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  دورةل تت ح اا -أوالا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

يئـــة  واألربعـــون للهيئـــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة ) لثـــةُعقـــدت الـــدورة الثا -1
 1لوبورجت  فرنسـا    الفـرتة مـن  -أثناء مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناو  باريس ( شورةامل

 .2015كانون األول/ديسم    4إىل 
 1 الثالثــاءم وافتتحــا الــدورة رئيســة اليئــة الفرعيــة  الســيدة ليــديا ووجتــال )بولنــدا(  يــو  -2

  ورحبــا يميــع األاــراج واملــراقبني. ورحبــا أيضــاا بالســيد كــارلو  فــولر ديســم /كــانون األول
 لا. ةا ستاسيل زنوتيني )ليتوانيا( مقرر السيدة و  شورةيئة امل  ة)بليز( نائباا لرئيس

  المس ئل التنظيمية -ث  ي ا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

  إقرار جدول األعم ل -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2 الفرعت )البند

    مـذكرة ديسم /كانون األول 1    جلستها األوىل املعقودة    يئة املشورةنظرت  -3
  .(FCCC/SBSTA/2015/3) من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقا وشروحا

 بالصيغة التالية: أعمالاجدول  قرت اللجنة الفرعيةو  اجللسة ذاهتا  أ -4

  .افتتاح الدورة -1
 ملسائل التنظيمية: ا -2

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

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناو والقابلية للتأثر با والتكيف معا.  -3
  تقرير جلنة التكيف. -4
تطـــوير التكنولوجيـــا ونقلهـــا وتنفيـــذ آليـــة التكنولوجيـــا: التقريـــر الســـنوي املشـــرتك  -5

 للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناو.
 زراعة.املتعلقة بال االقضاي -6
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ر املرتبطــة اللجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألرــرا تقريــر -7
 .بتأثريات تغري املناو

 املتعلقة بالعلم والستعراض:  املسائل -8
 البحوث واملراقبة املنهجية؛  )أ(

  .2015-2013استعراض الفرتة  )ب(
 تأثري تنفيذ تدابري التصدي:  -9

 املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(
  .من بروتوكول كيوتو 2من املادة  3املسائل املتعلقة بالفقرة  )ب(

 القضايا املنهجية مبوجب التفاقية:  -10
اإلبــالغ عــن املعلومــات املاليــة مــن جانــب األاــراج املدرجــة  منهجيــات )أ(

 ؛   املرفق األول لالتفاقية
 ؛واجهة بيانات غازات الدفيئة )ب(
الطـــريان والنقـــل البحـــري  النبعاثـــات النامجـــة عـــن الوقـــود املســـتخدم   )ج(

  .الدوليني
 املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو:  القضايا -11

 واملقـــــــرر 7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2انعكاســـــــات تنفيـــــــذ املقـــــــررات مـــــــن  )أ(
يا املنهجيـــة املرتبطـــة علـــا املقـــررات الســـابقة املتعلقـــة بالقضـــا 8-/م أإ1

مـن بروتوكـول  8و 7و 5ب وتوكول كيوتو  مبا فيها تلك املتصـلة بـاملواد 
 كيوتو؛ 

احملاسـبة واإلبـالغ والسـتعراض اخلاملـة بـاألاراج املدرجـة   متطلبات  )ب(
املرفــــــق األول لالتفاقيــــــة مــــــن دون التــــــزام كمــــــت بتحديــــــد النبعاثــــــات 

 وخفضها   فرتة اللتزام الثانية؛ 
مكــرراا ثانيــاا( مــن  7  الفقــرة 3إيضــاح الــنو الــوارد   الفــرمل زاي )املــادة  )ج(

ل وتوكــول كيوتــو  ل ســيما املعلومــات املقــرر اســتخدامها  الدوحــةتعــديل 
لتحديــد "متوســط النبعاثــات الســنوية للســنوات الــثالث األوىل مــن فــرتة 

 اللتزام السابقة"؛ 
 3سـتخدام األرارــت وتغيــري اســتخدام األرارــت وا راجــة مبوجــب الفقــرتني ا )د(

 .من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة 3من املادة  4و
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 السوقية وغري السوقية مبوجب التفاقية:  اآلليات -12
 إاار للنـُُّهج املختلفة؛  )أ(

 النـُُّهج غري القائمة علا السوق؛  )ب(
  .ديدة القائمة علا السوقاآللية اجل )ج(

 :تقارير األنشطة األخرى -13
التقريـر الســنوي عــن الســتعراض التقـل للمعلومــات املبلــا عنهــا مبوجــب  )أ(

والبالغات الوانية املقدمة من  السنتنييتصل بتقارير فرتة  فيماالتفاقية 
 ؛ األاراج املدرجة   املرفق األول لالتفاقية

الســــتعراض التقــــل لقــــوائم جــــرد غــــازات الدفيئــــة التقريــــر الســــنوي عــــن  )ب(
 املقدمة من األاراج املدرجة   املرفق األول لالتفاقية؛

التقريــــر الســــنوي عــــن الســــتعراض التقــــل لقــــوائم جــــرد غــــازات الدفيئــــة  )ج(
 األاـــراج املدرجـــة   املرفـــق األول مـــناملعلومـــات املقدمـــة  وغري ـــا مـــن
 و؛  من بروتوكول كيوت7  الفقرة 1ادة   امل حمدد و  وفقاا ملالالتفاقية 

تقرير عن تنفيذ اإلجـراءات الداخليـة الـر تتخـذ ا األاـراج املدرجـة    )د(
  مــن 7  الفقــرة 1 ــو حمــدد   املــادة  ملــاوفقــاا  لالتفاقيــة  األولاملرفــق 

 بالستناد إىل املعلومات الواردة   بالغاهتا الوانية.و   وبروتوكول كيوت
  .رىأخ مسائل -14
  .إغالق الدورة وتقرير الدورة -15

جــدول  إقــراراإلدلء بالبيانــات بعــد أن يبــدأ علــا   يئــة املشــورةاتفقــا و  اجللســة ذاهتــا   -5
  ارفــاا ببيانــات  منهــا بيانــات باســم ايموعــة األفريقيــة 15أدىل ممثلــو و  األعمــال وانطــالق العمــل.

والصـني )جمموعـة  77  جمموعـة الو وائـتالج بلـدان الغابـات املطـرية    حتالف الدول اجلزرية الصـغريةو 
ــــ 77  ال ــــة  والرابطــــة املســــتقلة  28 األعضــــاء البــــالا عــــدد ا اوالصــــني(  والحتــــاد األورويب ودول دول

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  وأقل البلـدان وـواا  وايموعـة اجلامعـة  وجمموعـة أخـرى مـن 
ومركـز وشـبكة تكنولوجيـا   جنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـااللدىل ببيانات أيضاا ممثلـو وأ األاراج.

  ومنظمــة الطــريان املــدين الــدو   ) يئــة املنــاو( اليئــة ا كوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري املنــاو  و املنــاو
م املتحــدة للبيئــة  واللجنــة   وبرنــامج األمــواملنظمــة البحريــة الدوليــة  واملنظمــة العامليــة لةرملــاد اجلويــة

 التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(  حمليطــاتعلــوم ال ا كوميــة الدوليــة
وكـــذلك ممثلـــو منظمـــات غـــري  اللجنـــة املعنيـــة بســـواتل رملـــد األرض و العـــاملت ملراقبـــة املنـــاو  والنظـــام 
ومنظمــات بيئيــة     ومنظمــات غــري حكوميــةةتنشــط   جمــال األعمــال التجاريــة والصــناع حكوميــة
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غـــري حكوميـــة تعـــني بـــاملزارعني  ومنظمـــات حثيـــة مســـتقلة غـــري حكوميـــة  ومنظمـــات غـــري حكوميـــة 
 .(1)منظمات غري حكومية معنية بشؤون املرأة والقضايا اجلنسانيةو نقابية  

  تنظيم أعم ل الدورة - ءب 
 ( من جدول األعمال(ب)2)البند الفرعت 

   ــذا البنــد الفرعــت مــن جــدول األعمــال   جلســتها األوىل الــر   يئــة املشــورةنظــرت  -6
واألربعـني  لثـةاملنشور علا ملفحة الدورة الثاالعناية إىل برنامج العمل املقرتح  ةفيها الرئيس اوّجه
 ســبق الــر املعنيــة بالتنفيــذ اليئــة اســتنتاجات مــع واتســاقاا . (2)علــا شــبكة اإلنرتنــا املشــورةليئــة 

 االوقـا املناسـب وممارسـات العمـل ذات الصـلة  أبلغـ   املفاورـات اختتـام بشـأن (3)اعتماد ا
واملـل تطبيـق تـدابري ملـارمة   إدارة الوقـا مـن أجـل حتسـني كفـاءة تس ابأنـ  يئة املشورة ةالرئيس

أيضــاا عنايــة أعضــاء الوفــود إىل املوعــد النهــائت لنتهــاء  هــاووج العمــل وحســن توقيتــا وشــفافيتا.
  00/12  علــــا الســــاعة 2015 كــــانون األول/ديســــم   3مجيــــع ايموعــــات مــــن العمــــل و ــــو 

وذلـــك  ـــدج رـــمان تقـــدت مشـــاريع الســـتنتاجات   الوقـــا املناســـب لتكـــون متاحـــة خـــالل 
علا بدء أعمالا علـا   يئة املشورةقا   اتفةوبناء علا اقرتاح من الرئيس .اجللسة العامة اخلتامية

  ذا األسا .

