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نطاق االستعراض الدوري املقبول لل ودا الطويول األجول مبوجوب االتفاقيوة وللتقود   )ب( 
 العا  احملرز حنو حتقيقه.

 تأثري تنفيذ تدابري التصدي: -7
 ؛املنتدى احملسَّن وبرنامج العمل )أ( 
طرائق املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج عمله وم امه مبوجوب  )ب( 

  ؛اتفاق باريس
 من بروتوكول كيوتو. 2من املا ة  ٣املسائل املتعلقة بالفقرة  )ج( 
 القضايا املن جية مبوجب االتفاقية: -8
لالتفاقيوووة ارطاريوووة ببوووأن اربوووالجل عووون قووووائم ا ووور   تنقووويمل املبوووا ج التوجي يوووة )أ( 

 السنوية لألطراا املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
برنووامج توودريب  ووساء االسووتعراض املبوواركا يف االسووتعراض التقووين لقوووائم جوور   )ب( 

 غازات الدفيئة املقدمة من األطراا املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 
دريب  ووووساء االسووووتعراض املبوووواركا يف االسووووتعراض التقووووين لتقووووارير فوووو ة برنووووامج توووو )ج( 

 السنتا والبالغات الوطنية املقدمة من األطراا املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 
 واج ة بيانات غازات الدفيئة؛ ) ( 
 املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون؛ )هو( 
 االنبعاثات النامجة عن الوقو  املستخد  يف الطريان والنقل البحري الدوليا. )و( 
 القضايا املن جية مبوجب بروتوكول كيوتو: -9
 4و ٣استخدا  األراضي وتغيوري اسوتخدا  األراضوي واحلراجوة مبوجوب الفقورتا  )أ( 

 من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛ ٣من املا ة 
انعكاسات إ راج إعا ة حتوريج األراضوي الوو توجود اوا غابوات آيلوة لالسوتنفا   )ب( 

 ضمن أنبطة مباريع التحريج وإعا ة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة.
 :من اتفاق باريس 6املسائل املتعلقة باملا ة  -10
مووون  6ة مووون املوووا  2إرشوووا ات ببوووأن الووون نج التعاونيوووة املبوووار إلي وووا يف الفقووورة  )أ( 

 ؛اتفاق باريس
من املوا ة  4القواعد والطرائق وارجراءات املتعلقة باآللية املنبأة مبوجب الفقرة  )ب( 

 ؛من اتفاق باريس 6
 6مون املوا ة  8برنامج عمل يف إطار الن نج غري السوقية املبار إلي ا يف الفقرة  )ج( 

 من اتفاق باريس.
مون  7دمة واملعبأة عن طريق تد الت عامة وفقاً للفقورة ار  املالية املقاملو  حساب طرائق -11

 من اتفاق باريس.  9املا ة 
 التعاون مع املنظمات الدولية األ رى. -12
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 مسائل أ رى. -1٣
 إغالق الدورة وتقرير الدورة. -14

 شروح جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
 افتتاح الدورة -1 

فووولر )بليووز(، الوودورة السا سووة واألربعووا لل يئووة الفرعيووة  سوويفتتمل الوورئيس، السوويد كووارلو  -1
 .2017، أيار/مايو 8للمبورة العلمية والتكنولوجية )هيئة املبورة( يو  االثنا 

 المسائل التنظيمية  -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

 سينعرض جدول األعمال املؤقت، الذي أعدته األمينة التنفيذية باتفاق موع الورئيس، مون -2
 أجل إقراره.

FCCC/SBSTA/2017/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه. مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية 

 http://unfccc.int/10079 معلومات إضافية

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 
واألربعوا ييئوة املبوورة معلوموات ستننبر على الصفحة الببكية اخلاصوة بالودورة السا سوة  -٣

. ويندعى املندوبون إىل الرجوع إىل ا دول الزمين العا  والسنوامج اليوومي (1)مفصلة عن أعمال الدورة
واالطووالع بانتظووا  علووى شاشووات الوودائرة التلفزيونيووة املغلقووة ملعرفووة ا وودول الووزمين احملوودَّث  (2)للوودورة

 يف الدورة إغالق وكفالة التفاوض وقت من ممكن حد أقصى إىل ولالستفا ةألعمال هيئة املبورة. 
 لكسووب نون نجوواً  شووفافة، وبطريقووة األطووراا مووع بالتبوواور ا لسووات، رؤسوواء سوويق ح املقوورر، املوعوود
 السووابقة االسووتنتاجات مراعوواة مووع الووزمين، جوودويا وحتديوود الوودورة جلسووات تنظوويم سووياق يف الوقووت

. ويف هوذا السوياق، سويق ح رؤسواء (٣)رعيوة للتنفيوذ )هيئوة التنفيوذ(ذات الصلة الصوا رة عون اييئوة الف
هيئوووة املبوووورة وهيئوووة التنفيوووذ والفريوووق العامووول املخصوووف املعوووين باتفووواق بووواريس )فريوووق اتفووواق بووواريس( 
آجووواالً لألعموووال ا ماعيوووة ومواعيووود اائيوووة لتقووودً االسوووتنتاجات ضوووماناً رتاحت وووا للجلسوووة العاموووة 

ات الرمسية الست. وسيعمل الرؤساء معاً أيضاً لضمان اتساق املعلوموات املقدموة اخلتامية جبميع اللغ
موون اييئووات الفرعيووة، مبووا يف ذلوو  املعلومووات املتعلقووة باألنبووطة املقووررة الووو سووتنعقد أثنوواء الوودورات. 

 وستندعى هيئة املبورة إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة. 

__________ 

(1) http://unfccc.int/10079.  

  أعاله. 1مثل احلاشية  (2)

(٣) FCCC/SBI/2014/8 ، 221-218الفقرات.  

http://unfccc.int/10079
http://unfccc.int/10079
http://unfccc.int/10079
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 عمليات الفحف التقين  
تنوونظَّم عمليووات الفحووف التقووين املتعلقووة بووالتخفيف والتكيووف ببووكل مبوو   بووا هيئووة  -4

، مووع توووة  نووة التكيووف عمليووة الفحووف التقووين املتعلقووة بووالتكيف. وموون (4)املبووورة وهيئووة التنفيووذ
أجوول  عووم هووذه العمليووات، توونظم األمانووة يف هووذه الوودورة سلسوولة موون اجتماعووات اخلووساء التقنيووا 

 .(5)خفيف والتكيفببأن الت

 فعاليات أ رى مقررة  
 من املقرر تنظيم الفعاليات التالية بالتزامن مع الدورة: -5
 ؛(6)االجتماع التاسع للحوار البحثي )أ( 
اجتماع لفريق خمصف من اخلساء التقنيا للنظر يف جماة برنامج العمل املتعلوق  )ب( 

 ؛(7)بتأثري تنفيذ تدابري التصدي
 6ت مائدة مستديرة رجراء مناقبات فيما با األطراا ببأن املا ة اجتماعا )ج( 

 ؛(8)من اتفاق باريس
حوار مفتوح بوا أصوحاب املصولحة املتعود ين ببوأن تفعيول منوس ااتمعوات احملليوة  ) ( 

 ؛(9)والبعوب األصلية
اوا  فعالية  اصة للجنة التنفيذية املعنيوة بالتكنولوجيوا ببوأن الكيفيوة الوو  كون )هو( 

واسوو اتيجيات اً لالبتكووار التكنولوووجي أن يوودعم تنفيووذ املسوواوات احملوود ة وطنيوو
 .(10)منتصف املدة

__________ 

   .126و 112، الفقرتان 21-/  أ1املقرر  (4)

   أ(.)129أ( و)111، الفقرتان 21-/  أ1املقرر  (5)

   أ ناه. 22الفقرة اً . انظر أيض17-/  أ16و 11-/  أ9املقرران  (6)

(7) FCCC/SBSTA/2016/2أ ناه. 27الفقرة اً ، املرفق األول. انظر أيض   

(8) FCCC/SBSTA/2016/4 ه. أ نا 64و 60و 56الفقرات اً . انظر أيض102و 94و 86، الفقرات 

(9) FCCC/CP/2016/10 ، عقود موؤ ر األطوراا يف  ورتووه الثانيوة والعبورين مبواورات ببوأن هووذه 168-165الفقورات .
املسوألة وطلووب إىل رئوويس هيئووة املبووورة إطووالق عمليووة ارعوودا  ملنووس ااتمعووات احملليووة والبووعوب األصوولية، الووو ستبوومل 

