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أوالا -ا تت ح الدورة

(البند  1من جدول األعمال)
ُ -1عق ــدت ال ــدورة الثالث ــة واألربع ــون للهيئ ــة الفرعي ــة للمش ــورة العلمي ــة والتكنولوجي ــة ( يئ ــة
املشورة) أثناء مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناو باريس  -لوبورجت فرنسـا الفـرتة مـن 1
إىل  4كانون األول/ديسم .2015
 -2وافتتحــا الــدورة رئيســة اليئــة الفرعيــة الســيدة ليــديا ووجتــال (بولنــدا) يــوم الثالثــاء 1
كــانون األول/ديســم ورحبــا يميــع األاـراج وامل ـراقبني .ورحبــا أيضـا بالســيد كــارلو ف ـولر
(بليز) نائب ا لرئيسة يئة املشورة والسيدة ستاسيل زنوتيني (ليتوانيا) مقررةا لا.

ث ي ا -المس ئل التنظيمية

(البند  2من جدول األعمال)

ألف -إقرار جدول األعم ل

(البند الفرعت (2أ) من جدول

األعمال)

 -3نظرت يئة املشورة جلستها األوىل املعقودة  1كانون األول/ديسم
من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقا وشروحا (.)FCCC/SBSTA/2015/3
-4

مـذكرة

و اجللسة ذاهتا أقرت اللجنة الفرعية جدول أعمالا بالصيغة التالية:
-1
-2

افتتاح الدورة.
املسائل

التنظيمية :

(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب) تنظيم أعمال الدورة؛
(ج) انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس.

4

-3

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناو والقابلية للتأثر با والتكيف معا.

-4

تقرير جلنة التكيف.

-5

تطــوير التكنولوجيــا ونقله ــا وتنفيــذ آليــة التكنولوجي ــا :التقريــر الســنوي املش ــرتك
للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناو.

-6

القضايا املتعلقة بالزراعة.
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-7

تقريــر اللجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألر ـرار املرتبطــة
بتأثريات تغري املناو.

-8

املسائل املتعلقة بالعلم والستعراض:
(أ)

البحوث واملراقبة املنهجية؛

(ب) استعراض الفرتة .2015-2013
-9

تأثري تنفيذ تدابري التصدي:
(أ)

املنتدى وبرنامج العمل؛

(ب) املسائل املتعلقة بالفقرة  3من املادة  2من بروتوكول كيوتو.
 -10القضايا املنهجية مبوجب التفاقية:
(أ)

منهجيــات اإلبــالغ عــن املعلومــات املاليــة مــن جانــب األاـراج املدرجــة
املرفق األول لالتفاقية؛

(ب) واجهة بيانات غازات الدفيئة؛
(ج) النبعاث ــات النامج ــة ع ــن الوق ــود املس ــتخدم
الدوليني.

الطـ ـريان والنق ــل البح ــري

 -11القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو:
(أ)

انعكاسـ ـ ــات تنفيـ ـ ــذ املقـ ـ ــررات مـ ـ ــن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-واملقـ ـ ــرر
/1م أإ 8-عل ــا املق ــررات الس ــابقة املتعلق ــة بالقض ــايا املنهجي ــة املرتبط ــة
ب وتوكول كيوتو مبا فيها تلك املتصـلة بـاملواد  5و 7و 8مـن بروتوكـول
كيوتو؛

(ب) متطلبات احملاسـبة واإلبـالغ والسـتعراض اخلاملـة بـاألاراج املدرجـة
املرفـ ـ ــق األول لالتفاقيـ ـ ــة مـ ـ ــن دون الت ـ ـ ـزام كمـ ـ ــت بتحديـ ـ ــد النبعاثـ ـ ــات
وخفضها فرتة اللتزام الثانية؛
(ج) إيضــاح الــنو ال ـوارد الف ـرمل زاي (املــادة  3الفقــرة  7مكــررا ثاني ـا) مــن
تعــديل الدوحــة ل وتوكــول كيوتــو ل ســيما املعلومــات املقــرر اســتخدامها
لتحديــد "متوســط النبعاثــات الســنوية للســنوات الــثالث األوىل مــن فــرتة
اللتزام السابقة"؛
(د)
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 -12اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب التفاقية:
(أ)

ُّهج املختلفة؛
إاار للنـ ُ

ُّهج غري القائمة علا السوق؛
(ب) النـ ُ

(ج) اآللية اجلديدة القائمة علا السوق.

 -13تقارير األنشطة األخرى:
(أ)

التقريـر الســنوي عــن الســتعراض التقـل للمعلومــات املبلــا عنهــا مبوجــب
التفاقية فيما يتصل بتقارير فرتة السنتني والبالغات الوانية املقدمة من
األاراج املدرجة املرفق األول لالتفاقية؛

(ب) التقري ــر الس ــنوي ع ــن الس ــتعراض التق ــل لقـ ـوائم ج ــرد غ ــازات الدفيئ ــة
املقدمة من األاراج املدرجة املرفق األول لالتفاقية؛
(ج) التقري ــر الس ــنوي ع ــن الس ــتعراض التق ــل لقـ ـوائم ج ــرد غ ــازات الدفيئ ــة
وغري ــا م ــن املعلوم ــات املقدم ــة م ــن األا ـراج املدرج ــة املرف ــق األول
لالتفاقية وفقا ملا و حمدد املادة  1الفقرة  7من بروتوكول كيوتو؛
(د)

 -14مسائل

تقرير عن تنفيذ اإلجـراءات الداخليـة الـر تتخـذ ا األاـراج املدرجـة
املرفــق األول لالتفاقيــة وفق ـا ملــا ــو حمــدد املــادة  1الفقــرة  7مــن
بروتوكول كيوتو وبالستناد إىل املعلومات الواردة بالغاهتا الوانية.
أخرى.

