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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

اهليئة الفرعيةة للمشةورة العلميةة والتكنولوجيةة عةهت  ورسةد ال د  ةة تقرير   
 2017أاير/مديو  18إىل  8واألربعني، املعقو ة يف بون يف الفرتة مهت 

 احملتوايت
 الصفحة الفقـرات 
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 4 11-3  ................................. من جدول األعمال( 2)البند  املسائل التنظيمية - اثنياا  

 4 5-3  ................................................ إقرار جدول األعمال - ألف   
 6 9-6  ................................................. تنظيم أعمال الدورة - ابء   
 7 11-10  ................................... انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس - جيم   

 املنـــاا والقابتيـــة لتتـــ  ر بـــه والتكيـــف ماـــهبـــر مم عمـــل نـــريوب املتاتـــري بتـــ  ريات ت ـــري  - اثلثاا  
 7 27-12  ................................................ من جدول األعمال( 3 )البند

إطـار التكنولوجيـا مبوجـب الفقـرة 4 مـن املـا ة 10 مـن تطوير التكنولوجيـات ونقتاـا   - رابااا  
 11 36-28  .................................... اتفاق ابريس )البند 4 من جدول األعمال(

 12 40-37  ........................... من جدول األعمال( 5)البند  القضااي املتاتقة ابلزراعة - خامساا  
 12 56-41  ................. من جدول األعمال( 6)البند  املسائل املتاتقة ابلاتم والستاراض - سا ساا  

 12 49-41  ............................................ البحوث واملراقبة املناجية - ألف   
نطــاق الســتاراض الــدورل املقبــل لتاــدأل الطويــل األجــل مبوجــب التفاقيــة  - ابء   

 14 56-50  ........................................ ولتتقدم الاام احملرز حنو حتقيقه
 15 70-57  ........................ من جدول األعمال( 7)البند  أت ري تنفيذ تدابري التصدل - سابااا  

 15 62-57  ........................................ املنتدى احملسَّن وبر مم الامل - ألف   
طرائـــري املنتـــدى املاـــن بتـــ  ري تنفيـــذ تـــدابري التصـــدل وبـــر مم عمتـــه وماامـــه  - ابء   
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 18 95-71  .................. من جدول األعمال( 8)البند  القضااي املناجية مبوجب التفاقية - اثمناا  
تنقــيا املبــا ت التوجيايــة لةتفاقيــة اشطاريــة بعــ و اشبــةد عــن قــوائم ا ــر   - ألف   

 18 75-71  ...................... السنوية لألطراأل املدرجة يف املرفري األول لةتفاقية
بر مم تدريب خرباء الستاراض املعاركني يف الستاراض التقن لقوائم جر   - ابء   

 19 81-76  ...... لةتفاقيةغازات الدفيئة املقدمة من األطراأل املدرجة يف املرفري األول 
بـــر مم تـــدريب خـــرباء الســـتاراض املعـــاركني يف الســـتاراض التقـــن لتقـــارير  - جيم   

قدمــــة مــــن األطــــراأل املدرجــــة يف املرفــــري فــــلة الســــنتني والبةغــــات الوطنيــــة امل
 20 87-82  ..................................................... األول لةتفاقية

 21 91-88  ......................................... واجاة بيا ت غازات الدفيئة -  ال   
 21 92  .. املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من اثين أكسيد الكربوو - هاء   
 22 95-93  . النباااثت النامجة عن الوقو  املستخدم يف الطرياو والنقل البحرل الدوليني - واو   

 22 99-96  ............ من جدول األعمال( 9)البند  القضااي املناجية مبوجب بروتوكول كيوتو - اتسااا  
 3اســتخدام األرا ــغ وت يــري اســتخدام األرا ــغ واحلراجــة مبوجــب الفقــرتني  - ألف   

 22 97-96  ......... من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة 3من املا ة  4و
اناكاســـــات إ راد إعـــــا ة حتــــــريم األرا ـــــغ الــــــ  توجـــــد  ــــــا غـــــاابت آيتــــــة  - ابء   

ـــة  لةســـتنفا   ـــمن أنعـــطة معـــاريع التحـــريم وإعـــا ة التحـــريم يف إطـــار آلي
 23 99-98  ...................................................... التنمية النظيفة

 23 126-100  ......... من جدول األعمال( 10)البند  من اتفاق ابريس 6املسائل املتاتقة ابملا ة  - عاشراا  
مــن  6مــن املــا ة  2إرشــا ات بعــ و الــنتام التااونيــة املعــار إلياــا يف الفقــرة  - ألف   

 23 108-100  ....................................................... اتفاق ابريس
مــن  4القواعــد والطرائــري واشجــراءات املتاتقــة ابشليــة املنعــ ة مبوجــب الفقــرة  - ابء   

 24 117-109  ............................................ من اتفاق ابريس 6 املا ة
مــــن  8بــــر مم عمــــل يف إطــــار الــــنتام غــــري الســــوقية املعــــار إلياــــا يف الفقــــرة  - جيم   

 26 126-118  ............................................ من اتفاق ابريس 6 املا ة
 7طرائـري حســاب املـوار  املاليــة املقدمـة واملابــ ة عـن طريــري تـدخةت عامــة وفقـاا لتفقــرة  - حا ل ععر 

 27 131-127  .................... من جدول األعمال( 11)البند  من اتفاق ابريس 9من املا ة 
 28 133-132  ............. من جدول األعمال( 12)البند  التااوو مع املنظمات الدولية األخرى - اثين ععر 
 28 134  .................................. من جدول األعمال( 13)البند  مسائل أخرى - اثلث ععر 
 28 140-135  ...................... من جدول األعمال( 14)البند  إغةق الدورة وتقرير الدورة - رابع ععر 
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 FCCC/SBSTA/2017/4/Add.1 -إضدفة   

  هدإىل مؤمتر األطراف للنظر فيهد واعتمدمشدريع مقررات حمدلة   
طويـــل األجـــل الالاـــاملغ نطـــاق الســـتاراض الـــدورل املقبـــل لتاـــدأل . 23-م أ/-معـــرومل املقـــرر 

 التفاقية ولتتقدم الاام احملرز حنو حتقيقهمبوجب 
ســـتاراض التقـــن بـــر مم تـــدريب خـــرباء الســـتاراض املعـــاركني يف ال. 23-م أ/-معـــرومل املقـــرر 

 يةاألول لةتفاق  املرفريلتقارير فلة السنتني والبةغات الوطنية املقدمة من األطراأل املدرجة يف
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 افتتدح الدورة -أوالا  
 األعمال(من جدول  1)البند 

قــدت الــدورة السا ســة واألرباــوو لتايئــة الفرعيــة لتمعــورة الاتميــة والتكنولوجيــة )هيئــة عت  -1
 .2017أاير/مايو  18إىل  8املعورة( يف مركز املؤمترات الااملغ يف بوو، أبملانيا، يف الفلة من 

أاير/مـايو،  8 نـني لسيد كارلوس فولر )بتيـز(، يـوم اشوافتتا الدورة رئيس هيئة املعورة، ا -2
لــرئيس  ئبــاا (   ــارايابلســيد تيبــور شــافااوزر )هن ورحــب أيضــاا  ورحــب يميــع األطــراأل واملــراقبني.

 ا.هل قرراا تا  )ساو تومغ وبرينسييب( ميئة والسيد أ ريتو مانويل فر نديس ساناهل

 امل دئل التنظيمية -اثنيدا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 عمدلإقرار جدول األ -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرعغ 

مـن مقدمـة أاير/مـايو، يف مـذكرة  8نظرت هيئـة املعـورة، يف جتسـتاا األوىل املاقـو ة يف  -3
 ىل وأ (.FCCC/SBSTA/2017/1) األمينــــة التنفيذيــــة تتضــــمن جــــدول األعمــــال املؤقــــ  وشــــروحه

 ممثل ألحد األطراأل ببياو.
  جدول األعمال ابلصي ة التاليةويف ا تسة ذاهتا، أتِقّر  -4

 .افتتاح الدورة -1
  املسائل التنظيمية -2

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

 بر مم عمل نريوب املتاتري بت  ريات ت ري املناا والقابتية لتت  ر به والتكيف ماه. -3
إطار التكنولوجيـا مبوجـب الفقـرة 4 مـن املـا ة 10 لوجيات ونقتاا  تطوير التكنو  -4

 من اتفاق ابريس.
 القضااي املتاتقة ابلزراعة. -5
 املسائل املتاتقة ابلاتم والستاراض  -6

 البحوث واملراقبة املناجية؛ )أ( 
نطــــاق الســــتاراض الــــدورل املقبــــل لتاــــدأل الطويــــل األجــــل مبوجــــب  )ب( 

 التفاقية ولتتقدم الاام احملرز حنو حتقيقه.
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 أت ري تنفيذ تدابري التصدل  -7
 ؛املنتدى احملسَّن وبر مم الامل )أ( 
طرائــــري املنتــــدى املاــــن بتــــ  ري تنفيــــذ تــــدابري التصــــدل وبــــر مم عمتــــه  )ب( 

  ؛وماامه مبوجب اتفاق ابريس
 وكول كيوتو.من بروت 2من املا ة  3املسائل املتاتقة ابلفقرة  )د( 

 القضااي املناجية مبوجب التفاقية  -8
تنقــيا املبــا ت التوجيايــة لةتفاقيــة اشطاريــة بعــ و اشبــةد عــن قــوائم  )أ( 

 ية؛ا ر  السنوية لألطراأل املدرجة يف املرفري األول لةتفاق
بــــر مم تــــدريب خــــرباء الســــتاراض املعــــاركني يف الســــتاراض التقــــن  )ب( 

درجــة يف   غــازات الدفيئــة املقدمــة مــن األطــراأل املقــوائم جــر بيــا ت ل
 املرفري األول لةتفاقية؛ 

بــــر مم تــــدريب خــــرباء الســــتاراض املعــــاركني يف الســــتاراض التقــــن  )د( 
درجـة طـراأل امللتقارير فلة السـنتني والبةغـات الوطنيـة املقدمـة مـن األ

 يف املرفري األول لةتفاقية؛ 
 فيئة؛واجاة بيا ت غازات الد ) ( 
 املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من اثين أكسيد الكربوو؛ )ه( 
 النباااثت النامجة عن الوقو  املستخدم يف الطرياو والنقل البحرل الدوليني. )و( 

 القضااي املناجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -9
الفقـرتني استخدام األرا غ وت يري اسـتخدام األرا ـغ واحلراجـة مبوجـب  )أ( 

 النظيفة؛ من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية 3من املا ة  4و 3
اناكاســات إ راد إعــا ة حتــريم األرا ــغ الــ  توجــد  ــا غــاابت آيتــة  )ب( 

طــار إلةســتنفا   ــمن أنعــطة معــاريع التحــريم وإعــا ة التحــريم يف 
 آلية التنمية النظيفة.

  ق ابريسمن اتفا 6املسائل املتاتقة ابملا ة  -10
 6مـن املـا ة  2إرشا ات بع و الناتم التااونية املعار إلياـا يف الفقـرة  )أ( 

 ؛من اتفاق ابريس
 4القواعد والطرائري واشجراءات املتاتقة ابشلية املنعـ ة مبوجـب الفقـرة  )ب( 

 ؛من اتفاق ابريس 6من املا ة 
مـن  8يف الفقرة  بر مم عمل يف إطار الناتم غري السوقية املعار إلياا )د( 

 من اتفاق ابريس. 6املا ة 
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 ملابـــ ة عـــن طريـــري تـــدخةت عامـــة وفقـــاا طرائـــري حســـاب املـــوار  املاليـــة املقدمـــة وا -11
 من اتفاق ابريس. 9من املا ة  7لتفقرة 

 التااوو مع املنظمات الدولية األخرى. -12
 مسائل أخرى. -13
 الدورة.إغةق الدورة وتقرير  -14

ويف ا تســــة نفســــاا، اتفقــــ  هيئــــة املعــــورة عتــــر اش لء ابلبيــــا ت باــــد إقــــرار جــــدول  -5
والصـني،  77 ، مبـا يف ذلـاب ابسـم عموعـة الطرفـاا  20. وأ ىل ببيا ت ممثتـو الاملوبدء األعمال 

وحتــــالف  ، واجملموعــــة األفريقيــــة،عموعــــة الســــةمة البيئيــــةواجملموعــــة ا اماــــة، والحتــــا  األوروب، و 
املااهـــدة  - ليفـــارل لعـــاوب أمريكتنـــاالتحـــالف البو الـــدول ا زريـــة الصـــ رية، واجملموعـــة الاربيـــة، و 

الرابطـــة املســـتقتة لبتـــداو أمريكـــا الةتينيـــة ، و ائـــتةأل بتـــداو ال ـــاابت املطـــريةالتجاريـــة لتعـــاوب، و 
ممثتــوو عــن  ببيــا ت أيضــاا  . وأ ىلناميــة متقاربــة التفكــريالبتــداو ، وال، وأقــل البتــداو  ــواا والكــارييب

 . (1)منظمات غري حكومية مانية ابلعؤوو ا نسانية وبعؤوو املرأة والعباب والبيئة

 تنظيم أعمدل الدورة -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعغ 

الــ  اا األوىل الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف جتســت نظــرت هيئــة املعــورة يف هــذا البنــد -6
الرئيس النتباه إىل املوعد الناائغ شمتام عمل مجيع األفرقة حبتول الواحدة من باد ظار وجه فياا 

أاير/مايو، من أجـل  ـماو إاتحـة معـاريع السـتنتاجات يف الوقـ  املناسـب  17األربااء املوافري 
 لتجتســة الاامــة ايتاميــة. وبنــاء عتــر مقــلح مــن الــرئيس، اتفقــ  هيئــة املعــورة عتــر املضــغ قــدماا 

لةســــتنتاجات الــــ  ســــبري أو اعتمــــدهتا اهليئــــة الفرعيــــة لتتنفيــــذ )هيئــــة  تــــر هــــذا األســــاس ووفقــــاا ع
. وأ ىل اختتـــام املفاو ـــات يف الوقـــ  املناســـب وممارســـات الامـــل ذات الصـــتةبعـــ و  (2)التنفيـــذ(

 ممثل أحد األطراأل ببياو. 
علك مـع هيئـة أاير/مايو، عقدت هيئة املعورة جتسة عامة غري رمسية بعكل م 13ويف  -7

مـن أجــل النظــر يف أوجـه الرتبــاة القائمــة  الاامـل املخصــمل املاــن ابتفـاق ابريــسالتنفيـذ والفريــري 
. ويف هـــــذا (3)يف عمـــــل اهليئتـــــني الفـــــرعيتني بعـــــ و تنفيـــــذ بـــــر مم الامـــــل يف إطـــــار اتفـــــاق ابريـــــس

بعــ و البنــو  املتاتقــة ابتفــاق ابريــس يف جــدول  الجتمــامل، قــدم رئيســا اهليئتــني الفــرعيتني عرو ــاا 
 أعمال كل من اهليئتني. 