لوودورة السا سووة واألربعووا لكوول موون عقوود حوووار مفتوووح ألصووحاب املصوولحة املتعوود ين ببووأن تفعيوول املنووس بووالتزامن مووع ا
هيئووة املبوووورة وهيئوووة التنفيوووذ، يوووديره رئووويس هيئوووة املبوووورة باالشوو ا  موووع ممثووول ملنظموووات البوووعوب األصووولية. وسوووتتوفر يوووا 
املعلومووات موون  ووالل بيانووات عوون الغوورض موون املنووس ومضوومونه وهيكلووه. وسوووا تتوواح البيانووات املقدمووة موون األطووراا 

، فيموووا تتوواح البيانوووات http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspxاة: علووى املوقووع البوووبكي التوو
. واتفوق موؤ ر http://unfccc.int/7482املقدمة مون املوراقبا وغوريهم مون أصوحاب املصولحة علوى املوقوع البوبكي التواة: 

األطووراا يف  ورتووه الثانيووة والعبوورين علووى أن تنظوور هيئووة املبووورة يف  ورعووا السووابعة واألربعووا يف التقريوور املتعلووق بوواحلوار 
ىل مووؤ ر حتووت بنوود جديوود موون بنووو  جوودول األعمووال، وأن ملتووتم نظرهووا يف املسووألة بلحالووة توصوويات عوون تفعيوول املنووس إ

األطووووووووراا يف  ورتووووووووه الثالثووووووووة والعبوووووووورين. وملزيوووووووود موووووووون املعلومووووووووات عوووووووون احلوووووووووار، انظوووووووور املوقووووووووع البووووووووبكي التوووووووواة: 
http://unfccc.int/10151  . 

علوموووات عووون هوووذه . وملزيووود مووون امل45، الفقووورة TEC/2016/13/20وثيقوووة اللجنوووة التنفيذيوووة املعنيوووة بالتكنولوجيوووا  (10)
 . http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event2الفعالية، انظر املوقع الببكي التاة: 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx
http://unfccc.int/7482
http://unfccc.int/10151
http://unfccc.int/10151
http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event2
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 انتخاب أعضاء المكتب غير الرئيس )ج( 
 يف احلاة املكتب عضو وسيظل تنتخب هيئة املبورة نائب رئيس ا.معلومات أساسية:  -6

 يوووذا نسووواء ترشووويمل يف جووودياً  النظووور إىل األطوووراا وتنووودعى .خيلفوووه مووون انتخووواب حوووا إىل منصوووبه
 .باالنتخاب ينبغل الذي املنصب

وعندما  ار  هيئة املبوورة م ام وا وصوومل املسوائل املتعلقوة بسوتوكوول كيوتوو، يسوتعاض  -7
عوون أي عضووو موون أعضوواء مكتب ووا  ثوول  ولووة طرفوواً يف االتفاقيووة  ون أن تكووون، يف ذلوو  الوقووت، 

 بروتوكول كيوتو بعضو إضايف تنتخبه األطراا يف بروتوكول كيوتو من با ممثلي ا. طرفاً يف
ستندعى هيئة املبوورة إىل انتخواب نائوب رئيسو ا يف أقورب فرصوة ممكنوة بعود إ وا  ارجراء:  -8

ل حمول ليحو مكتب وا يف إضوايف عضوو انتخواب إىل املبوورة هيئة ستندعى االقتضاء، وعند املباورات.
الرئيس إذا كان  ثل  ولة طرفاً يف االتفاقية  ون أن تكون طرفاً يف بروتوكول كيوتو.نائب 

 http://unfccc.int/6558 معلومات إضافية

برنااامع عماال نيروبااع المتعلااا بتااأثيران تغياار المناااخ والقابليااة للتااأثر بااه والتكياا   -3 
 معه
 لصت الدورة الرابعوة واألربعوون ييئوة املبوورة إىل املواذ جمموعوة مون لومات أساسية: مع -9

األنبطة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيوف معوه 
يف )برنامج عمل نريويب( من أجل توفري املعلومات ألعموال التخطويو وارجوراءات املتعلقوة بوالتك

علووووى الصنووووعند ارقليمووووي والوووووطين و ون الوووووطين، وواصووووة فيمووووا يتصوووول جبملووووة أمووووور من ووووا الوووونظم 
. فيموووا  لصوووت الووودورة اخلامسوووة (11)اريكولوجيوووة واملسوووتوطنات الببووورية واملووووار  املائيوووة والصوووحة

واألربعووا لل يئووة إىل وجوووب تنفيووذ هووذه األنبووطة، مبووا في ووا التوصوويات الووو قوودم ا فريووق اخلووساء 
املعوين بأقول البلوودان  وواً و نوة التكيووف، بأسولوب يون ا بوودور برنوامج عمول نووريويب كمركوز معووريف 

 .(12)يدعم ارجراءات املعزَّزة يف جمال التكيف
وفيمووا يتعلووق بالصووحة، طلبووت هيئووة املبووورة يف  ورعووا اخلامسووة واألربعووا إىل األمانووة أن  -10

إىل اً ج وووات التنسووويق، بلعووودا  ورقوووة دميعيوووة اسوووتنا تقوووو ، بالتبووواور موووع املبووواركا يف منتووودى 
املعلومات الو قدمت ا األطوراا واملنظموات البوريكة يف بياناعوا ببوأن موا أنزتوه مون عمول موؤ راً 
يف جمال تأثريات تغري املناخ علوى صوحة ارنسوان و والل منتودى ج وات التنسويق العاشور، لتنظور 

األربعوا. كموا وافقوت علوى النظور يف هوذه الودورة يف سوبل في ا هيئة املبورة يف  ورعا السا سوة و 
 .(1٣)حتسا فعالية منتدى ج ات التنسيق

__________ 

(11) FCCC/SBSTA/2016/2 20-15، الفقرات.  

(12) FCCC/SBSTA/2016/4 18، الفقرة.  

(1٣) FCCC/SBSTA/2016/4 ، 14الفقرة.  

http://unfccc.int/6558
http://unfccc.int/6558
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وفيمووا يتعلووق باملسووتوطنات الببوورية، طلبووت هيئووة املبووورة يف  ورعووا الرابعووة واألربعووا إىل  -11
ييئوة يف األمانة إعودا  وثيقوة تووجز باقتضواب املبوا رات يف جموال املسوتوطنات الببورية لتنظور في وا ا

 .(14) ورعا السا سة واألربعا
علوى  عووة هيئوة املبوورة يف  ورعووا اً وفيموا يتعلوق بوالنظم اريكولوجيوة واملووار  املائيووة، ور  -12

، قوودمت األطووراا واملنظمووات البووريكة يف برنووامج عموول نووريويب وغريهووا موون (15)الرابعووة واألربعووا
املسووتفا ة واملمارسووات ا يوودة فيمووا يتعلووق بعمليووات املنظمووات ذات الصوولة بيانووات عوون: الوودرو  

التخطويو للتكيوف الوو تتنواول الونظم اريكولوجيووة وااواالت امل ابطوة مثول مووار  امليواه؛ والوودرو  
املسوووتفا ة واملمارسوووات ا يووودة يف رصووود وتقيووويم تنفيوووذ التكيوووف القوووائم علوووى الووونظم اريكولوجيوووة؛ 

ف يف تعزيووز املرونووة وأوجووه  فووا االنبعاثووات الووو يوفرهووا وأ وات تقيوويم فوائوود التخفيووف والتكيوو
. وطلبوووت هيئوووة املبوووورة إىل األمانوووة، بالتعووواون موووع (16)التكيوووف القوووائم علوووى الووونظم اريكولوجيوووة

جيموع هوذه البيانوات لتنظور اً املنظمات ذات الصلة البريكة يف برنامج عمل نوريويب، أن تعود تقريور 
 .(17)ألربعافي ا اييئة يف  ورعا السا سة وا

سوووتندعى هيئوووة املبوووورة إىل النظووور يف الوثوووائق الوووو أنعووودت للووودورة علوووى النحوووو ارجوووراء:  -1٣
أعواله، وثوا التقود  احملورز يف تنفيوذ األنبوطة يف إطوار برنوامج  12-10املبار إليوه يف الفقورات 

النحووو يف سووبل حتسووا فعاليووة منتوودى ج ووات التنسوويق علووى اً عموول نووريويب. وسووتنظر اييئووة أيضوو
 أعاله.  10املبار إليه يف الفقرة 

 
FCCC/SBSTA/2017/2 Human health and adaptation: understanding climate impacts on 

health and opportunities for action. Synthesis paper by the 

secretariat 

FCCC/SBSTA/2017/3 Adaptation planning, implementation and evaluation addressing 

ecosystems and areas such as water resources. Synthesis report 

by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2017/INF.1 Progress made in implementing activities under the Nairobi work 

programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate 

change. Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2017/INF.3 Initiatives in the area of human settlements and adaptation. 

