةات تنفيةةةةةذ المقةةةةةررات مةةةةةن  )أ( 
تلةة  المقةةررات السةةابقة المتعلقةةة بالقضةةايا المنهجيةةة المرتبطةةة ببروتوكةةول كيوتةةو  بمةةا فيهةةا 

 من بروتوكول كيوتو 8و 7و 5المتصلة بالمواد 
  اوـــت ابة للطلبـــات الصـــادرة عـــن مـــؤملر األ را /اجتمـــا  األ ـــرا  : معلومـــات أواوـــية -٤9
وملاشــــياً مــــ  االوــــتنتاجات ذات الصــــلة ، (٤8)والعاشــــرة (٤7)والتاوــــعة (٤٦)والثامنــــة (٤5)الســــابعة هدوراتــــ

ثانيــــة   دورهتــــا ال اهليئــــة الآرعيــــة، واملــــلت   دورهتــــا اااديــــة واألربعــــني هليئــــة الآرعيــــةاالصــــادرة عــــن 
 7-/م أإ٤إىل  7-/م أإ2واألربعـــني عملوـــا املتعلـــق بتقيـــيم ومعاجلـــة انعكاوـــات تنآيـــ  املقـــررات مـــن 

علـــ  املقـــررات الســـابقة املتعلقـــة بالقضـــايا املنو يـــة املرتبطـــة بربوتوكـــول كيوتـــو، مبـــا  8-م أإ/1واملقـــرر 
 .من بروتوكول كيوتو 8و 7و 5 تل  املتصلة باملواد فيوا
البنـــد الآرعــــ  مـــن جــــدول ا املن ــــز   إ ـــار  ــــ اً وأحـــرزت اهليئــــة الآرعيـــة تقــــدما   عملوـــ -50

   اا تســـــتط  إكمالـــــه، واتآقـــــت علـــــ  مواملـــــلة النظـــــر   املســـــائل املشـــــار إليوـــــا لكنوـــــ األعمـــــال
املـرفقني    ينالـوارد يناملقـرر   مشـروع  اي نصـعلـ  أوـ الثالثة واألربعنياً أعاه   دورهت ٤9 الآقرة

إىل مــــــــؤملر  يناملقـــــــرر   مشـــــــروعإحالـــــــة  لـــــــد  FCCC/SBSTA/2015/L.13 لوثيقـــــــةلاألول والثـــــــاين 
   .  دورته ااادية عشرةويعتمد ا ا ك  ينظر فيوماأل را /اجتما  األ را   

__________ 

 (٤٤) FCCC/SBSTA/2015/2 58، الآقرة. 
 .9، الآقرة 7-م أإ/1املقرر  (٤5) 
 .٦، الآقرة 8-م أإ/2املقرر  (٤٦) 
 (٤7) FCCC/KP/CMP/2013/9 3٦، الآقرة. 
 (٤8) FCCC/KP/CMP/2014/9 3٤، الآقرة. 
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القائمــة بــني  ــ ا البنــد مــن  الفابطــات وإذ أكــدت اهليئــة الآرعيــة   دورهتــا الثانيــة واألربعــني -51
أشـارت إىل أن )ب( مـن جـدول األعمـال، 11جدول األعمال وما يعـاج  مـن مسـائل   إ ـار البنـد 

بتحديـــد  ةكميـــات  لـــديوا التزامـــ تاملتطلبـــات املتعلقـــة بـــاأل را  املدرجـــة   املرفـــق األول الـــج ليســـ
   وثيقـة وـولة االوـتعمالاالنبعاثات واآضوا   فـفة االلتـزام الثانيـة لربوتوكـول كيوتـو وـو  تـدرج 

البنــد بعــد ااتتـام  ،(٤9)وـا األمانـة، وفقــاً ملـا اتآــق عليـه   الــدورة اااديـة واألربعـني للويئــة الآرعيـةجتمِّع
ائمــة الــج تتنــاول احملاوــبة واغبــامل الآــرو  امل مــن جــدول أعمــال اهليئــة الآرعيــة  )ب( 11الآرعــ  

 .(50)واالوتعراض والتسويات
علــ  إحالــة مشــرو    دورهتــا الثانيــة واألربعــني اتآقــت اهليئــة الآرعيــة وباغ ــافة إىل ذلــ ،  -52