__________ 

عتــر الــراب  لبيــا ت تــر  نصــوب البيــا ت، مبــا فياــا البيــا ت غــري املتقــاة أ نــاء ا تســة الاامــة، يف بوابــة تقــد  ا (1)
  حتـــ  عنـــواو Submissions from Parties)ا ـــ   عتـــر الـــراب  املانـــوو   www.unfccc.int/5900 التـــا  

 SBSTA  لتتوجـه إىل بوابـة تقـد  البيـا ت، واخـل  SBSTA 46  مث احبـث عـن  statements وطتـب أحـد .) 
 األطراأل تسجيل بيانه يف تقرير الدورة.

(2) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213، الفقرات. 

 .7، الفقرة 22-م أ/1انظر املقرر  (3)

http://www.unfccc.int/5900


FCCC/SBSTA/2017/4 

7 GE.17-10934 

، عقـد رئـيس هيئـة املعـورة (4)وبناء عتر طتب مـؤمتر األطـراأل يف  ورتـه الثانيـة والاعـرين -8
بعــ و تفايــل منـــرب اجملتماــات احملتيــة والعـــاوب بـــني أبــحاب املصــتحة املتاـــد ين  مفتوحــاا  حــواراا 

، وأ ار احلــوار ابلشــلاك مــع الســيدة غــريس ابلواد، 2017ر/مــايو أاي 17و 16يــومغ  األبــتية
. وتضـــمن احلـــوار مناقعـــات فيمـــا بـــني األطـــراأل، (5)وهـــغ ممثتـــة عـــن منظمـــات العـــاوب األبـــتية

وممثتغ اجملتماات احملتية ومنظمات العاوب األبـتية، ومنظمـات مانيـة أخـرى عـن املاـام الـثةث 
 .(6)املمكنة لتنفيذ هذه املااماملقلحة لتمنرب والسبل والطرائري 

، شــــادت هــــذه الــــدورة عقــــد (7)وبنــــاء عتــــر طتــــب الــــدورة احلا يــــة والاعــــرين ملــــؤمتر األطــــراأل -9
 .(8)اجتماعات لتخرباء التقنيني بع و التخفيف والتكيف، وال  تعكل بتتب عمتيات الفحمل التقن

 انتخدب أعضدء املكتب غّي الرئيس -جيم 
 جدول األعمال( )د( من2)البند الفرعغ 

نظرت هيئة املعورة يف هذا البند الفرعغ من جدول األعمال يف جتستياا األوىل والثانية  -10
لنظــام امـن معـرومل  27 ة أاير/مـايو. ويف ا تسـة األوىل، أشـار الـرئيس إىل املـا 18املاقـو تني يف 

تمامل يساا. ويف الجلرئ ئباا الداختغ املامول به، ال  يتنتظر مبوجباا من هيئة املعورة أو تنتخب  
 ذاته، أشارت هيئة املعورة إىل أو املعاورات جارية بع و اللشيحات.

 كرايف )إستونيا(  ئبة لترئيس.   - ويف جتستاا الثانية، انتخب  هيئة املعورة السيدة أنية أن ر -11

ور بةةة  بةةةر مم عمةةةل نةةةّيوب املتعلةةةري بتةةةأوّيات تغةةةّي املنةةةدخ والقدبليةةةة للتةةةأ -اثلثدا  
 والتكيف مع 

 من جدول األعمال(  3)البند 

 املداوالت -1 
 نظرت هيئة املعورة يف هذا البند من جـدول األعمـال يف جتسـتياا األوىل والثانيـة. وكـاو مارو ـاا  -12

 ،FCCC/SBSTA/2017/INF.1، وFCCC/SBSTA/2017/3، وFCCC/SBSTA/2017/2عتياــــــــــــا الواثئــــــــــــري 
. ويف جتســــتاا األوىل، (9)والبيــــا ت املقدمــــة املتاتقــــة  ــــذا البنــــد ،/3INF./2017FCCC/SBSTAو

اتفق  هيئة املعورة عتر النظر يف هذا البند مـن جـدول األعمـال يف معـاورات غـري رمسيـة يسـرها 
السيد خوليـو كور انـو )شـيتغ( ابلشـلاك مـع السـيدة بيـث لفنـدر )كنـدا(. ويف جتسـتاا الثانيـة، 

 ستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا.نظرت هيئة املعورة يف ال
__________ 

(4) FCCC/CP/2016/10 135، الفقرة 21-م أ/1املقرر )ب(. انظر أيضاا 167، الفقرة. 

 .www.unfccc.int/10151الراب  التا   تر املزيد من التفابيل عن احلوار عكن الطةمل عتر مي (5)

د( و) ((، )167، الفقـرة FCCC/CP/2016/10بناء عتر ما طتتب يف الـدورة الثانيـة والاعـرين ملـؤمتر األطـراأل ) (6)
تنظــر فيــه هيئــة صــتة، وذلــاب لاملقدمــة ذات اللبيــا ت ماتوماهتــا مــن اســتمدة ســتتاد األمانــة تقريــراا عــن احلــوار، م

 (. 2017املعورة يف  ورهتا الساباة واألرباني )تعرين الثاين/نوفمرب 

 . 130-124و 112-109، الفقرات 21-م أ/1انظر املقرر  (7)

 .http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/session/10079/php/view/workshops.php انظر  (8)
املقدمـة مـن املنظمـات البيا ت و ، http://unfccc.int/5900التا   لراب  اتر املقدمة من األطراأل علبيا ت تر  ا (9)

 .http://unfccc.int/7482غريها من ا اات باحبة املصتحة عتر الراب  التا   املراقبة و 

http://www.unfccc.int/10151
http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/session/10079/php/view/workshops.php
http://unfccc.int/5900
http://unfccc.int/7482
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 اال تنتدجدت -2 
بر مم عمل نريوب املتاتـري رحب  هيئة املعورة ابلتقدم احملرز يف تنفيذ األنعطة يف إطار  -13

 .بت  ريات ت ري املناا والقابتية لتت  ر به والتكيف ماه
ابلواثئــري التاليــة الــ  أعــدهتا األمانــة ابلتاــاوو مــع املنظمــات العــريكة  ورحبــ  اهليئــة أيضــاا  -14

 ة التااونيـة قـده األنعـطلرب مم عمل نريوب وغريهـا مـن املنظمـات املانيـة، مـع اششـارة إىل أو هـذ
 التكيف  يف عال عززت من  ور بر مم الامل كمركز ماريف يدعم الناوض ابشجراءات املتخذة

فام آاثر ت ـري املنـاا عتـر يف سياق  الصحة البعرية والتكيففغ عن تقرير تولي )أ( 
، أتعـد ابلتعـاور مـع املعـاركني يف املنتـدى الااشـر  اـات التنسـيري، الصحة وفرب اختاذ إجـراءات

 -مبـا يف ذلـاب منظمـة الصـحة الاامليـة  -وخابة األطراأل واملنظمات العريكة لرب مم عمل نريوب 
إىل املاتومــات املقدمــة مــن األطــراأل واملنظمــات  رى ذات ايــربة، واســتنا اا واملنظمــات املانيــة األخــ

 ؛ (10)العريكة لرب مم عمل نريوب وغريها من املنظمات املانية يف بيا هتا
متيـات ختطـي  التكيـف وتنفيـذه وتقييمـه الـ  تتنـاول الـنظم تقرير تـوليفغ عـن ع )ب( 

أعضــاء شــبكة أبــدقاء التكيــف ة، أتعــد ابلتاــاوو مــع اشيكولوجيــة وعــالت مــن قبيــل املــوار  املائيــ
إىل املاتومات ال  قدمتاا األطـراأل واملنظمـات العـريكة  عتر النظم اشيكولوجية، واستنا اا القائم 

 ؛ (11)املانية يف بيا هتالرب مم عمل نريوب وغريها من املنظمات 
 عـد اسـتنا اا والتكيـف، أت عن املبا رات يف عال املستوطنات البعرية تقرير موجز  )د( 

إىل إســـاامات مـــن بـــر مم األمـــم املتحـــدة لتمســـتوطنات البعـــرية، وشـــبكة احلكومـــات احملتيـــة مـــن 
 ؛(12)أجل الستدامة، وشبكة حبوث ت ري املناا املتاتقة ابجملال احلضرل

 .(13)عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنعطة املندرجة يف إطار بر مم عمل نريوبتقرير  ) ( 
لتنفيــذ األنعــطة يف  وأعربــ  هيئــة املعــورة عــن تقــديرها لتيــاابو عتــر تقــد  الــدعم املــا  -15

 إطار بر مم عمل نريوب. 
لألطـــراأل واملنظمـــات العـــريكة لـــرب مم عمـــل نـــريوب  وأعربـــ  اهليئـــة عـــن تقـــديرها أيضـــاا  -16

يـــة إىل تـــوفري طة الراموغريهـــا مـــن املنظمـــات ذات ايـــربة عتـــر مســـاياهتا وتااو ـــا يف تنفيـــذ األنعـــ
و الـوطن، وطن و و املاتومات لتتخطي  واشجـراءات يف عـال التكيـف عتـر الصتـاد اشقتيمـغ والـ

ـــنظم اشيكولوجيـــة واملســـتوطنات البعـــ وار  املائيـــة رية واملـــوخابـــة فيمـــا يتاتـــري يمتـــة أمـــور مناـــا ال
 أعةه. 14والصحة، عتر النحو املعار إليه يف الفقرة 

يئـــة املعـــورة إىل أو هـــذه األنعـــطة قـــد ســـاعدت عتـــر تازيـــز العـــراكات مـــع وأشـــارت ه -17
إىل مســـاياهتا  األطـــراأل وفيمـــا بيناـــا مـــن خـــةل جاـــات التنســـيري الوطنيـــة فياـــا، وأشـــارت أيضـــاا 

املمكنــة يف الناــوض بتحقيــري أهــداأل التنميــة املســتدامة عتــر النحــو املبــني يف الواثئــري املدرجــة يف 
هليئة إىل األمانة أو توابل استكعاأل الفـرب مـن أجـل تطـوير أوجـه أعةه. وطتب  ا 14الفقرة 
__________ 

(10) FCCC/SBSTA/2017/2. 
(11) FCCC/SBSTA/2017/3. 
(12) FCCC/SBSTA/2017/INF.3. 
(13) FCCC/SBSTA/2017/INF.1. 

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600009445
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600009445
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600009445
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600009445
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600009445
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، عتــر تنفيــذ املزيــد (14)الــلاب  مــع أهــداأل التنميــة املســتدامة وشــجاتاا، يف ســياق ولايهتــا الراهنــة
نَتجـة يف إطـار بـر مم عمـل 

ت
من أنعطة التوابل من أجل فام أل األنعطة املتخذة واملاتومات امل

األكثــر فائــدة لتاــامتني عتــر تنفيــذ أنعــطة التكيــف، وكــذلاب الكيفيــة الــ   نــريوب قــد أ بتــ  أ ــا
 أفا ت  ا يف املمارسة الامتية. 