  ا تخ ب أعض ء المكتب غير الرئيس -يمج 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعت 

ها األوىل ي   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــت  يئــــة املشــــورةنظــــرت  -7
 27باملــادة  ذكــرت الرئيســة  األوىلجللســة . و  اكــانون األول/ديســم  4  املعقــودتني   نيــةوالثا

أن تنتخــب نائبــاا   يئــة املشــورةمــن مشــرومل النظــام الــداخلت املعمــول بــا  الــر يتوقــع مبوجبهــا مــن 
) نغاريا( نائباا  . و  اجللسة الثانية  انتخبا  يئة املشورة السيد تيبور شافهاوزرللرئيس ومقرراا لا

 د  سانتانا )سان تومت وبرينسييب( مقرراا لا.للرئيس والسيد أدريتو مانويل فرنان

__________ 

العامــة    البوابــة اإللكرتونيــة لتقــدت  اتالبيانــات  مبــا فيهــا البيانــات غــري امللقــاة أثنــاء اجللســ مجيــع نصــو  تــرد (1)
  :التقارير   العنوان التا 

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat

eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA>. 
(2) <www.unfccc.int/9088>. 

(3) FCCC/SBI/2014/8 221-218و 213  الفقرات. 
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بر رر  ع عمررل  يروبرر  المتعلررا بتررأثيران تغيررر المنرر خ والق بليررة للتررأثر برر   -ث ل  ا  
  والتكيف  ع 

 من جدول األعمال( 3)البند 
 المداوالن -1 

. انيـــة   ـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جلســـتيها األوىل والث  يئـــة املشـــورةنظـــرت  -8
. FCCC/SBSTA/2015/INF.8والوثيقـــة  FCCC/SBSTA/2015/4وكانـــا معرورـــة عليهـــا الوثيقـــة 

 املهتمـة مشاورات مـع األاـراج تهاري رئيسجتاألوىل  علا أن  تها  جلس   يئة املشورةواتفقا 
. و  اجللسـة نية  جلستها الثا  يئة املشورةعرض مشرومل استنتاجات علا تبشأن  ذه املسألة و 

 .(4)  الستنتاجات التالية واعتمدهتا  يئة املشورة  نظرت ةنيالثا
 االستنت ج ن -2 

ليئــــة بــــالوثيقتني التــــاليتني اللتــــني أُعــــدتا للــــدورة الثالثــــة واألربعــــني   يئــــة املشــــورةرحبــــا  -9
 :املشورة

 تتناول الر التكيف ختطيط عمليات من املستفادة والدرو  اجليدة املمارسات (أ) 
البيئية  واملستوانات البشرية  واملوارد املائية  والصحة  ومن عمليات و ياكـل ربـط ختطـيط  النظم

 ؛(5)التكيف علا الصعيدين الوال واحمللت: جتميع دراسات ا الت اإلفرادية
 املتعلــــق نــــريويب عمــــل برنــــامج أنشــــطة تنفيــــذ   احملــــرز بالتقــــدم املتعلــــق التقريــــر (ب) 

 .(6)بتأثريات تغري املناو والقابلية للتأثر با والتكيف معا
عــن تقــدير ا لالحتــاد األورويب ونيوزيلنــدا علــا تقــدت الــدعم املــا    يئــة املشــورةوأعربــا  -10

 .لتنفيذ األنشطة املندرجة   إاار برنامج عمل نريويب
 نة التكيف وفريق خ اء أقـل البلـدان وـواا جل مع التقدير مسامهات  يئة املشورةحظا ول -11

. )أ( أعــاله9 اإلفراديــة املشــار إليهــا   الفقــرة تاء(   حتضــري جتميــع دراســات ا ــال)فريــق اخلــ  
ريويب وجلنــة وأقــرت بــأن  ــذه األنشــطة التعاونيــة أدت إىل إقامــة روابــط أوثــق بــني برنــامج عمــل نــ

 ء. التكيف وفريق اخل ا
إىل التبـــادل القـــّيم للمعلومـــات بـــني األاـــراج واملنظمـــات  أيضـــاا  ملشـــورة يئـــة اوأشـــارت  -12

الشــريكة   برنــامج عمـــل نــريويب  الـــذي جــرى   إاــار املنتـــدى التاســع جلهـــات تنســيق برنـــامج 
  ولحظــــا كــــذلك مــــع التقــــدير يئــــة املشــــورةلالــــدورة الثالثــــة واألربعــــني    إاــــارعمــــل نــــريويب  

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.19مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة  (4)
(5) FCCC/SBSTA/2015/4. 
(6) FCCC/SBSTA/2015/INF.8. 
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نظـــيم املنتـــدى مــــن جانـــب جلنـــة التكيـــف وفريـــق اخلـــ اء واخلــــ اء اإلســـهامات الفنيـــة القيمـــة   ت
إىل األمانــة  بتوجيــا   يئــة املشــورةوالبــا . التــابعني للمنظمــات الشــريكة   برنــامج عمــل نــريويب

  موامللة التعاون مع األاراج املهتمة واملنظمات ذات الصلة الشـريكة    يئة املشورة ةمن رئيس
 . برنامج عمل نريويب

املعلومـــات املقدمـــة مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة للبيئـــة )برنـــامج   يئـــة املشـــورةولحظـــا  -13
البيئة(  ورحبا بالعمل اجلاري   إاار مبادرة ليما للمعـارج املتعلقـة بـالتكيف  ول سـيما  ـاح 
تنظــــيم حلقــــات العمــــل املتعلقــــة بتحديــــد األولويــــات   املنطقــــة دون اإلقليميــــة يلــــس التعــــاون 

ورحبا بالتزام برنـامج األمـم املتحـدة  .(8)و  املنطقة دون اإلقليمية للجنوب األفريقت (7)اخلليجت
الشــبكة العامليــة للتكيــف التابعــة لــا  بتنفيــذ مبــادرة ليمــا   منــااق دون إقليميــة للبيئــة  مــن خــالل 

 .(9)يئة املشورةلاستجابة لستنتاجات الدورة ا ادية واألربعني وذلك   2016   عام أخرى
بـــقاالق بوابـــة املعـــارج املتعلقـــة بـــالتكيف   إاـــار برنـــامج عمـــل   يئـــة املشـــورةورحبـــا  -14

وجلنــة  اــّورت   إاــار برنــامج عمــل نــريويبوأقــرت بــدور ا   تعزيــز نشــر املعــارج الــر  (10)نــريويب
ريات تغــري التكيــف واللجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألرــرار املرتبطــة بتــأث

املناو  مبا   ذلك املسامهات املقدمة من األاـراج  واملنظمـات الشـريكة   برنـامج عمـل نـريويب 
 . واملراكز والشبكات اإلقليمية

 يئـــة  ةباألنشـــطة التاليـــة الـــر اختـــذهتا األمانـــة  بتوجيـــا مـــن رئيســـ  يئـــة املشـــورةورحبـــا  -15
 :(11)ف    إاار الستجابة لتومليات جلنة التكياملشورة

تقــدت الـــدعم إىل اجتمـــامل خـــ اء جلنـــة التكيـــف  بالتعـــاون مـــع املنظمـــات ذات  (أ) 
الصـلة الشـريكة   برنـامج عمـل نـريويب    جمـال تعزيـز سـبل كسـب العـيا والتنـومل القتصـادي  

ــــا التكيــــف   ســــياق ختطــــيط إجــــراءات ا ــــاء القــــدرة عل لتكيــــف وحتديــــد أولوياهتــــا مــــن أجــــل بن
 ؛(12)وتنفيذ ا
نشـر املعلومـات الــر ورـعتها جلنــة التكيـف بشـأن املراكــز والشـبكات اإلقليميــة  (ب) 

 . من خالل بوابة املعارج املتعلقة بالتكيف

__________ 

 .العاملية للبيانات البيئية وحكومة اإلمارات العربية املتحدةنظما حلقة العمل بالتعاون مع مبادرة أبو ظيب  (7)

 .الشريكة   برنامج عمل نريويب SouthSouthNorthنظما حلقة العمل بالتعاون مع منظمة  (8)

(9) FCCC/SBSTA/2014/5 19  الفقرة. 
(10) <http://www4.unfccc.int/sites/nwp>. 