Summary report by the secretariat 

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.as البيانات املقدمة

px?focalBodies=SBSTA&themes=Adaptation 

 http://unfccc.int/8036 معلومات إضافية

__________ 

(14) FCCC/SBSTA/2016/2 ب(.)15، الفقرة  

(15) FCCC/SBSTA/2016/2 (.1)‘ج()15، الفقرة‘  

 /http://www4.unfccc.int/submissionsالبيانوووات املقدموووة مووون األطوووراا متاحوووة علوووى املوقوووع البوووبكي التووواة:  (16)

SitePages/sessions.aspx فيما تتاح البيانوات املقدموة مون املوراقبا وغوريهم مون أصوحاب املصولحة علوى املوقوع ،
  .http://unfccc.int/7482الببكي التاة: 

(17) FCCC/SBSTA/2016/2 (.2)‘ج()15، الفقرة‘  

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&themes=Adaptation
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&themes=Adaptation
http://unfccc.int/8036
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx
http://unfccc.int/7482
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 10 المادة من 4 الفقرة بموجب التكنولوجيا إطارتطوير التكنولوجيان ونقلها:  -4 
 باريس اتفاق من
واصووولت هيئوووة املبوووورة يف  ورعوووا اخلامسوووة واألربعوووا املوووداوالت املتعلقوووة معلوموووات أساسوووية:  -14

مون اتفواق بواريس ووافقوت اييئوة علوى  10مون املوا ة  4املنبوأ مبوجوب الفقورة بوضع إطوار التكنولوجيوا 
وأن يسووممل باملرونووة موون أجوول االسووتجابة  ،وشووامالً اً ومتوازنوواً وموووجز اً أن يكووون إطووار التكنولوجيووا قصووري 

إىل ما حيدث من تغريات مع مورور الوقوت. وأشوارت اييئوة إىل أن إطوار التكنولوجيوا  كون أن يضوطلع 
بوودور اسوو اتيجي يف حتسووا فعاليووة وكفوواءة عموول آليووة التكنولوجيووا عوون طريووق معا ووة التغووريات التحوليووة 

منوووه، والرؤيوووة الطويلوووة األجووول لتطووووير  10مووون املوووا ة  4قووورة موووع الفاً املتصوووورة يف اتفووواق بووواريس، اتسووواق
علوى املواضويع الرئيسوية اً . ووافقت اييئوة أيضو10من املا ة  1التكنولوجيا ونقل ا املبار إلي ا يف الفقرة 

 10األوليووة لاطووار، و عووت األطووراا واملووراقبا وأصووحاب املصوولحة اآل وورين إىل أن يقوودموا، ثلووول 
 .(18)، آراءهم ببأن مبا ج إطار التكنولوجيا وهيكله2017نيسان/أبريل 

سووتندعى هيئووة املبووورة إىل مواصوولة نظرهووا يف هووذه املسووألة مووع مراعوواة البيانووات ارجووراء:  -15
 . (19)أعاله ومداوالت األطراا يف الدورة اخلامسة واألربعا لل يئة 14املبار إلي ا يف الفقرة 

 .https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions البيانات املقدمة
aspx?focalBodies=SBSTA&themes=Technology  

 http://unfccc.int/ttclear معلومات إضافية

 القضايا المتعلقة بالزراعة -5 
، واصوولت (20)السووتنتاجات هيئووة املبووورة يف  ورعووا الثالثووة واألربعووااً وفقوومعلومووات أساسووية:  -16

عمول األربوع الوو عقودت بوالتزامن اييئة يف  ورعا اخلامسة واألربعا النظر يف التقارير املتعلقة ثلقوات ال
اً . وأحاطوووت علمووو(21)موووع الووودورتا الثانيوووة واألربعوووا والرابعوووة واألربعوووا لل يئوووة، ورحبوووت اوووذه التقوووارير

 .(24)على  عوة اييئة يف  ورعا األربعااً ر  (2٣)واملراقبا (22)باآلراء املقدمة من األطراا
 نظرها يف هذا البند من جدول األعمال. ستندعى هيئة املبورة إىل مواصلة ارجراء:  -17

 http://unfccc.int/8793 معلومات إضافية

__________ 

(18) FCCC/SBSTA/2016/4،  ٣0-27الفقرات.  

  .http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9972.phpمتاح على املوقع الببكي التاة:  (19)

(20) FCCC/SBSTA/2015/5 20، الفقرة.  

(21) FCCC/SBSTA/2015/INF.6و ،FCCC/SBSTA/2015/INF.7و ،FCCC/SBSTA/2016/INF.5 ،
  .FCCC/SBSTA/2016/INF.6و

(22) FCCC/SBSTA/2016/MISC.1، وAdd.1.  

  .http://unfccc.int/7482 متاحة على املوقع الببكي التاة: (2٣)

(24) FCCC/SBSTA/2014/2 87، الفقرة.  

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&themes=Technology
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&themes=Technology
http://unfccc.int/ttclear
http://unfccc.int/ttclear
http://unfccc.int/8793
http://unfccc.int/8793
http://unfccc.int/meetings/marrakech_nov_2016/items/9972.php
http://unfccc.int/7482
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 المسائل المتعلقة بالعلم والستعراض -6 
 البحوث والمراقبة المنهجية )أ( 

أن اييئووة سوو كز  لصووت هيئووة املبووورة يف  ورعووا السووابعة والثالثووا إىل معلومووات أساسووية:  -18
. وموون ي ينعقوود االجتموواع السوونوي (25)علووى جمووال البحوووث  ووالل الفوو ة السوونوية األوة النعقووا  الوودورة

. وينتوووواح تقريوووور (26)للحوووووار املتعلووووق بووووالبحوث يف  ورة اييئووووة الووووو تنعقوووود  ووووالل فوووو ة االنعقووووا  األوىل
علوووى  2016أيار/موووايو  19يف عووون االجتمووواع الثوووامن للحووووار املتعلوووق بوووالبحوث الوووذي عنقووود  مووووجز

 .(28)، حسبما طلبت اييئة يف  ورعا الرابعة واألربعا(27)ارن نت
وأشووارت هيئووة املبووورة يف  ورعووا الرابعووة واألربعووا إىل أويووة تلبيووة االحتياجووات ارقليميووة  -19

املعنيووة علوووى املتعلقووة بووالبحوث والبيانوووات يف جمووال املنوواخ. وشوووجعت الووسامج واملنظمووات البحثيوووة 
عوورض ج و هووا، مبووا يبوومل مووا تضووطلع بووه موون أنبووطة مثوول حلقووات العموول ارقليميووة، موون أجوول 
حتديد املعلومات والثغرات ذات الصلة ببأن البحوث والبيانات يف جمال املناخ يف اجتماع احلووار 

 .(29)املتعلق بالبحوث يف هذه الدورة
بعووووا األطووووراا إىل تقوووودً آرائ ووووم ببووووأن و عووووت هيئووووة املبووووورة يف  ورعووووا الرابعووووة واألر  -20

املواضيع الو  كن النظر في ا أثناء اجتمواع احلووار املتعلوق بوالبحوث يف هوذه الودورة وبعودها، موع 
واملواضيع والعوروض الوو ت تناويوا بالفعول يف  (٣0)أعاله 19مراعاة التبجيع املبار إليه يف الفقرة 

 .(٣1)لالجتماعات املقبلةاالجتماعات السابقة وتل  الو اق نحت 
وأشوارت هيئووة املبوورة يف  ورعووا الرابعووة واألربعوا إىل فائوودة جلسوة عوورض امللصووقات يف  -21

 .(٣2)احلوار املتعلق بالبحوث و عت رئيس اييئة إىل مواصلة استخدا  هذه الطريقة
 (٣٣)وسوووتنظم هيئوووة املبوووورة االجتموووواع التاسوووع للحووووار املتعلووووق بوووالبحوث  وووالل الوووودورة -22

مببوواركة األطووراا وممثلووي اييئووة احلكوميووة الدوليووة املعنيووة بتغووري املنوواخ، والسنووامج العوواملي لبحوووث 
املنوواخ، واملنظموووة العامليوووة لألرصووا  ا ويوووة، والوووسامج واملنظموووات البحثيووة ارقليميوووة والدوليوووة املعنيوووة 

   أعاله. 21-18النبطة يف جمال البحوث املتعلقة بتغري املناخ، مع مراعاة الفقرات 

__________ 

(25) FCCC/SBSTA/2012/5 46، الفقرة.  