أعــةه ميكــن أو تــوفر املاتومــات  14وســتم  اهليئــة أبو الواثئــري املعــار إلياــا يف الفقــرة  -18
 .اهمف والتكي أت ريات ت ري املناا والقابتية لتت  ر بهلامل األطراأل يف سياق ماا ة 

املانيـة رب مم عمـل نـريوب وغريهـا مـن املنظمـات لـ ع  هيئة املعـورة املنظمـات العـريكة و  -19
ف تــ  ر بــه والتكيــالقابتيــة لتأت ــريات ت ــري املنــاا و يف ســياق ماا ــة تنفيــذ إجــراءات تااونيــة عديــة  إىل

 أيضــاا يئــة اهل عــ  و  .أعــةه، حســب القتضــاء 14ماــه، مــع مراعــاة الواثئــري املعــار إلياــا يف الفقــرة 
ـــة بـــر مم عمـــل نـــريوب وغريهـــا مـــن املنظمـــات يف املنظمـــات العـــريكة  يث ســـتاراض وحتـــداإىل املاني

 ات،  ــدأل تازيــزه التااــدوجتديــد تااــداهتا املتاتقــة ابختــاذ إجــراءات وإىل تقــد  حتــديثات  وريــة هلــذ
 .فالتكيال ذة يف عماريف يدعم الناوض ابشجراءات املتخمركز ك ور بر مم عمل نريوب  

ــــ -20 ــــة أو توابــــل استكعــــاأل ســــبل ل ــــة إىل األمان ــــائم األنعــــطة وطتبــــ  اهليئ زاي ة نعــــر نت
ة واألطـــراأل نعـــ ت املاملضـــطتع  ـــا يف إطـــار بـــر مم عمـــل نـــريوب لتيســـري نقـــل املاـــارأل إىل اهليئـــا

 .األخرىاملانية والكيا ت 
بــر مم يف ألطــراأل واملنظمــات العــريكة بــني افيمــا يئــة ابلتبــا ل البنــاء لــ راء ورحبــ  اهل -21

 ـرورة حتسـني ، واتفقـ  عتـر (15)عمل نريوب بع و سبل حتسـني فااليـة منتـدى جاـات التنسـيري
  املنتدى من أجل حتقيري ما يتغ

يـــز معـــاركة ايـــرباء واملنظمـــات ذات ايـــربة، مبـــا يف ذلـــاب خـــرباء ومنظمـــات تاز  )أ( 
 ؛وطنيةالاامتني يف عال خط  التكيف الالبتداو النامية أو ايرباء واملنظمات 

اتحــة حيــز تفــاعتغ لتقاســم املاتومــات وتبــا ل اشراء بصــورة غــري رمسيــة فيمــا بــني إ )ب( 
ة أو يتـاح ى، مـع مراعـااألخـر املانيـة بر مم عمـل نـريوب واألطـراأل واملنظمـات يف املنظمات العريكة 
 ؛سيريدى جاات التنآرائاا خةل منتارض كافية ل  ةبر مم عمل نريوب فربيف لتمنظمات العريكة 

بــــر مم عمــــل نــــريوب يف يســــري التاــــاوو والعــــراكات بــــني املنظمــــات العــــريكة ت )د( 
ئيســية ســتنتاجات الر أو يســام يف ترمجــة الميكــن األخــرى، وهــو مــا املانيــة واألطــراأل واملنظمــات 

ات متموسـة يف  إجـراء إىلوالث رات احملد ة يف األنعطة املضـطتع  ـا يف إطـار بـر مم عمـل نـريوب
 ؛عال التكيف

 ــا يف إطــار بــر مم عمــل نــريوب، املقــرر ال ــطةمل ألنعــطة تــوفري املاتومــات ل ) ( 
عتـر بـة وخاريـس، امـل يف تنفيـذ اتفـاق ابالعتر حنو يـدعم الـدور الـذل ميكـن أو يؤ يـه بـر مم 

 ؛بايد املسائل املتصتة ابلتكيف

__________ 

(14) FCCC/SBSTA/2014/2و ،FCCC/SBSTA/2014/5و ،FCCC/SBSTA/2015/5و ،FCCC/SBSTA/2016/2 ،
 .FCCC/SBSTA/2016/4و

(15) FCCC/SBSTA/2016/414قرة ، الف. 
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مــن خــةل بــر مم املتبا لــة املاــارأل الــ  اســتتخدم  فياــا امتيــة الســبل اليــيم تق )ه( 
 .يف السابري، واستخدام التقييم لو ع أفكار لتامل يف املستقبلعمل نريوب 

أو املوا ـيع الــ  سـتناقا يف املسـتقبل  ـمن منتـدى جاــات إىل هيئـة املعـورة وأشـارت  -22
تـــار عتـــر أســـاس املقلحـــات املقدمـــة مـــن األ يف يكة ات العـــر طـــراأل واملنظمـــالتنســـيري ميكـــن أو ختت

 .األخرىاملانية بر مم عمل نريوب واملنظمات 
مـــع الامـــل ، فـــرب (16)احلاليـــةيئـــة إىل األمانـــة أو تبحـــث، يف إطـــار ولايهتـــا اهلطتبـــ  و  -23

تنظـــيم الاألخـــرى عتـــر املانيـــة بـــر مم عمـــل نـــريوب واملنظمـــات يف األطـــراأل واملنظمـــات العـــريكة 
ألهـداأل ش  ا أو تكمل منتدى جاات التنسيري وتسـام بفااليـة يف حتقيـري اعلك ألنعطة من امل

أعةه. وميكن هلذه الفااليات أو تتاقد ابلقلاو مع حتقات الامـل أو  21 املعار إلياا يف الفقرة
الجتماعـــات التقنيـــة الـــ  تـتــنظم يف منـــاطري اتتفـــة، أو أو تقـــام كفااليـــات جانبيـــة عتـــر هـــاما 

  ورات اهليئة.
و عــ  اهليئــة مجيــع األطــراأل، واملنظمــات العــريكة يف بــر مم عمــل نــريوب واملنظمــات  -24

البتـــداو مـــن اء رب ايـــيام فـــشاتحـــة معـــاركة ايـــرباء املانيـــني، مبـــن املانيـــة األخـــرى إىل تقـــد  الـــدعم 
مـل نـريوب، ر بر مم عاألخرى املندرجة يف إطاالفااليات النامية، يف منتدى جاات التنسيري ويف 

 أعةه. 23 يف الفقرة املعار إليهر النحو عت
يئــــــة إىل األمانــــــة أو تركــــــز عتــــــر املســــــتوطنات الريفيــــــة والســــــاحتية، مبــــــا يف ذلــــــاب اهلطتبــــــ  و  -25

  بعرية والتكيف.توطنات الاملان ابملس خةل املنتدى احلا ل ععر  اات التنسيري، املستوطنات النائية
تقاســم املاتومـات بصــورة مســبقة فيمـا يتاتــري مبنتــدى إىل األمانــة أو ت أيضـاا يئــة اهلتبـ  وط -26

تيســري  ــدأل عــةه أ 23يف الفقــرة  املعــار إليــهعتــر النحــو األخــرى وابلفااليــات جاــات التنســيري 
 .معاركة ايرباء

املانيـــة بـــر مم عمـــل نـــريوب واملنظمـــات يف يئـــة األطـــراأل واملنظمـــات العـــريكة اهل عــ  و  -27
، آراءهــــا بعــــ و موابــــتة حتســــني 2018كــــانوو الثاين/ينــــاير   12األخــــرى إىل أو تقــــدم، حبتــــول 

جدوى وفاالية بـر مم عمـل نـريوب يف  ـوء اتفـاق ابريـس لتنظـر يف تتـاب اشراء يف  ورهتـا الثامنـة 
ســوأل البيــا ت يئــة إىل أو هــذه اهلأشــارت . و (17)(2018أاير/مــايو  -)نيســاو/أبريل  واألرباــني

 .(18)الثامنة واألرباني ورهتا ريوب يف يتسلشد  ا يف استاراض بر مم عمل ن

__________ 

 أعةه.  14مثل احلاشية  (16)

. http://unfccc.int/5900بوابــة تقــد  البيــا ت عتــر الــراب  التــا   ن خــةل يتاــني أو تقــدم األطــراأل آراءهــا مــ (17)
ترســل بيا هتــا عــرب الربيــد وينب ــغ لتمنظمــات العــريكة يف بــر مم عمــل نــريوب وغريهــا مــن املنظمــات املانيــة أو 

 .secretariat@unfccc.intالانواو التا   ىل اشلكلوين إ
 )د(.13، الفقرة 19-م أ/17املقرر  (18)

http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/docs/SB%20461/SBSTA/secretariat@unfccc.int
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إطةةدر التكنولوجيةةد  وجةةب الفقةةرة 4 مةةهت تطةةوير التكنولوجيةةدت ونقلهةةد   -رابعدا  
 املد ة 10 مهت اتفدق ابريس

 من جدول األعمال( 4)البند 

 املداوالت -1 
األوىل والثانيــة. وكــاو نظــرت هيئــة املعــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جتســتياا  -28

. ويف جتسـتاا األوىل، اتفقـ  اهليئـة عتـر النظـر يف هـذا (19)عتياا البيا ت املتاتقة  ـذا البنـد مارو اا 
البنـــد يف معـــاورات غـــري رمسيـــة يســـرهتا الســـيدة إلفريـــده مـــور )النمســـا( ابلشـــلاك مـــع الســـيد واشـــنطن 

 يف الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا.  زاكاات )زميبابول(. ويف جتستاا الثانية، نظرت اهليئة

 اال تنتدجدت -2 
 4مــداولهتا بعــ و و ــع إطــار التكنولوجيــا املنعــ  مبوجــب الفقــرة  ملعــورةاوابــت  هيئــة  -29

 .من اتفاق ابريس 10من املا ة 
اشراء املقدمـــــة مـــــن األطـــــراأل واملـــــراقبني وغـــــريهم مـــــن إىل يئـــــة مـــــع التقـــــدير وأشـــــارت اهل -30

 .(20)املصتحة بع و مبا ت إطار التكنولوجيا وهيكتهأبحاب 
يئة عتر أو آلية التكنولوجيا ينب غ أو تسلشد يف تنفيـذ اتفـاق ابريـس مببـا ت إطـار اهلتفق  وا -31

  .العفافية وتوخغ ،يتغ م حتو و النتائم يركز عتر واتبامل  م  ،والعمول ،التكنولوجيا وهغ  التساق
 .ابملناقعات البنّاءة ال  جرت بني األطراأل بع و هيكل إطار التكنولوجيايئة اهلورّحب   -32
ــــة وأشــــارت اهل -33 ــــا ينب ــــغ أو إىل يئ ــــا ياــــزز مــــن أو إطــــار التكنولوجي ــــة التكنولوجي مــــن إشــــراك و آلي

أبحاب املصتحة املانيني، كل حسب  وره، يف حتقيري الت يريات التحويتية املتوخاة يف اتفاق ابريس، مـع 
 يا.و ورة التكنولوج (21)لتايئة دورة ايامسة واألربانيالاملتفري عتياا يف  يةاملوا يع الرئيسية األولمراعاة 
ــــاا إىل  أيضــــاا هيئــــة املعــــورة وأشــــارت  -34 التجنــــةت التنفيذيــــة املانيــــة  أو الامــــل الــــذل تنجــــزه حالي

بــــحاب مــــع أ امــــامتع، مبــــا فيــــه العــــبكة( - )املركــــز ابلتكنولوجيــــا ومركــــز وشــــبكة تكنولوجيــــا املنــــاا
 و ءات حمّسـنة بعـختـاذ إجـرايف و ع إطار التكنولوجيا ويف تيسـري ا املصتحة املانيني، قد يكوو مفيداا 

 العـــبكة إىل - كـــزذيـــة واملر . ويف هـــذا الســـياق،  عـــ  اهليئـــةت التجنـــَة التنفيتطـــوير التكنولوجيـــا ونقتاـــا
 ع و ما يتغ ( ب2017 لثاين/نوفمربتقد  ماتومات يف الدورة الساباة واألرباني لتايئة )تعرين ا

والــ  تاــو  ابلفائــدة عتــر تنفيــذ  ،ألنعــطة الــ  جــرى أو ضــرل ال ــطةمل  ــاا ()أ 
 ؛اتفاق ابريس، مع مراعاة املوا يع الرئيسية وعةقتاا بدورة التكنولوجيا

، العــبكة - أو تضــطتع  ــا التجنــة التنفيذيــة واملركــز ألنعــطة اش ــافية الــ  ميكــنا )ب( 
 ر .بتوافر املوا ورهناا  فه، من أجل تنفيذ اتفاق ابريس، كل يف إطار وليته ووظائأو بعكل منفر  مااا 
،  ــمن أمــور طــار التكنولوجيــا تعــملاملمكنــة شاتفقــ  هيئــة املعــورة عتــر أو الانــاوين و  -35

 . رض واملبا ت واملوا يع الرئيسيةالأخرى، 
__________ 

 أعةه.  9مثل احلاشية  (19)

 ه.أعة 9مثل احلاشية  (20)

(21) FCCC/SBSTA/2016/4 29، الفقرة. 
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مـع ، لساباة واألرباـنير يف هذه املس لة يف  ورهتا اعتر موابتة النظ يئة أيضاا اهلاتفق  و  -36
 .والسا سة واألربانياا ايامسة واألرباني ييف  ورتاحملرز تقدم المراعاة 

 القضداي املتعلقة ابلزراعة -خدم دا  
 من جدول األعمال( 5)البند 

 املداوالت -1 
نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل والثانيــــة.  -37

لســــيد اييســــرها  واتفقــــ  يف جتســــتاا األوىل عتــــر النظــــر يف هــــذا البنــــد يف معــــاورات غــــري رمسيــــة
 تســتاا الثانيــة،(. ويف جإمانويــل  لميــن )ســوازيتند( ابلشــلاك مــع الســيد هيكــغ غرا ــو  )فنتنــدا

 ة يف الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا. نظرت اهليئ

 اال تنتدجدت -2 
، وابـــت  هيئـــة املعـــورة عمتاـــا بعـــ و القضـــااي 17-م أ/2مـــن املقـــرر  75لتفقـــرة  وفقـــاا  -38

 املتاتقة ابلزراعة. 
ورحبــ  اهليئــة بتبــا ل اشراء الثــرل الــذل شــادته حتقــات عمتاــا ايمــس الســابقة الــ   -39

بع و القضااي املتاتقة ابلزراعـة. ووابـت  تبـا ل اشراء بعـ و هـذه القضـااي نتظم  أ ناء الدورات 
 .(22)إىل نتائم تتاب احلتقات استنا اا 
واتفق  اهليئة عتـر موابـتة نظرهـا يف هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال يف  ورهتـا السـاباة  -40

 ة واألرباني.السا سا واألرباني، آخذة يف العتبار مداولت األطراأل والتقدم احملرز يف  ورهت

 امل دئل املتعلقة ابلعلم واال تعراض - د  دا  
 من جدول األعمال( 6)البند 

 البحوث واملراقبة املنهجية -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(6)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل  -41

. ويف جتستاا األوىل، اتفقـ  (23)عتياا البيا ت املتاتقة  ذا البند الفرعغ وكاو مارو اا  والثانية.
اهليئة عتر النظر يف هذا البند الفرعـغ يف معـاورات غـري رمسيـة تيسـرها السـيدة آو غـور وو )بتيـز( 
ابلشــــــلاك مــــــع الســــــيدة كريســــــتياو تكســــــتور )أملانيــــــا(. ويف جتســــــتاا الثانيــــــة، نظــــــرت اهليئــــــة يف 

 الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا. 
__________ 

، FCCC/SBSTA/2015/INF.6، وFCCC/SBSTA/2014/INF.2تــر  تقــارير حتقــات الامــل يف الواثئــري التاليــة   (22)
 .FCCC/SBSTA/2016/INF.6، وFCCC/SBSTA/2016/INF.5، وFCCC/SBSTA/2015/INF.7و

