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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الثامنة واألربعونالدورة 
 ٢٠١٨أاير/مايو  ١٠نيسان/أبريل إىل  ٣٠بون،
 )أ( من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 األمينة التنفيذيةمقدمة من مذكرة   

 جدول األعمال املؤقت -أولا  
 افتتاح الدورة. -١
 املسائل التنظيمية:  -٢

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

 برانمج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه. -٣
 .(١)تقرير جلنة التكيف -4
مووون  ١٠مووون املوووادة  4ات ونقلهوووا: إ وووار التكنولوجيوووا روجوووب ال قووورة تطووووير التكنولوجيووو -5

 ات اق ابريس. 
 البحوث واملراقبة املنهجية. -6

__________ 

 .٢١-م أ/١من املقرر  45، و4٢، و4١املسائل املشار إليها يف ال قرات  (١)
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 منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية. -7
  يا املشرتك بشأن الزراعة.يعمل كورون -٨
 أتثري تن يذ تدابري التصدي: -9

 املنتدى احملّسن وبرانمج العمل؛ )أ( 
 رائووووق املنتوووودى املعووووذ بتووووأثري تن يووووذ توووودابري التصوووودي وبوووورانمج عملووووه وو ائ ووووه  )ب( 

 روجب ات اق ابريس؛
 من بروتوكول كيوتو. ٢من املادة  ٣املسائل املتعلقة ابل قرة  )ج( 
 القضااي املنهجية روجب االت اقية:  -١٠

ائم اجلووورد تنقووويمل املبوووادج التوجيهيوووة لإلت اقيوووة اا اريوووة بشوووأن اابوووإل  عووون قوووو  )أ( 
 السنوية لأل راف املدرجة يف املرفق األول لإلت اقية؛

ا روجوووب االت اقيوووة بووواملبووادج التوجيهيوووة لإلضوووتعرال التقوووذ للمعلوموووات املبلووو   )ب( 
فيما يتصل بقوائم جرد غازات الدفيئة وتقوارير فورتة السونتا والبإلغوات الو نيوة 

 إلت اقية؛ املقدمة من األ راف املدرجة يف املرفق األول ل
 االنبعااثت النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري الدوليا. )ج( 
وتغيري اضتخدام األراضي  ،القضااي املنهجية روجب بروتوكول كيوتو: اضتخدام األراضي -١١

وروجوووب ةليوووة  ،مووون بروتوكوووول كيوتوووو ٣مووون املوووادة  4و ٣روجوووب ال قووورتا  ،واحلراجوووة
 نظي ة.التنمية ال

 من ات اق ابريس: 6املسائل املتعلقة ابملادة  -١٢
مووون  6مووون املوووادة  ٢إرشوووادات بشوووأن الووونهنج التعاونيوووة املشوووار إليهوووا يف ال قووورة  )أ( 

 ات اق ابريس؛
من ات اق  6من املادة  4قواعد و رائق وإجراءات اآللية املنشأة روجب ال قرة  )ب( 

 ابريس؛
مون املووادة  ٨الونهنج غوري السووقية املشوار إليهوا يف ال قورة بورانمج العمول يف إ وار  )ج( 

 من ات اق ابريس. 6
مون  7املوارد املالية املقدمة واملعبأة عن  ريق تدخإلت عامة وفقاً لل قورة   رائق حساب -١٣

 من ات اق ابريس. 9املادة 
 التعاون مع منظمات دولية أخرى. -١4
 مسائل أخرى. -١5
 .املتعلق بارير تقالالدورة و اختتام  -١6



FCCC/SBSTA/2018/1 

3 GE.18-02543 

 شروح جدول األعمال املؤقت -اثنياا  
 افتتاح الدورة -1 

ضي تتمل الرئيس، السيد بول واتكينسون )فرنسا(، الدورة الثامنة واألربعوا للهيئوة ال رعيوة  -١
 .٢٠١٨ريل نيسان/أب ٣٠ ،للمشورة العلمية والتكنولوجية )هيئة املشورة( يوم االثنا

 املسائل التنظيمية -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

ت وواق مووع الوورئيس، الضووينعرل جوودول األعمووال املؤقووت، الووذي أعدتووه األمينووة التن يذيووة اب -٢
 من أجل إقراره.

FCCC/SBSTA/2018/1  يذيةاألمينة التنمقدمة من وشروحه. مذكرة جدول األعمال املؤقت  
 http://unfccc.int/10079 معلومات إضافية

 تنظيم أعمال الدورة  )ب( 
املسوووووائل اجلاريوووووة املتعلقوووووة بتن يوووووذ واحووووود يف ةن املشوووووورة يتضووووومن جووووودول أعموووووال هيئوووووة  -٣

والعناصوور املتعلقووة بتن يووذ ات وواق ابريووس. وموون الضووروري أن تواصوول  ،وبروتوكووول كيوتووو ،االت اقيووة
األعموال مون أجول ضومان إحوراز تقودم متووازن. النظر يف مجيع بنود جودول و األ راف العمل جبد 

وعووإلوة علووك  لوو ، كوورر مووؤ ر األ ووراف، يف دورتووه الثالثووة والعشوورين،  لبووه إىل ا يئووات ال رعيووة 
واملنشوووأة تسوووريع عملهوووا بشوووأن بووورانمج العمووول يف إ وووار ات ووواق ابريوووس، وإحالوووة نتائجوووه إىل موووؤ ر 

. وضوتدعو هيئوة املشوورة األ وراف إىل (٢)عشريناأل راف يف موعد أقصاه مؤ ر األ راف الرابع وال
دعوووم اضوووتجابتها  وووذا الطلوووب. وعوووإلوة علوووك  لووو ، ضتواصووول هيئوووة املشوووورة تعاو وووا موووع ا يئوووات 
ال رعية األخرى وتعززه حسب االقتضواء ألن املوعود النهوائي ا واز بورانمج العمول روجوب ات واق 

 ابريس يقرتب بسرعة.
اخلاصوة ابلودورة الثامنوة واألربعوا  يئوة املشوورة معلوموات  ضتننشر علك الص حة الشوبكية -4

لرجووووىل إىل اجلووودول الوووزمذ العوووام والوووربانمج و نلوووب إىل املنووودوبا ا. (٣)م صووولة عووون أعموووال الووودورة
واال وووإلىل ابنتظوووام علوووك شاشوووات نظوووام املراقبوووة ابل يوووديو ملعرفوووة اجلووودول الوووزمذ  (4)اليوووومي للووودورة

لت وووواول املخصوووو  لوقووووت الورة. ولإلضووووت ادة إىل أقصووووك حوووود موووون احملوووودعث ألعمووووال هيئووووة املشوووو
الووودورة يف موعووودها املقووورر، ضووويقرتح ر ضووواء اجللسوووات، ابلتشووواور موووع األ وووراف اختتوووام ضووومان و 