   .17-/  أ16انظر املقرر  (26)

  .http://unfccc.int/science/workstreams/research/items/9475.php متاح على املوقع الببكي التاة: (27)

(28) FCCC/SBSTA/2016/2 ٣٣، الفقرة.  

(29) FCCC/SBSTA/2016/2 ٣4، الفقرة.  

(٣0) FCCC/SBSTA/2016/2 ٣5، الفقرة.  

انظوور املرفوووق األول للموووذكرة ارعالميووة لالجتمووواع الثوووامن للحوووار املتعلوووق بوووالبحوث علووى املوقوووع البوووبكي التووواة:  (٣1)
http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue.2016.1.infor

mationnote.pdf.  

(٣2) FCCC/SBSTA/2016/2 ٣٣، الفقرة.  

مج اليوومي للحصوول علوى املزيود مون املعلوموات عون هوذه الفعاليوة، يف املوقوع البوبكي يرجى االطوالع علوى السنوا (٣٣)
  .http://unfccc.int/2860التاة: 

http://unfccc.int/science/workstreams/research/items/9475.php
http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue.2016.1.informationnote.pdf
http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue.2016.1.informationnote.pdf
http://unfccc.int/2860
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ستندعى هيئة املبورة إىل النظور يف هوذه املسوألة وحتديود موا سوينتخذ مون إجوراءات ارجراء:  -2٣
أ ووورى، علوووى أسوووا  املسووواوات املوووذكورة أعووواله واملعلوموووات املقدموووة يف االجتمووواع التاسوووع للحووووار 

 ر االتفاقية. املتعلق بالبحوث، من أجل حتسا تلبية االحتياجات الناشئة من البحوث يف إطا
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/session البيانات املقدمة

s.aspx?focalBodies=SBSTA  

 http://unfccc.int/6793و http://unfccc.int/3462 معلومات إضافية

نطااق الساتعراض الادورل المقبال للهادو الطويال األجال بموجاب التفاقياة وللتقاد  العاا   )ب( 
 المحرز نحو تحقيقه

األطوووراا يف  ورتوووه احلا يوووة والعبووورين علوووى أن االسوووتعراض اتفوووق موووؤ ر معلوموووات أساسوووية:  -24
نتوائج اً از واجيوة العمول، ومراعيواً الدوري املقبل ينبغي إجراؤه بأسلوب يتسوم بالفعاليوة والكفواءة، متجنبو

. (٣4)األعموووال ذات الصووولة املنجوووزة يف إطوووار االتفاقيوووة وبرتوكوووول كيوتوووو امللحوووق اوووا واييئتوووا الفووورعيتا
إىل هيئوووة املبوووورة وهيئوووة التنفيوووذ أن تنظووورا يف نطووواق االسوووتعراض الووودوري املقبووول اووودا وطلوووب املوووؤ ر 

 .(٣5)لينظر في ا، حسب االقتضاء 2018توجيه توصية إىل مؤ ر األطراا يف موعد أقصاه عا  
والحظووت هيئووة املبووورة وهيئووة التنفيووذ يف الوودورة الرابعووة واألربعووا لكوول من مووا العموول ذا  -25

سووتخالمل احلصوويلة العامليووة يف إطووار فريووق اتفوواق بوواريس، واحلوووار التيسووريي الووذي الصوولة ببووأن ا
أنوه قود يكوون مون املفيود اً . والحظتوا أيضو(٣6)، وعمليات الفحف التقوين2018سيجرى يف عا  

عقوود حلقووة عموول أثنووواء الوودورة عوون نطووواق االسووتعراض الوودوري املقبووول وأن اييئتووا قوود تواصوووالن 
 . (٣7)دورة السا سة واألربعا لكل من ماالنظر يف املسألة يف ال

سووتندعى هيئووة املبووورة وهيئوووة التنفيووذ إىل مواصوولة النظوور يف نطوواق االسوووتعراض ارجووراء:  -26
أعوواله واخلووسات  25الوودوري املقبوول وحتسووينه مووع مراعوواة العموول ذي الصوولة املبووار إليووه يف الفقوورة 

  .2015-201٣ذات الصلة من استعراض الف ة 

 http://unfccc.int/6998 إضافيةمعلومات 

 تأثير تنفيذ تدابير التصدل -7 
 المنتدى المحسَّن وبرنامع العمل )أ( 

اتفقووت هيئووة املبووورة وهيئووة التنفيووذ يف الوودورة اخلامسووة واألربعووا لكوول معلومووات أساسووية:  -27
ببوووأن توووأثري تنفيوووذ تووودابري التصووودي عووون طريوووق تبوووكيل فريوووق من موووا علوووى الن ووووض بالعمووول التقوووين 

خمصووف موون اخلووساء التقنيووا ليجتمووع أثنوواء الوودورة السا سووة واألربعووا لكوول موون اييئتووا، وعلووى أن 

__________ 

  .9، الفقرة 21-/   أ10املقرر  (٣4)

   .10، الفقرة 21-/  أ10املقرر  (٣5)

(٣6) FCCC/SBSTA/2016/2 و ؛46، الفقرةFCCC/SBI/2016/8 1٣2، الفقرة.  

(٣7) FCCC/SBSTA/2016/2 و ؛48، الفقرةFCCC/SBI/2016/8 1٣4، الفقرة.  

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/3462
http://unfccc.int/3462
http://unfccc.int/6793
http://unfccc.int/6998
http://unfccc.int/6998
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. (٣8)يضوووع هوووذا الفريوووق تفاصووويل العمووول التقوووين ببوووأن جمووواالت برنوووامج العمووول يف سوووياق التنميوووة املسوووتدامة
( االنتقوال العووا ل 2( التنويوع والتحووول االقتصوا يا؛ )1ج العمول التواليا: )وسوينظر الفريوق يف جمواة برنووام

 .(٣9)يف كل جمالاً واحداً للقوة العاملة وإجيا  العمل الكًر والوظائف الالئقة، وسيقضي يوم
، قائمووة 2017آذار/مووار   15وستنبوور األمانووة علووى موقووع االتفاقيووة البووبكي، ثلووول  -28

 .(40)لال تصاصاتاً  وفقجبميع اخلساء املرشحا
سووتعقد هيئووة املبووورة وهيئووة التنفيووذ االجتموواع الثالووا للمنتوودى احملسوون، حيووا ارجووراء:  -29

لسنامج العمل املتفق عليوه يف الودورة الرابعوة واألربعوا لكول مون اييئتوا، اً ستنجري األطراا، وفق
االقتضوواء، ومناقبووة لتوصووية مناقبووات ببووأن اجتموواع فريووق اخلووساء التقنيووا املخصووف، حسووب 

 . (41)مقدمة إىل مؤ ر األطراا يف  ورته الثالثة والعبرين

 http://unfccc.int/4908 معلومات إضافية

طرائا المنتادى المعناع بتاأثير تنفياذ تادابير التصادل وبرناامع عملاه ومهاماه بموجاب اتفااق  )ب( 
 باريس
قوورر مووؤ ر األطووراا يف  ورتووه احلا يووة والعبوورين أن يسووتمر املنتوودى معلومووات أساسووية:  -٣0

. (42)املعووين بتووأثري تنفيووذ توودابري التصوودي، حتووت رعايووة اييئتووا الفوورعيتا، وأن خيوود  اتفوواق بوواريس
 وقوورر أيضوواً أن توصووي اييئتووان الفرعيتووان بطرائووق املنتوودى وبرنووامج عملووه وم امووه لينظوور في ووا مووؤ ر
األطراا العامل بوصفه اجتماع األطوراا يف اتفواق بواريس ويعتمودها يف  ورتوه األوىل، مون أجول 

 .(4٣)معا ة آثار تنفيذ تدابري التصدي يف إطار اتفاق باريس
وطلبووت هيئووة املبووورة وهيئووة التنفيووذ يف الوودورة اخلامسووة واألربعووا لكوول من مووا إىل رئيسووي  -٣1

، بلعوودا  مووذكرة أفكووار عوون 2017آذار/مووار   ٣1مانووة وثلووول اييئتووا أن يقومووا، بوودعم موون األ
آراء األطووووراا املعوووورب عن ووووا  ووووالل املناقبووووات يف الوووودورتا وكووووذل  املقدمووووة موووون  ووووالل البوابووووة 

فيما يتعلق بطرائق املنتودى املعوين بتوأثري تنفيوذ تودابري التصودي وبرنوامج عملوه وم اموه  (44)ارلك ونية
 .(45)21-/   أ1من املقرر  ٣4مبوجب اتفاق باريس، املبار إليه يف الفقرة 

ستندعى هيئة املبورة وهيئة التنفيذ إىل النظر يف مذكرة األفكار املبار إلي وا يف ارجراء:  -٣2
 مواصلة نظروا يف هذه املسألة. أعاله و  ٣1الفقرة 

 http://unfccc.int/4908 معلومات إضافية
__________ 

(٣8) FCCC/SBI/2016/20 و ؛98، الفقرةFCCC/SBSTA/2016/4 61، الفقرة.  