 أ  ه.  26مثل احلاشية  (23)
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 اال تنتدجدت -2 
أشــارت هيئــة املعــورة مــع التقــدير إىل البيــا ت الــ  أ ىل  ــا ممثتــو النظــام الاــاملغ ملراقبــة  -42

، والـــرب مم الاـــاملغ لبحـــوث املنـــاا، واملنظمـــة اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املانيـــة بت ـــري املنـــاااملنـــاا، و 
 .(24)ا وية يف ا تسة الفتتاحية لتدورة الااملية لألربا 

 .(25)ورحب  اهليئة ابلتقرير املوجز عن الجتمامل الثامن لتحوار البحثغ، الذل أعده رئيساا -43
بعـ و املوا ـيع الـ  ميكـن النظـر فياـا  (26)وأشارت اهليئة إىل اشراء املقدمة مـن األطـراأل -44

 . وأشــارت أيضــاا 2017أاير/مــايو  10عقــد يف ، الــذل (27)يف الجتمــامل التاســع لتحــوار البحثــغ
 .(28)إىل املذكرة اشعةمية ال  أعدها رئيساا عن الجتمامل التاسع لتحوار البحثغ

ورحبـ  اهليئـة ابلجتمــامل التاسـع لتحــوار البحثـغ ومبو ـوعيه  بيــا ت وماتومـات حبــوث  -45
ير قــة بتقيــيم وتقــداملتات الاتميــة املنــاا عتــر الصــايد اشقتيمــغ، والث ــرات يف هــذا اجملــال؛ وا وانــب

نظمــــات امم واملالتقـــدم احملـــرز يف عـــال التخفيــــف. وأعربـــ  عـــن تقـــديرها لألطــــراأل و ميـــع الـــرب 
ملناقعــة خــةل لفربــة ا البحثيــة املعــاركة وملمثتياــا عتــر مســاياهتم. وأشــارت إىل القيمــة املضــافة

 جتسة عرض املتصقات وباد الاروض. 
، يف أمــور مناــا اهليئــة احلكوميــة الدوليــة املانيــة بت ــري املنــاابامــل  أيضــاا  ورحبــ  هيئــة املعــورة -46

 رجــــة مئويــــة ، و احمليطــــات وال ــــةأل  1.5التقــــارير ايابــــة عــــن مســــائل  الحــــلار الاــــاملغ مبقــــدار 
لتايئــة تمبــا ت التوجيايــة ل 2019ا تيــدل يف منــاا مت ــري ، و ت ــري املنــاا واألرض ، و تنقــيا عــام 

 .(29) 2006 لاام قوائم ا ر  الوطنية ل ازات الدفيئةشعدا  بت ري املناا  ةاملاني ةلدوليا ةاحلكومي
وأشــارت هيئــة املعــورة إىل أييــة عمــل األوســاة الاتميــة واهليئــة احلكوميــة الدوليــة الــداعم  -47

 لتازيز املواجاة الااملية لت ري املناا، مبا يف ذلاب ما يتغ 
 ، واملاارأل ايابة ابلعاوب األبتية، واملاارأل التقتيدية؛النظر يف الباد اشنساين )أ( 
اســتمرار التمويــل لتبحــوث املناخيــة و مــع البيــا ت املتاتقــة ابملنــاا، والناــوض  )ب( 

 بامــل أيضــاا  تمــاا شحاطــة عإبمكانيــة الطــةمل املفتــوح عتــر البيــا ت الاامــة املتاتقــة ابملنــاا، مــع ا
 ات؛اء القدر اشطار الااملغ لتخدمات املناخية وغريه من املنظمات، وخابة يف عال بن

اســــتمرار البحــــوث املتاتقــــة بو ــــع  ــــوذد النظــــام األر ــــغ يف جاــــد يرمــــغ إىل  )د( 
 لتفاق ابريس؛ املساية يف تقتيل عدم اليقني يف التوقاات  عماا 

__________ 

 التا  متاحة عتر الراب   (24)
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&years=2017. 

(25) http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue_2016_2_summaryreport.pdf. 
 متاحة عتر الراب  التا   (26)

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&years=2017&t

hemes=Science%20and%20Research. 
عــن الجتمــامل التاســع ميكــن الطــةمل عتــر جــدول األعمــال والاــروض وغــري ذلــاب مــن املاتومــات ذات الصــتة  (27)

 .http://unfccc.int/10154عتر الراب  التا    لتحوار البحثغ

(28) http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue.2017.1.informationnote.pdf. 
 .http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtmlمتاح عتر الراب  التا    (29)

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&years=2017
http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue_2016_2_summaryreport.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&years=2017&themes=Science%20and%20Research
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&years=2017&themes=Science%20and%20Research
http://unfccc.int/10154
http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue.2017.1.informationnote.pdf
http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml
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 يف احلوار البحثغ؛  ميكن اعتباره مو وعاا نعر املارفة باتم ت ري املناا، الذل  ) ( 
اذجـه، الـ  ألغراض إعا ة حتتيل املنـاا الاـاملغ و نواتم تقنيات تص ري النطاق  )ه( 

 .يف احلوار البحثغ ميكن اعتبارها مو وعاا 
عــــن  مــــوجزاا  ّدم، مبســــاعدة مــــن األمانــــة، تقريــــراا إىل رئيســــاا أو يقــــاملعــــورة طتبــــ  هيئــــة و  -48

 لتايئة.  واألرباني الثامنةيتاح قبل اناقا  الدورة عتر أو ، لتحوار البحثغ الجتمامل التاسع
 2 آراءهــــا، حبتــــول (30)أو تقـــدم عــــرب بوابــــة تقـــد  البيــــا تيئــــة األطــــراأل إىل اهل عـــ  و  -49

املوا ـيع والعتبـارات الـ  ميكـن النظـر فياـا أ نـاء احلـوار البحثـغ املقـرر عن ، 2018شباة/فرباير 
باــدها، مــع مراعــاة املوا ــيع والاــروض الــ  لتايئــة و الــدورة الثامنــة واألرباــني ابلقــلاو مــع عقــده 

، (31)ســـبري تناوهلـــا يف اجتماعـــات ســـابقة لتحـــوار البحثـــغ واملوا ـــيع املقلحـــة لجتماعـــات قا مـــة
 األطــراأل عــ   كمــا  ) ( و)ه( أعــةه.47عــن مراعــاة املوا ــيع املعــار إلياــا يف الفقــرتني  فضــةا 
 الثانيــة الــدورتني رائســ  معــاوراتور  مــن تقــارير عــن نتــائم  مــابيا هتــا املقدمــة  يف تراعــغ أو إىل

 التيســــــريل لتحــــــوار التحضــــــريية األعمــــــال بعــــــ و األطــــــراأل ملــــــؤمتر والاعــــــرين والثالثــــــة والاعــــــرين
 .ملاتومات الاتميةاب تتاتري جوانب أل وخبابة ،(32)2018 لاام

املقبةةةةل للهةةةةدف الطويةةةةل األجةةةةل  وجةةةةب االتفدقيةةةةة نطةةةةدق اال ةةةةتعراض الةةةةدور   -ابء 
 وللتقدم العدم احملرز حنو حتقيق 

 )ب( من جدول األعمال(6)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل  -50

عمــال مــع دول األالفرعــغ مــن جــ والثانيــة. واتفقــ  يف جتســتاا األوىل عتــر النظــر يف هــذا البنــد
 ا( عــارلز )غرينــاتمــن جــدول أعمــال هيئــة التنفيــذ يف فريــري اتصــال يرأســه الســيد ليــوو  14البنــد 

عـــورة يف هيئـــة امل (. ويف جتســـتاا الثانيـــة، نظـــرتآيرلنـــداابلشـــلاك مـــع الســـيد فرانـــاب مك فـــرو )
 الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا. 

 اال تنتدجدت -2 
لتاـــدأل وابـــت  هيئـــة املعـــورة وهيئـــة التنفيـــذ نظريـــا يف نطـــاق الســـتاراض الـــدورل املقبـــل  -51

)املعــار إليــه فيمــا يتــغ ابلســتاراض  الطويــل األجــل مبوجــب التفاقيــة ولتتقــدم الاــام احملــرز حنــو حتقيقــه
 .(33)رينلتولية ال  أسندها إلياما مؤمتر األطراأل يف  ورته احلا ية والاع الدو  املقبل( وفقاا 

__________ 

(30) http://unfccc.int/5900. 
لجتمامل التاسع لتحوار البحثغ والبيا ت املقدمـة ملتاتقة ابعتر النحو احملد  يف املرفري األول لتمذكرة اشعةمية ا (31)

 أعةه.  41من األطراأل، املعار إلياا يف الفقرة 

 .16، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (32)

 .10، الفقرة 21-م أ/10املقرر  (33)

http://unfccc.int/5900
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الستارا ــات جتــرى إىل أو مــؤمتر األطــراأل قــرر أو هيئــة املعــورة وهيئــة التنفيــذ أشــارت و  -52
أو كـل اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املانيـة بت ـري املنـاا الةحقة عقب اعتما  تقرير تقييمغ بـا ر عـن 

 .(34)سبع سنوات عتر األقل
، يف الـدورة الراباـة واألرباـني لكـل إىل إحاطتاما عتماا  وأشارت هيئة املعورة وهيئة التنفيذ أيضاا  -53

التقيــيم الاــاملغ يف منامــا ويف ســياق نطــاق الســتاراض الــدورل املقبــل، ابلامــل ذل الصــتة الــذل تنــاول 
، 2018 عــام إطـار الفريــري الاامــل املخصــمل املاـن ابتفــاق ابريــس، واحلــوار التيسـريل، الــذل ســياقد يف

شارت اهليئتاو كذلاب إىل طتب مـؤمتر األطـراأل إىل هيئـة املعـورة وهيئـة . وأ(35)التقنالفحمل وعمتيات 
 اتسـريع عمتاـبالتنفيذ والفريري الاامـل املخصـمل املاـن ابتفـاق ابريـس واهليئـات املنعـ ة مبوجـب التفاقيـة 

 ، وإحالة النتائم إىل مـؤمتر األطـراأل يف7-5، الفقرات 1-م أت/1بع و بر مم الامل املبني يف املقرر 
 .(36)( عتر أقصر تقدير2018 يسمرب الراباة والاعرين )كانوو األول/  ورته
أشــارت هيئــة املعــورة وهيئــة التنفيــذ إىل أو مــؤمتر األطــراأل  عــا اهليئــة احلكوميــة الدوليــة و  -54

 1.5مبقــدار عــن آاثر الحــلار الاــاملغ  2018املانيــة بت ــري املنــاا إىل تقــد  تقريــر خــاب يف عــام 
فوق مستوايت ما قبل الاصر الصناعغ وعن املسارات الااملية ذات الصتة لنباااثت   رجة مئوية

 .(38()37)غازات الدفيئة
يعــمل ، مبــا 2015-2013الفــلة لحظــ  هيئــة املعــورة وهيئــة التنفيــذ أو اســتاراض و  -55
 .قبلض الدورل امليتستفا  مناا يف الستارا أو يقدم  روساا ميكن ، وأوجه القصور نجاحاتال

از واجيـة مـع جتنـب الستاراض الـدورل املقبـل، إجراء عتر الفاالية والكفاءة يف  وحرباا  -56
نتــائم األعمــال ذات الصــتة املنجــزة يف إطــار التفاقيــة وبروتوكــول كيوتــو، واتفــاق  الامــل ومراعــاة

كغ ينظر   ، اتفق  هيئة املعورة وهيئة التنفيذ عتر التوبية مبعرومل مقررواهليئتني الفرعيتنيابريس 
 .(39)الثالثة والاعرينفيه مؤمتر األطراأل وياتمده يف  ورته 

 أتوّي تنفيذ تدابّي التصد  - دبعدا  
 من جدول األعمال( 7)البند 

  املنتدى احمل َّهت وبر مم العمل -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(7)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ  -57

)أ( مـن 13والثانية. واتفق  يف جتستاا األوىل عتر النظر يف هذا البند الفرعغ مـع البنـد الفرعـغ 
__________ 

 .167، الفقرة 17-م أ/2املقرر  (34)
(35) FCCC/SBSTA/2016/2 ؛ و46، الفقرةFCCC/SBI/2016/8 132، الفقرة. 
 .10، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (36)
 .21، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (37)
  رجة مئوية . 1.5الدولية املانية بت ري املناا عنواو  الحلار الااملغ مبقدار  سيحمل التقرير اياب لتايئة احلكومية (38)

 .FCCC/SBSTA/2017/4/Add.1لةطةمل عتر نمل معرومل املقرر، انظر الو يقة  (39)
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جــدول أعمــال هيئــة التنفيــذ وعتــر إنعــاء فريــري اتصــال لاقــد الجتمــامل الثالــث لتمنتــدى احملســن 
نفيـذ، السـيد تومـاس خروتعـوأل )بولنـدا(، برائسة رئيس هيئة املعورة ابلشلاك مع رئيس هيئـة الت

ومبســـاعدة الســـيدة  اتليـــا كوشـــكو )أوكرانيـــا( والســـيد أندريـــه مـــاركو )بنمـــا(. ويف جتســـتاا الثانيـــة، 
 نظرت هيئة املعورة يف الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا.