(11) FCCC/SBSTA/2014/5 16  الفقرة. 

 .<http://unfccc.int/9030>التا :  كن الاالمل علا املزيد من املعلومات عن اجتمامل اخل اء علا الرابطمي (12)
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 تقرير لجنة التكّيف -رابع ا  

 (األعمال جدول من 4 البند)

 المداوالن
    ـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جلســـتيها األوىل والثانيـــة.  يئـــة املشـــورةنظـــرت  -16

علـا    جلسـتها األوىل  يئة املشورةواتفقا  .FCCC/SB/2015/2 الوثيقة عليها معرورة وكانا
مــن جــدول أعمــال اليئــة الفرعيــة  8النظــر    ــذا البنــد مــن جــدول األعمــال بــالقرتان مــع البنــد 

 أنتــــون  يلــــ اـــار مشــــاورات غــــري رتيـــة يشــــرتك   تيســــري ا الســـيد   إ ) يئــــة التنفيــــذ( للتنفيـــذ
  يئـــــــة املشـــــــورةأوملـــــــا و  اجللســـــــة الثانيـــــــة   (.نـــــــاورو) ماليـــــــا تالكـــــــاي( والســـــــيدة سويســــــرا)
ويعتمـــــده   دورتـــــا  ينظـــــر فيـــــا مـــــؤمتر األاـــــراج كـــــت  يتنـــــاول  ـــــذه املســـــألة (13)مقـــــرر شـــــروملمب

  .(14)العشرينو  ا ادية

التكنولوجيرررررررر  و قلهرررررررر  وتنفيررررررررر رليررررررررة التكنولوجيرررررررر   التقريررررررررر  تطرررررررروير -خ  س ا  
المشررترل للجنررة التنفيريررة المعنيررة ب لتكنولوجيرر  و ركرر  و رربكة  السررنو 

  تكنولوجي  المن خ
 من جدول األعمال( 5)البند 

 المداوالن  
    ـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جلســـتيها األوىل والثانيـــة.  يئـــة املشـــورةنظـــرت  -17

و  اجللسـة  .FCCC/SB/2015/INF.3والوثيقـة  FCCC/SB/2015/1وكانا معرورة عليها الوثيقـة 
علــا النظـــر    ــذا البنــد مــن جـــدول األعمــال بــالقرتان مــع البنـــد   يئــة املشــورةاألوىل  اتفقــا 

تنفيـذ   إاـار مشـاورات غـري رتيـة يشـرتك   تيسـري ا ال)أ( مـن جـدول أعمـال  يئـة 10الفرعت 
 يئـــة  أوملـــا الثانيـــة  اجللســـة و كـــارلو  فـــولر )بليـــز( والســـيدة إلفريـــده مـــور )النمســـا(.الســـيد  
ا األاـــراج ويعتمـــده   دورتـــ مـــؤمتر فيـــا ينظـــر بشـــأن  ـــذه املســـألة كـــت (15)مقـــرر مبشـــرومل املشـــورة
 .(16)العشرينو  ا ادية

__________ 

 .FCCC/SB/2015/L.3لالاالمل علا نو مشرومل املقرر  انظر الوثيقة  (13)

 .21-/م أ3لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة  انظر املقرر  (14)

 .FCCC/SB/2015/L.4لالاالمل علا نو مشرومل املقرر  انظر الوثيقة  (15)
 .21-/م أ12لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة  انظر املقرر  (16)
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  القض ي  المتعلقة ب ل راعة -س  س ا  
 من جدول األعمال( 6)البند 

 المداوالن -1 
وكانـا  .نيـة   ذا البند من جـدول األعمـال   جلسـتيها األوىل والثا يئة املشورة نظرت  -18

.FCCC/SBSTA/2015/INF.7الوثيقـــــــــة و  FCCC/SBSTA/2015/INF.6 ثيقـــــــــةمعرورـــــــــة عليهـــــــــا الو 
   األعمـــال جـــدول مـــن البنـــد  ـــذا   النظـــر علـــا األوىل  جلســـتها     يئـــة املشـــورة واتفقـــا

مشــــــاورات غــــــري رتيــــــة يشــــــرتك   تيســــــري ا الســــــيد إميانويــــــل دوميســــــاين دلميــــــل )ســــــوازيلند( 
  الســــتنتاجات  نيــــة  جلســــتها الثا يئــــة املشــــورة ونظــــرت  (.فنلنــــدا) غرانــــوم  ــــايكت والســــيد
 .(17)واعتمدهتا التالية

 االستنت ج ن -2 
  الواردين   (18)العمل املنظمتني أثناء الدورةعلماا بتقريري حلقر  يئة املشورة أحااا  -19

 .FCCC/SBSTA/2015/INF.7و FCCC/SBSTA/2015/INF.6الوثيقتني 
أعاله  19علا موامللة نظر ا   التقريرين املشار إليهما   الفقرة   يئة املشورةووافقا  -20

(  إىل جانـب النظـر   تقريــري حلقـر العمــل 2016)أيار/مــايو  يئــة املشـورةل 44خـالل الـدورة 
ــــــدورة  بشــــــأن القضــــــايا املشــــــار إليهــــــا   الوثيقــــــة  يئــــــة املشــــــورةل 44املقــــــرر تنظيمهمــــــا أثنــــــاء ال

FCCC/SBSTA/2014/2 تشــــرين الثـــــاين/ يئــــة املشــــورةل 45)ج( و)د(    الــــدورة 85  الفقــــرة( 
 .89-83  الفقرات FCCC/SBSTA/2014/2(  وفقاا للوثيقة 2016نوفم  

اللجنررة التنفيريررة  ليررة وارسررو الدوليررة المعنيررة ب لخسرر ئر واأل رررار  تقريررر -س بع ا  
  المرتبطة بتأثيران تغير المن خ

 من جدول األعمال( 7)البند 

 المداوالن  
    ـــذا البنـــد مـــن جـــدول األعمـــال   جلســـتيها األوىل والثانيـــة.  يئـــة املشـــورةنظـــرت  -21

علـا   يئـة املشـورةو  اجللسة األوىل  اتفقا  .FCCC/SB/2015/3وكانا معرورة عليها الوثيقة 
    يئـة التنفيـذمـن جـدول أعمـال  9النظر    ذا البند من جدول األعمـال بـالقرتان مـع البنـد 

( ترينيــــداد وتوبــــاغو) كيشــــان كومارســـيناإاـــار مشــــاورات غـــري رتيــــة يشـــرتك   تيســــري ا الســـيد  

__________ 

 بصيغتا املنقحة   جلسة عامة. FCCC/SBSTA/2015/L.17اعُتمد مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة  (17)

عمــــــــــالا بالوليــــــــــة املبينــــــــــة   الوثيقــــــــــة  ليئــــــــــة املشــــــــــورة 42ورة مــــــــــن تنظــــــــــيم األمانــــــــــة  بالرتبــــــــــا  مــــــــــع الــــــــــد (18)
FCCC/SBSTA/2014/2 88  الفقرة. 
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بشـأن  (19)مقـرر مبشـرومل  يئـة املشـورة أوملـا الثانيـة  اجللسـة و (.كنـدا) بيـث لفنـدريدة والس
 .(20)العشرينو  ا ا اديةاألاراج ويعتمده   دورت مؤمتر فيا ينظر  ذه املسألة كت

  المس ئل المتعلقة ب لعلم واالستعراض -ث  ن ا  
 من جدول األعمال( 8)البند 

  والمراقبة المنهجيةالبحوث  -لفأ 
 )أ( من جدول األعمال(8)البند الفرعت 

 المداوالن -1 
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل   يئــــة املشــــورةنظــــرت  -22
 جــدول مـن الفرعـت البنـد  ـذا   النظـر علـا األوىل  جلسـتها     يئـة املشـورة واتفقـا.نيـةوالثا

األعمـــال   مشـــاورات غـــري رتيـــة يشـــرتك   تيســـري ا الســـيد كـــريس موســـيكت )جنـــوب أفريقيـــا( 
ــــة  نظــــرت)أملانيــــا(. روســــنر ســــتيفانوالســــيد  ــــة املشــــورة و  اجللســــة الثاني  الســــتنتاجات    يئ