االوــــتعراض عمليــــات مقــــرر بشــــأن برنــــامج تــــدريب أعضــــاء أفرقــــة اــــرباء االوــــتعراض املشــــاركني   
بروتوكــــول كيوتــــو، كـــ  ينظــــر فيــــه مـــؤملر األ را /اجتمــــا  األ ــــرا   مـــن 8مبوجــــب املــــادة  الســـنوة

 .(51)ويعتمده   دورته ااادية عشرة
 ٤9املســـائل املشـــار إليوـــا   الآقـــرة  : وـــُتدع  اهليئـــة الآرعيـــة إىل مواملـــلة النظـــر  اغجـــراء -53

كــ   اتمقــرر  اري شـالتوملــية مبلـد  أعــاه  50علــ  أوـاي النصــني املشـار إليومــا   الآقـرة أعـاه 
   .ا مؤملر األ را /اجتما  األ را  ويعتمد ا   دورته ااادية عشرةوينظر في

  
 FCCC/SBSTA/2015/L.13, annexes I and II معلومات إ افية

   
متطلبةةات المحاوةةبة واإلبةةال  واالوةةتعراض الخااةةة بةةاألطراف المدرجةةة فةةي المرفةةق األول  )ب( 

بتحديةةةةةد االنبعاثةةةةةات وتفضةةةةةها فةةةةةي فتةةةةةرة  ةكميةةةةة  اتالتزامةةةةة التةةةةةي ليسةةةةةت لةةةةةديها لالتفاقيةةةةةة
 الثانية االلتزام

حيـــدد املرفـــق بـــاء لربوتوكـــول كيوتـــو، الـــوارد   تعـــديل الدوحـــة لربوتوكـــول  : معلومـــات أواوـــية -5٤
(، لعـــدد مـــن األ ـــرا  املدرجـــة   املرفـــق األول، قيمـــة التـــزام  ، املرفـــق األول8-/م أإ1املقـــرر )كيوتـــو 

ت واآضــــوا   فــــفة االلتــــزام األوىل، ولكــــن لــــيس   فــــفة االلتــــزام الثانيــــة. كمــــ  بتحديــــد االنبعاثــــا
ــاتُّ وفقــاً ملــا و    دورهتــا الثانيــة واألربعــني النظــر  ت اهليئــةواملــل (52)واألربعــنياااديــة  ةدور الــ   عليــه قآو

 . را تل  األ  متطلبات احملاوبة واغبامل واالوتعراض ا املة ب

__________ 

 (٤9) FCCC/SBSTA/2014/5 82، الآقرة. 
 (50) FCCC/SBSTA/2015/2 ٦2، الآقرة. 
 (51) FCCC/SBSTA/2015/2/Add.2. 
 (52) FCCC/SBSTA/2014/5 83، الآقرة. 
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  النظـــــر   تلــــ  املتطلبــــات إىل جانـــــبيــــة واألربعــــنيثاندورهتـــــا ال   اهليئــــة الآرعيــــة وبــــدأت -55
مواملـــلة  واتآقـــت علـــ  ،FCCC/TP/2014/6 القضـــايا احملـــددة   الآصـــل ا ـــامس )زاة( مـــن الوثيقـــة

 .(53)النظر فيوا اال دورهتا الثالثة واألربعني
تلــ  املســائل، مــ  مراعــاة النصــو   : وــُتدع  اهليئــة الآرعيــة إىل مواملــلة النظــر  اغجــراء -5٦

، لـــد  التوملـــية مبشـــرو  مقـــرر كـــ  ينظـــر فيـــه FCCC/SBSTA/2015/L.10الـــواردة   مرفـــق الوثيقـــة 
 .  دورته ااادية عشرة ويعتمدهمؤملر األ را /اجتما  األ را  

  
 <FCCC/TP/2014/6, chapter V.G, <unfccc.int/1029  معلومات إ افية

<unfccc.int/8525>و 
   

مكةةرراا ثانيةةاا( مةةن تعةةديل الدوحةةة  7  الفقةةرة 3إيضةةاح الةةنو الةةوارد فةةي الفةةرا زاي )المةةادة  )ج( 
لبروتوكةةةول كيوتةةةو  ال وةةةيما المعلومةةةات المقةةةةرر اوةةةتخدامها لتحديةةةد  متووةةة  االنبعاثةةةةات 