وبطريقة ش افة،  ننجاً لكسب الوقت يف ضياق تنظيم جلسات الدورة وحتديد جدو ا الزمذ، مع 
. (5)لصووادرة عوون ا يئووة ال رعيووة للتن يووذ )هيئووة التن يووذ(مراعوواة االضووتنتاجات السووابقة  ات الصوولة ا

ويف هذا السياق، ضيقرتح ر ضاء كل مون هيئوة املشوورة، وهيئوة التن يوذ، وال ريوق العامول املخصو  
__________ 

 .4، ال قرة ٢٣-م أ/١املقّرر  (٢)
(٣) http://unfccc.int/10554 . 
 .http://unfccc.int/2860.phpمتاح علك الرابط التايل:  (4)
 .٢٢١-٢١٨، ال قرات FCCC/SBI/2014/8الوثيقة  (5)

http://unfccc.int/10079
http://unfccc.int/10554
http://unfccc.int/2860.php
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املعذ ابت اق ابريس )فريق ات اق ابريس( ةجااًل حمددة لألعمال اجلماعية، ومواعيد  ائيوة لتقود  
 ااتحتها للجلسة العامة اخلتامية جبميع اللغات الرمسية الست.مشاريع االضتنتاجات ضماانً 

 انتخاب أعضاء املكتب غّي الرئيس )ج( 
املقوووورر وانئووووب الوووورئيس. وضوووويظل أعضوووواء  املشووووورةيئووووة ه: ضووووتنتخب معلومووووات أضاضووووية -5

ر جوودايً يف راف النظواملكتوب احلوواليون يف مناصوبهم إىل أن يننتخووب مون ول هووم. وينطلوب إىل األ وو
 يمل نساء لشغل املناصب االنتخابية.ترش
مهامهووووا  صوووول املسووووائل املتعلقووووة بربوتوكووووول  يف ممارضووووة هيئووووة املشوووورة تشوووورىل وعنووودما  -6

يف ليسوت  ية لكنهواكيوتو، ينستعال عن أي عضو من أعضاء مكتبها ميثل دولة  رفاً يف االت اق
وتوو مون بوا توكوول كييف بروتوكول كيوتو، بعضو إضايف تنتخبه األ راف يف برو  اً  ل  الوقت  رف

 ممثليها. 
بعود االنتهواء ممكون انتخاب أعضائها يف أضورىل وقوت إىل هيئة املشورة ضتندعك : ااجراء -7

يحلووا حمول ضوافيا لإمن املشاورات. وضينطلب إىل هيئة املشورة، عند االقتضاء، انتخاب أعضاء 
 بروتوكوووول  يف ت  رفووواً أو انئوووب الووورئيس الوووذي ميثووول دولوووة  رفووواً يف االت اقيوووة لكنهوووا ليسووو/املقووورر و
 كيوتو.

 http://unfccc.int/6558 معلومات إضافية

 األنشطة املقررة )د( 

 عمليات ال ح  التقذ  
والتكيووف مشووارَكة بووا هيئووة املشووورة تنوونظعم عمليووات ال حوو  التقووذ املتعلقووة ابلتخ يووف  -٨

، وتتووووىل جلنوووة التكيوووف عمليوووة ال حووو  التقوووذ املتعلقوووة ابلتكيوووف. ودعموووا  وووذه (6)وهيئوووة التن يوووذ
العمليات، ضتنظم األمانة يف هذه الدورة ضلسلة من اجتماعات اخلورباء التقنيوا بشوأن التخ يوف 

 .(7)والتكيف
-http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert معلومات إضافية

meetings  و http://unfccc.int/10144 

 أنشطة أخرى  
تنظووويم حلقوووات العمووول واألنشوووطة التاليوووة ابالقووورتان موووع  ،اباضوووافة إىل  لووو  ،مووون املقووورر -9

 الدورة:
 أدانه(؛ ٢٠االجتماىل العاشر للحوار املتعلق ابلبحوث )انظر ال قرة  )أ( 
حلقوووووة عمووووول ألصوووووحاب املصووووولحة املتعوووووددين بشوووووأن منووووورب اجملتمعوووووات احملليوووووة  )ب( 

 أدانه(؛ ٢4والشعوب األصلية )انظر ال قرة 
__________ 

 .١٢6و ١١٢، ال قراتن ٢١-م أ/١املقرر  (6)
 )أ(.١٢9)أ( و١١١، ال قراتن ٢١-م أ/١املقرر  (7)

http://unfccc.int/6558
http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
http://climateaction2020.unfccc.int/tep/technical-expert-meetings
http://unfccc.int/10144
http://unfccc.int/10144
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ة أثنوووواء املنتوووودى )انظوووور بشووووأن وضووووع النمووووا ج االقتصوووواديحلقووووة عموووول تدريبيووووة  )ج( 
 . )ب( أدانه(٢٨ ال قرة

 برانمج عمل نّيويب املتعلق بتأثّيات تغّي املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه -3 
أن يواصول بورانمج عمول  يف دورتوه التاضوعة عشورة: قرر مؤ ر األ راف معلومات أضاضية -١٠

تغري املنواخ والقابليوة للتوأثر بوه والتكيوف معوه )بورانمج عمول نوريويب( ملعاجلوة  نريويب املتعلق بتأثريات
إ ووار كووانكون املتعلووق ابلتكيووف وتلوو  املنبثقووة عوون االحتياجووات املعرفيووة الووا حووددفا األ ووراف 

إىل هيئوة املشوورة يف دورفوا  ت املنشوأة روجوب االت اقيوة. و لوبوغريه من مسوارات العمول وا يئوا
ألربعا اضوتعرال بورانمج عمول نوريويب بودف تعزيوز أفيتوه وفعاليتوه، وتقود  تقريور بشوأن الثامنة وا

  .(٨)هذه املسألة إىل مؤ ر األ راف يف دورته الرابعة والعشرين
واعرتفووت هيئووة املشووورة يف دورفووا الرابعووة واألربعووا بوودور بوورانمج عموول نووريويب يف تقوود   -١١

صوحاب املصولحة يف مسوارات ألالدعم يف جماالت معارف التكيف وما يتصل بذل  مون إشوراك 
العموول األخوورى وا يئووات املنشووأة روجووب االت اقيووة، والحظووت الوودور الووذي ميكوون أن يضووطلع بووه 

  .(9)٢١-م أ/١ يف العمليات اجلديدة روجب ات اق ابريس، واملقرر برانمج عمل نريويب
  اختا  ااجراءات التالية:إىل هيئة املشورة ضتندعك : ااجراء -١٢

بووودف تعزيوووز  ، يف املسوووائل التاليووةبووورانمج عمووول نووريويباضووتعرال النظوور، لووودى  )أ( 
بشوووووأن هوووووذه الرابعوووووة والعشووووورين يف دورتوووووه إىل موووووؤ ر األ وووووراف  تقريوووووروتقووووود  أفيتوووووه وفعاليتوووووه، 

 :(١٠)املسألة
خطوووط  كي يوووة زايدة مشووواركة املنظموووات الشوووريكة بووودف حتسوووا الوووروابط بوووا '١'