 -15إغالق الدورة وتقرير

.
الدورة

 -5و اجللســة ذاهتــا اتفقــا يئــة املشــورة علــا أن يبــدأ اإلدلء بالبيانــات بعــد إقـرار جــدول
األعمــال وانطــالق العمــل .وأدىل ممثلــو  15ارف ـا ببيانــات منهــا بيانــات باســم ايموعــة األفريقيــة
وحتالف الدول اجلزرية الصـغرية وائـتالج بلـدان الغابـات املطـرية وجمموعـة ال  77والصـني (جمموعـة
ال  77والص ــني) والحت ــاد األورويب ودول ـ ـا األعض ــاء البـ ــالا ع ــدد ا  28دول ــة والرابط ــة املسـ ــتقلة
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأقل البلـدان وـوا وايموعـة اجلامعـة وجمموعـة أخـرى مـن
األاراج .وأدىل ببيانات أيضا ممثلـو اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا ومركـز وشـبكة تكنولوجيـا
املنــاو واليئــة ا كوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــري املنــاو ( يئــة املنــاو) ومنظمــة الط ـريان املــدين الــدو
واملنظمــة البحريــة الدوليــة واملنظمــة العامليــة لةرملــاد اجلويــة وبرنــامج األم ـم املتحــدة للبيئــة واللجنــة
ا كوميــة الدوليــة لعلــوم احمليطــات التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)
والنظــام العــاملت ملراقبــة املنــاو واللجنــة املعنيــة بس ـواتل رملــد األرض وكــذلك ممثلــو منظمــات غــري
حكوميــة تنشــط جمــال األعمــال التجاريــة والصــناعة ومنظمــات غــري حكوميــة بيئيــة ومنظمــات
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غــري حكوميــة تعــني بــاملزارعني ومنظمــات حثيــة مســتقلة غــري حكوميــة ومنظمــات غــري حكوميــة
نقابية ومنظمات غري حكومية معنية بشؤون املرأة والقضايا اجلنسانية(.)1

ب ء -تنظيم أعم ل الدورة

(البند الفرعت (2ب) من جدول األعمال)

 -6نظــرت يئــة املشــورة ــذا البنــد الفرعــت مــن جــدول األعمــال جلســتها األوىل الــر
وجها فيها الرئيسة العناية إىل برنامج العمل املقرتح املنشور علا ملفحة الدورة الثالثـة واألربعـني
ّ
()2
ليئــة املشــورة علــا شــبكة اإلنرتنــا  .واتســاق ا مــع اســتنتاجات اليئــة املعنيــة بالتنفيــذ الــر ســبق
اعتماد ا( )3بشـأن اختتـام املفاورـات الوقـا املناسـب وممارسـات العمـل ذات الصـلة أبلغـا
الرئيسة يئة املشورة بأنـا ستواملـل تطبيـق تـدابري ملـارمة إدارة الوقـا مـن أجـل حتسـني كفـاءة
العمــل وحســن توقيتــا وشــفافيتا .ووجهــا أيضـ ا عنايــة أعضــاء الوفــود إىل املوعــد النهــائت لنتهــاء
مجي ــع ايموع ــات م ــن العم ــل و ــو  3ك ــانون األول/ديس ــم  2015عل ــا الس ــاعة 12/00
وذل ــك ــدج ر ــمان تق ــدت مش ــاريع الس ــتنتاجات الوق ــا املناس ــب لتك ــون متاح ــة خ ــالل
اجللسة العامة اخلتامية .وبناء علا اقرتاح من الرئيسة اتفقا يئة املشورة علا بدء أعمالا علـا
ذا األسا .

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

 -7نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثانيــة املعقــودتني  4كــانون األول/ديســم  .و اجللســة األوىل ذكــرت الرئيســة باملــادة 27
مــن مشــرومل النظــام الــداخلت املعمــول بــا الــر يتوقــع مبوجبهــا مــن يئــة املشــورة أن تنتخــب نائب ـا
للرئيس ومقررا لا .و اجللسة الثانية انتخبا يئة املشورة السيد تيبور شافهاوزر ( نغاريا) نائب ا
للرئيس والسيد أدريتو مانويل فرناند سانتانا (سان تومت وبرينسييب) مقررا لا.

__________

()1

تــرد نصــو مجيــع البيانــات مبــا فيهــا البيانــات غــري امللقــاة أثنــاء اجللس ـات العامــة
التقارير العنوان التا :

البوابــة اإللكرتونيــة لتقــدت

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

()2
()3
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ث ل ا -بر ر ع عمررل يروب ر المتعلررا بتررأثيران تغيررر المن ر خ والق بليررة للتررأثر ب ر
والتكيف ع
(البند  3من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -8نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل والثاني ــة.
وكانــا معرورــة عليهــا الوثيقــة  FCCC/SBSTA/2015/4والوثيقــة .FCCC/SBSTA/2015/INF.8
واتفقا يئة املشورة جلستها األوىل علا أن جتري رئيستها مشاورات مـع األاـراج املهتمـة
بشأن ذه املسألة وتعرض مشرومل استنتاجات علا يئة املشورة جلستها الثانية .و اجللسـة
()4
الستنتاجات التالية واعتمدهتا .
الثانية نظرت يئة املشورة
 -2االستنت ج ن
-9
املشورة:

رحب ــا يئ ــة املش ــورة ب ــالوثيقتني الت ــاليتني اللت ــني أُع ــدتا لل ــدورة الثالث ــة واألربع ــني ليئ ــة

املمارسات اجليدة والدرو املستفادة من عمليات ختطيط التكيف الر تتناول
 (أ )
النظم البيئية واملستوانات البشرية واملوارد املائية والصحة ومن عمليات و ياكـل ربـط ختطـيط
()5
التكيف علا الصعيدين الوال واحمللت :جتميع دراسات ا الت اإلفرادية ؛
(ب) التقري ــر املتعل ــق بالتق ــدم احمل ــرز تنفي ــذ أنش ــطة برن ــامج عم ــل ن ــريويب املتعل ــق
()6
بتأثريات تغري املناو والقابلية للتأثر با والتكيف معا .
 -10وأعربــا يئــة املشــورة عــن تقــدير ا لالحتــاد األورويب ونيوزيلنــدا علــا تقــدت الــدعم املــا
لتنفيذ األنشطة املندرجة إاار برنامج عمل نريويب.
 -11ولحظا يئة املشورة مع التقدير مسامهات جلنة التكيف وفريق خ اء أقـل البلـدان وـوا
(فريــق اخلـ اء) حتضــري جتميــع دراســات ا ــالت اإلفراديــة املشــار إليهــا الفقــرة (9أ) أعــاله.
وأقــرت بــأن ــذه األنشــطة التعاونيــة أدت إىل إقامــة روابــط أوثــق بــني برنــامج عمــل ن ـريويب وجلنــة
التكيف وفريق اخل اء.
 -12وأش ــارت يئ ــة املش ــورة أيضـ ـا إىل التب ــادل الق ــيّم للمعلوم ــات ب ــني األاـ ـراج واملنظم ــات
الش ـريكة برنــامج عمــل نــريويب الــذي جــرى إاــار املنتــدى التاســع جلهــات تنســيق برنــامج
عم ــل ن ــريويب إا ــار ال ــدورة الثالث ــة واألربع ــني ليئ ــة املش ــورة ولحظ ــا ك ــذلك م ــع التق ــدير
__________