 السنوية للسنوات الثالث األول  من فترة االلتزام السابقة 
 8-/م أإ1األ را /اجتمــــا  األ ـــــرا  مبوجــــب املقـــــرر  اعتمـــــد مــــؤملر: معلومــــات أواوــــية -57

 8-/م أإ1لمقـــرر لويـــن  الآـــر  زاة مـــن املرفـــق األول حـــة(. تعـــديًا لربوتوكـــول كيوتـــو )تعـــديل الدو 
 3 مكـرراً مـن املـادة 7الآقـرة التاليـة بعـد الآقـرة تُـدرج مكـرراً ثانيـاً.  7، الآقـرة 3عل  ما يل :  املـادة 

حيــو ل إىل حســاب اغلغــاء ا ــا  بطــر  مــدرج   املرفــق األول أة  .ثانيــاً  مكــرراً  7مــن الربوتوكــول: 
فرق إسايب بني الكميـة املسـندة إىل ذلـ  الطـر    فـفة االلتـزام الثانيـة ومتووـ  االنبعاثـات السـنوية 

 ."للسنوات الثاث األوىل من ففة االلتزام السابقة مضروبًا   مثانية
، تو ــــيح كيآيــــة تآســــري 2013حزيران/يونيــــه  28لة مؤراــــة و لبــــت كازااســــتان،   روــــا -58

 ، ألن تطبيــق ذلــ  ااكــم قــد يــؤثر   كازااســتان.8-/م أإ1الآــر  زاة مــن املرفــق األول مــن املقــرر 
و لــــب الطــــر  إ ــــافة بنــــد إىل جــــدول األعمــــال املؤقــــت للــــدورة التاوــــعة ملــــؤملر األ را /اجتمــــا  

مكــــرراً ثانيــــاً( مــــن تعــــديل الدوحــــة،  7، الآقــــرة 3دة األ ــــرا  بشــــأن تو ــــيح نــــ  الآــــر  زاة )املــــا
ويما فيما يتعلـق بنـو  املعلومـات الـج وُتسـتخد م لتحديـد  متووـ  االنبعاثـات السـنوية للسـنوات  ال

 . الثاث األوىل من ففة االلتزام السابقة
رعيــة، الــج وأحــال مــؤملر األ را /اجتمــا  األ ــرا    دورتــه التاوــعة املســألة إىل اهليئــة الآ -59

وأحا ـــــت الـــــدورة  نظـــــرت   املســـــألة   دوراهتـــــا التاوـــــعة والثاثـــــني واألربعـــــني واااديـــــة واألربعـــــني.
أن بـ  دورهتـا اااديـة واألربعـني  اهليئـة الآرعيـة توملـيةالعاشرة ملؤملر األ را /اجتما  األ را  علماً ب

الثانيـــة    دورهتـــا اهليئـــة الآرعيـــةواتآقـــت  .النظـــر    ـــ ه املســـألة   دورهتـــا الثانيـــة واألربعـــني تواملـــل
علــــــ  مواملــــــلة النظــــــر    ــــــ ا البنــــــد الآرعــــــ  مــــــن جــــــدول األعمــــــال   دورهتــــــا الثالثــــــة  واألربعــــــني
__________ 

 (53) FCCC/SBSTA/2015/2 71، الآقرة. 
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مــــــــــ  مراعــــــــــاة ايــــــــــارات العناملــــــــــر ا املــــــــــة بــــــــــن  مشــــــــــرو  مقــــــــــرر وارد   مرفـــــــــــق  واألربعــــــــــني
FCCC/SBSTA/2015/L.11 الوثيقة

(5٤). 
أعــاه لــد   ٦0الــن  املشــار إليــه   الآقــرة  يــة إىل النظــر  : وــُتدع  اهليئــة الآرعاغجــراء -٦0

  دورتـــه اااديـــة  ويعتمـــدهمـــؤملر األ را /اجتمـــا  األ ـــرا  التوملـــية مبشـــرو  مقـــرر كـــ  ينظـــر فيـــه 
 .عشرة
  