 عملها واملواضيع الا يتناو ا برانمج عمل نريويب؛ 
قدمووة رقووات املو الكي يووة ضوومان وفوواء بوورانمج عموول نووريويب بواليتووه، اضووتناداً إىل  '٢'

 من األ راف وإىل خربافا؛ 
بعموول جلنووة التكيووف، واثقووة صوولته كي يووة تعزيووز دور بوورانمج عموول نووريويب لووزايدة  '٣'

وفريووووق اخلووووورباء املعوووووذ اقووووول البلووووودان  ووووواً، وبعمووووول ا يئوووووات األخووووورى املنشوووووأة، 
 ؛ (١١)ورسارات العمل  ات الصلة يف ضوء ات اق ابريس

السووابعة  الورقووات املقدمووة ونتووائج األنشووطة املطلوبووة إىل هيئووة املشووورة يف دورفووا '4'
 ؛(١٢)واألربعا

نتووودى املاملقدموووة واملواضووويع الووا انقشوووها للمعلومووات النظوور يف التقريووور التوووولي ي  )ب( 
 راكز التنسيق بغية تقد  توصيات بشأن اخلطوات املقبلة؛احلادي عشر مل

__________ 

 )ج(.١٣و ١، ال قراتن ١9-م أ/١7املقرر  (٨)
 .١٣، ال قرة FCCC/SBSTA/2016/2الوثيقة  (9)
 أعإله. ٨احلاشية انظر  (١٠)
 .٢٣، ال قرة FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (١١)
 .٢5، و٢4، ال قراتن FCCC/SBI/2017/7الوثيقة ، و ٢7، ال قرة FCCC/SBSTA/2017/4الوثيقة  (١٢)
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إضوووداء املشوووورة بشوووأن املواضووويع الوووا ضوووتناقش يف املنتووودى الثوووا  عشووور ملراكوووز  )ج( 
 .(١٣)ضينعقد ابالقرتان مع الدورة الرابعة والعشرين ملؤ ر األ رافالتنسيق، الذي 

FCCC/SBSTA/2018/2  ثر به لية للتأالقاببرانمج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ و
موون  مقوودم. تقريوور تووولي ي ٢٠١6والتكيووف معووه منووذ أاير/مووايو 

 األمانة 
FCCC/SBSTA/2018/3  ملضوي اضوبيل التكيف يف املستو نات البشرية: النتائج الرئيسية و

 األمانة مقدم من قدما. تقرير تولي ي 
FCCC/SBSTA/2018/INF.1  نوووريويب بووورانمج عمووولإ وووار يف  نشوووطةاألالتقووودم احملووورز يف تن يوووذ 

 كيووف معوووه.والت املتعلووق بتووأثريات تغوووري املنوواخ والقابليوووة للتووأثر بوووه
 األمانة مقدم من تقرير 

/http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages املقدمةاملعلومات 

Home.aspx (under “sessions”, select "SBSTA 48) 
 http://unfccc.int/8036 معلومات إضافية

 تقرير جلنة التكيف -4 
: الحظت هيئة املشورة وهيئوة التن يوذ يف دورتيهموا السوابعة واألربعوا أن معلومات أضاضية -١٣

جلنة التكيف اضتكملت عملها بشأن التوصيات املقدمة إىل مؤ ر/اجتماىل أ وراف ابريوس اضوتجابة 
البلودان  ووا،  ، فضإل عن عملها، ابلتعاون مع فريق خورباء أقول(١4)٢١-م أ/١من املقرر  4٢ قرة لل

مون  45و 4١بشأن توصيافا املشورتكة املقدموة إىل مؤ ر/اجتمواىل أ وراف ابريوس اضوتجابة لل قورتا 
إ  . وقووود شووورعت هيئوووة املشوووورة وهيئوووة التن يوووذ يف النظووور يف هوووذه التوصووويات، (١5)٢١-م أ/١املقووورر 

يف ا مون جودول أعما و ١٠ عقدت هيئة التن يذ اجتماعات مشرتكة مع ال ريوق املنشوأ رقتضوك البنود
"، ووافقوت ا يئتوان علوك مواصولة النظور املسوائل املتعلقوة اقول البلودان  وواً " ،دورفا السابعة واألربعوا

 .(١6)الرتتيب ن سهحسب يف هذه املسألة يف دورفما الثامنة واألربعا 
هووذه ضويندعك كول مون هيئوة التن يوذ وهيئوة املشوورة إىل النهوول بعملهموا بشوأن : ااجوراء -١4

 ووراف يف دورتووه الرابعووة األ أعووإله إىل مووؤ ر ١٣بغيووة إحالووة التوصوويات الووواردة يف ال قوورة املسووائل 
 والعشرين، ومؤ ر/اجتماىل أ راف ابريس يف دورته األوىل.

 http://unfccc.int/9785و http://unfccc.int/7518 معلومات إضافية

__________ 

أشوووارت هيئوووة املشوووورة يف دورفوووا السادضوووة واألربعوووا إىل أن املواضووويع الوووا ضوووتناقش يف املسوووتقبل ضووومن منتووودى  (١٣)
تار علك أضاس املقرتحات املقدمة من األ راف، واملنظما يف بورانمج عمول  ت الشريكةمراكز التنسيق ميكن أن ختن

 (.٢٢، ال قرة FCCC/SBSTA/2017/4عنية األخرى )انظر الوثيقة نريويب، واملنظمات امل
 http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4انظر  (١4)

_ainformal_note_ac_.pdf . 
 _http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12انظووووووووووور  (١5)

sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf . 
 .٣٢-٣٠، ال قرات FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (١6)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8036
http://unfccc.int/7518
http://unfccc.int/9785
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4_ainformal_note_ac_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi12_isbst4_ainformal_note_ac_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
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مان  1٠من املاادة  4ونقلها: إطار التكنولوجيا مبوجب الفقرة  تطوير التكنولوجيا -5 
 اتفاق ابريس

والعشوورين إىل هيئووة املشووورة :  لووب مووؤ ر األ ووراف يف دورتووه احلاديووة معلومووات أضاضووية -١5
مووون  4قووورة وجوووب ال ردورفوووا الرابعوووة واألربعوووا أن تشووورىل يف وضوووع إ وووار التكنولوجيوووا املنشوووأ  يف
ىن له تقود  ليتس األ راف من ات اق ابريس، وأن تقدم تقريراً عن اضتنتاجافا إىل مؤ ر ١٠ املادة

ورتوه األوىل. دها يف دنظر فيها ويعتموتوصية بشأن هذا اا ار إىل مؤ ر/اجتماىل أ راف ابريس لي
فوووا اخلامسوووة ها يف دورايف دورفوووا الرابعوووة واألربعوووا يف هوووذه املسوووألة، وبعوووداملشوووورة نظووورت هيئوووة و 

 واألربعا، والسادضة واألربعا، والسابعة واألربعا.
اً و لبوووت هيئوووة املشوووورة يف دورفوووا السوووابعة واألربعوووا إىل رئيسوووها أن يعووود مشوووروعاً أوليووو -١6