()4
()5
()6
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اإلس ــهامات الفني ــة القيم ــة تنظ ــيم املنت ــدى م ــن جان ــب جلن ــة التكي ــف وفري ــق اخلـ ـ اء واخلـ ـ اء
التــابعني للمنظمــات الشـريكة برنــامج عمــل نــريويب .والبــا يئــة املشــورة إىل األمانــة بتوجيــا
من رئيسة يئة املشورة موامللة التعاون مع األاراج املهتمة واملنظمات ذات الصلة الشـريكة
برنامج عمل نريويب.
 -13ولحظ ــا يئ ــة املش ــورة املعلوم ــات املقدم ــة م ــن برن ــامج األم ــم املتح ــدة للبيئ ــة (برن ــامج
البيئة) ورحبا بالعمل اجلاري إاار مبادرة ليما للمعـارج املتعلقـة بـالتكيف ول سـيما ـاح
تنظ ــيم حلقـ ــات العمـ ــل املتعلقـ ــة بتحديـ ــد األولويـ ــات املنطقـ ــة دون اإلقليميـ ــة يلـ ــس التعـ ــاون
اخلليجت( )7و املنطقة دون اإلقليمية للجنوب األفريقت( .)8ورحبا بالتزام برنـامج األمـم املتحـدة
للبيئــة مــن خــالل الشــبكة العامليــة للتكيــف التابعــة لــا بتنفيــذ مبــادرة ليمــا منــااق دون إقليميــة
أخرى عام  2016وذلك استجابة لستنتاجات الدورة ا ادية واألربعني ليئة املشورة(.)9
 -14ورحبــا يئــة املشــورة بــقاالق بوابــة املعــارج املتعلقــة بــالتكيف إاــار برنــامج عمــل
نــريويب( )10وأقــرت بــدور ا تعزيــز نشــر املعــارج الــر اـ ّـورت إاــار برنــامج عمــل نــريويب وجلنــة
التكيــف واللجنــة التنفيذيــة آلليــة وارســو الدوليــة املعنيــة باخلســائر واألر ـرار املرتبطــة بتــأثريات تغــري
املناو مبا ذلك املسامهات املقدمة من األاـراج واملنظمـات الشـريكة برنـامج عمـل نـريويب
واملراكز والشبكات اإلقليمية.
 -15ورحبــا يئ ــة املش ــورة باألنش ــطة التالي ــة ال ــر اخت ــذهتا األمان ــة بتوجي ــا م ــن رئيس ـة يئ ــة
املشورة إاار الستجابة لتومليات جلنة التكيف(:)11
تقــدت الــدعم إىل اجتمــامل خ ـ اء جلنــة التكيــف بالتعــاون مــع املنظمــات ذات
(أ )
الصـلة الشـريكة برنـامج عمـل نـريويب جمـال تعزيـز سـبل كسـب العـيا والتنـومل القتصـادي
م ــن أجـ ــل بن ــاء القـ ــدرة عل ــا التكيـ ــف سـ ــياق ختط ــيط إج ـ ـراءات التكي ــف وحتديـ ــد أولوياهتـ ــا
وتنفيذ ا()12؛
(ب) نشـر املعلومـات الــر ورـعتها جلنــة التكيـف بشـأن املراكــز والشـبكات اإلقليميــة
من خالل بوابة املعارج املتعلقة بالتكيف.

__________

( )7نظما حلقة العمل بالتعاون مع مبادرة أبو ظيب العاملية للبيانات البيئية وحكومة اإلمارات العربية املتحدة.
( )8نظما حلقة العمل بالتعاون مع منظمة  SouthSouthNorthالشريكة برنامج عمل نريويب.
( FCCC/SBSTA/2014/5 )9الفقرة .19
(.<http://www4.unfccc.int/sites/nwp> )10
( FCCC/SBSTA/2014/5 )11الفقرة .16
( )12ميكن الاالمل علا املزيد من املعلومات عن اجتمامل اخل اء علا الرابط التا .<http://unfccc.int/9030> :

GE.16-01196
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ف 
رابع ا -تقرير لجنة التكيّ 

(البند  4من جدول األعمال )


المداوالن
 
 -16نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل والثاني ـ 
ـة.
وكانا معرورة عليها الوثيقة  .FCCC/SB/2015/2واتفقا يئة املشورة جلسـتها األوىل علـا
النظــر ــذا البنــد مــن جــدول األعمــال بــالقرتان مــع البنــد  8مــن جــدول أعمــال اليئــة الفرعيــة
للتنفي ــذ ( يئ ــة التنفي ــذ) إا ــار مش ــاورات غ ــري رتي ــة يش ــرتك تيس ــري ا الس ــيد أنت ــون يلـ ـ
) .و اجللسـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة أوملـ ـ ــا يئـ ـ ــة املشـ ـ ــورة
(سويس ـ ـ ـرا) والسـ ـ ــيدة ماليـ ـ ــا تالكـ ـ ــاي (نـ ـ ــاورو 
مبش ـ ــرومل مق ـ ــرر( )13يتن ـ ــاول ـ ــذه املس ـ ــألة ك ـ ــت ينظ ـ ــر في ـ ــا مـ ـ ـؤمتر األاـ ـ ـراج ويعتم ـ ــده دورت ـ ــا
()14
ا ادية والعشرين . 

خ س ا -تطر ر ر رروير التكنولوجي ر ر ر ر و قله ر ر ر ر وتنفير ر ر ررر رلير ر ر ررة التكنولوجي ر ر ر ر التقرير ر ر ررر
السررنو المشررترل للجنررة التنفيريررة المعنيررة ب لتكنولوجي ر و رك ر و رربكة
تكنولوجي المن خ
(البند  5من جدول األعمال)

المداوالن
 -17نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل والثاني ـ 
ـة.
وكانا معرورة عليها الوثيقـة  FCCC/SB/2015/1والوثيقـة  .FCCC/SB/2015/INF.3و اجللسـة
األوىل اتفقــا يئــة املشــورة علــا النظــر ــذا البنــد مــن جــدول األعمــال بــالقرتان مــع البنــد
الفرعت (10أ) مـن جـدول أعمـال يئـة التنفيـذ إاـار مشـاورات غـري رتيـة يشـرتك تيسـري ا
الســيد كــارلو ف ـولر (بليــز) والســيدة إلفريــده مــور (النمســا).و اجللســة الثانيــة أوملــا يئــة
املشــورة مبشــرومل مقــرر( )15بشــأن ــذه املســألة كــت ينظــر فيــا م ـؤمتر األا ـراج ويعتمــده دورت ـا
()16
ا ادية والعشرين .