 FCCC/KP/CMP/2013/7 وFCCC/SBSTA/2015/L.11, annex معلومات إ افية

   
مةةةةن  4و 3األرا ةةةةي والحراجةةةةة بموجةةةةب الفقةةةةرتين اوةةةةتخدام األرا ةةةةي وتغييةةةةر اوةةةةتخدام  )د( 

 من بروتوكول كيوتو وبموجب آلية التنمية النظيفة 3 المادة
ـــــــه العاشـــــــرة    لـــــــب مـــــــؤملر األ را /اجتمـــــــا  األ ـــــــرا  : أواوـــــــية معلومـــــــات -٦1  إىلدورت

 مـــــن ٦  وـــــياق برنـــــامج العمـــــل املشـــــار إليـــــه   الآقـــــرة  ،التنآيـــــ ة  ليـــــة التنميـــــة النظيآـــــة اجمللـــــس
 1-/م أإ5، أن ســرة تقييمــاً ملــدى انطبــاق الطرائــق واغجــراءات الــواردة   املقــررين 7-/م أإ2 املقــرر

 عـــناً يقـــدم تقريـــر  وأنعلـــ  أنشـــطة املشـــاري  الـــج تنطـــوة علـــ  جتديـــد الغطـــاء النبـــا ،  1-/م أإ٦و
 اهليئـــــة إىل و لــــب .عشــــرة اااديـــــة دورتــــه  إىل مــــؤملر األ را /اجتمـــــا  األ ــــرا   التقيــــيم نتي ــــة
 .(55)واألربعني الثالثة دورهتا   التقرير   ا   تنظر أن الآرعية
أعـــاه لـــد   ٦1التقريـــر املشـــار إليـــه   الآقـــرة  : وـــُتدع  اهليئـــة الآرعيـــة إىل النظـــر  اغجـــراء -٦2

 عشرة. مؤملر األ را /اجتما  األ را  ويعتمده   دورته اااديةالتوملية مبشرو  مقرر ك  ينظر فيه 
  

 <www.unfccc.int/1084> معلومات إ افية
   

 ا ليات السوقية وغير السوقية بموجب االتفاقية -١2 
 

 إطار للنةُُّهج المختلفة )أ( 
يــة واألربعــني برنــامج العمــل املتعلــق ثان  دورهتــا ال اهليئــة الآرعيــةواملــلت : معلومــات أواوــية -٦3

وملــــا كانــــت اهليئــــة  .18-/م أ1مــــن املقــــرر  ٤٦-٤1بو ــــ  إ ــــار للــــنُّوج املختلآــــة وفقــــاً للآقــــرات 
الآرعيــة غــري قــادرة علــ  التوملــل إىل اتآــاق بشــأن  ــ ه املســألة، في ــا وتواملــل النظــر فيوــا   دورهتــا 

 .من مشرو  النظام الداال  املعمول به 1٦ة واألربعني، وفقًا للمادة لثالثا

__________ 

 (5٤) FCCC/KP/CMP/2014/9 79، الآقرة. 
 .3-1ات ، الآقر 10-م أإ /7املقرر  (55) 
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ج عملوــــا املتعلــــق بو ــــ  إ ــــار للــــنُّوج : وــــُتدع  اهليئــــة الآرعيــــة إىل مواملــــلة برنــــاماغجــــراء -٦٤
 املختلآة.

  
 <www.unfccc.int/7551> معلومات إ افية

   
 النةُُّهج غير القائمة عل  السوق )ب( 

برنــامج العمــل املتعلــق  يــة واألربعــنيثان  دورهتــا ال اهليئــة الآرعيــةواملــلت : معلومــات أواوــية -٦5
وملـا كانـت اهليئـة الآرعيـة  .18-/م أ1مـن املقـرر  ٤7اً للآقـرة بو   ُ ج غري قائمـة علـ  السـوق وفقـ

ة لثــغــري قــادرة علــ  التوملــل إىل اتآــاق بشــأن  ــ ه املســألة، في ــا وتواملــل النظــر فيوــا   دورهتــا الثا
 .من مشرو  النظام الداال  املعمول به 1٦واألربعني، وفقًا للمادة 

املتعلـــق بو ـــ  ُ ـــج غـــري قائمـــة  ملوــاع : وـــُتدع  اهليئـــة الآرعيـــة إىل مواملـــلة برنـــامجاغجــراء -٦٦
 .عل  السوق