، وأن أيخوذ يف االعتبوار املوداوالت اجلاريوة وموا ٢٠١٨ة ار/موارس  ١5ا ار التكنولوجيا حبلول 
لتنظر فيه  ،األربعا، والسابعة واألربعاو من تقدم يف دورافا اخلامسة واألربعا، والسادضة أنحرز 

 .(١7)يف دورفا الثامنة واألربعا
رئيسوووووها يف املشوووووروىل األويل الوووووذي أعوووووده  النظووووورإىل هيئوووووة املشوووووورة ضوووووتدعك  ااجوووووراء: -١7

 داوالفا بشأن هذه املسألة. والنهول ر
SBSTA48.informal.1 موووون  قدمووووةم املشووووروىل األويل ا ووووار التكنولوجيووووا. وثيقووووة غووووري رمسيووووة

 الرئيس
 http://unfccc.int/ttclear معلومات إضافية

 واملراقبة املنهجيةالبحوث  -6 
: تركووز هيئووة املشووورة نظرهووا، أثنوواء ال وورتة األوىل النعقوواد الوودورة يف كوول معلومووات أضاضووية -١٨

 .يف الدورة أيضاً  (١9). وينعقد االجتماىل السنوي للحوار املتعلق ابلبحوث(١٨)ضنة، علك البحوث
 ١٠الوذي عنقود يف  ،لبحووثتقرير مووجز عون االجتمواىل الثوامن للحووار املتعلوق اب وجدوي -١9

يف دورفووا السادضووة املشووورة ، حسووبما  لبووت هيئووة (٢٠)اانرتنووت شووبكةعلووك ، ٢٠١7أاير/مووايو 
 .(٢١)واألربعا
وضووتنظم األمانووة االجتموواىل العاشوور للحوووار املتعلووق ابلبحوووث، ومووا يوورتبط بووه موون جلسووة  -٢٠

قدمة من األ راف، بتوجيه من رئيس هيئوة امللعرل ملصقات البحوث، ابالضتناد إىل املعلومات 
املشووورة ورشوواركة األ ووراف وممثلووي مبووادرة أرل املسووتقبل، وال ريووق احلكووومي الوودويل املعووذ بتغووري 
املناخ )هيئة املناخ(، واللجنوة األوقيانوغرافيوة احلكوميوة الدوليوة ملنظموة األموم املتحودة للرتبيوة والعلوم 

__________ 

 .4٢، ال قرة FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (١7)
 .46، ال قرة FCCC/SBSTA/2012/5الوثيقة  (١٨)
 .١7-م أ/١6؛ واملقرر 47، ال قرة FCCC/SBSTA/2007/4؛ الوثيقة ١١-م أ/9انظر املقرر  (١9)
(٢٠) http://unfccc.int/10154 . 
 .4٨ ، ال قرةFCCC/SBSTA/2017/4الوثيقة  (٢١)

http://unfccc.int/ttclear
file:///C:/Users/Tribal%20Home%20Inc/AppData/Local/Temp/SDLTempFileManager/n0bifjsb.kgc/%09http:/unfccc.int/10154
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وغريهووا موون املنظمووات وبوورامج البحوووث  ،العوواملي لبحوووث املنوواخوالثقافووة )اليونسووكو(، والووربانمج 
 ااقليمية والدولية. 

إجووراءات  ةالنظوور يف هووذه املسووألة بوودف حتديوود أيووعلووك هيئووة املشووورة ضووتندعك  ااجووراء: -٢١
 .لدعم هيئة الت اعل با العلوم والسياضات روجب االت اقيةالزمة إضافية 

.http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home املقدمة املعلومات

aspx (under “sessions”, select "SBSTA 48) 
معلومووووات عوووون االجتموووواىل العاشوووور للحوووووار املتعلووووق ابلبحوووووث. انظوووور   الرئيسمقدمة من مذكرة 

http://unfccc.int/10532 
 www.unfccc.int/3461 معلومات إضافية

 منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية -7 
غوووورل وو ووووائف منوووورب اجملتمعووووات احملليووووة  ٢٣-م أ/٢حوووودد املقوووورر  معلومووووات أضاضووووية: -٢٢

 والشعوب األصلية اخلطوات األوىل حنو ت عيل املنرب.
العمليووات يف إ ووار هووذا املنوورب، رووا تراعووي ويف املقوورر ن سووه، أوصووك مووؤ ر األ ووراف ان  -٢٣

والشعوب األصلية،  مصاحل وةراء اجملتمعات احملليةأخرى، فيها عمليات ت عيله، ضمن مجلة أمور 
، روووا يف  لووو  يف األدوار األخووورى فضوووإل عووون مشووواركتها ال عليوووة، وتسووواوي مركزهوووا موووع األ وووراف

القياديووة، وأن ختتووار هووذه الشووعوب ممثليهووا بن سووها وفقووا لهبجووراءات اخلاصووة بووا، واحلصووول علووك 
 .(٢٢)ء مهامهالتمويل الكايف من األمانة العامة واملسافات الطوعية لتمكا املنرب من أدا

حلقوووة عمووول ألصوووحاب املصووولحة املتعوووددين بشوووأن وضووويكون أول نشوووارب للمنووورب تنظووويم  -٢4
اجملتمعووات احملليوووة، عوون تن يووذ مهووام املنوورب، الوووذي ضيشوورتك يف إدارتووه رئووويس هيئووة املشووورة، وممثووول 

 .(٢٣)ومنظمات الشعوب األصلية
، ٢٣-م أ/٢ل املنورب وفقوا للمقورر النظر يف مواصلة ت عيإىل هيئة املشورة ضتندعك  ااجراء: -٢5

ع  رائوق قيوة، ووضورا يف  ل  إنشواء فريوق عامول تيسوريي لون يكوون هيئوة ت اوضوية روجوب االت ا
ألصولية لية والشعوب امعات احملخلطة العمل الرامية إىل التن يذ الكامل ملهام املنرب يكون  ثيل اجملت

  وراف يف دورتوه مؤ ر األضرورية إىلا يئة تراها واأل راف فيه  ثيإل متوازان، وتقد  أي توصيات 
 الرابعة والعشرين.
 http://unfccc.int/10475 معلومات إضافية

 فيا املشرتك بشأن الزراعةيعمل كورون -8 
:  لب مؤ ر األ راف يف دورته الثالثوة والعشورين إىل هيئوة املشوورة وهيئوة معلومات أضاضية -٢6

بوضوووووائل منهوووووا حلقوووووات العموووووول، ابالشووووورتاك بينهموووووا، التن يوووووذ معاجلوووووة القضوووووااي املتعلقوووووة ابلزراعوووووة 
واجتماعات اخلورباء، والعمول موع ا يئوات املنشوأة روجوب االت اقيوة، ومراعواة أوجوه أتثور الزراعوة بتغوري 