 .(21)اواعتمدهت التالية
 االستنت ج ن -2 

علماا مع التقدير بالبيانات الر أدىل  ا ممثلو النظام العـاملت ملراقبـة   يئة املشورةأحااا  -23
املنــاو )النظــام العــاملت(  واللجنــة ا كوميــة الدوليــة لعلــوم احمليطــات التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة 

نـــة واملنظمـــة العامليـــة لةرملـــاد اجلويـــة  وأســـرتاليا باســـم اللج و يئـــة املنـــاو للرتبيـــة والعلـــم والثقافـــة  
املعنيــــة بســــواتل رملــــد األرض )جلنــــة الســــواتل(  وفريــــق التنســــيق املعــــل بســــواتل األرملــــاد اجلويــــة 

 .(22)(التنسيق )فريق

علمــاا مــع التقــدير أيضــاا بــالتقرير الــذي أعــده النظــام العــاملت حتــا  يئــة املشــورة وأحااــا  -24
  (23)"(2015)يشـار إليـا فيمـا يلـت بعبـارة "التقريـر التـوليفت  حالة النظام العاملت ملراقبة املنـاوعنوان 

اخلطــة التنفيذيــة للنظــام الــذي يتضــمن تقييمــاا ملــدى مالءمــة النظــام العــاملت وللتقــدم احملــرز   تنفيــذ 
  (2010حتـــديث العــاملت ملراقبــة املنــاو دعمــاا لتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلااريــة بشــأن تغــري املنــاو )

__________ 

 .FCCC/SB/2015/L.5/Rev.1 لالاالمل علا نو مشرومل املقرر  انظر الوثيقة (19)

 .21-/م أ2لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة  انظر املقرر  (20)

 .FCCC/SBSTA/2015/L.18 مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة (21)

 .<http://unfccc.int/7528.php>البيانات متاحة علا الرابط  (22)

  متاح علا الرابط (23)
<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/541.pdf>. 
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  ومشــــرومل املخطــــط (24)الصــــادر عــــن النظــــام العــــاملت 2015يــــذي للتقريــــر التــــوليفت وبــــاملوجز التنف
خلطـــة تنفيذيـــة جديـــدة للنظـــام العـــاملت )يشـــار إليـــا فيمـــا يلـــت بعبـــارة "اخلطـــة التنفيذيـــة للنظـــام  العـــام
 .(25)"(2016 العاملت
تعزيــــز " حلقــــة العمــــل بشــــأن علمــــاا بتقريــــر النظــــام العــــاملت عــــن  يئــــة املشــــورةوأحااـــا  -25

الســتفادة مــن حلقــة  -عمليــات الرملــد مــن أجــل دعــم اجلا زيــة والتكيــف   ظــل منــاو متغــري 
 شــبا / 12إىل  10  الفــرتة مــن  "بشــأن تقريــر التقيــيم اخلــامس  يئــة املنــاوالعمــل الــر نظمتهــا 

  تنظيم واألمانة  و يئة املناو  بون  بأملانيا  ورحبا بالتعاون بني النظام العاملت  2015ف اير 
 .(26)حلقة العمل

علماا أيضاا بالتقرير الذي أعده النظام العاملت بالشرتاك مـع فريـق   يئة املشورةوأحااا  -26
التنسيق عن التقدم الذي أحرزتا وكالت الفضاء الر تقوم بعمليات املراقبة العاملية   استجابتها 

 . (27)املنسقة لالحتياجات ذات الصلة الناشئة عن التفاقية
علمـــاا بتقريـــر املنظمــة العامليـــة لةرملـــاد اجلويــة عـــن النتـــائج ذات   يئـــة املشــورةوأحااــا  -27

الصــلة الـــر متخـــمل عنهــا املـــؤمتر العـــاملت الســابع عشـــر لةرملـــاد اجلويــة  الـــذي ُعقـــد   جنيـــف  
فيذ   وبالتقدم احملرز   تن(28)2015حزيران/يونيا  12أيار/مايو إىل  25بسويسرا    الفرتة من 

 .(29)اإلاار العاملت للخدمات املناخية )اإلاار العاملت(
بالتقــــدم احملــــرز   تنفيــــذ أنظمــــة رملــــد املنــــاو  مــــن حيــــث ملــــلتا   يئــــة املشــــورةوأقــــّرت  -28

بالتفاقية  وشجعا النظام العاملت علا أن يراعت نتائج الـدورة ا اديـة والعشـرين ملـؤمتر األاـراج 
 .(30)2016ام العاملت لدى إعداد اخلطة التنفيذية للنظ

__________ 

  متاح علا الرابط (24)
<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/542.pdf>. 

  متاح علا الرابط (25)
<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/546.pdf>. 

  متاح علا الرابط (26)
<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/543.pdf>. 

  متاح علا الرابط (27)
<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/538.pdf>. 

  متاح علا الرابط (28)
<http://cg-17.wmo.int/>. 

  متاح علا الرابط (29)
<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/547.pdf>. 

  متاح علا الرابط (30)
<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/546.pdf>. 
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النظـام العـاملت إىل أن يتعـاون مـع الشـركاء املعنيـني للمضـت   تعزيـز   يئة املشورةودعا  -29
النفــاذ إىل منتجـــات البيانــات واملعلومـــات وفهمهــا وتفســـري ا مـــن أجــل دعـــم عمليــة ملـــنع القـــرار 

 .بشأن التكيف وختفيف اآلثار علا الصعد الوال واإلقليمت والعاملت
األاراج علا أن تسعا إىل معاجلة األولويـات والثغـرات احملـددة     يئة املشورةحثا و  -30

ـــــوليفت للنظـــــام العـــــاملت  ـــــر الت ـــــة إىل أن تقـــــدم 2015التقري   ودعـــــا األاـــــراج واملنظمـــــات املعني
وتســـا م    ـــذا  2016مـــدخالت   إاـــار عمليـــة اســـتعراض اخلطـــة التنفيذيـــة للنظـــام العـــاملت 

 .الستعراض
بــامللحق للمبــادت التوجيهيــة التقنيــة اخلاملــة بعمليــة خطــة التكيــف   يئــة املشــورةورحبــا  -31

  والـــذي يبـــنّي الكيفيـــة الـــر ميكـــن  ـــا (31)الوانيـــة الـــذي أعدتـــا املنظمـــة العامليـــة لةرملـــاد اجلويـــة
 .لإلاار العاملت أن يقدم الدعم

ز عمليــــات الرملــــد األاــــراج واملنظمــــات املعنيــــة علــــا أن تعــــزّ   يئــــة املشــــورةوشــــجعا  -32
 .املنهجت ذات الصلة بفهم األحداث املناخية املتطرفة والتنبؤ  ا

  2015-2013استعراض الفترة  - ءب 
 )ب( من جدول األعمال(8)البند الفرعت 

 المداوالن  
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل   يئــــة املشــــورةنظــــرت  -33
    جلسـتها األوىل  علـا النظـر    ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول املشـورة  يئـةواتفقـا  .ةنيـوالثا

نفيذ    إاـار فريـق اتصـال يشـرتك   التمن جدول أعمال  يئة  13األعمال بالقرتان مع البند 
 ةلســاجل  و رئاسـتا كـل مـن السـيد ليـون تشــارلز )غرينـادا( والسـيدة غريتـرود ولنسـكت )النمسـا(.

و يئـــة التنفيـــذ م يتســـن لمـــا   يئـــة املشـــورةاألاـــراج بـــأن   يئـــة املشـــورةئيســـة أخـــ ت ر  نيـــة الثا
ول ورـــع اســـتنتاجات    ـــذا الصـــدد   2015-2013اســـتكمال النظـــر   اســـتعراض الفـــرتة 

وبـــأن رئيســـت اليئتـــني الفـــرعيتني سيلتمســـان املزيـــد مـــن التوجيـــا مـــن رئـــيس مـــؤمتر األاـــراج وفقـــاا 
(32)17-/م أ2من املقرر  166 للفقرة

. 