__________

()13
()14
()15
()16
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لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة انظر املقرر /3م أ.21-
لالاالمل علا نو مشرومل املقرر انظر الوثيقة .FCCC/SB/2015/L.4
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س س ا -القض ي المتعلقة ب ل راعة
(البند  6من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -18نظرت يئة املشورة ذا البند من جـدول األعمـال جلسـتيها األوىل والثانيـة .وكانـا
معرورـ ـ ـ ــة عليهـ ـ ـ ــا الوثيقـ ـ ـ ــة  FCCC/SBSTA/2015/INF.6والوثيقـ ـ ـ ــة .FCCC/SBSTA/2015/INF.7
واتفق ــا يئ ــة املش ــورة جلس ــتها األوىل عل ــا النظ ــر ــذا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال
مش ـ ــاورات غ ـ ــري رتي ـ ــة يش ـ ــرتك تيس ـ ــري ا الس ـ ــيد إميانوي ـ ــل دوميس ـ ــاين دلمي ـ ــل (س ـ ـ ـوازيلند)
) .ونظ ــرت يئ ــة املش ــورة جلس ــتها الثاني ــة الس ــتنتاجات
والس ــيد ــايكت غران ــوم (فنلن ــدا 
()17
التالية واعتمدهتا .
 -2االستنت ج ن
 -19أحااا يئة املشورة علما بتقريري حلقر العمل املنظمتني أثناء الدورة
الوثيقتني  FCCC/SBSTA/2015/INF.6و.FCCC/SBSTA/2015/INF.7

()18

الواردين

 -20ووافقا يئة املشورة علا موامللة نظر ا التقريرين املشار إليهما الفقرة  19أعاله
خـالل الـدورة  44ليئــة املشـورة (أيار/مــايو  )2016إىل جانـب النظـر تقريــري حلقـر العمــل
املق ـ ــرر تنظيمهم ـ ــا أثن ـ ــاء ال ـ ــدورة  44ليئ ـ ــة املش ـ ــورة بش ـ ــأن القض ـ ــايا املش ـ ــار إليه ـ ــا الوثيق ـ ــة
 FCCC/SBSTA/2014/2الفقـ ــرة (85ج) و(د) الـ ــدورة  45ليئـ ــة املشـ ــورة (تش ـ ـرين الثـ ــاين/
نوفم  )2016وفقا للوثيقة  FCCC/SBSTA/2014/2الفقرات .89-83

س بع ا -تقريررر اللجنررة التنفيريررة ليررة وارسررو الدوليررة المعنيررة ب لخسر ئر واأل ررار
المرتبطة بتأثيران تغير المن خ
(البند  7من جدول األعمال)

المداوالن
 -21نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل والثاني ـ 
ـة.
وكانا معرورة عليها الوثيقة  .FCCC/SB/2015/3و اجللسة األوىل اتفقا يئـة املشـورة علـا
النظر ذا البند من جدول األعمـال بـالقرتان مـع البنـد  9مـن جـدول أعمـال يئـة التنفيـذ
إا ــار مش ــاورات غ ــري رتي ــة يش ــرتك تيس ــري ا الس ــيد كيش ــان كومارس ــينا (تريني ــداد وتوب ــاغو)
__________

( )17اعتُمد مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة  FCCC/SBSTA/2015/L.17بصيغتا املنقحة جلسة عامة.
( )18م ـ ـ ـ ــن تنظ ـ ـ ـ ــيم األمان ـ ـ ـ ــة بالرتب ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدورة  42ليئ ـ ـ ـ ــة املش ـ ـ ـ ــورة عمـ ـ ـ ـ ـالا بالولي ـ ـ ـ ــة املبين ـ ـ ـ ــة الوثيق ـ ـ ـ ــة
 FCCC/SBSTA/2014/2الفقرة .88
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) .و اجللسـة الثانيـة أوملـا يئـة املشـورة مبشـرومل مقـرر( )19بشـأن
والسيدة بيـث لفنـدر (كنـدا 
()20
دورتا ا ادية والعشرين .
ذه املسألة كت ينظر فيا مؤمتر األاراج ويعتمده

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

ألف -البحوث والمراقبة المنهجية

(البند الفرعت (8أ) من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -22نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثانيـة .واتفقـا يئـة املشـورة جلسـتها األوىل علـا النظـر ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول
األعمــال مشــاورات غــري رتيــة يشــرتك تيســري ا الســيد ك ـريس موســيكت (جنــوب أفريقيــا)
والس ــيد سـ ــتيفان روس ــنر (أملانيـ ــا).و اجللسـ ــة الثاني ــة نظـ ــرت يئ ــة املشـ ــورة السـ ــتنتاجات
()21
التالية واعتمدهتا .
 -2االستنت ج ن
 -23أحااا يئة املشورة علما مع التقدير بالبيانات الر أدىل ا ممثلو النظام العـاملت ملراقبـة
املنــاو (النظــام العــاملت) واللجنــة ا كوميــة الدوليــة لعلــوم احمليطــات التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة
للرتبيــة والعلــم والثقافــة و يئــة املنــاو واملنظمــة العامليــة لةرملــاد اجلويــة وأس ـرتاليا باســم اللجنــة
املعني ــة بسـ ـواتل رمل ــد األرض (جلن ــة السـ ـواتل) وفري ــق التنس ــيق املع ــل بسـ ـواتل األرمل ــاد اجلوي ــة
(فريق التنسيق)(.)22
 -24وأحااــا يئــة املشــورة علم ـ ا مــع التقــدير أيض ـ ا بــالتقرير الــذي أعــده النظــام العــاملت حتــا
()23
عنوان حالة النظام العاملت ملراقبة املنـاو (يشـار إليـا فيمـا يلـت بعبـارة "التقريـر التـوليفت )"2015
الــذي يتضــمن تقييم ـا ملــدى مالءمــة النظــام العــاملت وللتقــدم احملــرز تنفيــذ اخلطــة التنفيذيــة للنظــام

العــاملت ملراقبــة املنــاو دعم ـاا لتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلااريــة بشــأن تغــري املنــاو (حتــديث )2010