  
إ افيةمعلومات   <www.unfccc.int/7551> 

  
 ا لية اجلديدة القائمة عل  السوق )ج( 

برنــامج العمــل املتعلــق  يــة واألربعــنيثان  دورهتــا ال اهليئــة الآرعيــةواملــلت : معلومــات أواوــية ٦7
 50، وفقـــاً للآقـــرتني 17-/م أ2مـــن املقـــرر  83الآقـــرة بو ـــ   رائـــق وإجـــراءات لةليـــة احملـــددة   

وملا كانت اهليئة الآرعيـة غـري قـادرة علـ  التوملـل إىل اتآـاق بشـأن  ـ ه  .18-/م أ1من املقرر  51و
مــن مشــرو  النظــام  1٦ة واألربعــني، وفقــاً للمــادة لثــاملســألة، في ــا وتواملــل النظــر فيوــا   دورهتــا الثا

 .الداال  املعمول به
بو ــ   رائــق وإجــراءات املتعلــق  عملوــا : وــُتدع  اهليئــة الآرعيــة إىل مواملــلة برنــامجغجــراءا -٦8

 .17-/م أ2من املقرر  83لةلية احملددة   الآقرة 
 

 <www.unfccc.int/7551> معلومات إ افية
  

 تقارير األنشطة األترى -١3 
 

عنهةةةا بموجةةةب االتفاقيةةةة فيمةةةا التقريةةةر السةةةنوي عةةةن االوةةةتعراض التقنةةةي للمعلومةةةات المبلةةة   )أ( 
يتصةةل بتقةةارير فتةةرة السةةنتين والبالغةةات الوطنيةةة المقدمةةة مةةن األطةةراف المدرجةةة فةةي المرفةةق 

 األول لالتفاقية
تعـــد  األمانـــة ، 20-/م أ13 مـــن مرفـــق املقـــرر ٤٤و ٤0للآقـــرتني اً وفقـــ: معلومـــات أواوـــية -٦9

يلة أفرقــة اــرباء االوــتعراض، والتقريــر الســنوة تشــكاملتعلقــة باملعلومــات  مــا يلــ :تقريــراً وــنوياً يتضــمن 
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لاــر املعلومــات املتعلقــة باالوــتعراض التقــل للمعلومــات املبلــ  ، و رباء االوــتعراض الرئيســينياملتعلــق  ــ
عنوـــا مبوجـــب االتآاقيـــة فيمـــا يتصـــل بتقـــارير فـــفة الســـنتني والباغـــات الو نيـــة املقدمـــة مـــن األ ـــرا  

 .اقيةاملدرجة   املرفق األول لاتآ
 : وتدع  اهليئة الآرعية إىل اغحا ة علماً باملعلومات الواردة   التقرير.اغجراء -70
  

FCCC/SBSTA/2015/INF.5 Annual report on the technical review of information 

reported under the Convention related to biennial 

reports and national communications by Parties 

included in Annex I to the Convention. Note by the 

secretariat 

<www.unfccc.int/7534>  معلومات إ افية و  <www.unfccc.int/1095> 
   

التقريةةر السةةنوي عةةن االوةةتعراض التقنةةي لقةةوائم جةةرد غةةازات الدفيئةةة المقدمةةة مةةن األطةةراف  )ب( 
 المدرجة في المرفق األول لالتفاقية

تعــد  األمانــة تقريــراً وــنوياً يتضــمن لاــر املعلومــات املتعلقــة باالوــتعراض : معلومــات أواوــية -71
، غـــــازات الدفيئــــــة املقدمــــــة مــــــن األ ـــــرا  املدرجــــــة   املرفــــــق األول لاتآاقيــــــة قــــــوائم جــــــردلالتقـــــل 

الرئيســـيني  اـــرباء االوـــتعراضتشـــكيلة أفرقـــة اـــرباء االوـــتعراض وانتقـــاء ا ـــرباء و املتعلقـــة بواملعلومـــات 
 هتـــاوكآاء اقفاحـــات بشـــأن كيآيـــة لســـني نوعيـــة عمليـــات االوـــتعراض، و مـــن أجـــل أفرقـــة االوـــتعراض