 اال تنتدجدت -2 
أت ــري تنفيــذ دى احملســن عــن عقــدت هيئــة التنفيــذ وهيئــة املعــورة الجتمــامل الثالــث لتمنتــ -58

 .تدابري التصدل
الــ  أعــدهتا األمانــة عــن النتقــال  (40)مــع التقــدير ابلورقــة التقنيــة وأحاطــ  اهليئتــاو عتمــاا  -59

 الاا ل لتقوة الاامتة وإضا  الامل الكر  والوظائف الةئقة. 
الـــذل فريـــري ايـــرباء التقنيـــني املخصـــمل  (41)ورحبـــ  اهليئتـــاو مـــع التقـــدير مبـــوجز اجتمـــامل -60

ــــــري 2017أاير/مــــــايو  10و 9عتقــــــد يف بــــــوو يــــــومغ  ــــــذل قدمــــــه الرئيســــــاو املعــــــاركاو لتفري ، وال
املتاتـري بتـ  ري  (42)زيـد مـن التفابـيل التقنيـة بعـ و عـا  بـر مم الامـلحيـث عـرض املاملخصمل، 

اهليئتـاو عـن امتنا مـا ألعضـاء الفريـري أعربـ  . و تنفيذ تـدابري التصـدل يف سـياق التنميـة املسـتدامة
املخصمل واألمانة عتر تنظيم اجتمامل الفريري وعتر عمتام، و قعـتا إسـاام الفريـري املخصـمل يف 

 .عمل املنتدى احملّسن
عـــاركني لتفريـــري املخصـــمل القيـــام، بـــدعم مـــن األمانـــة، تطتبـــ  اهليئتـــاو إىل الرئيســـني املو  -61
أعـــةه، إبعـــدا  تقريـــر  60مـــامل الفريـــري املعـــار إليـــه يف الفقـــرة إىل املـــوجز املقـــدم عـــن اجت نا اا واســـت

ظر فيه خـةل الـدورة أعةه لتن 60مفصل عن مناقعات الفريري يف اجتماعه املعار إليه يف الفقرة 
 .(2017وفمرب هيئة التنفيذ وهيئة املعورة )تعرين الثاين/نالساباة واألرباني لكل من 

، 2017أيتول/ســـــبتمرب  30حبتـــــول بني إىل أو يقـــــدموا،  عـــــ  اهليئتـــــاو األطـــــراأل واملـــــراقو  -62
آراءهــم بعــ و ا وانــب املتاتقــة ابلتنويــع والتحــول القتصــا يني والنتقــال الاــا ل لتقــوة الاامتــة، وإضــا  
الامــل الكــر  والوظــائف الةئقــة يف ســياق التنميــة املســتدامة،  ــدأل تــوفري ماتومــات يســتفا   ــا يف 

هيئــة التنفيــذ وهيئــة الســاباة واألرباــني لكــل مــن  نــاء املنتــدى خــةل الــدورة املناقعــات الــ  ســتجرل أ
 ةاملعــورة بعــ و الحتياجــات احملتمتــة أل وات النمذجــة، مبــا يف ذلــاب فــرب بنــاء القــدرات، ويف حتقــ

الامل التدريبية ال  ستنظم أ نـاء املنتـدى بعـ و اسـتخدام أ وات النمذجـة القتصـا ية، خـةل الـدورة 
 .(43)(2018أاير/مايو  -هيئة التنفيذ وهيئة املعورة )نيساو/أبريل الثامنة واألرباني لكل من 

__________ 

(40) FCCC/TP/2016/7. 
 .http://unfccc.int/10142.phpمتاح عتر الراب  التا    (41)
 .5، الفقرة 21-م أ/11املقرر  (42)
. http://unfccc.int/5900الــراب  التــا   تــر مــن خــةل بوابــة تقــد  البيــا ت عراءهــا يتاــني أو تقــدم األطــراأل آ (43)

 .secretariat@unfccc.intالربيد اشلكلوين إىل الانواو التا   رب وينب غ أو يرسل املراقبوو بيا هتم ع

http://unfccc.int/10142.php
http://unfccc.int/5900
https://process.unfccc.int/sites/docs/SB%20461/SBSTA/secretariat@unfccc.int
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طرائري املنتةدى املعةب بتةأوّي تنفيةذ تةدابّي التصةد  وبةر مم عملة  ومهدمة   وجةب  -ابء 
 اتفدق ابريس
 )ب( من جدول األعمال(7)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
ا البنـد الفرعـغ مـن جـدول األعمـال يف جتسـتاا األوىل وجتسـتاا نظرت هيئة املعـورة يف هـذ -63

نــــد تــــر النظــــر يف هــــذا البأاير/مــــايو. ويف جتســــتاا األوىل، اتفقــــ  اهليئــــة ع 18الثانيــــة املســــت نفة، يف 
يـذ، وعتـر إنعـاء )ب( من جـدول أعمـال هيئـة التنف13الفرعغ من جدول األعمال مع البند الفرعغ 

يف جتســتاا و مــاركو.  ه رئيســا اهليئتــني مبســاعدة الســيدة كوشــكو والســيدفريــري اتصــال يعــلك يف رائســت
ا، يف ا تســة نفســاو تمــدهتا. الثانيــة املســت نفة، نظــرت هيئــة املعــورة يف الســتنتاجات الــوار ة أ  ه واع

 الرمسيـة أو اورات غـريأخطر رئيس هيئة املعـورة األطـراأل أبنـه سـيطتب مـن امليسـرين املتعـاركني لتمعـ
   ه.أ 64لفقرة اهو ورئيس هيئة التنفيذ يف حتديث مذكرة األفكار املعار إلياا يف يساعدوه 

 اال تنتدجدت -2 
، (44)نظــــرت هيئــــة التنفيــــذ وهيئــــة املعــــورة يف مــــذكرة األفكــــار الــــ  أعــــدها رئيســــا اهليئتــــني -64

بتـ  ري تنفيـذ املنتـدى املاـن ابملناقعات ال  جرت خةل تتاب ا تسات بعـ و طرائـري  وأحاطتا عتماا 
. واتفقــ  اهليئتــاو عتــر أو التوبــيات تــدابري التصــدل وبــر مم عمتــه وماامــه مبوجــب اتفــاق ابريــس

ا ــــارل إعــــدا ها يف إطــــار هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال لينظــــر فياــــا وياتمــــدها مــــؤمتر 
( يف  ورتـه مؤمتر/اجتمامل أطـراأل ابريـس) الاامل بوبفه اجتمامل األطراأل يف اتفاق ابريساألطراأل 

إىل اختـــاذ ايطـــوات اشجرائيـــة الةزمـــة  مؤمتر/اجتمـــامل أطـــراأل ابريـــساألوىل ستتضـــمن بـــي ة تـــدعو 
 .21-م أ/1من املقرر  34و 33لتمكني املنتدى من إفا ة اتفاق ابريس وفري ما جاء يف الفقرتني 

ول/ أيتـــــ 30ه إىل تقـــــد  آرائاـــــم يف موعـــــد أقصـــــاو عـــــ  اهليئتـــــاو األطـــــراأل واملـــــراقبني  -65
أعــــةه،  64إىل املناقعــــة وإىل مــــذكرة األفكــــار املعــــار إلياــــا يف الفقــــرة  اســــتنا اا  2017 ســــبتمرب

يتاتــري بانابــر متموســة خابــة بطرائــري املنتــدى املاــن بتــ  ري تنفيــذ تــدابري التصــدل وبــر مم  فيمــا
 .(45)مبوجب اتفاق ابريس وماامهعمته 
طتبــ  اهليئتــاو إىل األمانــة أو تــنظم، بتوجيــه مــن رئيســغ اهليئتــني، حتقــة عمــل ســابقة و  -66

ركز عتر عنابر ت ،ة املعورةهيئة التنفيذ وهيئلكل من قبل اناقا  الدورة الساباة واألرباني لتدورة 
 . اق ابريسوجب اتفمبوماامه طرائري املنتدى املان بت  ري تنفيذ تدابري التصدل وبر مم عمته 

مــــذكرة األفكــــار  ، بتحــــديثبــــدعم مـــن األمانــــةأو يقومــــا،  طتبـــ  اهليئتــــاو إىل رئيســــياماو  -67
 .هأعة 66لياا يف الفقرة إاملعار لتدورة أعةه باد حتقة الامل السابقة  64املعار إلياا يف الفقرة 

املقــــرر أو ة ابشاثر التقديريــــة امللتبــــة يف امليزانيــــة عتــــر األنعــــط أحاطــــ  اهليئتــــاو عتمــــاا و  -68
 .أعةه 66ابألحكام الوار ة يف الفقرة  تنفذها األمانة عمةا 

 ملطتوبـة يف هـذه السـتنتاجات رهنـاا وطتب  اهليئتاو إىل األمانة أو تضـطتع ابشجـراءات ا -69
 .بتوافر املوار  املالية

__________ 

 .http://unfccc.int/4908.php متاحة عتر الراب  التا   (44)
 .أعةه 41مثل احلاشية  (45)

http://unfccc.int/4908.php
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 مهت بروتوكول كيوتو 2مهت املد ة  3امل دئل املتعلقة ابلفقرة  -جيم 
 د( من جدول األعمال( )7)البند الفرعغ 

 املداوالت   
ــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتاا األوىل  -70 نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البن

باقـد مناقعـات  ح الـرئيسوجتستاا الثانية املست نفة. ويف جتستاا األوىل، وافق  اهليئة عتر مقـل 
لبنــد عــلك مــع االتصــدل بعــكل ممو ــوعية يف إطــار هــذا البنــد الفرعــغ يف ســياق منتــدى تــدابري 

ـــرئيس اهليئـــة باـــدم 7الفرعـــغ  تنتاجات لتوبـــل إىل اســـا)أ(. ويف ا تســـة الثانيـــة املســـت نفة، أبتـــئ ال
ظرهــا يف نموابــتة  حمــد ة بعــ و هــذه املســائل. وبنــاء عتــر مقــلح مــن الــرئيس، اتفقــ  اهليئــة عتــر

 هذه املس لة يف  ورهتا الساباة واألرباني.

 املنهجية  وجب االتفدقية القضداي -اثمندا  
 من جدول األعمال( 8)البند 

تنقيح املبد ئ التوجيهية لالتفدقية اإلطدرية بشأن اإلبالغ عهت قوائم اجلر  ال نوية  -ألف 
 لألطراف املدرجة يف املرفري األول لالتفدقية

 )أ( من جدول األعمال(8)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
هذا البند الفرعـغ مـن جـدول األعمـال يف جتسـتياا األوىل والثانيـة. نظرت هيئة املعورة يف  -71

. ويف جتستاا األوىل، اتفقـ  اهليئـة عتـر (46)عتياا البيا ت املتاتقة  ذا البند الفرعغ وكاو مارو اا 
أو يتعــاور رئيســاا مــع األطــراأل املاتمــة بعــ و هــذه املســ لة ويقــدم معــرومل اســتنتاجات لتايئــة يف 

 جتستاا الثانية. ويف ا تسة الثانية، نظرت اهليئة يف الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا. 

 اال تنتدجدت -2 
متحـري ومات املقدمـة مـن األطـراأل بعـ و جتربتاـا يف اسـتخدام ابملات حب  هيئة املعورةر  -72
الصـا رة  -لتمبا ت التوجياية لقوائم ا ـر  الوطنيـة ل ـازات الدفيئـة  األرا ـغ الرطبـة  2013عام 

حظـــ  أو باـــا األطـــراأل ، ول2006عـــن اهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املانيـــة بت ـــري املنـــاا يف عـــام 
ام عـن الـنت  ن منتجـات ايعـب املقطـومل، وحتديـداا تة ابشبـةد عـتقـد  آرائاـا املتصـ اختارت أيضاا 

يف املنـــاا الصـــا رة عـــن هيئـــة  -املبـــا ت التوجيايـــة لقـــوائم ا ـــر  الوطنيـــة ل ـــازات الدفيئـــة املبينـــة يف 
فــري عتيــه يف هتا بعــ و هــذه املســائل، وفــري مــا اتت وابــت  هيئــة املعــورة مناقعــا. و (47)2006 عــام

 . (48)ني ورهتا التاساة والثة 

__________ 

 أعةه. 9مثل احلاشية  (46)

 أعةه. 9مثل احلاشية  (47)

(48) FCCC/SBSTA/2013/5 82و 80، الفقراتو. 
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الراميـة إىل إعـدا   اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املانيـة بت ـري املنـااهيئة املعورة خبطـ  ورحب   -73
 ةاملانيــ ةالدوليــ ةكوميــاحللتايئــة تمبــا ت التوجيايــة ل 2019 تنقــيا عــام التقريــر املناجــغ املانــوو 

، 2019اب حبتـول عـام ذلـ، و  2006 لاام قوائم ا ر  الوطنية ل ازات الدفيئةشعدا  بت ري املناا 
البنــــد  إطــــار هــــذا أو هــــذا الامــــل ميكــــن أو يســــام يف إ ــــراء املناقعــــات املندرجــــة يفوأشــــارت إىل 

 .الفرعغ من جدول األعمال
شبـةد عـن ع  هيئة املعورة األطراأل إىل تقد  ماتومات عـن جتربتاـا فيمـا يتاتـري ابو  -74

وذلـــاب ، (49)البيـــا تعـــن طريـــري بوابـــة تقـــد  وآرائاـــا يف هـــذا العـــ و،  منتجـــات ايعـــب املقطـــومل
 .2018آذار/مارس  1حبتول 
 .ائل يف  ورهتا الثامنة واألربانيواتفق  هيئة املعورة عتر موابتة نظرها يف هذه املس -75

قةةوائم جةةر  لبةةر مم تةةدريب خةةساء اال ةةتعراض املشةةدركني يف اال ةةتعراض التقةةب  -ابء 
 املدرجة يف املرفري األول لالتفدقيةغدزات الدفيئة املقدمة مهت األطراف 

 )ب( من جدول األعمال(8)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل  -76

عـــ و هـــذه ملاتمـــة بوالثانيـــة. واتفقـــ  يف جتســـتاا األوىل عتـــر أو يتعـــاور رئيســـاا مـــع األطـــراأل ا
ظــرت اهليئــة يف نلثانيــة، إلياــا معــرومل اســتنتاجات يف جتســتاا الثانيــة. ويف ا تســة ا املســ لة ويقــدم

 الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا. 