__________

()19
()20
()21
()22
()23
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لالاالمل علا نو مشرومل املقرر انظر الوثيقة .FCCC/SB/2015/L.5/Rev.1
لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة انظر املقرر /2م أ.21-
مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBSTA/2015/L.18
البيانات متاحة علا الرابط >.<http://unfccc.int/7528.php
متاح علا الرابط

>.<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/541.pdf
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وب ــاملوجز التنفي ــذي للتقري ــر التـ ـوليفت  2015الص ــادر ع ــن النظ ــام الع ــاملت( )24ومش ــرومل املخط ــط
العــام خلطــة تنفيذيــة جديــدة للنظــام العــاملت (يشــار إليــا فيمــا يلــت بعبــارة "اخلطــة التنفيذيــة للنظــام
العاملت .)25()"2016
 -25وأحاا ــا يئ ــة املش ــورة علمـ ـا بتقري ــر النظ ــام الع ــاملت ع ــن حلق ــة العم ــل بش ــأن "تعزي ــز
عمليــات الرملــد مــن أجــل دعــم اجلا زيــة والتكيــف ظــل منــاو متغــري  -الســتفادة مــن حلقــة
العمــل الــر نظمتهــا يئــة املنــاو بشــأن تقريــر التقيــيم اخلــامس" الفــرتة مــن  10إىل  12شــبا /
ف اير  2015بون بأملانيا ورحبا بالتعاون بني النظام العاملت و يئة املناو واألمانة تنظيم
حلقة العمل(.)26
 -26وأحااا يئة املشورة علم ا أيض ا بالتقرير الذي أعده النظام العاملت بالشرتاك مـع فريـق
التنسيق عن التقدم الذي أحرزتا وكالت الفضاء الر تقوم بعمليات املراقبة العاملية استجابتها
املنسقة لالحتياجات ذات الصلة الناشئة عن التفاقية(.)27
 -27وأحااــا يئــة املشــورة علم ـا بتقريــر املنظمــة العامليــة لةرملــاد اجلويــة عــن النتــائج ذات
الصــلة الــر متخــمل عنهــا امل ـؤمتر العــاملت الســابع عشــر لةرملــاد اجلويــة الــذي ُعقــد جنيــف
بسويسرا الفرتة من  25أيار/مايو إىل  12حزيران/يونيا  )28(2015وبالتقدم احملرز تنفيذ
اإلاار العاملت للخدمات املناخية (اإلاار العاملت)(.)29
 -28وأق ـ ّـرت يئ ــة املش ــورة بالتق ــدم احمل ــرز تنفي ــذ أنظم ــة رمل ــد املن ــاو م ــن حي ــث مل ــلتا
بالتفاقية وشجعا النظام العاملت علا أن يراعت نتائج الـدورة ا اديـة والعشـرين ملـؤمتر األاـراج
لدى إعداد اخلطة التنفيذية للنظام العاملت .)30(2016
__________

( )24متاح علا الرابط
()25
()26
()27
()28
()29
()30
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>.<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/542.pdf
متاح علا الرابط
>.<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/546.pdf
متاح علا الرابط
>.<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/543.pdf
متاح علا الرابط
>.<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/538.pdf
متاح علا الرابط
>.<http://cg-17.wmo.int/
متاح علا الرابط
>.<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/547.pdf
متاح علا الرابط
>.<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/546.pdf
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 -29ودعا يئة املشورة النظـام العـاملت إىل أن يتعـاون مـع الشـركاء املعنيـني للمضـت تعزيـز
النفــاذ إىل منتجــات البيانــات واملعلومــات وفهمهــا وتفســري ا مــن أجــل دعــم عمليــة ملــنع الق ـرار
بشأن التكيف وختفيف اآلثار علا الصعد الوال واإلقليمت والعاملت.
 -30وحثا يئة املشورة األاراج علا أن تسعا إىل معاجلة األولويـات والثغـرات احملـددة
التقري ـ ــر الت ـ ـوليفت للنظ ـ ــام الع ـ ــاملت  2015ودع ـ ــا األاـ ـ ـراج واملنظم ـ ــات املعني ـ ــة إىل أن تق ـ ــدم
م ــدخالت إا ــار عملي ــة اس ــتعراض اخلط ــة التنفيذي ــة للنظ ــام الع ــاملت  2016وتس ــا م ــذا
الستعراض.
 -31ورحبــا يئــة املشــورة بــامللحق للمبــادت التوجيهيــة التقنيــة اخلاملــة بعمليــة خطــة التكيــف
الوانيــة الــذي أعدت ــا املنظمــة العاملي ــة لةرملــاد اجلوي ــة( )31والــذي يب ـ ّـني الكيفيــة ال ــر ميكــن ــا
لإلاار العاملت أن يقدم الدعم.
 -32وش ــجعا يئ ــة املش ــورة األا ـ ـراج واملنظم ــات املعني ــة عل ــا أن تع ـ ّـزز عملي ــات الرمل ــد
املنهجت ذات الصلة بفهم األحداث املناخية املتطرفة والتنبؤ ا.

ب ء -استعراض الفترة 2015-2013

(البند الفرعت (8ب) من جدول األعمال)

المداوالن
 -33نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثانيـة .واتفقـا يئـة املشـورة جلسـتها األوىل علـا النظـر ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول
األعمال بالقرتان مع البند  13من جدول أعمال يئة التنفيذ إاـار فريـق اتصـال يشـرتك
رئاسـتا كـل مـن السـيد ليـون تشــارلز (غرينـادا) والسـيدة غريتـرود ولنسـكت (النمسـا).و اجللسـة
الثاني ــة أخـ ـ ت رئيس ــة يئ ــة املش ــورة األاـ ـراج ب ــأن يئ ــة املش ــورة و يئ ــة التنفي ــذ م يتس ــن لم ــا
اس ــتكمال النظ ــر اس ــتعراض الف ــرتة  2015-2013ول ور ــع اس ــتنتاجات ــذا الص ــدد
وبــأن رئيس ــت اليئت ــني الفــرعيتني سيلتمس ــان املزي ــد مــن التوجي ــا م ــن رئــيس م ـؤمتر األا ـراج وفق ـ ا
()32
للفقرة  166من املقرر /2م أ 17-.