__________ 

 .٨، ال قرة ٢٣-م أ/٢املقّرر  (٢٢)
 .9، ال قرة ٢٣-م أ/٢املقّرر  (٢٣)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/10532
http://www.unfccc.int/3461
http://unfccc.int/10475
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إىل املووراقبا و ؤ ر األ ووراف كمووا دعووا املوو.  (٢4)الوونهج املتبعووة يف معاجلووة قضووااي األموون الغووذائياملنوواخ، و 
 .(٢5)٢٠١٨ة ار/مارس  ٣١ل حبلول عمال العناصر الا ينبغي إدراجها يف هذبشأن ا متقد  ةرائه

بوودء نظرفووا يف عموول كوروني يووا املشوورتك بشووأن إىل ن ان ال رعيتوواا يئتووضووتندعك  ااجووراء: -٢7
قووود  تقريووور يف هوووذا تأعوووإله بووودف  ٢6يف  لووو  اآلراء املشوووار إليهوووا يف ال قووورة مراعيوووة الزراعوووة، 

 الصدد إىل مؤ ر األ راف يف دورته السادضة والعشرين.
.http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home املقدمةاملعلومات 

aspx (under “sessions”, select "SBSTA 48) 
 http://unfccc.int/8793 معلومات إضافية

 أتثّي تنفيذ تدابّي التصدي -9 
 املنتدى احملسَّن وبرانمج العمل )أ( 

 (٢6): ات قوت هيئوة املشوورة وهيئوة التن يوذ يف دورتيهموا الرابعوة واألربعوامعلومات أضاضية -٢٨
رئيسوووي ا يئتوووا  (٢7)بتوجيوووه مووونعلوووك تن يوووذ بووورانمج العمووول املتعلوووق بتوووأثري تن يوووذ تووودابري التصووودي 

 مع برانمج العمل: و شياً 
تقد  ةرائهم بشأن نطاق اضتعرال عمول املنتودى إىل ن و األ راف واملراقبدنعي  )أ( 

ملشووورة وهيئووة ا، و لوو  بغيووة إثووراء مناقشووات منتوودى هيئووة ٢٠١٨ة ار/مووارس  ٣٠احملسوون حبلووول 
يت  دور يفاحملسوووون  التن يووووذ يف دورفمووووا الثامنووووة واألربعووووا. وضينسووووتكمل اضووووتعرال عموووول املنتوووودى

 ا يئتا التاضعة واألربعا؛ 
ضووتنظم األمانووة، بتوجيووه موون رئيسووي ا يئتووا، حلقووة عموول تدريبيووة ملوودة يوووما  )ب( 

بشوووأن اضوووتخدام أدوات النمذجوووة االقتصوووادية املرتبطوووة رجووواالت بووورانمج عمووول املنتووودى احملسووون؛ 
السوواء، وكوذل  مون وضتضم حلقوة العمول هوذه خورباء مون البلودان الناميوة والبلودان املتقدموة علوك 

إىل اً عون حلقوة العمول تقريور وضوتقدم ، (٢٨)منظمات حكوميوة دوليوة وغريهوا مون املنظموات الدوليوة
 ا يئتا يف دورتيهما التاضعة واألربعا.

ضووووتعقد هيئووووة املشووووورة وهيئووووة التن يووووذ االجتموووواىل اخلووووامس للمنتوووودى احملسوووون،  ااجووووراء: -٢9
ل عمل املنتودى، وأي )أ( أعإله، ونطاق اضتعرا٢٨ قرة   ابآلراء املذكورة يف المسرتشدة يف  ل
 إجراءات أخرى.
.http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home املقدمةاملعلومات 

aspx (under “sessions”, select "SBSTA 48) 
 http://unfccc.int/4908  معلومات إضافية

__________ 

 .١، ال قرة ٢٣-م أ/4املقّرر  (٢4)
 .٢، ال قرة ٢٣-م أ/4املقّرر  (٢5)
 .١١9، ال قرة FCCC/SBSTA/2016/8الوثيقة  (٢6)
 ، املرفق الثا .FCCC/SBI/2016/8الوثيقة انظر  (٢7)
 .١٢٢ال قرة  ،FCCC/SBSTA/2017/19الوثيقة  (٢٨)

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/8793
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/4908
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طرائااق املنتاادى املعااري بتااأثّي تنفيااذ تاادابّي التصاادي وباارانمج عملااه وو ائفااه مبوجااب اتفاااق  )ب( 
 ابريس
قوورر مووؤ ر األ ووراف يف دورتووه احلاديووة والعشوورين أن يسووتمر املنتوودى  معلومووات أضاضووية: -٣٠

املعوووذ بتوووأثري تن يوووذ تووودابري التصووودي يف إ وووار ا يئتوووا ال ووورعيتا، وأن يعمووول علوووك خدموووة ات ووواق 
. وقووورر املوووؤ ر أيضووواً أن تقووودم هيئوووة املشوووورة وهيئوووة التن يوووذ توصوووية بشوووأن  رائوووق عمووول (٢9)ابريوووس

تن يوووذ تووودابري التصووودي وبووورانمج عملوووه وو ائ وووه، لينظووور فيهوووا مؤ ر/اجتمووواىل املنتووودى املعوووذ بتوووأثري 
أ ووووراف ابريووووس ويعتموووودها يف دورتووووه األوىل، و لوووو  يف ضووووياق تنوووواول مسووووألة ةاثر تن يووووذ توووودابري 

 .(٣٠)التصدي يف إ ار ات اق ابريس
 توصوويافما يف صووياغتها اختووا  مؤ ر/اجتموواىل أ ووورافتتضوومن وات قووت ا يئتووان علووك أن  -٣١

 ٣٣ابريس اخلطوات ااجرائية الإلزمة لتمكا املنتدى من خدموة ات واق ابريوس روجوب ال قورتا 
 .(٣١)٢١-م أ/١من املقرر  ٣4و
ا ا يئتووا يف دورتيهمووا الثامنووة توووبغوورل تيسووري املووداوالت يف الوودورة احلاديووة واألربعووا لكل -٣٢

ري رمسيوووة تتضووومن مشووواريع عناصووور إىل رئيسووويهما إعوووداد وثيقوووة غووو (٣٢)واألربعوووا،  لبوووت ا يئتوووان
ابالضوتناد إىل املعلوموات السوابقة املقدموة مون األ وراف أعوإله  ٣١التوصية املشار إليهوا يف ال قورة 
، واملووذكرة غووري الرمسيووة الووا أعوودها امليسووران (٣٣)موون جوودول األعمووال يف إ ووار هووذا البنوود ال رعووي

  .(٣4)املتشاركان
النظووور يف موووذكرة الووورئيس غوووري الرمسيوووة إىل يئوووة التن يوووذ هيئوووة املشوووورة وهضوووتندعك  ااجوووراء: -٣٣

 أعإله، ومواصلة نظرفا يف هذه املسألة. ٣٢املشار إليها يف ال قرة 
SB48.informal.1 وبوورانمج  لتصوديمشوروىل عناصوور  رائوق املنتوودى املعوذ بتووأثري تن يوذ توودابري ا