 اال تنتدجدت -2 
ابـــت  هيئـــة املعـــورة نظرهـــا يف نتـــائم بـــر مم تـــدريب خـــرباء الســـتاراض املعـــاركني يف و  -77

يف املرفــــري األول قدمــــة مــــن األطــــراأل املدرجــــة الســــتاراض التقــــن لقــــوائم جــــر  غــــازات الدفيئــــة امل
 .(50)لطتب هيئة املعورة يف  ورهتا الراباة واألرباني لةتفاقية، وفقاا 

قــــرت هيئــــة املعــــورة أبييــــة بــــر مم التــــدريب يف اشســــاام يف نوعيــــة واتســــاق عمتيــــات وأ -78
رفــــري األول يف املجــــة الســـتاراض التقنيــــة لقــــوائم جــــر  غــــازات الدفيئـــة املقدمــــة مــــن األطــــراأل املدر 

ل اب ـطةمل ايـرباء فيمـا يتصـ 2015نظـرت يف التجربـة املكتسـبة منـذ أيتول/سـبتمرب . و لةتفاقية
  غـــازات قـــوائم جـــر لالـــذين اســـتفا وا مـــن الـــرب مم التـــدرييب إبجـــراء عمتيـــات الســـتاراض التقـــن 

إىل  املبـــا ت  ذلــاب ن يفالدفيئــة املقدمــة مـــن األطــراأل املدرجـــة يف املرفــري األول لةتفاقيــة مســـتندي
قــوائم جـــر  بمــا يتصــل التوجيايــة لةســتاراض التقــن لتماتومــات املبتــئ عناـــا مبوجــب التفاقيــة في
 درجــة يف املرفــريطــراأل املغــازات الدفيئــة وتقــارير فــلة الســنتني والبةغــات الوطنيــة املقدمــة مــن األ

ن األطــراأل إضابيــة مــ اقيبــاتأو األمانــة قــد تتقــ  تإىل هيئــة املعــورة  . وأشــارت األول لةتفاقيــة
 ناائيـة، واتفقـ حـا ت الوايرباء بع و نطـاق وتركيـز  ورات الـرب مم التـدرييب، مبـا يف ذلـاب المت
 . روق  احلاعتر أنه ل توجد حاجة إىل موابتة تطوير وتازيز املوا  التدريبية يف ال

__________ 

(49) http://www.unfccc.int/5900. 
(50) FCCC/SBSTA/2016/2 75، الفقرة. 

http://www.unfccc.int/5900
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 ورهتــا ايمســني )حزيــراو/ اتفقــ  هيئــة املعــورة عتــر تقيــيم نتــائم الــرب مم التــدرييب يف و  -79
ين الاعـرين )تعـر و ( من أجل تقـد  توبـيات إىل مـؤمتر األطـراأل يف  ورتـه ايامسـة 2019يونيه 

 وحتسينه. ( بع و موابتة تطوير الرب مم التدرييب 2019الثاين/نوفمرب 
 .2020عتر متديد تنفيذ الرب مم التدرييب ا ارل إىل عام  يئة أيضاا اهلواتفق   -80
ابشاثر التقديرية امللتبة يف امليزانية عتر األنعطة ال  ستضطتع  ـا  يئة عتماا اهلأحاط  و  -81

طتوبة يف أعةه. وطتب  إىل األمانة أو تضطتع ابشجراءات امل 80األمانة واملعار إلياا يف الفقرة 
 بتوافر املوار  املالية. هذه الستنتاجات رهناا 

اال ةةةتعراض املشةةةدركني يف اال ةةةتعراض التقةةةب لتقةةةدرير فةةةرتة بةةةر مم تةةةدريب خةةةساء  -جيم 
 ال نتني والبالغدت الوطنية املقدمة مهت األطراف املدرجة يف املرفري األول لالتفدقية

 )د( من جدول األعمال(8)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
 نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل -82

عــاورات غــري مفرعــغ يف والثانيــة. ويف جتســتاا األوىل، اتفقــ  اهليئــة عتــر النظــر يف هــذا البنــد ال
لز )هولنــدا(. ارل فريــو رمسيــة يعــلك يف تيســريها الســيد والــل أوياانتكــاابل )أوروغــوال( والســيد هــ

 هتا. ويف جتستاا الثانية، نظرت اهليئة يف الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمد

  تنتدجدتاال -2 
 ورات بـر مم تـدريب خـرباء السـتاراض املعـاركني حتسـني هيئة املعورة النظر يف بدأت  -83

أل املدرجــة يف ن األطــرامــيف الســتاراض التقــن لتقــارير فــلة الســنتني والبةغــات الوطنيــة املقدمــة 
 .ري األول لةتفاقيةاملرف
 نوعيـة واتسـاق عمتيـات السـتاراض بـر مم التـدريب يف اشسـاام يفأبييـة يئة وأقرت اهل -84

التقـــن لتقـــارير فـــلة الســـنتني والبةغـــات الوطنيـــة املقدمـــة مـــن األطـــراأل املدرجـــة يف املرفـــري األول، 
 .(51)2016وأشارت إىل أو فلة تنفيذ بر مم التدريب قد انتا  يف عام 

 19-م أ/24املقـررين  يئة إىل األمانة حتسني موا  بر مم التدريب، ابلسـتنا  إىلاهلطتب  و  -85
لة ن لتقـــارير فــــمراعـــاة ايـــربة املكتســـبة مـــن إجــــراء عمتيـــات الســـتاراض التقـــمـــع  ،21-م أ/9و

قبـل  ،2014م ل منـذ عـاالسنتني والبةغـات الوطنيـة املقدمـة مـن األطـراأل املدرجـة يف املرفـري األو 
قدمــــة مــــن الثــــة امللثبــــدء عمتيــــات اســــتاراض البةغــــات الوطنيــــة الســــاباة وتقــــارير فــــلة الســــنتني ا

حتسـني إىل األمانـة  اا طتبـ  هيئـة املعـورة أيضـ. و 2018األطراأل املدرجة يف املرفـري األول يف عـام 
 .لدورات التدريبية  دأل تسايل استخدامااالواجاة البينية لتمستخِدم يف ا

 2020-2017يئة بو ع معرومل مقرر يتاتـري بـرب مم التـدريب وبتنفيـذه يف الفـلة اهلوب  وأ -86
يئـة عتـر النظـر . واتفقـ  اهل(52)لكغ ينظر فيـه مـؤمتر األطـراأل وياتمـده يف  ورتـه الثالثـة والاعـرين

 .دريب مرة أخرى يف  ورهتا ايمسنيمتديد تنفيذ بر مم التاحلاجة إىل يف 
__________ 

 .20-أم /15مرفري املقرر  (51)

 .FCCC/SBSTA/2017/4/Add.1لةطةمل عتر نمل معرومل املقرر، انظر الو يقة  (52)
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أعــــةه  85يئــــة إىل األمانــــة أو تضــــطتع ابشجــــراءات املعــــار إلياــــا يف الفقــــرة اهلطتبــــ  و  -87
 .م املوار  املالية املتاحةابستخدا

 واجهة بيد ت غدزات الدفيئة - ال 
 ) ( من جدول األعمال(8)البند 

 املداوالت -1 
نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل  -88

عــاورات غــري مفرعــغ يف والثانيــة. ويف جتســتاا األوىل، اتفقــ  اهليئــة عتــر النظــر يف هــذا البنــد ال
الســتنتاجات  هليئــة يفرمسيــة ييســرها الســيد اتكيعــغ إنوكغ)اليــاابو(. ويف جتســتاا الثانيــة نظــرت ا

 الوار ة أ  ه واعتمدهتا.

 اال تنتدجدت -2 
ابلتقـــدم الـــذل أحرزتـــه األمانـــة يف تنفيـــذ الت يـــريات التقنيـــة  أحاطـــ  هيئـــة املعـــورة عتمـــاا  -89

املبـــا ت التوجيايـــة فيئـــة عقـــب اعتمـــا  الصـــي ة املنقحـــة مـــن  الةزمـــة لواجاـــة بيـــا ت غـــازات الد
شعــدا  البةغــات الوطنيــة املقدمــة مــن األطــراأل املدرجــة يف املرفــري األول لةتفاقيــة، ا ــزء األول  
املبــا ت التوجيايــة لةتفاقيــة اشطاريــة بعــ و اشبــةد عــن قــوائم ا ــر  الســنوية لنباــااثت غــازات 

 .(54)يف الدورتني الثامنة والثة ني والتاساة والثة ني لتايئة وفري ما طتتب (53) الدفيئة
الصــي ة الســابقة مــن واجاــة بيــا ت وحــدات موابــتة إظاــار إىل  ــرورة يئــة وأشــارت اهل -90

 89اــا يف الفقــرة عــار إليغــازات الدفيئــة، الــ    حتــدَّث باــد، ريثمــا يــتم النتاــاء مــن األعمــال امل
ـــيئـــة إىل األمانـــة أو تتخـــاهلل التبـــاس، طتبـــ  أل ، وتفـــا ايا . ومـــع ذلـــابأعـــةه ات الةزمـــة ذ اللتيب

 .يكوو الو وح مسة الصي ة السابقة لواجاة بيا ت غازات الدفيئةل
ملـــــوار  املاليـــــة ش ـــــاز األنعـــــطة املعـــــار إلياـــــا يف إىل نقـــــمل ايئـــــة مـــــع القتـــــري وأشـــــارت اهل -91

الدفيئـة  بيـا ت غـازات املتاتقـة بواجاـةاتفق  عتر موابتة النظر يف املسـائل . و أعةه 89 الفقرة
 .يف  ورهتا ايمسني كغ حتد  ايطوات املقبتة

 املقدييس املوحدة حل دب مكدفئ غدزات الدفيئة مهت اثين أك يد الكربون -هدء 
 )ه( من جدول األعمال(8)البند الفرعغ 

 املداوالت  
يف جتسـتياا األوىل والثانيـة.  نظرت هيئة املعورة يف هذا البند الفرعـغ مـن جـدول األعمـال -92

ويف جتستاا األوىل، اتفق  اهليئة عتـر أو يتعـاور رئيسـاا مـع األطـراأل املاتمـة بعـ و هـذه املسـ لة 
ويقدم معرومل استنتاجات لتايئة يف جتسـتاا الثانيـة. ويف ا تسـة الثانيـة، أفـا  الـرئيس أبو األطـراأل 

مـن معـرومل النظـام الـداختغ املامـول  16لتمـا ة    تتمكن من التفاق عتر استنتاجات، وأنه وفقـاا 
 به، سيتدرد هذا البند الفرعغ يف جدول األعمال املؤق  لتدورة املقبتة )الساباة واألرباني(. 

__________ 

 .19-م أ/24املقرر  (53)

(54) FCCC/SBSTA/2013/3 ؛ و121، الفقرةFCCC/SBSTA/2013/5 86، الفقرة. 
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 االنبعداثت الندمجة عهت الوقو  امل تخدم يف الطّيان والنقل البحر  الدوليني -واو 
 )و( من جدول األعمال(8)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
نظرت هيئة املعورة يف هذا البند الفرعـغ مـن جـدول األعمـال يف جتسـتياا األوىل والثانيـة.  -93

. ويف جتسـتاا األوىل، اتفقـ  اهليئـة عتـر أو (55)عتياـا بيـاو متاتـري  ـذا البنـد الفرعـغ وكاو مارو اا 
ات لتايئــــة يف يتعــــاور رئيســــاا مــــع األطــــراأل املاتمــــة بعــــ و هــــذه املســــ لة ويقــــدم معــــرومل اســــتنتاج

 أ  ه واعتمدهتا.  الوار ةجتستاا الثانية. ويف ا تسة الثانية، نظرت اهليئة يف الستنتاجات 

 اال تنتدجدت -2 
ابملاتومـــات الـــوار ة مـــن أمانـــة منظمـــة الطـــرياو املـــدين الـــدو   حاطـــ  هيئـــة املعـــورة عتمـــاا أ -94

أعربــ  عناــا األطــراأل بعــ و هــذه املاتومــات ، ولحظــ  اشراء الــ  (56)وابلنتــائم الــ  أبت ــ  عناــا
مـــن جـــدول أعمـــال الـــدورة السا ســـة واألرباـــني هليئـــة املعـــورة   القضـــااي  8والنتـــائم يف إطـــار البنـــد 

املناجية مبوجـب التفاقيـة ، البنـد الفرعـغ )و(  النباـااثت النامجـة عـن الوقـو  املسـتخدم يف الطـرياو 
ابملاتومات الوار ة مـن أمانـة املنظمـة البحريـة الدوليـة  أيضاا  أحاط  عتماا . و والنقل البحرل الدوليني 

 .عن اعتزاماا تقد  ماتومات عن الامل ا ارل يف الدورة الساباة واألرباني هليئة املعورة
 ع  هيئة املعورة أمان  منظمة الطرياو املدين الـدو  واملنظمـة البحريـة الدوليـة إىل أو و  -95

 .ل ذات الصتة و املسائتقد  تقارير عن عمتاما ا ارل بع ،تايئةلقبتة يف الدورات امل ،توابة

  املنهجية  وجب بروتوكول كيوتوالقضداي -ات عدا  
 من جدول األعمال( 9)البند 

 4و 3ا ةةتخدام األراضةةغ وتغيةةّي ا ةةتخدام األراضةةغ واحلراجةةة  وجةةب الفقةةرتني  -ألف 
 التنمية النظيفةمهت بروتوكول كيوتو و وجب آلية  3مهت املد ة 

 )أ( من جدول األعمال(9)البند 

 املداوالت -1 
نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل  -96

ملاتمــة بعــ و ألطــراأل اوالثانيــة. ويف جتســتاا األوىل، اتفقــ  اهليئــة عتــر أو يتعــاور رئيســاا مــع ا
يـــة، نظـــرت تســـة الثانلتايئـــة يف جتســـتاا الثانيـــة. ويف ا هـــذه املســـ لة ويقـــدم معـــرومل اســـتنتاجات 

 اهليئة يف الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا.