__________

( )31اخلــدمات املناخيــة لــدعم التكيــف مــع تغــري املنــاو :ملح ـق يضــاج إىل املبــادت التوجيهيــة التقنيــة اخلاملــة بعمليــة
خطة التكيف الوانية .متاح علا الرابط
>.<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/supplement_nap_wmo_cop21.pdf
( )32اعتمد مؤمتر األاراج مقررا بشأن ذه املسألة (املقرر /10م أ.)21-
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ت سع ا -تأثير تنفير تدابير التصد 
(البند  9من جدول األعمال)

ألف -المنتدى وبر ع العمل

(البند الفرعت (9أ) من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -34نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثانيـة .واتفقـا يئـة املشـورة جلسـتها األوىل علـا النظـر ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول
األعمال بالقرتان مع البند الفرعـت (12أ) مـن جـدول أعمـال يئـة التنفيـذ إاـار فريـق اتصـال
يتشارك رئاستا كل من رئيسة يئة املشورة ورئيس يئة التنفيـذ السـيد أمينـا يوفـو (فيجـت).
و اجللسة الثانية نظرت يئة املشورة الستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا(.)33
 -2االستنت ج ن
 -35أحااــا يئــة التنفيــذ و يئــة املشــورة علم ـا باملعلومــات املقدمــة مــن األا ـراج( )34بشــأن
موامللة ورع برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وارائق تنفيذه.
 -36ونظ ـ ــرت يئ ـ ــة التنفي ـ ــذ و يئ ـ ــة املش ـ ــورة ن ـ ــو مش ـ ــرومل املق ـ ــرر ال ـ ـوارد مرف ـ ــق الوثيق ـ ــة
 FCCC/SB/2015/L.2بشأن املنتدى املعـل بتـأثري تنفيـذ تـدابري التصـدي وبرنـامج العمـل املتعلـق ـذا
التأثري إىل جانب املعلومات املقدمة من األاراج علا النحو املشار إليا الفقرة  35أعاله.
 -37وأوملا يئة التنفيذ و يئة املشورة مبشـرومل مقـرر( )35بشـأن ـذه املسـألة لكـت ينظـر فيـا
مؤمتر األاراج ويعتمده دورتا ا ادية والعشرين(.)36

__________

( )33مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SB/2015/L.6
( )34متاحة البوابة اإللكرتونية لتقدت التقارير العنوان التا :
<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat

>.eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
( )35مرفق بالوثيقة .FCCC/SB/2015/L.6
( )36لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة انظر املقرر /11م أ.21-
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ب ء -المس ئل المتعلقة ب لفقرة  3ا الم ة  2ا بروتوكول كيوتو
(البند الفرعت (9ب) من جدول األعمال)

المداوالن
 -38نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
ــذا البنــد
والثانيــة .واتفقــا يئــة املشــورة جلســتها األوىل علــا النظــر خــالل ــذه الــدورة
الفرعــت بــالقرتان مــع البنــد الفرعــت (9أ) مــن جــدول أعمالــا والبنــد الفرعــت (12أ) مــن جــدول
أعمال يئـة التنفيـذ بنـاء علـا اقـرتاح مـن الرئيسـة .و اجللسـة ذاهتـا اتفقـا يئـة املشـورة أيضـا
علــا أن جتـري الرئيسـة مشــاورات مــع األاـراج املهتمــة بشــأن كيفيــة تنــاول ــذا البنــد الفرعــت
الدورة الرابعة واألربعني ليئة املشورة .و اجللسة الثانية اتفقا يئـة املشـورة علـا مواملـلة النظـر
دورهتا الرابعة واألربعني الكيفية الر ميكن ا تناول ذا البند الفرعت من جدول األعمال.

ع را -القض ي المنهجية بموجب االتف قية

(البند  10من جدول األعمال)

ألف -نهجي ر ن اإلبررال عررا المعلو ر ن الم ليررة ررا ج ررب األط ررا المدرجررة ر
المر ا األول لاتف قية
(البند الفرعت (10أ) من جدول األعمال)

المداوالن
 -39نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثانيـة .واتفقـا يئـة املشـورة جلسـتها األوىل علـا النظـر ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول
األعمال إاار فريق اتصال يشرتك رئاستا كل من السـيد رودجـر دنغـان (نيوزيلنـدا) والسـيد
سيل نافو (ما ) .و اجللسة الثانية أوملا يئة املشـورة مبشـرومل مقـرر( )37بشـأن ـذه املسـألة
كت ينظر فيا مؤمتر األاراج ويعتمده دورتا ا ادية والعشرين(.)38

__________

( )37مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBSTA/2015/L.22
( )38لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة انظر املقرر /9م أ.21-
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ب ء -واجهة بي ن غ زان الد يئة

(البند الفرعت (10ب) من جدول األعمال)

المداوالن
 -40نظرت يئة املشورة ذا البند الفرعت من جدول األعمال جلسـتها األوىل وقـررت
إرجاء النظر ذا البند الفرعت من جدول األعمال إىل دورهتا الرابعة واألربعني.

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

 -1المداوالن
 -41نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثاني ـ ــة .وكان ـ ــا معرور ـ ــة عليه ـ ــا الوثيق ـ ــة  )39(FCCC/SBSTA/2015/MISC.5 .واتفق ـ ــا يئ ـ ــة
املشــورة جلســتها األوىل علــا أن ُجتــري الرئيســة مشــاورات مــع األاـراج املهتمــة بشــأن ــذه
املســألة وتعــرض مشــرومل اســتنتاجات علــا يئــة املشــورة جلســتها الثانيــة حيــث نظــرت يئــة
()40
الستنتاجات التالية واعتمدهتا .
املشورة
 -2االستنت ج ن
 -42أحااـا يئـة املشـورة علمـا باملعلومـات الـواردة مـن أمـانر منظمـة الطـريان املـدين الــدو
واملنظمة البحرية الدولية عن أعمالما اجلاريـة بشـأن معاجلـة مسـألة النبعاثـات النامجـة عـن الوقـود
املســتخدم الط ـريان والنقــل البحــري الــدوليني( )41وبالتقــدم الــذي أبلغتــا عنــا ــذا الصــدد
ولحظا اآلراء الر أعربا عنها األاراج بشأن ذه املعلومات.
 -43ودعا يئة املشورة أمانر منظمة الطريان املدين الـدو واملنظمـة البحريـة الدوليـة إىل أن
تواملال تقدت تقارير عن العمل املتصل ذه املسألة الدورات املقبلة ليئة املشورة.