 ائيسالر ن مقدمة معمله وو ائ ه روجب ات اق ابريس. وثيقة غري رمسية 
 http://unfccc.int/4908 معلومات إضافية

 من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3املسائل املتعلقة ابلفقرة  )ج( 
افقت هيئة املشورة يف دورفا السوابعة واألربعوا علوك النظور يف هوذا و  معلومات أضاضية: -٣4

ألعمال مقرتانً ابلبند ال رعي من جدول أعموال الودورة الثامنوة واألربعوا البند ال رعي من جدول ا
لكوول موون هيئووة املشووورة وهيئووة التن يووذ املعنووون "املنتوودى احملّسوون وبوورانمج العموول"، و لوو  يف إ ووار 

__________ 

 .٣٣، ال قرة ٢١-م أ/١املقرر  (٢9)
 .٣4، ال قرة ٢١-م أ/١املقرر  (٣٠)
 .١٢9 ال قرة، FCCC/SBI/2017/19الوثيقة  (٣١)
 .١٣٠، ال قرة FCCC/SBI/2017/19الوثيقة  (٣٢)
 http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx بوابووووة الورقووووات املقدمووووة:علووووك متاحووووة  (٣٣)

(under “sessions”, select SBSTA 47) . 
 /http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application الووووووورابط التوووووووايل:متاحوووووووة علوووووووك  (٣4)

pdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf . 

http://unfccc.int/4908
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/%0bpdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/%0bpdf/sbi47_17b_sbsta47_9b_informal_note.pdf
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افقت هيئة املشورة أيضاً يف دورفا السابعة واألربعوا علوك مواصولة و مشرتك با ا يئتا. و  منتدى
  .(٣5)هذه املسألة يف دورفا الثامنة واألربعاالنظر يف 
 مواصلة النظر يف هذه املسألة.إىل هيئة املشورة  ضتندعك: ااجراء -٣5

 القضااي املنهجية مبوجب التفاقية -1٠ 
تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السانوية لططارا   )أ( 

 املرفق األول لالتفاقيةاملدرجة يف 
: واصولت هيئوة املشوورة يف دورفوا السادضوة واألربعوا مناقشوتها بشوأن معلومات أضاضية -٣6

التوجيهيوووة للهيئوووة احلكوميوووة الدوليوووة املعنيوووة بتغوووري املنووواخ للمبوووادج  ٢٠١٣ق عوووام لحوووماضوووتخدام 
الووووارد يف  ،الر بوووة بشوووأن القووووائم الو نيووة حلصووور غوووازات االحتبووواس احلووراري: األراضوووي ٢٠٠6 لعووام

نبعووووااثت اث  أكسوووويد ابمناقشووووة اابووووإل  ا يئووووة ألراضووووي الر بووووة. كمووووا واصوووولت ابتقووووارير اابووووإل  
الكربون وعمليات اازالة املتصلة رنتجات اخلشوب املقطووىل، ودعوت األ وراف إىل تقود  معلوموات 

. ٢٠١٨مووووارس /ة ار ١نتجووووات اخلشووووب املقطوووووىل حبلووووول رعوووون ااربووووا وةرائهووووا بشووووأن اابووووإل  
  .(٣6)ووافقت هيئة املشورة علك مواصلة نظرها يف هذه املسائل يف دورفا الثامنة واألربعا

النظووور يف هوووذه املسوووألة وتقووود  توصووويافا إىل موووؤ ر إىل هيئوووة املشوووورة ضوووتندعك  ااجوووراء: -٣7
رد السووونوية اجلووووائم قوووباأل وووراف بشوووأن زايدة تطووووير املبوووادج التوجيهيوووة لإلت اقيوووة بشوووأن اابوووإل  

 لأل راف املدرجة يف املرفق األول من االت اقية.
.http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home املقدمةاملعلومات 

aspx (under “sessions”, select "SBSTA 48) 

 http://unfccc.int/2759  معلومات إضافية

ا مبوجااب التفاقيااة فيمااا يتصاال باااملبااادئ التوجيهيااة لالاااتعراين التقااري للمعلومااات املبلاا   )ب( 
ماان األطاارا   املقدمااة بقااوائم جاارد غااادات الدفيئااة وتقااارير فاارتة الساانتط والبالغااات الوطنيااة

 يف املرفق األول لالتفاقية املدرجة
،  نلووووب إىل هيئووووة املشووووورة ٢٠-م أ/١٣موووون املقوووورر  ١5: يف ال قوووورة معلومووووات أضاضووووية -٣٨
مراعوواة أي اضووتنتاجات مووع يف دورفووا الثامنووة واألربعووا يف إجووراء اضتعراضووات مكتبيووة، تنظوور  أن

ات الدفيئوووة حووو  جتماعوووات خووورباء االضوووتعرال الرئيسووويا املعنيوووا بقووووائم جووورد غووواز اب ات صووولة 
  .(٣7)٢٠١7 عام
إىل موووؤ ر  توصووويافا  النظووور يف هوووذه املسوووألة وتقووودإىل هيئوووة املشوووورة ضوووتندعك  ااجوووراء: -٣9

تطووير املبوادج التوجيهيوة لإلضووتعرال التقوذ للمعلوموات املبلو  بوا روجووب  ات الصولة باأل وراف 

__________ 

 .7٨ال قرة ، FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (٣5)
 .75و 74، ال قراتن FCCC/SBSTA/2017/4الوثيقة  (٣6)
الورابط التووايل: علوك اضوتنتاجات اجتماعوات خورباء االضوتعرال الرئيسويا املعنيوا بقووائم جورد غوازات الدفيئوة تورد  (٣7)

http://unfccc.int//2762 . 

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/2759
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فوورتة السوونتا، والبإلغووات الو نيووة املقدمووة االت اقيووة واملتعلقووة بقوووائم جوورد غووازات الدفيئووة، وتقووارير 
 من األ راف املدرجة يف املرفق األول لإلت اقية.

 http://unfccc.int/2762  معلومات إضافية

 النبعااثت النامجة عن الوقود املستخدم يف الطّيان والنقل البحري الدوليط )ج( 
: دعووووت هيئووووة املشووووورة يف دورفووووا السووووابعة واألربعووووا أمووووانا منظمووووة أضاضووووية معلومووووات -4٠

الطريان املد  الدويل، واملنظمة البحرية الدولية إىل مواصولة إبإلغهوا يف دورافوا املقبلوة ابلعمول  ي 
 .(٣٨)الصلة ابلتصدي لإلنبعااثت النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليا

ضتندعك هيئة املشورة إىل ااحا وة علمواً ابملعلوموات الوواردة يف التقوارير املقدموة  ااجراء: -4١
 من أمانا منظمة الطريان املد  الدويل واملنظمة البحرية الدولية.