__________ 

 أ  ه.  56مثل احلاشية  (55)

منظمــــــــة الطــــــــرياو املــــــــدين الــــــــدو  عتــــــــر الــــــــراب  التــــــــا   ميكــــــــن الطــــــــةمل عتــــــــر البيــــــــا ت املقدمــــــــة مــــــــن  (56)
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php. 

http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
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 اال تنتدجدت -2 
اتفقــ  هيئــة املعــورة عتــر أو توابــل النظــر يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف  -97

امـل تاتري بـربامم الة فيما ي ورهتا الثامنة واألرباني  دأل التوبية مبعاريع مقررات بع و هذه املس ل
ل متر األطــراأل الاامــكــغ ينظــر فياــا مــؤ   ،7-م أإ/2مــن املقــرر  10و 7و 6يف الفقــرات املعــار إلياــا 

ـــه اتمـــدها يفبوبـــفه اجتمـــامل األطـــراأل يف بروتوكـــول كيوتـــو )مؤمتر/اجتمـــامل أطـــراأل كيوتـــو( وي   ورت
ر/اجتمـــامل أطـــراأل  تقـــد  تقريـــر إىل مؤمتومـــن أجـــل (، 2018الراباـــة ععـــرة )كـــانوو األول/ يســـمرب 

 .، يف الدورة نفساا7-م أإ/2من املقرر  5كيوتو عن نتائم بر مم الامل املعار إليه يف الفقرة 

انعكد ةةدت إ راإ إعةةد ة حتةةريم األراضةةغ الةةغ توجةةد  ةةد غةةدابت آيلةةة لال ةةتنفد   -ابء 
 ضمهت أنشطة مشدريع التحريم وإعد ة التحريم يف إطدر آلية التنمية النظيفة

 )ب( من جدول األعمال(9)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البنــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتياا األوىل  -98

ملاتمــة بعــ و ألطــراأل اوالثانيــة. ويف جتســتاا األوىل، اتفقــ  اهليئــة عتــر أو يتعــاور رئيســاا مــع ا
لثانيـة، نظـرت اا تسـة  هذه املسـ لة ويقـدم معـرومل اسـتنتاجات إىل اهليئـة يف جتسـتاا الثانيـة. ويف

  الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا. اهليئة يف

 اال تنتدجدت -2 
اتفقــ  هيئــة املعــورة عتــر موابــتة النظــر يف هــذا البنــد الفرعــغ مــن جــدول األعمــال يف  -99

ؤمتر/اجتمـامل مر فياـا  ورهتا ايمسني  دأل التوبية مبعاريع استنتاجات بع و هذه املسـ لة لينظـ
 (. 2019)تعرين الثاين/نوفمرب يف  ورته ايامسة ععرة  أطراأل كيوتو

 مهت اتفدق ابريس 6امل دئل املتعلقة ابملد ة  -عدشراا  
 من جدول األعمال( 10)البند 

 مهت اتفدق ابريس 6مهت املد ة  2هم التعدونية املشدر إليهد يف الفقرة إرشد ات بشأن الن   -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(10)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
ــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتاا األوىل  -100 نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البن

. ويف (57)عتياـــا البيـــا ت املتاتقـــة  ـــذا البنـــد الفرعـــغ وجتســـتاا الثانيـــة املســـت نفة. وكـــاو مارو ـــاا 
جتستاا األوىل، اتفق  اهليئة عتر النظر يف هذا البند الفرعـغ مـن جـدول األعمـال يف معـاورات 

يعـــــلك يف تيســـــريها الســـــيدة كيتـــــغ كيـــــزيري )الحتـــــا  األوروب( والســـــيد هيـــــو ســـــيتغ غـــــري رمسيـــــة 
 )متديف(. ويف جتستاا الثانية املست نفة، نظرت اهليئة يف الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا.

__________ 

 أعةه. 9مثل احلاشية  (57)
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 اال تنتدجدت -2 
بو ــع ، وابــت  هيئــة املعــورة أعماهلــا املتاتقــة 21-م أ/1مــن املقــرر  36ابلفقــرة  مــةا ع -101

 .من اتفاق ابريس 6من املا ة  2اشرشا ات املعار إلياا يف الفقرة 
أاير/  9يف األطــراأل املائــدة املســتديرة الــ   ارت بــني  اتمبناقعــ عتمــاا يئــة اهلأحاطــ  و  -102
 .(58)2017مايو 
تــدعوة الــوار ة يف لاملقدمــة مــن األطــراأل اســتجابة ابلبيــا ت  أيضــاا  يئــة عتمــاا اهلأحاطــ  و  -103
 تقد  البيا ت.إىل  FCCC/SBSTA/2016/4من الو يقة  85الفقرة 
كـــذلاب ابملـــذكرة اشعةميـــة غـــري الرمسيـــة الـــ  أعـــدها املعـــلكوو يف   يئـــة عتمـــاا اهلأحاطـــ  و  -104

أتعـــدت خـــةل الـــدورة كانـــ  قـــد انابـــر أاثرهتـــا األطـــراأل  بالتيســـري وتضـــمن  قائمـــة غـــري رمسيـــة 
 .(59)املوقع العبكغ لةتفاقيةعتر تايئة وأتتيح  لني السا سة واألربا

، آراءهـــا 2017تعـــرين األول/أكتـــوبر  2يئـــة األطـــراأل إىل أو تقـــدم، حبتـــول اهل عـــ  و  -105
واجملالت واملسائل والانابر الـ  ينب ـغ  ،بع و أمور مناا حمتوى اشرشا ات، مبا يف ذلاب اهليكل

 .(60)تايئةلالدورة السا سة واألرباني  طراأل يفتناوهلا، مبا فياا تتاب ال  أاثرهتا األ
، اجتمــامل مائــدة مســتديرة نــة أو تــنظم، حتــ  إشــراأل رئــيس هيئــةيئــة إىل األمااهلطتبــ  و  -106

السـاباة لدورة اتزامن مع املقدمة، وذلاب ابلالبيا ت  اقعات بني األطراأل ابلستنا  إىلشجراء من
 .تايئةلواألرباني 

أو ياــدوا يطتــب إىل امليســرين املتعــاركني املانيــني الــذين عيــنام يئــة إىل رئيســاا أو اهلطتبــ  و  -107
يف  الياــــة املعــــار إاملائــــدة املســــتدير مناقعــــات و يقــــة غــــري رمسيــــة، باــــد التعــــاور مــــع األطــــراأل خــــةل 

 .اتناقعتتاب املةل اشراء ال  أعرب  عناا األطراأل ختارب بعكل واقاغ عن أعةه،  106 الفقرة
تضـطتع املقـرر أو ابشاثر التقديرية امللتبة يف امليزانية عتر األنعـطة  عتماا يئة اهلحاط  وأ -108

تضـــطتع ابشجـــراءات  إىل األمانـــة أوأعـــةه. وطتبـــ   106واملعـــار إلياـــا يف الفقـــرة   ـــا األمانـــة
 .بتوافر املوار  املالية ملطتوبة يف هذه الستنتاجات رهناا ا

مةةةهت  4والطرائةةةري واإلجةةةراءات املتعلقةةةة ابأليةةةة املنشةةةأة  وجةةةب الفقةةةرة القواعةةةد  -ءاب 
 مهت اتفدق ابريس 6 املد ة

 )ب( من جدول األعمال(10)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
ــــد الفرعــــغ مــــن جــــدول األعمــــال يف جتســــتاا األوىل  -109 نظــــرت هيئــــة املعــــورة يف هــــذا البن

. (61)ياـــــا البيـــــا ت املتاتقـــــة  ـــــذا البنـــــد الفرعـــــغعت وجتســـــتاا الثانيـــــة املســـــت نفة. وكـــــاو مارو ـــــاا 
__________ 

 .86، الفقرة FCCC/SBSTA/2016/4انظر الو يقة  (58)

-http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/inمتاحة عتر الراب  التا    (59)

session/application/pdf/sbsta_10a_informal_note_final.pdf. 
 .www.unfccc.int/5900 الراب  التا   ترآراءها من خةل بوابة تقد  البيا ت ع يتاني أو تقدم األطراأل (60)
 أعةه. 9مثل احلاشية  (61)

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10a_informal_note_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10a_informal_note_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10a_informal_note_final.pdf
http://www.unfccc.int/5900
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جتستاا األوىل، اتفق  اهليئة عتر النظر يف هذا البند الفرعغ يف معاورات غري رمسية يعلك  ويف
يف تيســـــريها الســـــيدة كيـــــزيري والســـــيد ســـــيتغ. ويف جتســـــتاا الثانيـــــة املســـــت نفة، نظـــــرت اهليئــــــة يف 

 الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا. 

 اال تنتدجدت -2 
، وابـــت  هيئـــة املعـــورة أعماهلـــا املتاتقـــة بو ـــع 21-م أ/1مـــن املقـــرر  38ابلفقـــرة  عمـــةا  -110

 من اتفاق ابريس. 6ن املا ة م 4القواعد والطرائري واشجراءات املتاتقة ابشلية املنع ة مبوجب الفقرة 
 أاير/ 9املائــدة املســتديرة الــ  جــرت بــني األطــراأل يف  اتمبناقعــ يئــة عتمــاا اهلوأحاطــ   -111
 .(62)2017مايو 
الــوار ة يف تــدعوة ل املقدمــة مــن األطــراأل اســتجابةابلبيــا ت  أيضــاا  عتمــاا يئــة اهلأحاطــ  و  -112
 إىل تقد  البيا ت. FCCC/SBSTA/2016/4الو يقة من  93الفقرة 
الـــ  أعـــدها املعـــلكوو يف غـــري الرمسيـــة ابملـــذكرة اشعةميـــة كـــذلاب   عتمـــاا يئـــة اهلحاطـــ  وأ -113

الـــدورة خـــةل أتعـــدت كانـــ  قـــد انابـــر أاثرهتـــا األطـــراأل  بقائمـــة غـــري رمسيـــة التيســـري وتضـــمن  
 .(63)تيح  عتر املوقع العبكغ لةتفاقيةوأت السا سة واألرباني لتايئة 

بعـ و ، آراءهـا 2017تعـرين األول/أكتـوبر  2يئة األطراأل إىل أو تقـدم، حبتـول اهل ع  و  -114
واجملــالت واملســائل والانابــر  ،القواعــد والطرائــري واشجــراءات، مبــا يف ذلــاب اهليكــلحمتــوى أمــور مناــا 

 .(64)تايئةالسا سة واألرباني لال  أاثرهتا األطراأل يف الدورة تتاب  ااتناوهلا، مبا فيينب غ ال  
ئــدة مســتديرة مااجتمــامل يئــة، اهلرئــيس حتــ  إشــراأل ، تــنظميئــة إىل األمانــة أو اهلطتبــ  و  -115

السـاباة رة الدو زامن مع وذلاب ابلت ،املقدمةالبيا ت إىل  ستنا ابلبني األطراأل شجراء مناقعات 
 . تايئةواألرباني ل

أو ياــدوا يطتــب إىل امليســرين املتعــاركني املانيــني الــذين عيــنام يئــة إىل رئيســاا أو اهلطتبــ  و  -116
يف  الياــــة املعــــار إاملائــــدة املســــتدير مناقعــــات و يقــــة غــــري رمسيــــة، باــــد التعــــاور مــــع األطــــراأل خــــةل 

 .اتناقعتتاب املةل اشراء ال  أعرب  عناا األطراأل ختارب بعكل واقاغ عن أعةه،  115 الفقرة
تضـطتع املقـرر أو ابشاثر التقديرية امللتبة يف امليزانية عتر األنعـطة  اا عتميئة اهلحاط  وأ -117

تضـــطتع ابشجـــراءات  إىل األمانـــة أوأعـــةه. وطتبـــ   115واملعـــار إلياـــا يف الفقـــرة   ـــا األمانـــة
 .بتوافر املوار  املالية ملطتوبة يف هذه الستنتاجات رهناا ا

__________ 

 . 94، الفقرة FCCC/SBSTA/2016/4انظر الو يقة  (62)

-http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in عتر الراب  التا   ةمتاح (63)

session/application/pdf/sbsta_10b_informal_note_final.pdf. 
 .www.unfccc.int/5900 الراب  التا   ترا ت عيتاني أو تقدم األطراأل آراءها من خةل بوابة تقد  البي (64)

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10b_informal_note_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10b_informal_note_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10b_informal_note_final.pdf
http://www.unfccc.int/5900
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 6مةهت املةد ة  8ال ةوقية املشةدر إليهةد يف الفقةرة م غةّي هبر مم عمةل يف إطةدر الةن   -جيم 
 مهت اتفدق ابريس

 )د( من جدول األعمال(10)البند الفرعغ 

 املداوالت -1 
نظرت هيئة املعـورة يف هـذا البنـد الفرعـغ مـن جـدول األعمـال يف جتسـتاا األوىل وجتسـتاا  -118

. ويف جتستاا األوىل، اتفق  (65)د الفرعغعتياا البيا ت املتاتقة ابلبن الثانية املست نفة. وكاو مارو اا 
اهليئـــة عتـــر النظـــر يف هـــذا البنـــد الفرعـــغ يف معـــاورات غـــري رمسيـــة يعـــلك يف تيســـريها الســـيدة كيـــزيري 
 والسيد سيتغ. ويف جتستاا الثانية املست نفة، نظرت اهليئة يف الستنتاجات الوار ة أ  ه واعتمدهتا.