__________

( )39البيانات الفتتاحية واخلتامية مبا فيها بيانات منظمة الطريان املدين الدو واملنظمة البحرية الدوليـة وجمموعـة مـن
األاـراج الـر البـا أن تُــدرج بياناهتـا ذات الصـلة تقريــر الـدورة متاحـة البوابــة اإللكرتونيـة لتقـدت التقــارير
العنوان التا .<http://unfccc.int/5900> :
( )40مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBSTA/2015/L.16
( )41علا النحو الوارد الوثيقة .FCCC/SBSTA/2015/MISC.5
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ح

عشر-

القض ي المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو

(البند  11من جدول األعمال)

ألف -ا عك سر ن تنفيررر المقرررران ررا /2ف أإ 7-إل ر /4ف أإ 7-والمقرررر /1ف أإ8-
علر المقرررران السر بقة المتعلقرة ب لقضر ي المنهجيررة المرتبطرة ببروتوكررول كيوتررو،
بم يه تلك المتصلة ب لموا  5و 7و 8ا بروتوكول كيوتو
(البند الفرعت (11أ) من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -44نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثانيـة .واتفقـا يئـة املشـورة جلسـتها األوىل علـا النظـر ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول
األعمال إاار فريق اتصال يشرتك رئاستا السيد غيلريمت دو برادو ليما (ال ازيـل) والسـيدة
أنك ـ ــت ريول ـ ــد (أملاني ـ ــا) .و اجللس ـ ــة الثاني ـ ــة نظ ـ ــرت يئ ـ ــة املش ـ ــورة الس ـ ــتنتاجات التالي ـ ــة
واعتمدهتا(.)42
 -2االستنت ج ن
 -45بناء علا الب من مؤمتر األاراج العامل بوملفا اجتمـامل األاـراج بروتوكـول كيوتـو
(مـ ـؤمتر األاراج/اجتم ــامل األاـ ـراج)( )43وامل ــلا يئ ــة املش ــورة عمله ــا بش ــأن تقي ــيم ومعاجل ــة
انعكاس ـ ــات تنفي ـ ــذ املق ـ ــررات م ـ ــن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-واملق ـ ــرر /1م أإ 8-عل ـ ــا املق ـ ــررات
السـابقة املتعلقـة بالقضــايا املنهجيـة املرتبطـة ب وتوكــول كيوتـو مبـا فيهــا تلـك املتصـلة بــاملواد  5و7
و 8من بروتوكول كيوتو.
 -46وفرغ ــا يئ ــة املش ــورة م ــن أعمال ــا بش ــأن املس ــائل املش ــار إليه ــا الفق ــرة  45أع ــاله
ووافقــا علــا أن حتيــل إىل م ـؤمتر األاـراج/اجتمــامل األاـراج نصــو مشــاريع املقــررات املتعلقــة
بانعكاسـ ــات تنفيـ ــذ املقـ ــررات مـ ــن /2م أإ 7-إىل /4م أإ 7-واملقـ ــرر /1م أإ 8-علـ ــا املقـ ــررات
السـابقة املتعلقـة بالقضــايا املنهجيـة املرتبطـة ب وتوكــول كيوتـو مبـا فيهــا تلـك املتصـلة بــاملواد  5و7
و 8مــن بروتوكــول كيوتــو للنظــر فيهــا واعتماد ــا مــن قبــل م ـؤمتر األا ـراج/اجتمــامل األا ـراج
دورتا ا ادية عشرة(.)44
 -47ووافقـ ـ ـ ــا يئـ ـ ـ ــة املشـ ـ ـ ــورة دورهتـ ـ ـ ــا الثانيـ ـ ـ ــة واألربعـ ـ ـ ــني علـ ـ ـ ــا أن حتيـ ـ ـ ــل إىل م ـ ـ ـ ـؤمتر
األاراج/اجتمامل األاراج مشرومل مقرر بشأن ال نامج التدرييب ألعضاء أفرقة خـ اء السـتعراض
__________

( )42مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة  FCCC/SBSTA/2015/L.27و Add.1و.Add.2
( FCCC/KP/CMP/2014/9 )43الفقرة .34
( )44لالاالمل علا النصو بصيغتها املعتمدة انظر املقررين /3م أإ 11-و/4م أإ.11-
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املشاركني الستعرارات السنوية مبوجب املادة  8من بروتوكول كيوتو للنظر فيا واعتماده من
قبل مؤمتر األاراج/اجتمامل األاراج دورتا ا ادية عشرة(.)45

ب ء -تطلبر ر ن المح س رربة واإلب ررال واالس ررتعراض الخ ف ررة بر ر ألطرا المدرج ررة ر ر
المر ررا األول لاتف قيررة ررا و الت ر اف كم ر بتحديررد اال بع ث ر ن وخفضرره ر
ترة االلت اف ال ية
(البند الفرعت (11ب) من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -48نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثانيـة .واتفقـا يئـة املشـورة جلسـتها األوىل علـا النظـر ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول
األعم ــال إا ــار فري ــق اتص ــال يش ــرتك رئاس ــتا الس ــيد دو ب ـرادو ليم ــا والس ــيدة ريول ــد .و
()46
الستنتاجات التالية واعتمدهتا .
اجللسة الثانية نظرت يئة املشورة
 -2االستنت ج ن
 -49وامللا يئة املشورة نظر ا متطلبات احملاسبة واإلبالغ والستعراض اخلاملة بـاألاراج
املدرجة املرفق األول لالتفاقية مـن دون التـزام كمـت بتحديـد النبعاثـات وخفضـها فـرتة اللتـزام
الثانية ل وتوكول كيوتو علا حنو ما اتفق عليا الدورة ا ادية واألربعني ليئة املشورة(.)47
 -50وإذ تشري يئة املشورة إىل تنـاول ـذه املسـائل بصـورة كافيـة إاـار املقـررين /3م أإ11-
و/4م أإ 11-فهت ترى أن عملها إاار ذا البند الفرعت من جدول األعمال قد استُكمل.