__________ 

ق يضــاج إىل املبــادت التوجيهيــة التقنيــة اخلاملــة بعمليــة اخلــدمات املناخيــة لــدعم التكيــف مــع تغــري املنــاو: ملحــ (31)
  . متاح علا الرابطخطة التكيف الوانية

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/supplement_nap_wmo_cop21.pdf>. 
 (.21-/م أ10اعتمد مؤمتر األاراج مقرراا بشأن  ذه املسألة )املقرر  (32)
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  تأثير تنفير تدابير التصد  -ت سع ا  
 من جدول األعمال( 9)البند 

  المنتدى وبر   ع العمل -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(9)البند الفرعت 

 المداوالن -1 
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل   يئــــة املشــــورةنظــــرت  -34
    جلسـتها األوىل  علـا النظـر    ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول املشـورة يئـة واتفقـا  .نيـةوالثا

لتنفيـذ   إاـار فريـق اتصـال ا)أ( مـن جـدول أعمـال  يئـة 12األعمال بالقرتان مع البند الفرعـت 
 لتنفيـذ  السـيد أمينـا يوفـو  )فيجـت(.ايئة  شورة ورئيس امليئة  يتشارك   رئاستا كل من رئيسة 

 .(33)اواعتمدهت أدناه الواردة الستنتاجات    يئة املشورة نظرت  نيةو  اجللسة الثا
 االستنت ج ن -2 

(34)علمــاا باملعلومــات املقدمــة مــن األاــراج  يئــة املشــورةو لتنفيــذ اأحااــا  يئــة  -35
بشــأن  

 موامللة ورع برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وارائق تنفيذه.
ـــــق الوثيقـــــة  -36 ـــــوارد   مرف ـــــو مشـــــرومل املقـــــرر ال ـــــة املشـــــورة   ن ـــــذ و يئ ـــــة التنفي ونظـــــرت  يئ

FCCC/SB/2015/L.2  بشأن املنتدى املعـل بتـأثري تنفيـذ تـدابري التصـدي وبرنـامج العمـل املتعلـق  ـذا
 .أعاله 35التأثري إىل جانب املعلومات املقدمة من األاراج  علا النحو املشار إليا   الفقرة 

لكـت ينظـر فيـا  بشـأن  ـذه املسـألة (35)قـررمشـرومل مبوأوملا  يئة التنفيذ و يئة املشورة  -37
 .(36)مؤمتر األاراج ويعتمده   دورتا ا ادية والعشرين

__________ 

 .FCCC/SB/2015/L.6اجات املقدم   الوثيقة مشرومل الستنت (33)

  :البوابة اإللكرتونية لتقدت التقارير   العنوان التا متاحة    (34)
<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat

eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA>. 
 .FCCC/SB/2015/L.6مرفق بالوثيقة  (35)
 .21-/م أ11لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة  انظر املقرر  (36)
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   ا بروتوكول كيوتو 2 ا الم  ة  3المس ئل المتعلقة ب لفقرة  - ءب 
 )ب( من جدول األعمال(9)البند الفرعت 

 المداوالن  
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل   يئــــة املشــــورةنظــــرت  -38

  جلســتها األوىل علــا النظــر  خــالل  ــذه الــدورة     ــذا البنــد   يئــة املشــورةواتفقــا  والثانيــة.
( مــن جـــدول أ)12)أ( مـــن جــدول أعمالــا والبنــد الفرعــت 9الفرعــت بــالقرتان مــع البنــد الفرعــت 

  يئـة املشـورة أيضـاا   اتفقـا ذاهتـاو  اجللسـة  .ةبنـاء علـا اقـرتاح مـن الرئيسـ لتنفيـذ اأعمال  يئـة 
مشــاورات مــع األاــراج املهتمــة بشــأن كيفيــة تنــاول  ــذا البنــد الفرعــت    ةري الرئيســجتــعلــا أن 
 النظـرعلـا مواملـلة   يئـة املشـورةو  اجللسة الثانية  اتفقا  .الرابعة واألربعني ليئة املشورةالدورة 
 تناول  ذا البند الفرعت من جدول األعمال.   الكيفية الر ميكن  اواألربعني  الرابعةورهتا   د

  القض ي  المنهجية بموجب االتف قية -ع  راا  
 من جدول األعمال( 10)البند 

 نهجيررر ن اإلبرررال عرررا المعلو ررر ن الم ليرررة  رررا ج  رررب األطررررا  المدرجرررة  ررر   -ألف 
  المر ا األول لاتف قية

 )أ( من جدول األعمال(10)البند الفرعت 

 المداوالن  
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل  املشــــورةيئــــة  نظــــرت  -39

    جلسـتها األوىل  علـا النظـر    ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول شـورةيئـة امل واتفقـا  والثانيـة.
كل من السـيد رودجـر دنغـان )نيوزيلنـدا( والسـيد األعمال   إاار فريق اتصال يشرتك   رئاستا  

بشـأن  ـذه املسـألة   (37)مبشـرومل مقـرر املشـورةيئة  و  اجللسة الثانية  أوملا  سيل نافو )ما (.
 .(38)العشرينا ادية و كت ينظر فيا مؤمتر األاراج ويعتمده   دورتا 

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.22 مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة (37)

 .21-/م أ9لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة  انظر املقرر  (38)
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  واجهة بي   ن غ زان الد يئة -ب ء 
 ل األعمال()ب( من جدو 10)البند الفرعت 

 المداوالن  
 وقـررت   ذا البند الفرعت من جدول األعمال   جلسـتها األوىل  املشورةيئة  نظرت  -40

 .إرجاء النظر    ذا البند الفرعت من جدول األعمال إىل دورهتا الرابعة واألربعني

 الردولييااال بع ث ن الن جمة عا الوقرو  المسرتخدف  ر  الطيررا  والنقرل البحرر   -يمج 
 ( من جدول األعمال(ج)10)البند الفرعت 

 المداوالن -1 
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل   يئــــة املشــــورةنظــــرت  -41
ـــــةوالثا FCCC/SBSTA/2015/MISC.5وكانـــــا معرورـــــة عليهـــــا الوثيقـــــة  .ني

  يئـــــة واتفقـــــا .(39)
بشــأن  ــذه  املهتمــة األاــراج مــع مشــاورات الرئيســة جُتــري أن علــا األوىل  جلســتها   املشــورة 

نظــرت  يئــة  حيــث نيــة   جلســتها الثا شــورةيئــة امل املســألة وتعــرض مشــرومل اســتنتاجات علــا 
 .(40)  الستنتاجات التالية واعتمدهتا شورةامل

 االستنت ج ن -2 
علمـاا باملعلومـات الــواردة مـن أمـانر منظمـة الطـريان املـدين الــدو   املشـورةيئـة  أحااـا  -42

واملنظمة البحرية الدولية عن أعمالما اجلاريـة بشـأن معاجلـة مسـألة النبعاثـات النامجـة عـن الوقـود 
    وبالتقــدم الــذي أبلغتــا عنــا    ــذا الصـــدد(41)املســتخدم   الطــريان والنقــل البحــري الــدوليني

 الر أعربا عنها األاراج بشأن  ذه املعلومات.ولحظا اآلراء 
أمانر منظمة الطريان املدين الـدو  واملنظمـة البحريـة الدوليـة إىل أن  املشورةيئة  ودعا  -43

 املشورة.يئة لتواملال تقدت تقارير عن العمل املتصل  ذه املسألة   الدورات املقبلة 

__________ 

البيانات الفتتاحية واخلتامية  مبا فيها بيانات منظمة الطريان املدين الدو  واملنظمة البحرية الدوليـة وجمموعـة مـن  (39)
  البوابــة اإللكرتونيـة لتقـدت التقــارير متاحـة األاـراج الـر البـا أن تُــدرج بياناهتـا ذات الصـلة   تقريــر الـدورة  

 .<http://unfccc.int/5900>:   العنوان التا 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.16 مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة (40)

 .FCCC/SBSTA/2015/MISC.5علا النحو الوارد   الوثيقة  (41)
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  كول كيوتوالقض ي  المنهجية بموجب بروتو  -ح    عشر
 من جدول األعمال( 11)البند 

 8-/ف أإ1والمقرررر  7-/ف أإ4إلرر   7-/ف أإ2ا عك سرر ن تنفيررر المقرررران  ررا  -ألف 
علر  المقرررران السرر بقة المتعلقرة ب لقضرر ي  المنهجيررة المرتبطرة ببروتوكررول كيوتررو، 

   ا بروتوكول كيوتو 8و 7و 5بم   يه  تلك المتصلة ب لموا  
 من جدول األعمال( )أ(11الفرعت )البند 

 المداوالن -1 
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل  شــــورةنظــــرت  يئــــة امل -44
    جلسـتها األوىل  علـا النظـر    ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول  يئـة املشـورةواتفقـا  .نيـةوالثا

دو برادو ليما )ال ازيـل( والسـيدة  األعمال   إاار فريق اتصال يشرتك   رئاستا السيد غيلريمت
  الســـــتنتاجات التاليــــــة   يئـــــة املشـــــورة  نظـــــرت نيــــــةو  اجللســـــة الثا أنكـــــت  ريولـــــد )أملانيـــــا(.