 اال تنتدجدت -2 
اتقـة أعماهلـا املت ، وابـت  هيئـة املعـورة21-م أ/1من املقرر  40و 39ابلفقرتني  مةا ع -119

 6ا ة مـن املـ 9لفقـرة اد ة يف م غري السوقية إزاء التنمية املستدامة احملـابرب مم الامل يف إطار النت 
 .من اتفاق ابريس

أاير/  8األ يف جــرت بــني األطــر املائــدة املســتديرة الــ   اتمبناقعــ مــاا يئــة عتاهلوأحاطــ   -120
  .(66)2017ايو م

الــوار ة يف تــدعوة ل املقدمــة مــن األطــراأل اســتجابةابلبيــا ت  أيضــاا  يئــة عتمــاا اهلأحاطــ  و  -121
 .إىل تقد  البيا ت FCCC/SBSTA/2016/4الو يقة من  101الفقرة 
الـــ  أعـــدها املعـــلكوو يف غـــري الرمسيـــة ابملـــذكرة اشعةميـــة كـــذلاب   عتمـــاا يئـــة اهلحاطـــ  وأ -122

الـــدورة خـــةل أتعـــدت كانـــ  قـــد انابـــر أاثرهتـــا األطـــراأل  بقائمـــة غـــري رمسيـــة التيســـري وتضـــمن  
 .(67)تيح  عتر املوقع العبكغ لةتفاقيةوأت السا سة واألرباني لتايئة 

، آراءهـــا 2017تعـــرين األول/أكتـــوبر  2يئـــة األطـــراأل إىل أو تقـــدم، حبتـــول اهل عـــ  و  -123
واجملــالت واملســائل والانابــر الــ   ،، مبــا يف ذلــاب اهليكــلحمتــوى معــرومل املقــررأمــور مناــا بعــ و 
 .(68)تايئةالسا سة واألرباني لال  أاثرهتا األطراأل يف الدورة تتاب  ااتناوهلا، مبا فيينب غ 
ئــدة مســتديرة مااجتمــامل يئــة، اهلرئــيس حتــ  إشــراأل ، تــنظميئــة إىل األمانــة أو اهلطتبــ  و  -124
السـاباة رة الدو زامن مع وذلاب ابلت ،املقدمةالبيا ت إىل  ستنا ابلبني األطراأل راء مناقعات شج

 .تايئةواألرباني ل
أو ياــدوا يطتــب إىل امليســرين املتعــاركني املانيــني الــذين عيــنام يئــة إىل رئيســاا أو اهلطتبــ  و  -125

يف  الياــــة املعــــار إاملائــــدة املســــتدير مناقعــــات و يقــــة غــــري رمسيــــة، باــــد التعــــاور مــــع األطــــراأل خــــةل 
 .اتناقعتتاب املةل اشراء ال  أعرب  عناا األطراأل ختارب بعكل واقاغ عن أعةه،  124 الفقرة

__________ 

 أعةه.  9مثل احلاشية  (65)

 . 102، الفقرة FCCC/SBSTA/2016/4انظر الو يقة  (66)

-http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/inمتاحة عتر الراب  التا    (67)

session/application/pdf/sbsta_10c_informal_note_final.pdf. 
 .www.unfccc.int/5900الراب  التا   تر آراءها من خةل بوابة تقد  البيا ت ع يتاني أو تقدم األطراأل (68)

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10c_informal_note_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10c_informal_note_final.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_may_2017/in-session/application/pdf/sbsta_10c_informal_note_final.pdf
http://www.unfccc.int/5900
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تضـطتع املقـرر أو ابشاثر التقديرية امللتبة يف امليزانية عتر األنعـطة  عتماا يئة اهلحاط  وأ -126
تضـــطتع ابشجـــراءات  إىل األمانـــة أوعـــةه. وطتبـــ  أ 124واملعـــار إلياـــا يف الفقـــرة   ـــا األمانـــة

 .بتوافر املوار  املالية ملطتوبة يف هذه الستنتاجات رهناا ا

ملعبةةأة عةةهت طريةةري تةةدخالت عدمةةة طرائةةري ح ةةدب املةةوار  املدليةةة املقدمةةة وا -حد   عشر
 مهت اتفدق ابريس 9مهت املد ة  7للفقرة  وفقدا 
 من جدول األعمال( 11)البند 

 املداوالت -1 
نظرت هيئة املعورة يف هذا البند من جدول األعمـال يف جتسـتياا األوىل والثانيـة. وكـاو  -127

ر النظـر يف هـذا . ويف جتستاا األوىل، اتفق  اهليئة عتـFCCC/TP/2017/1عتياا الو يقة  مارو اا 
دة أويت يل( والســــــالبنــــــد يف فريــــــري اتصــــــال يعــــــلك يف رائســــــته الســــــيد رافائيــــــل  ا ســــــولري )الربازيــــــ

 ا. أ  ه واعتمدهت الوار ة هونكاتوكيا )فنتندا(. ويف جتستاا الثانية، نظرت اهليئة يف الستنتاجات

 اال تنتدجدت -2 
طرائـري حسـاب املـوار  املاليـة ع و رحب  هيئة املعورة ابلورقة التقنية ال  أعدهتا األمانة ب -128

 .(69)من اتفاق ابريس 9من املا ة  7قرة لتف املقدمة واملاب ة عن طريري تدخةت عامة وفقاا 
طرائري حساب املوار  املاليـة املقدمـة واملابـ ة ابلتقدم احملرز يف الامل املتاتري ب ورحب  اهليئة أيضاا  -129

عتر النحـو الـوار  يف املـذكرة غـري  من اتفاق ابريس 9من املا ة  7لتفقرة  عن طريري تدخةت عامة وفقاا 
 .(70)الرمسية ال  أعدها الرئيساو املتعاركاو لفريري التصال بع و هذا البند من جدول األعمال

تفريـــري الاامـــل وطتبـــ  اهليئـــة إىل رئيســـاا أو يوابـــل معـــاوراته مـــع الرئيســـني املتعـــاركني ل -130
وقيـــ  ناســـب التســـيري واش مــاد امل،  ــدأل  ـــماو التســاق والتناملخصــمل املاـــن ابتفــاق ابريـــس

هتا اهليئـة، يف الـ  أعـد ،اامـةالتـدخةت الحسـاب املـوار  املاليـة املقدمـة واملابـ ة عـن طريـري لطرائري 
ن اتفــــاق مــــ 13ملــــا ة ايف  املعــــار إليـــهطــــار العــــفافية شالطرائـــري واشجــــراءات واملبــــا ت التوجيايـــة 

 ، ال  أعدها فريري اتفاق ابريس.ابريس
بامتاا بع و هذه املس لة يف  ورهتـا السـاباة واألرباـني، مـع  يئة عتر املضغ قدماا اهلاتفق  و  -131

 مراعــاة املــذكرة غــري الرمسيــة لترئيســني املتعــاركني لفريــري التصــال بعــ و هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال
ــــه يف الفقــــرة عتــــر النحــــو  ــــة الدائمــــة 129املعــــار إلي ــــة  أعــــةه، وابلســــتنا  إىل توبــــيات التجن املاني

 .(71)2016لاام فلة السنتني والارض الاام لتدفقات التمويل املتاتري ابملناا  ابلتمويل بع و تقييم

__________ 

(69) FCCC/TP/2017/1. 
(70) http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/in-session/items/10276.php. 
 .22-م أ/8مرفري املقرر  (71)

http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/in-session/items/10276.php
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 التعدون مع املنظمدت الدولية األخرى -اثين عشر
 من جدول األعمال( 12)البند 

 املداوالت -1 
نظــرت هيئــة املعــورة يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف جتســتياا األوىل والثانيــة. ويف  -132

ســ لة ويقــدم  ــذه امل جتســتاا األوىل، اتفقــ  اهليئــة عتــر أو يتعــاور رئيســاا مــع األطــراأل املاتمــة
الســـتنتاد  هليئـــة يفامعـــرومل اســـتنتاجات لتايئـــة يف جتســـتاا الثانيـــة. ويف ا تســـة الثانيـــة، نظـــرت 

 ار  أ  ه واعتمدته. الو 

 اال تنتدجدت -2 
عـن  الـ  تضـم مـوجزاا  FCCC/SBSTA/2017/INF.2ابلو يقـة  أحاط  هيئة املعورة عتمـاا  -133

 األنعطة التااونية ال  أجرهتا األمانة مع منظمات حكومية  ولية أخرى.

 م دئل أخرى -اثلث عشر
 من جدول األعمال(  13)البند 

 املداوالت  
نظرت اهليئة يف هذا البند من جدول األعمال يف جتستاا األوىل. و  تـتَثر أية مسـائل يف  -134

 إطار هذا البند. 

 إغالق الدورة وتقرير الدورة -رابع عشر
 من جدول األعمال( 14)البند 

 اأاثر اإل ارية واملتعلقة ابمليزانية -1 
لــ اثر اش اريــة واملتاتقــة  أوليــاا  نــة تقييمــاا يف ا تســة الثانيــة املســت نفة، قــدم ممثــل عــن األما -135

ن معــــرومل النظــــام مــــ 15ألحكــــام املــــا ة  ابمليزانيــــة لةســــتنتاجات املاتمــــدة خــــةل الــــدورة وفقــــاا 
 الداختغ املامول به. 

وأبتئ املمثلت هيئة املعورة بوجو  عـد  مـن األنعـطة الناجتـة عـن املفاو ـات الـ  شـادهتا  -136
ملاتمــدة لفــلة األساســية مانــة وتتطتــب مــوار  إ ــافية تزيــد عتــر امليزانيــة االــدورة، تســتدعغ  عــم األ

 . وهغ تعمل ما يتغ 2017-2016السنتني 
طرائـري املنتـدى املاـن بتـ  ري )ب( من جدول األعمـال  7يف إطار البند الفرعغ  )أ( 

 35 000 هويـل قـدر  ، سيتزم متتنفيذ تدابري التصدل وبر مم عمته وماامه مبوجب اتفاق ابريس
 متالتنفيذ. وقد  رة وهيئةيورو لتنظيم حتقة عمل قبل الدورة الساباة واألرباني لكل من هيئة املعو 

 التنفيذ؛ )ب( من جدول أعمال هيئة13اشبةد بنفس التكاليف يف إطار البند الفرعغ 
مــن اتفــاق  6املســائل املتاتقــة ابملــا ة مــن جــدول األعمــال   10يف إطــار البنــد  )ب( 

يـورو ليتسـل لألمانـة تنظـيم مناقعـات مائـدة مسـتديرة  75 000 ، مثة أ ر ما  يبتئ قـدره سابري
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ابلتــزامن مــع الــدورة الســاباة واألرباــني هليئــة املعــورة، و عــم إعــدا  تقريــر ياــرب بعــكل واقاــغ عــن 
 تبا ل اشراء يف هذه املناقعات.

ســتند إىل املاتومــات املتاحــة يف وا يــورو كــاو مبــدئياا  110 000 أو مبتــئ ال وذكــر أيضــاا  -137
ألطـراأل ر سـخاء اذلاب الوق . وأعرب عن أمته يف أو تتمكن األمانة من العتمـا  عتـر اسـتمرا
ذلاب أبو ملعـــورة كـــالتـــوفري التمويـــل اش ـــايف أبســـتوب حســـن التوقيـــ  وقابـــل لتتنبـــؤ. وأبتـــئ هيئـــة 

 ر يف امليزانيــةتياـا آاثسـتلتب عباـا السـتنتاجات املاتمـدة يف الــدورة السا سـة واألرباـني لتايئــة 
 2019-2018 . وسيجرل استاراض الحتياجات من املوار  لفلة السنتني2017تتجاوز عام 

 يف سياق اشجراءات املرعية لتميزانية.
وأشــار رئــيس هيئــة املعــورة إىل أنــه مــن  وو مســايات إ ــافية، لــن تــتمكن األمانــة مــن  -138

 توفري الدعم املطتوب. 

 ق الدورة وتقرير الدورةإغال -2 
يف جتســـتاا الثانيـــة املســـت نفة، نظـــرت هيئـــة املعـــورة يف معـــرومل تقريـــر الـــدورة واعتمدتـــه،  -139

تقريـــر الـــدورة. ويف لتمقـــرر أو يقـــوم، مبســـاعدة مـــن األمانـــة وبتوجيـــه مـــن الـــرئيس، إبمتـــام وأذنـــ  
بيــا ت ابســم عموعــة  ، مبــا يف ذلــابطرفــاا  18ا تســة نفســاا، أ ىل ببيــا ت ختاميــة ممثتــوو عــن 

والصـــــني، واجملموعــــــة ا اماـــــة، والحتــــــا  األوروب، وعموعـــــة الســــــةمة البيئيـــــة، واجملموعــــــة  77 ال
ليفـــارل لعــــاوب التحـــالف البو ، و الرابطـــة املســـتقتة لبتـــداو أمريكــــا الةتينيـــة والكـــارييباألفريقيـــة، و 

ــــا ــــة لتعــــاوب، - أمريكتن ــــة  املااهــــدة التجاري ــــدول ا زري ــــة، وحتــــالف ال الصــــ رية، واجملموعــــة الاربي
 وأ ىل ببيــا ت أيضــاا  ، وعموعــة مــن األطــراأل.، وأقــل البتــداو  ــواا ائــتةأل بتــداو ال ــاابت املطــريةو 

ممثتـــــوو عـــــن منظمـــــات مانيـــــة ابلعـــــاوب األبـــــتية، ومنظمـــــات غـــــري حكوميـــــة حبثيـــــة ومســـــتقتة، 
 .(73()72)ب والبيئةومنظمات غري حكومية مانية ابلعؤوو ا نسانية وبعؤوو املرأة والعبا

وتقـــدم الـــرئيس ابلعـــكر لألطـــراأل وامليســـرين واألمانـــة عتـــر مـــا قـــدموه مـــن  عـــم، وأعتـــن  -140
 إغةق الدورة.

    

__________ 

  تــــــــر  نصـــــــــوب البيــــــــا ت، مبـــــــــا فياــــــــا البيـــــــــا ت غـــــــــري املتقــــــــاة أ نـــــــــاء ا تســــــــة الاامـــــــــة، عتــــــــر الـــــــــراب  التـــــــــا  (72)
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?focalBodies=SBSTA&years=2017&the

mes=Statements يف تقرير الدورة.. وطتب أحد األطراأل تسجيل بيانه 

البيـــــــــا ت أيضـــــــــاا عـــــــــن طريـــــــــري البـــــــــث العـــــــــبكغ لتجتســـــــــة عتـــــــــر الـــــــــراب  التـــــــــا   ميكـــــــــن الطـــــــــةمل عتـــــــــر  (73)
http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/meeting/10076/php/view/webcasts.php#c. 
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