(٣9) FCCC/SBI/2016/20 و ؛99، الفقرةFCCC/SBSTA/2016/4 62، الفقرة.  

(40) FCCC/SBI/2016/8و الا؛، املرفق الثFCCC/SBSTA/2016/2.املرفق الثاين ،  

(41) FCCC/SBI/2016/8و ، املرفق الثاين؛FCCC/SBSTA/2016/2.املرفق األول ،  

  .٣٣، الفقرة 21-/   أ1املقرر  (42)

   .٣4، الفقرة 21-/  أ1املقرر  (4٣)

(44) http://unfccc.int/5900.  

  .http://unfccc.int/4908ستكون مذكرة األفكار متاحة على املوقع الببكي التاة:  (45)

http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/4908
http://unfccc.int/5900
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 من بروتوكول كيوتو 2من المادة  3المسائل المتعلقة بالفقرة  ج() 
اتفقت هيئة املبورة يف  ورعا اخلامسة واألربعا علوى النظور يف هوذا معلومات أساسية:  -٣٣

ملسووألة ببووكل مبوو   مووع البنوود الفرعووي موون جوودول أعمووال الوودورة اخلامسووة واألربعووا لكوول موون ا
ووون وبرنوووامج العمووول . اييئتوووا بوووا مبووو   منتووودى يفن هيئوووة املبوووورة وهيئوووة التنفيوووذ ناملنتووودى احملسَّ

يف سووة واألربعووا علووى مواصوولة النظوور يف هووذه املسووألة اخلام  ورعووا يفاً أيضوو املبووورة هيئووة واتفقووت
 .(46) ورعا السا سة واألربعا

 ستندعى هيئة املبورة إىل مواصلة النظر يف هذه املسائل.ارجراء:  -٣4

 القضايا المنهجية بموجب التفاقية -8 
تنقااايل المباااادج التوجيهياااة لإلتفاقياااة اإلطارياااة بشاااأن اإلباااإلو عااان قاااوائم الجااارد السااانوية  )أ( 

 لإلتفاقيةلألطراو المدرجة فع المرفا األول 
رحبووووت هيئووووة املبووووورة يف  ورعووووا التاسووووعة والثالثووووا بل ووووا  عموووول اييئووووة معلومووووات أساسووووية:  -٣5

للمبوا ج التوجي يوة لقووائم ا ور  الوطنيوة  201٣ملحوق عوا  احلكومية الدولية املعنية بتغري املنواخ ببوأن 
ألطوووراا إىل أن تقووود ، ، و عوووت االصوووا رة عووون اييئوووة: األراضوووي الرطبوووة 2006لغوووازات الدفيئوووة لعوووا  

. واتفقوووت هيئوووة (47)، معلوموووات عووون دربت وووا يف اسوووتخدا  هوووذا التوجيوووه2017آذار/موووار   1ثلوووول 
املبووورة علووى مواصوولة املناقبووات يف  ورعووا السا سووة واألربعووا موون أجوول املضووي يف استكبوواا سووبل 

عون انبعاثات/عمليوات علوى مواصولة النقواش ببوأن اربوالجل اً . واتفقوت أيضو(48)استخدا  هذا التوجيوه
 .(49)إزالة ثاين أكسيد الكربون املتصلة مبنتجات اخلبب املقطوع يف  ورعا السا سة واألربعا

ستندعى هيئوة املبوورة إىل النظور يف هوذه املسوألة وإىل تقودً توصوياعا إىل موؤ ر ارجراء:  -٣6
الجل عوون قووائم ا وور  السوونوية األطوراا ببووأن زيوا ة تطوووير املبوا ج التوجي يووة لالتفاقيوة ببووأن اربو

 لألطراا املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية.
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessio البيانات املقدمة

ns.aspx?focalBodies=SBSTA 

 http://unfccc.int/2759 معلومات إضافية

برنااامع تاادريب ءبااراء السااتعراض المشاااركين فااع السااتعراض التقنااع لقااوائم جاارد غااازان  )ب( 
 الدفيئة المقدمة من األطراو المدرجة فع المرفا األول لإلتفاقية

طلب موؤ ر األطوراا يف  ورتوه العبورين إىل األمانوة أن تنفوذ برنوامج معلومات أساسية:  -٣7
تدريب  ساء االستعراض املباركا يف االستعراض التقين لقووائم جور  غوازات الدفيئوة املقدموة مون 

__________ 

(46) FCCC/SBSTA/2016/4 69، الفقرة.  

(47) FCCC/SBSTA/2013/5 تتووووووووواح البيانوووووووووات الووووووووووار ة علوووووووووى املوقوووووووووع البوووووووووبكي التووووووووواة: 80و 78، الفقرتوووووووووان .
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populate

Data=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA.   

(48) FCCC/SBSTA/2013/5 80، الفقرة.  

(49) FCCC/SBSTA/2013/5 82، الفقرة.  

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/2759
http://unfccc.int/2759
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
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األطوووووراا املدرجوووووة يف املرفوووووق األول لالتفاقيوووووة وأن تووووودرج، يف تقريرهوووووا السووووونوي املقووووود  إىل هيئوووووة 
ورة، معلومات عن برنامج التدريب، و اصة عن إجراءات تنظيم االمتحان وا تيوار املتودربا املب

 .(51()50)واملدرِّبا، لكي تتمكن األطراا من تقييم فعالية السنامج
واتفقووت هيئووة املبووورة يف  ورعووا احلا يووة واألربعووا علووى تقيوويم نتووائج برنووامج التوودريب يف  -٣8

وعلى تقدً توصيات إىل مؤ ر األطراا يف  ورته الثانيوة والعبورين ببوأن  ورعا الرابعة واألربعا 
مواصلة تطويره وحتسينه. وسلمت هيئة املبورة يف  ورعوا الرابعوة واألربعوا بعود  كفايوة املعلوموات 
املتاحة حىت اآلن لتمكين ا من تقييم نتائج برنامج التدريب واتفقت علوى النظور يف تقيويم نتائجوه 

السا سة واألربعا ادا تقدً توصيات إىل مؤ ر األطراا يف  ورته الثالثوة والعبورين  يف  ورعا
 .(5٣()52)ببأن مواصلة تطوير برنامج التدريب وحتسينه

سوتندعى هيئوة املبوورة إىل النظور يف هوذه املسوألة وإىل تقودً توصويت ا إىل موؤ ر ارجراء:  -٣9
 وحتسينه. األطراا ببأن مواصلة تطوير برنامج التدريب

 http://unfccc.int/2763 معلومات إضافية

برناامع تاادريب ءبااراء السااتعراض المشاااركين فاع السااتعراض التقنااع لتقااارير فتاارة الساانتين  )ج( 
 والبإلغان الوطنية المقدمة من األطراو المدرجة فع المرفا األول لإلتفاقية

أن تضوووع  (54)طلوووب موووؤ ر األطوووراا يف  ورتوووه العبووورين إىل األمانوووةمعلوموووات أساسوووية:  -40
وتنفوووذ برنوووامج تووودريب  وووساء االسوووتعراض املبووواركا يف االسوووتعراض التقوووين لتقوووارير فووو ة السووونتا 
والبالغات الوطنية املقدموة مون األطوراا املدرجوة يف املرفوق األول لالتفاقيوة وأن تودرج، يف تقريرهوا 

ي املقوود  إىل هيئووة املبووورة، معلومووات عوون برنووامج التوودريب، و اصووة عوون إجووراءات تنظوويم السوونو 
 . (55)االمتحان وا تيار املتدربا، لكي تتمكن األطراا من تقييم فعالية السنامج

، نفوووذت األمانوووة  ورات التووودريب عوووس ارن نوووت يف إطوووار برنوووامج 2015وبووودءاً مووون عوووا   -41
. وتلقوت األمانوة تعليقوات إجيابيوة (56)2016احملد ة للتنفيذ الو تنت وي يف عوا  للف ة اً يب وفقر التد

علوووى املوووووا ، الوووو اسووووتخدم ا و بن ووووا القوووائمون باالسووووتعراض الوووذين شوووواركوا يف  ورات االسووووتعراض 
للبالغووات الوطنيووة السا سووة والتقووارير األوىل والثانيووة لفوو ة السوونتا. و كوون االسووتفا ة موون اخلووسات 

تسووووبة  ووووالل  ورات االسووووتعراض املووووذكورة يف حتووووديا وزيووووا ة تطوووووير  ورات برنووووامج التوووودريب املك
اودا مسوواعدة  وساء االسووتعراض علوى تعزيووز معوارف م باملسووائل املوضووعية والوونون نج اخلاصوة بعمليووة 
االسووتعراض التقووين والن وووض بووالف م املبوو   خلطوووات االسووتعراض والقيووا ، اووذا األسوولوب، بتيسووري 

 متسق لعمليات االستعراض لدى مجيع األطراا. اج
__________ 

  .٣و 1، الفقرتان 20-/   أ14املقرر  (50)

(51) FCCC/SBSTA/2016/INF.11 41-٣٣، الفقرات.  