 .(42)واعتمدهتا
 االستنت ج ن -2 

بناء علا الب من مؤمتر األاراج العامل بوملفا اجتمـامل األاـراج   بروتوكـول كيوتـو  -45
عملهــــا بشــــأن تقيــــيم ومعاجلــــة   يئــــة املشــــورةواملــــلا   (43)األاــــراج()مــــؤمتر األاراج/اجتمــــامل 

ـــــذ املقـــــررات مـــــن  ـــــا املقـــــررات  8-/م أإ1واملقـــــرر  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2انعكاســـــات تنفي عل
 7و 5السـابقة املتعلقـة بالقضــايا املنهجيـة املرتبطـة ب وتوكــول كيوتـو  مبـا فيهــا تلـك املتصـلة بــاملواد 

 من بروتوكول كيوتو. 8و
أعـــاله   45مـــن أعمالـــا بشـــأن املســـائل املشـــار إليهـــا   الفقـــرة   يئـــة املشـــورةوفرغـــا  -46

اجتمــامل األاــراج نصــو  مشــاريع املقــررات املتعلقــة /ووافقــا علــا أن حتيــل إىل مــؤمتر األاــراج
علـــــا املقـــــررات  8-/م أإ1واملقـــــرر  7-/م أإ4إىل  7-/م أإ2بانعكاســـــات تنفيـــــذ املقـــــررات مـــــن 

 7و 5بالقضــايا املنهجيـة املرتبطـة ب وتوكــول كيوتـو  مبـا فيهــا تلـك املتصـلة بــاملواد  السـابقة املتعلقـة
اجتمــامل األاــراج   /مــن بروتوكــول كيوتــو  للنظــر فيهــا واعتماد ــا مــن قبــل مــؤمتر األاــراج 8و

 .(44)دورتا ا ادية عشرة
ر   دورهتـــــــــا الثانيـــــــــة واألربعـــــــــني علـــــــــا أن حتيـــــــــل إىل مـــــــــؤمت  يئـــــــــة املشـــــــــورةووافقـــــــــا  -47

اجتمامل األاراج مشرومل مقرر بشأن ال نامج التدرييب ألعضاء أفرقة خـ اء السـتعراض /األاراج

__________ 

 .Add.2و Add.1و FCCC/SBSTA/2015/L.27مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة  (42)

(43) FCCC/KP/CMP/2014/9 34  الفقرة. 

 .11-إ/م أ4و 11-إ/م أ3لالاالمل علا النصو  بصيغتها املعتمدة  انظر املقررين  (44)

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600008796#beg
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من بروتوكول كيوتو  للنظر فيا واعتماده من  8املشاركني   الستعرارات السنوية مبوجب املادة 
 .(45)ةاجتمامل األاراج   دورتا ا ادية عشر /قبل مؤمتر األاراج

المح سررربة واإلبرررال واالسرررتعراض الخ فرررة بررر ألطرا  المدرجرررة  ررر   تطلبررر ن  -ب ء 
المر ررا األول لاتف قيررة  ررا  و  الترر اف كمرر  بتحديررد اال بع ثرر ن وخفضرره   رر  

   ترة االلت اف ال   ية
 من جدول األعمال( )ب(11الفرعت )البند 

 المداوالن -1 
  جلســــتيها األوىل     ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال  يئــــة املشــــورةنظــــرت  -48
 جــدول مـن الفرعـت البنـد  ـذا   النظـر علـا األوىل  جلسـتها     يئـة املشـورة واتفقـا. نيـةوالثا

و   األعمـــال   إاـــار فريـــق اتصـــال يشـــرتك   رئاســـتا الســـيد دو بـــرادو ليمـــا والســـيدة  ريولـــد.
 .(46)  الستنتاجات التالية واعتمدهتا  يئة املشورةة  نظرت نياجللسة الثا

 االستنت ج ن -2 
نظر ا   متطلبات احملاسبة واإلبالغ والستعراض اخلاملة بـاألاراج   يئة املشورةوامللا  -49

املدرجة   املرفق األول لالتفاقية مـن دون التـزام كمـت بتحديـد النبعاثـات وخفضـها   فـرتة اللتـزام 
 .(47)املشورةكيوتو  علا حنو ما اتفق عليا   الدورة ا ادية واألربعني ليئة   الثانية ل وتوكول

 11-/م أإ3إىل تنـاول  ـذه املسـائل بصـورة كافيـة   إاـار املقـررين   يئة املشورةوإذ تشري  -50
 .من جدول األعمال قد اسُتكمل الفرعت   فهت ترى أن عملها   إاار  ذا البند11-/م أإ4و

 كررراا ث  ير ام  را تعرديل  7، الفقرة 3النص الوار     الفرع زا  )الم  ة إيض ح  -جيم 
الدوحرررة لبروتوكررررول كيوترررو، وال سرررريم  المعلو ررر ن المقرررررر اسرررتخدا ه  لتحديررررد 
" توسط اال بع ث ن السنوية للسنوان الر اث األولر   را  تررة االلتر اف السر بقة"

 من جدول األعمال( )ج(11الفرعت )البند 

 اوالنالمد -1 
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل   يئــــة املشــــورةنظــــرت  -51
 جــدول مـن الفرعـت البنـد  ـذا   النظـر علـا األوىل  جلسـتها     يئـة املشـورة واتفقـا. نيـةوالثا

__________ 

 .11-إ/م أ5 لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة  انظر املقرر (45)

 .FCCC/SBSTA/2015/L.28مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة  (46)

(47) FCCC/SBSTA/2014/5 83  الفقرة. 
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و   األعمـــال   إاـــار فريـــق اتصـــال يشـــرتك   رئاســـتا الســـيد دو بـــرادو ليمـــا والســـيدة  ريولـــد.
 .(48)  الستنتاجات التالية واعتمدهتا  يئة املشورةة  نظرت نياجللسة الثا

 االستنت ج ن -2 
 يئــــة واملــــلا   (49)تلبيــــةا لطلــــب مــــؤمتر األاراج/اجتمــــامل األاــــراج   دورتــــا العاشــــرة -52

مكــرراا  7  الفقــرة 3نظر ــا   املســائل املتعلقــة بقيضــاح الــنو الــوارد   الفــرمل زاي )املــادة  املشــورة
ثانيـــاا( مــــن تعـــديل الدوحــــة ل وتوكـــول كيوتــــو  ول ســـيما املعلومــــات املقـــرر اســــتخدامها لتحديــــد 

 "متوسط النبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فرتة اللتزام السابقة".
وأوملـــا . عملهـــا بشـــأن  ـــذا البنـــد الفرعـــت مـــن جـــدول األعمـــال  يئـــة املشـــورةوأنـــا  -53

   عتمـدهمبشرومل مقرر خبصو   ذه املسألة لكت ينظر فيـا مـؤمتر األاراج/اجتمـامل األاـراج وي
 .(50)دورتا ا ادية عشرة

 4و 3استخداف األرا   وتغيير استخداف األرا   والحراجرة بموجرب الفقررتيا  - ال 
وتو وبموجب رلية التنمية النظيفة ا بروتوكول كي 3 ا الم  ة 

 من جدول األعمال( )د(11الفرعت )البند 

 المداوالن -1 
   ــــذا البنــــد الفرعــــت مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتيها األوىل   يئــــة املشــــورةنظــــرت  -54
 األاـراج مع مشاورات الرئيسة جُتري أن علا األوىل  جلستها   املشورة   يئة تفقاة. وانيوالثا

 نيــة   جلســتها الثا شــورةيئــة امل بشــأن  ــذه املســألة وتعــرض مشــرومل اســتنتاجات علــا  املهتمــة
 .(51)  الستنتاجات التالية واعتمدهتا شورةنظرت  يئة امل حيث

 االستنت ج ن -2 
ــــة  -55 ــــا   الفقــــرة املواملــــلا  يئ مــــن  6شــــورة عملهــــا   إاــــار برنــــامج العمــــل املشــــار إلي

للنظـــر   ارائـــق وإجـــراءات أنشـــطة إرـــافية ممكنـــة لســـتخدام األرارـــت وتغيـــري  7-أإ/م 2 املقـــرر
اســتخدام األرارــت وا راجــة   إاــار آليــة التنميــة النظيفــة ولســتحداثها وتقــدت توملــية بشــأنا  

 حسب القتضاء.
شــورة علمــاا بنتــائج التقيــيم الــذي أجــراه ايلــس التنفيــذي آلليــة التنميــة املوأحااــا  يئــة  -56

 1-/م أإ6و 1-/م أإ5النظيفـــــة بشـــــأن مـــــدى انطبـــــاق الطرائـــــق واإلجـــــراءات املبّينـــــة   املقـــــررين 
__________ 

 .Add.1و FCCC/SBSTA/2015/L.29 مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة (48)

(49) FCCC/KP/CMP/2014/9 79  الفقرة. 