 201٤نتـــائج عمليـــة اوـــتعراض القـــوائم املقدمـــة   عـــام  2015ويلخـــ  تقريـــر عـــام . (5٦)واواتســـاق
ات ، ال وـــيما التحـــدي2015ويتنــاول التحـــديات ا املـــة الــج تواجووـــا عمليـــة االوــتعراض   عـــام 

ومــا يليــه مــن تــأاري   ــوذج اغبــامل املوحــداملنق حــة مــن بر يــة  النســخةالــج يســببوا التــأار   تســليم 
 .األ را  املدرجة   املرفق األول لاتآاقيةا املة ب جرد غازات الدفيئة قوائم  تقد  

وتقــد  توجيوــات  التقريــر: وــتدع  اهليئــة الآرعيــة إىل النظــر   املعلومـات الــواردة   اغجـراء -72
جــــرد غــــازات  قــــوائمعمليــــة االوــــتعراض، ال وــــيما فيمــــا  ـــ  تنظــــيم اوــــتعراض  إىل األمانـــة بشــــأن

، مبـــا يشـــمل انتقـــاء األ ـــرا  املدرجـــة   املرفـــق األولاملقدمـــة مـــن  201٦و 2015لعـــام   الدفيئـــة
 ا رباء وتنسيق عمل أفرقة ارباء االوتعراض.

  
FCCC/SBSTA/2015/INF.9 Annual report on the technical review of greenhouse 

gas inventories of Parties included in Annex I to the 

Convention. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/2762> معلومات إ افية

__________ 

   .٤٤و ٤0املرفق، الآقرتان ، 20-أم  /13املقرر  (5٦) 
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المعلومةةات التقريةةر السةةنوي عةةن االوةةتعراض التقنةةي لقةةوائم جةةرد غةةازات الدفيئةةة وغير ةةا مةةن  )ج( 
  ١المقدمةةةة مةةةن األطةةةراف المدرجةةةة فةةةي المرفةةةق األول وفقةةةاا لمةةةا  ةةةو محةةةدد فةةةي المةةةادة 

   من بروتوكول كيوتو7 الفقرة
تعـــد  األمانـــة تقريـــراً وـــنوياً يتضـــمن لاـــر املعلومـــات املتعلقـــة باالوـــتعراض : معلومـــات أواوـــية -73

املقدمــة مــن األ ــرا  املدرجــة   املرفــق األول وغري ــا مــن املعلومــات  غــازات الدفيئــة قــوائم جــردلالتقــل 
 2015 ويتنــــاول تقريــــر عــــام .(57)مــــن بروتوكــــول كيوتــــو 1مــــن املــــادة  7علــــ  النحــــو املبــــني    الآقــــرة 

، مبـــا   ذلـــ  اجلوانـــب احملـــددة 2015التحـــديات ا املـــة الـــج تواجووـــا عمليـــة االوـــتعراض   عـــام 
مـــن  8و 7و 5 وـــا الـــواردة مـــن األ ـــرا  بشـــأن املـــوادالناجتـــة عـــن عـــدم إكمـــال التوجيوـــات املتآـــق علي

 النســخةعــن التــأار   تســليم  )أ( مــن جــدول أعمــال اهليئــة الآرعيــة(، فضــاً 11بروتوكــول كيوتــو )البنــد 
  اً تـــأاري  2015. وبســـبب  ـــ ه التحـــديات، شـــود عـــام  ـــوذج اغبـــامل املوحـــداملنق حـــة مـــن بر يـــة 

التقريــر   تقــد  مــن بروتوكــول كيوتــو و  7مــن املــادة  1املطلوبــة مبوجــب الآقــرة  تقــد  بعــ  املعلومــات
مــن  3مكــرراً مــن املــادة  8و 8مكــرراً و 7تيســري حســاب الكميــة املســندة عمــاً بــالآقرات الرامــ  إىل 

 .(58)(التقرير األويل املتعلق بآفة االلتزام الثانية) ففة االلتزام الثانيةبروتوكول كيوتو   
تقريــر وتقــد  توجيوــات وــتدع  اهليئــة الآرعيــة إىل النظــر   املعلومـات الــواردة   ال: اغجـراء -7٤