(52) FCCC/SBSTA/2014/5 7٣و 72، الفقرتان.   

(5٣) FCCC/SBSTA/2016/2 75و 74، الفقرتان.   

   .٣و 1، الفقرتان 20-/  أ15املقرر  (54)

(55) FCCC/SBSTA/2016/INF.8 57-49، الفقرات.  

   ، املرفق، الفصل باء.20-/   أ15املقرر  (56)

http://unfccc.int/2763
http://unfccc.int/2763
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ستندعى هيئة املبورة إىل النظر يف هذه املسألة والبت يف املاذ إجراءات أ رى ارجراء:  -42
  كن أن تبمل تقدً توصيات إىل مؤ ر األطراا ببأن مواصلة حتسا برنامج التدريب.

 http://unfccc.int/2763 معلومات إضافية

 واجهة بيانان غازان الدفيئة )د( 
والتاسوووووعة  (57)طلبوووووت هيئوووووة املبوووووورة يف  ورتي وووووا الثامنوووووة والثالثوووووامعلوموووووات أساسوووووية:  -4٣

إىل األمانوووة تنفيوووذ أيوووة تغيوووريات تقنيوووة ضووورورية لواج وووة بيانوووات غوووازات الدفيئوووة بعووود  (58)والثالثوووا
اعتمووا  النسووخة املنقحووة موون ناملبووا ج التوجي يووة رعوودا  البالغووات الوطنيووة املقدمووة موون األطووراا 
املدرجووووة يف املرفووووق األول لالتفاقيووووة، ا ووووزء األول: املبووووا ج التوجي يووووة لالتفاقيووووة ارطاريووووة ببووووأن 

 حسب توفر املوار  املالية. (59)بالجل عن قوائم ا ر  السنوية النبعاثات غازات الدفيئةنار
ويف الدورتا الرابعة واألربعا واخلامسة واألربعوا ييئوة املبوورة، عرضوت األمانوة التقود  احملورز  -44

للسوووماح بل ووووا  ببوووأن واج وووة بيانوووات غوووازات الدفيئووووة، مبووورية إىل عووود  تلقوووي املوووووار  املاليوووة الكافيوووة 
التغيريات التقنية الضرورية الصا ر اا التكليوف. ونظورت اييئوة يف مسوائل تتعلوق مبواصولة تطووير واج وة 

مووون مبوووروع النظوووا  الووودا لي،  16للموووا ة اً البيانوووات ولكن وووا ن توووتمكن مووون التوصووول التفووواق. ووفقووو
 سا سة واألربعا لل يئة.سيتواصل النظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف الدورة ال

 ستندعى هيئة املبورة إىل النظر يف هذه املسألة وحتديد أية إجراءات أ رى. ارجراء:  -45
 http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php معلومات إضافية

http://unfccc.int/ghg_data/new_reporting_requirements/ 
items/9560.php 

 المقاييس الموحدة لحساب مكافئ غازان الدفيئة من ثانع أكسيد الكربون )ه( 
والثالثوووا علوووى أن تواصووول اتفقوووت هيئوووة املبوووورة يف  ورعوووا الرابعوووة معلوموووات أساسوووية:  -46
 ورعوووا السا سوووة والثالثوووا النظووور يف املقووواييس املوحووودة ضووومن بنووود القضوووايا املن جيوووة مبوجوووب  يف

 4و ٣االتفاقيووة، مووع مراعوواة التقريوور املتعلووق ثلقووة العموول املعنيووة باملقوواييس املوحوودة املعقووو ة يووومي 
 .(61()60)2012نيسان/أبريل 

يف املقووواييس املوحووودة يف  وراعوووا األربعوووا واحلا يوووة واألربعوووا وواصووولت هيئوووة املبوووورة النظووور  -47
والثانيوووة واألربعوووا، مبوووا يف ذلووو  النظووور يف االسوووتنتاجات املتعلقوووة باملقووواييس املوحووودة الووووار ة يف تقريووور 
التقيوويم اخلووامس لل يئووة احلكوميووة الدوليووة املعنيووة بتغووري املنوواخ الووذي عنوورض يف فعاليووة  اصووة يف الوودورة 

. وواصلت هيئة املبورة يف  ورعوا الرابعوة واألربعوا النظور يف املقواييس املوحودة (62)ا ييئة املبورةاألربع
__________ 

(57) FCCC/SBSTA/2013/3 121، الفقرة.  

(58) FCCC/SBSTA/2013/5 86، الفقرة.  

   .19-/   أ24املقرر  (59)

(60) FCCC/SBSTA/2012/INF.2.  

(61) FCCC/SBSTA/2011/2 102، الفقرة.  

(62) FCCC/SBSTA/2012/2 92، الفقرة.  

http://unfccc.int/2763
http://unfccc.int/2763
http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php
http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php
http://unfccc.int/ghg_data/new_reporting_requirements/items/9560.php
http://unfccc.int/ghg_data/new_reporting_requirements/items/9560.php
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وورى يف  واتفقووت علووى تأجيوول النظوور إىل  ورعووا السا سووة واألربعووا ليتسووو يووا مراعوواة املووداوالت الووو دن
الوو تضومن أن  اً،يوإطار فريق اتفاق باريس ببوأن توجي وات حسواب مسواوات األطوراا احملود ة وطن

 .(6٣)للمقاييس املوحدة الو قيمت ا اييئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخاً تكون احملاسبة وفق
سووتندعى هيئووة املبووورة إىل النظوور يف هووذه املسووألة والبووت يف املوواذ أيووة إجووراءات ارجووراء:  -48

 أ رى.

 http://unfccc.int/6737و http://unfccc.int/8245 معلومات إضافية

 النبعاثان الناجمة عن الوقود المستخد  فع الطيران والنقل البحرل الدوليين )و( 
  عت هيئة املبورة، يف  ورعوا اخلامسوة واألربعوا، أموانو منظموة الطوريانمعلومات أساسية:  -49

املدين الدوة واملنظمة البحرية الدوليوة إىل مواصولة إبوالجل اييئوة يف  وراعوا املقبلوة عون العمول ذي الصولة 
 .  (64)بالتصدي لالنبعاثات النامجة عن الوقو  املستخد  يف الطريان والنقل البحري الدوليا

يف التقوارير املقدموة ستندعى هيئة املبورة إىل ارحاطوة علمواً باملعلوموات الووار ة ارجراء:  -50
 من أمانو منظمة الطريان املدين الدوة واملنظمة البحرية الدولية.

البيانات املقدمة من منظموة الطوريان املودين 
 الدوة واملنظمة البحرية الدولية

http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non

-party_stakeholders/items/7482.php 

 http://unfccc.int/1057 معلومات إضافية

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو -9 
 3مان الماادة  4و 3استخدا  األراضاع وتغييار اساتخدا  األراضاع والحراجاة بموجاب الفقارتين  )أ( 

 من بروتوكول كيوتو وبموجب آلية التنمية النظيفة
اتفقووت هيئووة املبووورة، يف  ورعووا اخلامسووة واألربعووا، علووى أن تواصوول يف معلومووات أساسووية:  -51

 ورعووا السا سووة واألربعووا النظوور يف هووذا البنوود الفرعووي موون جوودول األعمووال اوودا التوصووية مببووروع 
، واربووالجل عوون 7-/  أإ2موون املقوورر  10و 7و 6مقوورر ببووأن بوورامج العموول املبووار إلي ووا يف الفقوورات 

إىل مووؤ ر األطووراا العاموول بوصووفه  7-/  أإ2موون املقوورر  5ل املبووار إليووه يف الفقوورة نتووائج برنووامج العموو
 .  (65)اجتماع األطراا يف بروتوكول كيوتو )مؤ ر/اجتماع أطراا كيوتو( يف  ورته الثالثة عبرة

سووووتندعى هيئووووة املبووووورة إىل مواصوووولة نظرهووووا يف هووووذه املسووووائل اوووودا التوصووووية ارجووووراء:  -52
، 7-/  أإ2موون املقوورر  10و 7و 6مببووروع مقوورر ببووأن بوورامج العموول املبووار إلي ووا يف الفقوورات 

إىل مؤ ر/اجتمواع  7-/  أإ2من املقرر  5واربالجل عن نتائج برنامج العمل املبار إليه يف الفقرة 
 ته الثالثة عبرة.أطراا كيوتو يف  ور 

 http://unfccc.int/1084.php معلومات إضافية

__________ 

(6٣) FCCC/SBSTA/2016/2 67و 66، الفقرتان.   