 .11-إ/م أ2 لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة  انظر املقرر (50)

 .FCCC/SBSTA/2015/L.20 مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة (51)



FCCC/SBSTA/2015/5 

21 GE.16-01196 

إلعداد مشاريع أنشـطة تشـتمل علـا جتديـد الغطـاء النبـا   و ـت النتـائج الـواردة   تقريـر ايلـس 
  .(52)اجتمامل األاراج/املقدم إىل مؤمتر األاراج 2015تنمية النظيفة لعام التنفيذي آللية ال

البـا إىل   (53)شورة إذ ذّكـرت بطلباهتـا السـابقة إىل األمانـة تنظـيم  حلقـة عمـلامل يئة و  -57
لتحديــد أنــوامل األنشــطة  شــورةاألمانــة أن تــنّظم حلقــة عمــل أثنــاء الــدورة الرابعــة واألربعــني ليئــة امل

تجديد الغطاء النبا  الر ميكن تأ يلها بوملفها أنشطة مـن أنشـطة مشـاريع آليـة التنميـة املتعلقة ب
  وحتديـد ا ــالت 1-/م أإ6و 1-/م أإ5النظيفـة حسـب الطرائــق واإلجـراءات املبّينـة   املقــررين 

الـــر قـــد تـــ ز فيهـــا ا اجـــة إىل ورـــع ارائـــق وإجـــراءات جديـــدة لتجديـــد الغطـــاء النبـــا  رـــماناا 
 مة البيئية آللية التنمية النظيفة. للسال
شورة علا أن تواملل   دورهتا الرابعة واألربعـني النظـر   برنـامج العمـل املواتفقا  يئة  -58

أعـــاله  بغيــة التوملــية مبشـــرومل مقــرر  ــذا الشــأن كـــت ينظــر فيــا مـــؤمتر  55املشــار إليــا   الفقــرة 
 (.2016عشرة )تشرين الثاين/نوفم  األاراج/اجتمامل األاراج ويعتمده   دورتا الثانية 

  ا لي ن السوقية وغير السوقية بموجب االتف قية -ث    عشر
 من جدول األعمال( 12)البند 

  إط ر للنرُُّهع المختلفة -ألف 
 من جدول األعمال( )أ(12 الفرعت )البند

  النرُُّهع غير الق ئمة عل  السوق -ب ء 
 من جدول األعمال( )ب(12 الفرعت )البند

  ا لية الجديدة الق ئمة عل  السوق -جيم 
 من جدول األعمال( )ج(12 الفرعت )البند

 المداوالن  
مــن جــدول األعمــال    )ج(())أ( و)ب( و12يــة الفرع ود  البنــ  يئــة املشــورةنظــرت  -59

ــــةجلســــتيها األوىل والثا ــــة واتفقــــا .ني  الرئيســــة جُتــــري أن علــــا األوىل  جلســــتها   املشــــورة   يئ
 شـورةيئـة امل بشأن  ذه املسألة وتعرض مشرومل استنتاجات علـا  املهتمة األاراج مع مشاورات

وإذ م تـتمكن اليئـة الفرعيـة مـن التوملـل إىل اتفـاق بشـأن  ـذه املسـألة  فقـد  نية.  جلستها الثا
واألربعـــني وفقـــاا  بعـــةرا  دورهتـــا ال ةالفرعيـــ ودالبنـــ هة علـــا النظـــر    ـــذنيـــاتفقـــا   جلســـتها الثا

 من مشرومل النظام الداخلت املعمول با. 16للمادة 
__________ 

(52) FCCC/KP/CMP/2015/5 123-121  الفقرات. 

(53) FCCC/SBSTA/2013/3 ؛ 144  الفقـــــــــــرةFCCC/SBSTA/2013/5 ؛ 109  الفقـــــــــــرةFCCC/SBSTA/2014/2  
 .151الفقرة 
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 تق رير األ شطة األخرى -ث لث عشر 
 من جدول األعمال( 13)البند 

التقريررررر السررررنو  عررررا االسررررتعراض التقنرررر  للمعلو رررر ن المبلرررر  عنهرررر  بموجررررب  -ألف 
الوطنيرررة المقد رررة  رررا االتف قيرررة  يمررر  يتصرررل بتقررر رير  تررررة السرررنتيا والباغررر ن 

  مدرجة    المر ا األول لاتف قيةاألطرا  ال
 من جدول األعمال( )أ(13 الفرعت )البند

 المداوالن  
. مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتها األوىل  ــــذا البنــــد الفرعــــت    يئــــة املشــــورةنظـــرت  -60

 .FCCC/SBSTA/2015/INF.5وأحااا علماا باملعلومات الواردة   الوثيقة 

التقرير السنو  عا االستعراض التقنر  لقروائم جرر  غر زان الد يئرة المقد رة  را  -ب ء 
األطرا  المدرجة    المر ا األول لاتف قية

 من جدول األعمال( )ب(13 الفرعت )البند

 المداوالن -1 
كـان . و مـن جـدول األعمـال   جلسـتها األوىل  ذا البند الفرعت    يئة املشورةنظرت  -61
   جلســـتها األوىل  يئـــة املشـــورةواتفقـــا  .FCCC/SBSTA/2015/INF.9رـــاا عليهـــا الوثيقـــة معرو 

مــن جــدول األعمــال   إاــار مشــاورات غــري رتيــة يشــرتك    الفرعــت علــا النظــر    ــذا البنــد
و  اجللسة الثانيـة  نظـرت  (.زمبابوي) واشنطن زاكاتا( والسيد فنلندا) ريتا بيبا  ةتيسري ا السيد

 .(54)  الستنتاجات التالية واعتمدهتا املشورة يئة 
 ستنت ج ناال -2 

شورة علمـاا بـالتقرير السـنوي عـن السـتعراض التقـل لقـوائم جـرد غـازات امل  يئةأحااا  -62
الدفيئــــــــــة املقدمــــــــــة مــــــــــن األاــــــــــراج املدرجــــــــــة   املرفــــــــــق األول لالتفاقيــــــــــة الــــــــــوارد   الوثيقــــــــــة 

FCCC/SBSTA/2015/INF.9. 
التقنيــة لقــوائم جــرد غــازات  2016نظر ــا   استعرارــات عــام   يئــة املشــورةواختتمــا  -63

الدفيئة املقدمة من األاراج املدرجة   املرفق األول لالتفاقيـة وأوملـا مبشـرومل مقـرر بشـأن  ـذه 
 .(55)  دورتا ا ادية والعشرين املسألة كت ينظر فيا مؤمتر األاراج ويعتمده

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.21مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة  (54)

 .21-/م أ20 لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة  انظر املقرر (55)
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ا االسررتعراض التقنرر  لقرروائم جررر  غرر زان الد يئررة وغير رر   ررا التقريررر السررنو  عرر -جيم 
المعلو  ن المقد ة  ا األطرا  المدرجرة  ر  المر را األول لاتف قيرة و قر ا لمر  

،  ا بروتوكول كيوتو7فقرة ، ال1 و  حد     الم  ة 
 من جدول األعمال( )ج(13 الفرعت )البند

 المداوالن -1 
 ها األوىليمــــن جــــدول األعمــــال   جلســــت  ــــذا البنــــد الفرعــــت    يئــــة املشــــورةنظــــرت  -64

ـــــة واتفقـــــا  .FCCC/SBSTA/2015/INF.10/Rev.1وكـــــان معرورـــــاا عليهـــــا الوثيقـــــة . والثانيـــــة  يئ
ــــد   جلســــتها األوىل املشــــورة مــــن جــــدول األعمــــال   إاــــار  الفرعــــت علــــا النظــــر    ــــذا البن

و  اجللسـة الثانيـة  نظـرت زاكاتـا. والسـيد   بيبـا ةمشاورات غري رتية يشـرتك   تيسـري ا السـيد
 .(56)  الستنتاجات التالية واعتمدهتا املشورة يئة 

 ستنت ج ناال -2 
علمــــاا بــــالتقرير الســــنوي عــــن الســــتعراض التقــــل لقــــوائم جــــرد   يئــــة املشــــورةأحااــــا  -65