 املقدموووة مووون منظموووة الطووورياناملعلوموووات 
 ةولياملد  الدويل واملنظمة البحرية الد

http://unfccc.int/documentation/submissions_from_

non-party_stakeholders/items/7482.php 
 http://unfccc.int/1057 معلومات إضافية

لقضااااي املنهجيااة مبوجااب بروتوكااول كيوتااو: ااااتخدام األراخاام وتغيااّي ااااتخدام ا -11 
 ،وكااول كيوتااوماان بروت 3ماان املااادة  4و 3مبوجااب الفقاارتط  ،األراخاام وااراجااة

 ومبوجب آلية التنمية النظيفة
واألربعوووا علوووك مواصووولة : وافقوووت هيئوووة املشوووورة يف دورفوووا السادضوووة معلوموووات أضاضوووية -4٢

ىل مقوووررات عووون مشووورو  النظووور يف هوووذه املسوووألة يف دورفوووا الثامنوووة واألربعوووا بووودف تقووود  توصووويتها
، واابوإل  بنتوائج 7-م أإ/٢مون املقورر  ١٠و 7و 6بشأن برامج العمل املشار إليهوا يف ال قورات 

تموواىل أ ووراف كيوتووو يف اج/إىل مؤ ر 7-م أإ/٢موون املقوورر  5بوورانمج العموول املشووار إليووه يف ال قوورة 
 دورته الرابعة عشرة.

يف هوووذه املسوووائل مووون أجووول تقووود  إىل النهوووول بنظرهوووا هيئوووة املشوووورة ضوووتندعك  ااجوووراء: -4٣
 أعإله.  4٢توصيتها بشأن مشروىل املقررات املشار إليها يف ال قرة 

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

 من اتفاق ابريس 6املسائل املتعلقة ابملادة  -12 
 من اتفاق ابريس 6من املادة  2إرشادات بشأن النُهج التعاونية املشار إليها يف الفقرة  )أ( 

 لب مؤ ر األ راف يف دورته احلادية والعشرين إىل هيئة املشوورة أن معلومات أضاضية:  -44
مووووون ات ووووواق ابريوووووس، وأن توصوووووي  6مووووون املوووووادة  ٢تضوووووع اارشوووووادات املشوووووار إليهوووووا يف ال قووووورة 

مؤ ر/اجتمووواىل أ وووراف ابريوووس ان ينظووور فيهوووا ويعتمووودها يف دورتوووه األوىل، روووا يشووومل إرشوووادات 
كوول موون انبعووااثت علووك  تعووديل منووا ر اريووه األ ووراف احلسوواب املووزدوج عوون  ريووق  ت وواديتك وول 

__________ 

 .٨6ال قرة ، FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (٣٨)

http://unfccc.int/2762
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
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وعمليووووات اازالووووة بواضووووطة البواليووووع الووووا تغطيهووووا  ،غووووازات الدفيئووووة البشوووورية املنشووووأ موووون املصووووادر
 .(٣9)مسافافا احملددة و نياً روجب ات اق ابريس

 لبووت هيئووة املشووورة يف دورفووا السووابعة واألربعووا إىل رئيسووها إعووداد وثيقووة غووري رمسيووة و  -45
الوووا ضوووبق أن املعلوموووات الووونهنج التعاونيوووة اضوووتناداً إىل بشوووأن تتضووومن مشوووروىل عناصووور إرشوووادات 

قدمتها األ راف يف إ ار هذا البند ال رعي من جودول األعموال والنسوخة الثالثوة مون املوذكرة غوري 
الوووا أعووودها الرئيسوووان املتشووواركان ل ريوووق االتصوووال عووون هوووذا البنووود ال رعوووي مووون جووودول  (4٠)الرمسيوووة
 .(4١)األعمال
النظووووور يف الوثيقوووووة غوووووري الرمسيوووووة املشوووووار إليهوووووا يف إىل هيئوووووة املشوووووورة ضوووووتندعك  ااجوووووراء: -46
، وتوصووووية نظرهووووا يف هووووذه املسووووألة موووون أجوووول وضووووع اارشوووواداتوالنهووووول بأعووووإله،  45 ال قوووورة

 ماىل أ راف ابريس ابلنظر فيها واعتمادها يف دورته األوىل. مؤ ر/اجت
SBSTA48.informal.2 من  6ملادة امن  ٢ إرشادات بشأن النهنج التعاونية املشار إليها يف ال قرة

 رمسية الغري الرئيس وثيقة . ات اق ابريس
 http://unfccc.int/9644 معلومات إضافية

 من اتفاق ابريس 6من املادة  4قواعد وطرائق وإجراءات اآللية املنشأة مبوجب الفقرة  )ب( 
:  لب مؤ ر األ راف يف دورته احلادية والعشرين إىل هيئة املشوورة أن معلومات أضاضية -47

موون ات وواق ابريووس  6ة موون املوواد 4تضووع قواعوود و رائووق وإجووراءات لشليووة املنشووأة روجووب ال قوورة 
 .(4٢)يف دورته األوىلابلنظر فيها واعتمادها مؤ ر/اجتماىل أ راف ابريس وتوصي 
 لبوووت هيئوووة املشوووورة يف دورفوووا السوووابعة واألربعوووا إىل رئيسوووها إعوووداد وثيقوووة غوووري رمسيوووة  -4٨

أن الوووا ضوووبق املعلوموووات الووونهنج التعاونيوووة اضوووتناداً إىل بشوووأن تتضووومن مشوووروىل عناصووور إرشوووادات 
الثالثوة مون املوذكرة  (4٣)قدمتها األ راف يف إ ار هوذا البنود ال رعوي مون جودول األعموال والنسوخة

غووري الرمسيووة الووا أعوودها الرئيسووان املتشوواركان ل ريووق االتصووال عوون هووذا البنوود ال رعووي موون جوودول 
 .(44)األعمال
ار إليهوووووا يف النظووووور يف الوثيقوووووة غوووووري الرمسيوووووة املشوووووإىل هيئوووووة املشوووووورة ضوووووتندعك : ااجوووووراء -49
جوراءات الطرائوق واانظرها يف هذه املسألة من أجل وضع القواعود و والنهول بأعإله،  4٨ ال قرة

 ىل.وتوصية مؤ ر/اجتماىل أ راف ابريس ابلنظر فيها واعتمادها يف دورته األو 
SBSTA48.informal.3  قرة وجب الشلية املنشأة رلمشروىل عناصر قواعد و رائق وإجراءات 

 من الرئيس مقدمةغري رمسية  من ات اق ابريس. وثيقة 6ملادة من ا 4
 http://unfccc.int/9644 معلومات إضافية

__________ 

 .٣6، ال قرة ٢١-م أ/١املقرر  (٣9)
 . http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.phpعلك الرابط التايل:  ةمتاح (4٠)
 .9١، ال قرة FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (4١)
 .٣٨، ال قرة ٢١-م أ/١املقرر  (4٢)
 . http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php علك الرابط التايل: ةمتاح (4٣)
 .97ال قرة ، FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (44)

http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
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مان اتفااق  6مان املاادة  8برانمج العمل يف إطار النُهج غّي السوقية املشاار إليهاا يف الفقارة  )ج( 
 ابريس
مؤ ر األ راف يف دورته احلادية والعشرين إىل هيئة املشوورة أن :  لب معلومات أضاضية -5٠