(64) FCCC/SBSTA/2016/2 70، الفقرة.  

(65) FCCC/SBSTA/2016/4 77، الفقرة.  

http://unfccc.int/8245
http://unfccc.int/8245
http://unfccc.int/6737
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/1057
http://unfccc.int/1084.php
http://unfccc.int/1084.php
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انعكاساااان إدراج إعاااادة تحاااريع األراضاااع التاااع توجاااد بهاااا غاباااان آيلاااة لإلساااتنفاد ضااامن  )ب( 
 أنشطة مشاريع التحريع وإعادة التحريع فع إطار آلية التنمية النظيفة 

طلووووب مؤ ر/اجتموووواع أطووووراا كيوتووووو يف  ورتووووه اخلامسووووة إىل هيئووووة معلومووووات أساسووووية:  -5٣
نالغابووات اآليلووة لالسووتنفا ن الوووار ة يف املرفووق األول  املبووورة تقيوويم انعكاسووات التوصووية املتعلقووة بووو

. وكانوت (66)الصوا ر عون االوس التنفيوذي آلليوة التنميوة النظيفوة 2009من التقرير السونوي لعوا  
ة قد نظرت يف املسألة أول مرة يف  ورعا الثانية والثالثا ي يف  واين  ورات الحقوة. واتفقوت اييئ

اييئة يف  ورعا الرابعة واألربعا على مواصلة النظر يف هوذا البنود الفرعوي مون جودول األعموال يف 
 .(67) ورعا السا سة واألربعا

نظرهوووا يف هوووذا البنووود الفرعوووي مووون جووودول سوووتندعى هيئوووة املبوووورة إىل مواصووولة ارجوووراء:  -54
نالغابوات اآليلوة لالسوتنفا ن الووار ة    وا النعكاسوات التوصوية املتعلقوة باألعمال ادا إ وا  تقييم

الصوووا ر عووون االوووس التنفيوووذي آلليوووة التنميوووة  2009يف املرفوووق األول مووون التقريووور السووونوي لعوووا  
 ع أطراا كيوتو يف  ورته الثالثة عبرة.النظيفة واربالجل عن نتائج التقييم ملؤ ر/اجتما 

 http://cdm.unfccc.int/about/incl_reforestation/index.html معلومات إضافية

 من اتفاق باريس 6المسائل المتعلقة بالمادة  -10 
 من اتفاق باريس 6من المادة  2التعاونية المشار إليها فع الفقرة  إرشادان بشأن النُهع )أ( 

طلب مؤ ر األطراا يف  ورته احلا ية والعبرين إىل هيئة املبوورة أن معلومات أساسية:  -55
مووون اتفووواق بووواريس وأن توصوووي موووؤ ر  6مووون املوووا ة  2تضوووع اررشوووا ات املبوووار إلي وووا يف الفقووورة 

األطراا يف اتفاق باريس )مؤ ر/اجتماع أطراا باريس( بالنظر األطراا العامل بوصفه اجتماع 
في ووا واعتما هووا يف  ورتووه األوىل، مبووا يبوومل إرشووا ات تكفوول دنووب احلسوواب املووز وج عوون طريووق 
تعوووديل منووواظر دريوووه األطوووراا لكووول مووون انبعاثوووات غوووازات الدفيئوووة الببووورية املنبوووأ مووون املصوووا ر 

 .(68) تغطي ا مساواعا احملد ة وطنياً مبوجب اتفاق باريسوعمليات ارزالة بواسطة البواليع الو
 17و عوووت هيئوووة املبوووورة يف  ورعوووا اخلامسوووة واألربعوووا األطوووراا إىل أن تقووود  ثلوووول  -56

آراءها ببأن أمور مون بين وا العناصور الوو يتعوا تناويوا، مبوا يبومل تفعيل وا،  2017آذار/مار  
مووون اتفووواق بووواريس، والقضوووايا البووواملة،  6مووون املوووا ة  2ة يف اررشوووا ات املبوووار إلي وووا يف الفقووور 

وغريهووا موون أحكووا  اتفوواق بوواريس، واالتفاقيووة، والصووكو   6موون املووا ة  2والعالقووات بووا الفقوورة 
 .(69)القانونية ذات الصلة اا، حسب االقتضاء

ة وطلبوووت هيئوووة املبوووورة يف  ورعوووا اخلامسوووة واألربعوووا إىل األمانوووة تنظووويم اجتمووواع مائووود -57
مسوووتديرة رجوووراء مناقبوووة فيموووا بوووا األطوووراا بنووواء علوووى البيانوووات املقدموووة، بووواالق ان موووع الووودورة 

 .(70)السا سة واألربعا لل يئة، مع ضمان مباركة واسعة النطاق من البلدان النامية واملتقدمة
__________ 

   .28، الفقرة 5-/  أإ2املقرر  (66)

(67) FCCC/SBSTA/2016/2 89، الفقرة.  

   .٣6، الفقرة 21-/  أ1املقرر  (68)

(69) FCCC/SBSTA/2016/4 85، الفقرة.  

(70) FCCC/SBSTA/2016/4 86، الفقرة.  

http://cdm.unfccc.int/about/incl_reforestation/index.html


FCCC/SBSTA/2017/1 

GE.17-03163 16 

سوووتندعى هيئوووة املبوووورة إىل مواصووولة نظرهوووا يف هوووذه املسوووائل، مووون أجووول وضوووع ارجوووراء:  -58
 اررشا ات وتوصية مؤ ر/اجتماع أطراا باريس بالنظر في ا واعتما ها يف  ورته األوىل.

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sess البيانات املقدمة

ions.aspx?focalBodies=SBSTA 

 http://unfccc.int/9644 معلومات إضافية

مان  6مان الماادة  4القواعد والطرائا واإلجراءان المتعلقة باآللية المنشأة بموجب الفقرة  )ب( 
 اتفاق باريس

 ورته احلا ية والعبرين إىل هيئة املبوورة أن طلب مؤ ر األطراا يف معلومات أساسية:  -59
موون اتفوواق بوواريس  6موون املووا ة  4تضووع قواعوود وطرائووق وإجووراءات لشليووة املنبووأة مبوجووب الفقوورة 

 .(71)وتوصي مؤ ر/اجتماع أطراا باريس بالنظر في ا واعتما ها يف  ورته األوىل
 17إىل أن تقووود  ثلوووول  و عوووت هيئوووة املبوووورة يف  ورعوووا اخلامسوووة واألربعوووا األطوووراا -60

آراءها ببأن أمور مون بين وا العناصور الوو يتعوا تناويوا، مبوا يبومل تفعيل وا،  2017آذار/مار  
مون اتفواق  6مون املوا ة  4يف القواعد والطرائق وارجراءات املتعلقوة باآلليوة املنبوأة مبوجوب الفقورة 

وغريهوا مون أحكوا  اتفواق  6ملوا ة من ا 6-4باريس، والقضايا الباملة، والعالقات با الفقرات 
 .(72)باريس، واالتفاقية، والصكو  القانونية ذات الصلة اا، حسب االقتضاء

وطلبوووت هيئوووة املبوووورة يف  ورعوووا اخلامسوووة واألربعوووا إىل األمانوووة تنظووويم اجتمووواع مائووودة  -61
موووع الووودورة  مسوووتديرة رجوووراء مناقبوووة فيموووا بوووا األطوووراا بنووواء علوووى البيانوووات املقدموووة، بووواالق ان

 .(7٣)السا سة واألربعا لل يئة، مع ضمان مباركة واسعة النطاق من البلدان النامية واملتقدمة
سوووتندعى هيئوووة املبوووورة إىل مواصووولة نظرهوووا يف هوووذه املسوووائل، مووون أجووول وضوووع ارجوووراء:  -62

يف  القواعوود والطرائووق وارجووراءات وتوصووية مؤ ر/اجتمووواع أطووراا بوواريس بووالنظر في ووا واعتما هوووا
  ورته األوىل.