املرفـــق األول  وفقـــاا ملـــا الدفيئـــة وغري ـــا مـــن املعلومـــات املقدمـــة مـــن األاـــراج املدرجـــة    غـــازات
الــــــوارد   الوثيقـــــــة علــــــا النحــــــو   مــــــن بروتوكـــــــول كيوتــــــو  7  الفقــــــرة 1حمــــــدد   املــــــادة   ــــــو

FCCC/SBSTA/2015/INF.10/Rev.1. 
التقنيــة لقــوائم جــرد غــازات  2016نظر ــا   استعرارــات عــام   يئــة املشــورةواختتمــا  -66

ــــزام الثا ــــة لفــــرتة اللت ــــواردة مــــن األاــــراج املدرجــــة   املرفــــق األول الدفيئــــة  والتقــــارير األولي نيــــة ال
الــوارد   الوثيقــة  قــررلالتفاقيــة والــر  ــت أاــراج أيضــاا   بروتوكــول كيوتــو  وأوملــا مبشــرومل امل

FCCC/SBSTA/2015/L.30/Add.1  بشــــأن  ــــذه املســـــألة للنظــــر فيـــــا واعتمــــاده مـــــن قبــــل مـــــؤمتر
 .(57)األاراج   دورتا ا ادية عشرة /اجتماملاألاراج

تقرير عا تنفير اإلجراءان الداخلية الت  تتخر   األطرا  المدرجرة  ر  المر را  - ال 
،  ررا بروتوكررول  7، الفقرررة 1األول لاتف قيررة، و قرر ا لمرر   ررو  حررد   رر  المرر  ة 

  ن الوار ة    باغ ته  الوطنيةكيوتو، وب الستن   إل  المعلو 
 من جدول األعمال( )د(13 الفرعت )البند

 المداوالن  
. مــــن جــــدول األعمــــال   جلســــتها األوىل  ــــذا البنــــد الفرعــــت    يئــــة املشــــورةنظـــرت  -67

 .FCCC/SBSTA/2015/INF.4وأحااا علماا باملعلومات الواردة   الوثيقة 
__________ 

 .Add.1و FCCC/SBSTA/2015/L.30 مشرومل الستنتاجات املقدم   الوثيقة (56)

 .11-إ/م أ10 املعتمدة  انظر املقررلالاالمل علا النو بصيغتا  (57)
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   س ئل أخرى -رابع عشر
 من جدول األعمال( 14)البند 

 المداوالن  
أي  تـُثـ ـرم . جــدول األعمــال   جلســتها األوىلمــن  ــذا البنــد     يئــة املشــورةنظــرت  -68

 .مسائل   إاار  ذا البند

  إغاق الدورة وتقرير الدورة -خ  س عشر
 من جدول األعمال( 15)البند 

 ا ث ر المترتبة    اإل ارة والمي ا ية -1 

  قـــدم ممثـــل عــــن األمانـــة تقييمـــاا أوليــــاا ملـــا يرتتـــب علــــا ليئـــة املشــــورة   اجللســـة الثانيـــة -69
حكـــام امليزانيـــة  وذلـــك وفقـــاا ألبالســـتنتاجات املعتمـــدة خـــالل الـــدورة مـــن آثـــار إداريـــة ومتعلقـــة 

 من مشرومل النظام الداخلت الساري. 15 ملادةا
عــن املفاورــات الــر جــرت  الناشــئةوأخطــرت األمانــة األاــراج بــأن عــدداا مــن األنشــطة  -70

ـــــدورة  يســـــتدعت تـــــوفري األمانـــــة للمزيـــــد مـــــن الـــــدعم  ويتطلـــــب بالتـــــا  مـــــوارد إرـــــافية    أثنـــــاء ال
 :  علا النحو املفصل أدناه2017-2016للفرتة  األساسيةامليزانية ذلك زيادةا علا و  2016 عام

"  سـيتوّجب تـوفري تقريـر جلنـة التكيـفمن جـدول األعمـال  " 4  إاار البند  )أ( 
لتغطيـة التكـاليف املتصـلة بـدعم  2017-2016مليون يورو   فرتة السـنتني  1.95متويل قدره 

تنفيذ خطة عمل جلنة التكيف. ولعلم األاراج   ذا التمويل  و التمويل ذاتا املطلوب   إاـار 
 من جدول أعمال جلنة التنفيذ؛ 8البند 

منهجيات اإلبالغ عن املعلومـات ألعمال  ")أ( من جدول ا10  إاار البند  )ب( 
التطبيـق "  اُلب إىل األمانة أن تنقح املالية من جانب األاراج املدرجة   املرفق األول لالتفاقية

ال نـامج علا  اإللكرتوين لإلبالغ املستخدم للشكل اجلدو  املوحد  وأن تدخل حتسينات حمددة
سبل إنشاء وملالت إلكرتونية وتستكشف  فرتة السنتني  ا اسويب للواجهة البينية لبيانات تقارير

للـــربط ب جميـــات ومنصـــات اإلبـــالغ األخـــرى تيســـرياا لســـترياد وتصـــدير البيانـــات املتعلقـــة بعنصـــر 
 يورو؛ 140 000. وتُقدَّر تكاليف  ذه األنشطة مببلا قدره النشا 

السـتعراض  التقريـر السـنوي عـن)ج( من جدول األعمـال  "13  إاار البند  )ج( 
املعلومــات املقدمــة مــن األاــراج املدرجــة   املرفــق  التقــل لقــوائم جــرد غــازات الدفيئــة وغري ــا مــن

و"  ســــيتوّجب   مــــن بروتوكــــول كيوتــــ7  الفقــــرة 1 ــــو حمــــدد   املــــادة  وفقــــاا ملــــالالتفاقيــــة  األول
إىل األمانــة أن يــورو لتغطيــة تكــاليف األنشــطة احملــددة الــر اُلــب  325 000متويــل قــدره  تــوفري

 تضطلع  ا.
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 .نشـر  ـذا التقريـرمبالا أوليـة تسـتند إىل املعلومـات املتاحـة وقـا   ذه املبالا  ت ومجيع -71
 مليون يورو لتغطية تكاليف  ذه األنشطة. 2.42وإمجالا  سيتوّجب توفري متويل إرا  مبا قدره 

 يئــــة املشــــورة وبعــــمل  االــــر اعتمــــدهتبعــــمل الســــتنتاجات  لحظــــا األمانــــة أيضــــاا أنو  -72
 .2017انعكاسـات علـا امليزانيـة تتجـاوز عـام سيرتتب عليها الدورة   ذه   املقررات الر اقرتحتها

فسـيجري استعرارـها   سـياق  2019-2018 السـنتني من املوارد لفـرتة حتياجاتأما بالنسبة لال
 اإلجراءات املتبعة للميزانية.

 إغاق الدورة وتقرير الدورة -2 

واعتمدتــا  وأذنــا  (58)  مشــرومل تقريــر الــدورة  يئــة املشــورة  اجللســة الثانيــة  نظــرت  -73
  بقمتــام التقريــر عــن الــدورة وإتاحتــا ةللمقــرر أن يقــوم  مبســاعدة مــن األمانــة وبتوجيــا مــن الرئيســ

  جلميع األاراج.
  كــان مــن مجلتهــا بيانــات أاــراج 10و  اجللســة نفســها  أدىل ببيانــات ختاميــة ممثلــو  -74

  وجمموعـــة والصـــني 77  جمموعـــة الو   حتـــالف الـــدول اجلزريـــة الصـــغريةايموعـــة األفريقيـــة  و باســـم 
    وأقــل البلــدان وـــواا 28والحتــاد األورويب والـــدول األعضــاء فيــا البــالا عـــدد ا  الســالمة البيئيــة 

بيئيــــة  ومنظمــــات غــــري  حكوميـــةنظمــــات غــــري موايموعـــة اجلامعــــة. وأدىل ببيانــــات أيضـــاا ممثلــــو 
 . (59)حكومية تعني باملزارعني  ومنظمات غري حكومية تعني بالشباب

وقبــــل أن ختتــــتم الرئيســــة دورهتــــا األخــــرية بصــــفتها تلــــك  أشــــاد ممثــــل عــــن رئاســــة مــــؤمتر  -75
نتــائج متميــزة خــالل فــرتة زمنيــة قصــرية  األاــراج مبــا قامــا بــا مــن عمــل دهوب ومــا حققتــا مــن

األاـراج وامليسـرين وفريـق  يئـة املشـورة علـا مـا قـدموه الرئيسة عـن الشـكر جلميـع  اأعرب. و جداا 
 .من دعم

    

__________ 

(58) FCCC/SBSTA/2015/L.15. 
  مجيع البيانات اخلتامية متاحة علا الرابط التا : (59)

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat

eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA>. 