 ٨تضطلع بربانمج عمل يف إ ار النهنج غري السوقية إزاء التنمية املسوتدامة املشوار إليهوا يف ال قورة 
مون ات واق ابريوس، بودف النظور يف كي يوة تعزيوز الوروابط وإ واد أوجوه رزر بوا أموور  6من املادة 

لتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ويف كي ية تيسري تن يذ النهنج منها التخ يف وا
غوري السووقية وتنسويقها. و لوب موؤ ر األ وراف كوذل  إىل هيئوة املشوورة أن توصوي رشوروىل مقورر 
بشأن برانمج العمل، مع مراعاة ةراء األ وراف، لينظور فيوه مؤ ر/اجتمواىل أ وراف ابريوس ويعتموده 

 .(45)وىليف دورته األ
 لبوووت هيئوووة املشوووورة يف دورفوووا السوووابعة واألربعوووا إىل رئيسوووها إعوووداد وثيقوووة غوووري رمسيوووة  -5١

الووا ضووبق أن املعلومووات شووروىل مقوورر بشووأن بوورانمج العموول اضووتناداً إىل ملتتضوومن مشووروىل عناصوور 
املوذكرة غوري قدمتها األ راف يف إ ار هذا البند ال رعي من جودول األعموال والنسوخة الثالثوة مون 

الوووا أعووودها الرئيسوووان املتشووواركان ل ريوووق االتصوووال عووون هوووذا البنووود ال رعوووي مووون جووودول  (46)الرمسيوووة
 .(47)األعمال
النظووووور يف الوثيقوووووة غوووووري الرمسيوووووة املشوووووار إليهوووووا يف إىل هيئوووووة املشوووووورة ضوووووتندعك  ااجوووووراء: -5٢
لنظور يف اف ابريوس اب ور أعإله ومواصلة نظرها يف هذه املسألة وتوصية مؤ ر/اجتماىل أ 5١ ال قرة

 مشروىل املقرر واعتماده يف دورته األوىل. 
SBSTA48.informal.4 ري لنهنج غاشروىل مقرر بشأن برانمج العمل يف إ ار مل مشروىل عناصر

 ووواق ابريوووس. مووون ات 6مووون املوووادة  ٨السووووقية املشوووار إليهوووا يف ال قووورة 
 مقدمة من الرئيس  غري رمسية وثيقة

 http://unfccc.int/9644 معلومات إضافية

املاااوارد املالياااة املقدماااة واملعباااأة عااان طرياااق تاااد الت عاماااة وفقااااا  طرائاااق حسااااب -13 
 من اتفاق ابريس 9من املادة  7 للفقرة
ابلتقوودم الووذي  (4٨)رحبووت هيئووة املشووورة يف دورفووا السووابعة واألربعووا معلومووات أضاضووية: -5٣
املوووارد املاليووة املقدمووة واملعبووأة عوون  ريووق توودخإلت عامووة  ز يف العموول املتعلووق بطرائووق حسووابحوور أن 

موون ات وواق ابريووس، حسووبما ورد يف املووذكرة غووري الرمسيووة الووا أعوودها  9موون املووادة  7وفقوواً لل قوورة 
 .(49)الرئيسان املتشاركان ل ريق االتصال املعذ بذا البند من جدول األعمال

و لبووت هيئووة املشووورة إىل رئيسووها أن يواصوول املشوواورات مووع الرئيسووا املتشوواركا ل ريووق  -54
املوووارد املاليووة   رائووق حسوواب اتسوواق وتنسوويق وحسوون توقيووت إدموواجضوومان ات وواق ابريووس بوودف 

__________ 

 .4٠و ٣9، ال قراتن ٢١-م أ/١املقرر  (45)
 . http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php متاحة علك الرابط التايل: (46)
 .١٠٣ ال قرة، FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (47)
 .١٠6ل قرة ، اFCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (4٨)
 . http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php: علك الرابط التايل ةمتاح (49)

http://unfccc.int/9644
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10496.php
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يف الطرائوووووق  قووووود وضووووعتها، هيئوووووة املشووووورة، كانووووت املقدمووووة واملعبووووأة عووووون  ريووووق تووووودخإلت عامووووة
من ات اق ابريوس  ١٣لتوجيهية املتعلقة إب ار الش افية املشار إليه يف املادة وااجراءات واملبادج ا

 .(5٠)الذي وضعه فريق ات اق ابريس
يف هذه املسألة مع مراعواة املعلوموات إىل النهول بنظرها هيئة املشورة ضتندعك  ااجراء: -55

مة املعنيوة ابلتمويول بشوأن إىل توصيات اللجنة الدائاضتنادا أعإله،  54، و5٣الواردة يف ال قرتا 
 .(5١)لتدفقات التمويل املتعلق ابملناخ ٢٠١6التقييم والعرل العام ل رتة السنتا لعام 

 http://unfccc.int/8892و http://unfccc.int/10121 معلومات إضافية

 التعاون مع منظمات دولية أ رى -14 
:  لبوووت هيئوووة املشوووورة يف دورفوووا الثإلثوووا إىل األمانوووة أن تنعوووّد، قبووول معلوموووات أضاضوووية -56

الدورات الا تتناول هذا البند من جدول األعمال، ورقة معلوموات تووجز فيهوا األنشوطة التعاونيوة 
 .(5٢)لك املعلوماتمن التعليق ع ، ات الصلة بدف  كا األ راف، حسب االقتضاء

 .إىل ااحا ة علماً ابلوثيقة الا أنعّدت للدورةهيئة املشورة ضتندعك : ااجراء -57
FCCC/SBSTA/2018/INF.2 كوميووة ات احلاألنشووطة التعاونيووة مووع كيوواانت األمووم املتحوودة واملنظموو

الت اقيووة  ووار االدوليووة األخوورى الووا تسوواهم يف األعمووال اجلاريووة يف إ
 انةاألممقدمة من  ةكيوتو وات اق ابريس.  مذكر وبروتوكول  

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

 مسائل أ رى -15 
 ضتنبحث يف إ ار هذا البند من جدول األعمال أي مسائل أخرى تنثار أثناء الدورة.  -5٨

 ا تتام الدورة والتقرير املتعلق با -16 
كووي تنظوور فيووه وتعتمووده، وبعوود عوورل مشووروىل التقريوور املتعلووق ابلوودورة علووك هيئووة املشووورة  ي -59

 الدورة.اختتام الرئيس  ل  يعلن 
    

__________ 

 .١٠7ال قرة ، FCCC/SBSTA/2017/7الوثيقة  (5٠)
 .١٠٨، ال قرة FCCC/SBSTA/2017/7؛ انظر أيضاً الوثيقة ٢٢-م أ/٨مرفق املقرر  (5١)
 .١٢٨، ال قرة FCCC/SBSTA/2009/3الوثيقة  (5٢)

http://unfccc.int/10121
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