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sess البيانات املقدمة

ions.aspx?focalBodies=SBSTA 

 http://unfccc.int/9644 معلومات إضافية

ماان  6ماان المااادة  8برنااامع عماال فااع إطااار الاانُهع غياار السااوقية المشااار إليهااا فااع الفقاارة  )ج( 
 اتفاق باريس

طلب مؤ ر األطراا يف  ورته احلا ية والعبرين إىل هيئة املبوورة أن معلومات أساسية:  -6٣
 8عمل يف إطار النن ج غري السوقية إزاء التنمية املسوتدامة املبوار إلي وا يف الفقورة تضطلع بسنامج 

من اتفاق بواريس، اودا النظور يف كيفيوة تعزيوز الوروابو وإجيوا  أوجوه تووزر بوا أموور  6من املا ة 
من وووا التخفيوووف والتكيوووف والتمويووول ونقووول التكنولوجيوووا وبنووواء القووودرات، ويف كيفيوووة تيسوووري تنفيوووذ 

__________ 

   .٣8، الفقرة 21-/  أ1املقرر  (71)

(72) FCCC/SBSTA/2016/4 9٣، الفقرة.  

(7٣) FCCC/SBSTA/2016/4 94، الفقرة.  

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/9644
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/9644
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ج غري السوقية وتنسيق ا. وطلوب موؤ ر األطوراا كوذل  إىل هيئوة املبوورة أن توصوي مببوروع النن 
مقوورر ببووأن برنووامج العموول، مووع مراعوواة آراء األطووراا، لينظوور فيووه مؤ ر/اجتموواع أطووراا بوواريس 

 .(74)ويعتمده يف  ورته األوىل
 17تقووود  ثلوووول و عوووت هيئوووة املبوووورة يف  ورعوووا اخلامسوووة واألربعوووا األطوووراا إىل أن  -64

آراءها ببأن أمور مون بين وا العناصور الوو يتعوا تناويوا، مبوا يبومل تفعيل وا،  2017آذار/مار  
يف املقوورر املتعلووق بسنووامج العموول ببووأن إطووار الوونن ج غووري السوووقية إزاء التنميووة املسووتدامة املعرفووة يف 

مون  9و 8قوات بوا الفقورتا مون اتفواق بواريس، والقضوايا البواملة، والعال 6مون املوا ة  9الفقورة 
وغريهوووا مووون أحكوووا  اتفووواق بووواريس، واالتفاقيوووة، والصوووكو  القانونيوووة ذات الصووولة اوووا،  6املوووا ة 

 .(75)حسب االقتضاء
وطلبوووت هيئوووة املبوووورة يف  ورعوووا اخلامسوووة واألربعوووا إىل األمانوووة تنظووويم اجتمووواع مائووودة  -65

البيانوووات املقدموووة، بوووالتزامن موووع الووودورة  مسوووتديرة رجوووراء مناقبوووة فيموووا بوووا األطوووراا بنووواء علوووى
 .(76)السا سة واألربعا لل يئة، مع ضمان مباركة واسعة النطاق من البلدان النامية واملتقدمة

سوووتندعى هيئوووة املبوووورة إىل مواصووولة نظرهوووا يف هوووذه املسوووائل، مووون أجووول وضوووع ارجوووراء:  -66
 واعتما ه يف  ورته األوىل.مبروع مقرر وتوصية مؤ ر/اجتماع أطراا باريس بالنظر فيه 

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sess البيانات املقدمة

ions.aspx?focalBodies=SBSTA 

 http://unfccc.int/9644 معلومات إضافية

طرائا حساب الماوارد المالياة المقدماة والمعباأة عان طرياا تادءإلن عاماة وفقااا  -11 
 من اتفاق باريس 9من المادة  7للفقرة 

 طلب مؤ ر األطوراا يف  ورتوه احلا يوة والعبورين إىل هيئوة املبوورة املعلومات األساسية: -67
مون  7أن تضع طرائق حلساب املوار  املالية املقدمة واملعبأة عن طريق تد الت عامة وفقاً للفقورة 

موون اتفوواق بوواريس لينظوور في ووا مووؤ ر األطووراا يف  ورتووه الرابعووة والعبوورين، اوودا تقوودً  9املووا ة 
 .(77)توصية إىل مؤ ر/اجتماع أطراا باريس لينظر في ا ويعتمدها يف  ورته األوىل

واتفقووت هيئووة املبووورة يف  ورعووا اخلامسووة واألربعووا علووى أن تواصوول يف  ورعووا السا سووة  -68
واألربعووا النظوور يف هووذه املسووألة مووع مراعوواة االعتبووارات الرئيسووية املدرجووة يف مووذكرة األفكووار الووو 

، والوودعوة (78)بواركان لفريووق االتصوال ببووأن هووذا البنود موون جودول األعمووالتسويعدها الرئيسووان امل
ىل مبوواركة أصووحاب املصوولحة يف  ويوول األنبووطة املتعلقووة باملنوواخ موون البلوودان األطووراا املتقدمووة إ

الرئيسوا  مون رئيسو ا إجوراء مبواورات موعاً والنامية واملنظمات املراقبة. وطلبت هيئوة املبوورة أيضو
__________ 

   .40و ٣9، الفقرتان 21-/  أ1املقرر  (74)

(75) FCCC/SBSTA/2016/4 101، الفقرة.  

(76) FCCC/SBSTA/2016/4 102، الفقرة.  

   .57الفقرة  ،21-/  أ1املقرر  (77)

(78) http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/in-session/application/pdf/sbsta_13_reflection_ 
note_by_the_co-chairs.pdf.  

https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
https://process.unfccc.int/sites/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/in-session/application/pdf/sbsta_13_reflection_note_by_the_co-chairs.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/in-session/application/pdf/sbsta_13_reflection_note_by_the_co-chairs.pdf


FCCC/SBSTA/2017/1 

GE.17-03163 18 

 املتبوواركا لفريووق اتفوواق بوواريس عوون عموول اييئووة ببووأن هووذه املسووألة وعموول الفريووق ببووأن وضووع
مووون  1٣الطرائوووق وارجوووراءات واملبوووا ج التوجي يوووة املتعلقوووة بلطوووار البوووفافية املبوووار إليوووه يف املوووا ة 

 اتفاق باريس.
ستندعى هيئوة املبوورة إىل مواصولة نظرهوا يف هوذه املسوألة موع مراعواة املعلوموات ارجراء:  -69

 .(79)يذه الدورة أعاله والورقة التقنية الو أعدعا األمانة 67املبار إلي ا يف الفقرة 
FCCC/TP/2017/1 Modalities for the accounting of financial resources 

provided and mobilized through public interventions in 

accordance with Article 9, paragraph 7, of the Paris 

Agreement. Technical paper by the secretariat 

 http://unfccc.int/10121 معلومات إضافية

 التعاون مع المنظمان الدولية األءرى -12 
طلبوووت اييئوووة الفرعيوووة يف  ورعوووا الثالثوووا إىل األمانوووة أن تنعووودب، قبووول معلوموووات أساسوووية:  -70

 وا األنبوطة التعاونيوة الدورات الو تتناول هذا البند من جدول األعمال، ورقة معلوموات تووجز في
 .(80)ذات الصلة ادا  كا األطراا من التعليق على املعلومات، حسب االقتضاء

 ستندعى هيئة املبورة إىل ارحاطة علماً بالوثيقة املعدبة للدورة.ارجراء:  -71
FCCC/SBSTA/2017/INF.2 Summary of cooperative activities with United Nations 

entities and intergovernmental organizations that contribute 

to the work under the Convention. Note by the secretariat 

 http://unfccc.int/7534و http://unfccc.int/1095 معلومات إضافية

 مسائل أءرى -13 
 ستنبحا يف إطار هذا البند من جدول األعمال أية مسائل أ رى تنبأ أثناء الدورة. -72

 إغإلق الدورة وتقرير الدورة -14 
بعد عرض مبروع التقرير املتعلق بالدورة على هيئة املبورة للنظر فيوه واعتموا ه، سويعلن  -7٣

 الرئيس إغالق الدورة.
    

__________ 

(79) FCCC/SBSTA/2016/2 و ؛110، الفقرةFCCC/SBSTA/2016/4 108، الفقرة.  

(80) FCCC/SBSTA/2009/3 128، الفقرة.  

http://unfccc.int/10121
http://unfccc.int/10121
http://unfccc.int/1095
http://unfccc.int/1095
http://unfccc.int/7534