ــــة بشــــأن مبــــا يشــــمل تنظــــيم  ،مــــن بروتوكــــول كيوتــــو 8وجــــب املــــادة عمليــــة االوــــتعراض مب إىل األمان
األ ــــرا  املدرجــــة   املقدمــــة مــــن  201٦و 2015لعــــام   جــــرد غــــازات الدفيئــــة قــــوائماوــــتعراض 

 .بآفة االلتزام الثانية ةاملتعلق ةرير األولياالتق، وتنظيم اوتعراض األول املرفق
  

FCCC/SBSTA/2015/INF.10 Annual report on the technical review of greenhouse 

gas inventories and other information reported by 

Parties included in Annex I, as defined in Article 1, 

paragraph 7, of the Kyoto Protocol. Note by the 

secretariat 

 <www.unfccc.int/2762> معلومات إ افية

   
تقريةةر عةةن تنفيةةذ اإلجةةراءات الداتليةةة التةةي تتخةةذ ا األطةةراف المدرجةةة فةةي المرفةةق األول   )د( 

إلةةةة     مةةةةن بروتوكةةةةول كيوتةةةةو  وباالوةةةةتناد7  الفقةةةةرة ١وفقةةةةاا لمةةةةا  ةةةةو محةةةةدد فةةةةي المةةةةادة 
 المعلومات الواردة في بالغاتها الوطنية.

، 1-/م أإ15اجتمـــا  األ ــرا ، مبوجـــب املقـــرر مـــؤملر األ را / لــب : معلومــات أواوـــية -75
، اوــتناداً إىل املعلومــات الــواردة ٦-/م أ5مــن مرفــق املقــرر  ٤إىل األمانــة إعــداد تقريــر يتعلــق بــالآقرة 

__________ 

 .٤0و 35رفق، الآقرتان ، امل1-م أإ /22املقرر  (57) 

 .2آقرة ، ال8-م أإ /2املقرر  (58) 
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ويعــد   األاــرى ذات الصــلة، كــ  تنظــر فيــه اهليئــة الآرعيــة.  الباغــات الو نيــة لا ــرا  واملصــادر 
مــــن بروتوكــــول كيوتــــو املتعلقــــة  8 ــــ ا التقريــــر كلمــــا اوــــتكملت عمليــــة االوــــتعراض مبوجــــب املــــادة 

 بالباغات الو نية واملعلومات التكميلية الواردة من األ را  املدرجة   املرفق األول.
مانـــــــة عمليــــــات اوـــــــتعراض معمــــــق جلميـــــــ  ، نســــــقت األ2015نيســـــــان/أبريل  30وحــــــ   -7٦

، املدرجـة   املرفــق األولوالـواردة مـن األ ـرا  اً باغــ ٤1الباغـات الو نيـة السادوـة البـال  عـدد ا 
 .(59)من بروتوكول كيوتو 8للمبادت التوجيوية املتعلقة باالوتعراض مبوجب املادة وفقًا 
اً غحا ـــة علمـــثيقـــة الـــج أُعـــدت للـــدورة واوـــُتدع  اهليئـــة الآرعيـــة إىل النظـــر   الو : اغجـــراء -77

 باملعلومات الواردة فيوا.
  

FCCC/SBSTA/2015/INF.4 Report on the implementation of domestic action by 

Parties included in Annex I, as defined in Article 1, 

paragraph 7, of the Kyoto Protocol, based on the 

information reported in their national communications. 

Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/1095> معلومات إ افية

   
 مسائل أترى -١4 

 
إىل اهليئــة الآرعيــة  ال  إ ــار  ــ ا البنــد مــن جــدول األعمــال أة مســائل أاــرى لــ وــُتعاج -78

 ملــؤملر األ را /اجتمــا  األ ــرا اديــة عشــرة والــدورة ااالعشــرين ملــؤملر األ ــرا  اااديــة و   الــدورة 
 مسائل أارى تنشأ أثناء الدورة.وأة 

  
 إغالق الدورة وتقرير الدورة -١5 

 
ويـُع د  مشرو  تقرير عن أعمال الدورة ويُعرض علـ  اهليئـة الآرعيـة    ايـة الـدورة لتنظـر فيـه  -79

 ة.بعدئ  عن إغاق الدور  ةعلن الرئيستوتعتمده، وو

 

__________ 

 .2015اوُتعرض البامل الو ل ا امس لفكيا   عام  (59) 