الفرع زا (الم ة  ،3الفقرة  7كرررا ث ير ام را تعرديل
جيم -إيض ح النص الوار
الدوح ررة لبروتوك ررول كيوت ررو ،وال س رريم المعلو ر ر ن المق رررر اس ررتخدا ه لتحدي ررد
" توسط اال بع ث ن السنوية للسنوان الر اث األولر را تررة االلتر اف السر بقة" 
(البند الفرعت (11ج) من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -51نظ ــرت يئ ــة املش ــورة
والثانيـة .واتفقـا يئـة املشـورة

ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
جلسـتها األوىل علـا النظـر ـذا البنـد الفرعـت مـن جــدول

__________

( )45لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة انظر املقرر /5م أإ.11-
( )46مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBSTA/2015/L.28
( FCCC/SBSTA/2014/5 )47الفقرة .83
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األعم ــال إا ــار فري ــق اتص ــال يش ــرتك رئاس ــتا الس ــيد دو ب ـرادو ليم ــا والس ــيدة ريول ــد .و
()48
الستنتاجات التالية واعتمدهتا .
اجللسة الثانية نظرت يئة املشورة
 -2االستنت ج ن
 -52تلبيـ ـةا لطل ــب مـ ـؤمتر األاراج/اجتم ــامل األاـ ـراج دورت ــا العاش ــرة( )49وامل ــلا يئ ــة
املشــورة نظر ــا املســائل املتعلقــة بقيضــاح الــنو الـوارد الفـرمل زاي (املــادة  3الفقــرة  7مكــررا
ثانيـ ـا) م ــن تع ــديل الدوح ــة ل وتوك ــول كيوت ــو ول س ــيما املعلوم ــات املق ــرر اس ــتخدامها لتحدي ــد
"متوسط النبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فرتة اللتزام السابقة".
 -53وأنــا يئــة املشــورة عملهــا بشــأن ــذا البنــد الفرعــت مــن جــدول األعمــال .وأوملــا
مبشرومل مقرر خبصو ذه املسألة لكت ينظر فيـا مـؤمتر األاراج/اجتمـامل األاـراج ويعتمـده
دورتا ا ادية عشرة(.)50

ال -استخداف األرا وتغيير استخداف األرا والحراجرة بموجرب الفقررتيا  3و4
 
ا الم ة  3ا بروتوكول كيوتو وبموجب رلية التنمية النظيفة
(البند الفرعت (11د) من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -54نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثانية .واتفقا يئة املشورة جلستها األوىل علا أن ُجتري الرئيسة مشاورات مع األاـراج
املهتمــة بشــأن ــذه املســألة وتعــرض مشــرومل اســتنتاجات علــا يئــة املشــورة جلســتها الثانيــة
حيث نظرت يئة املشورة الستنتاجات التالية واعتمدهتا(.)51
 -2االستنت ج ن
 -55وامل ــلا يئ ــة املش ــورة عمله ــا إا ــار برن ــامج العم ــل املش ــار إلي ــا الفق ــرة  6م ــن
املقــرر /2م أإ 7-للنظــر ارائــق وإج ـراءات أنشــطة إرــافية ممكنــة لســتخدام األرارــت وتغيــري
اســتخدام األرارــت وا راجــة إاــار آليــة التنميــة النظيفــة ولســتحداثها وتقــدت توملــية بشــأنا
حسب القتضاء.
 -56وأحااــا يئــة املشــورة علمـا بنتــائج التقيــيم الــذي أجـراه ايلــس التنفيــذي آلليــة التنميــة
النظيفـ ــة بشـ ــأن مـ ــدى انطبـ ــاق الطرائـ ــق واإلج ـ ـراءات املبيّنـ ــة املقـ ــررين /5م أإ 1-و/6م أإ1-
__________

()48
()49
()50
()51
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إلعداد مشاريع أنشـطة تشـتمل علـا جتديـد الغطـاء النبـا و ـت النتـائج الـواردة تقريـر ايلـس
التنفيذي آللية التنمية النظيفة لعام  2015املقدم إىل مؤمتر األاراج/اجتمامل األاراج(.)52
 -57و يئة املشورة إذ ذ ّكـرت بطلباهتـا السـابقة إىل األمانـة تنظـيم حلقـة عمـل( )53البـا إىل
األمانــة أن تــنظّم حلقــة عمــل أثنــاء الــدورة الرابعــة واألربعــني ليئــة املشــورة لتحديــد أن ـوامل األنشــطة
املتعلقة بتجديد الغطاء النبا الر ميكن تأ يلها بوملفها أنشطة مـن أنشـطة مشـاريع آليـة التنميـة
النظيفـة حسـب الطرائــق واإلجـراءات املبيّنـة املقــررين /5م أإ 1-و/6م أإ 1-وحتديـد ا ــالت
الــر قــد ت ـ ز فيهــا ا اج ــة إىل ورــع ارائ ــق وإج ـراءات جدي ــدة لتجديــد الغط ــاء النبــا ر ــمان ا
للسالمة البيئية آللية التنمية النظيفة.
 -58واتفقا يئة املشورة علا أن تواملل دورهتا الرابعة واألربعـني النظـر برنـامج العمـل
املشــار إليــا الفقــرة  55أعــاله بغيــة التوملــية مبشــرومل مقــرر ــذا الشــأن كــت ينظــر فيــا م ـؤمتر
األاراج/اجتمامل األاراج ويعتمده دورتا الثانية عشرة (تشرين الثاين/نوفم .)2016

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

ُّهع المختلفة
ألف -إط ر للنر ُ

(البند الفرعت (12أ) من جدول األعمال)

ُّهع غير الق ئمة عل السوق
ب ء -النر ُ

(البند الفرعت (12ب) من جدول األعمال)

جيم -ا لية الجديدة الق ئمة عل السوق

(البند الفرعت (12ج) من جدول األعمال)

المداوالن
 -59نظــرت يئــة املشــورة البن ـود الفرعيــة ((12أ) و(ب) و(ج)) مــن جــدول األعمــال
جلس ــتيها األوىل والثاني ــة .واتفق ــا يئ ــة املش ــورة جلس ــتها األوىل عل ــا أن ُجت ــري الرئيس ــة
مشاورات مع األاراج املهتمة بشأن ذه املسألة وتعرض مشرومل استنتاجات علـا يئـة املشـورة
جلستها الثانية .وإذ م تـتمكن اليئـة الفرعيـة مـن التوملـل إىل اتفـاق بشـأن ـذه املسـألة فقـد
اتفقــا جلســتها الثاني ـة علــا النظــر ــذه البن ـود الفرعي ـة دورهتــا الرابعــة واألربعــني وفق ـا
للمادة  16من مشرومل النظام الداخلت املعمول با . 

__________

( FCCC/KP/CMP/2015/5 )52الفقرات .123-121
( FCCC/SBSTA/2013/3 )53الفق ـ ـ ـ ـ ــرة 144؛  FCCC/SBSTA/2013/5الفق ـ ـ ـ ـ ــرة 109؛ FCCC/SBSTA/2014/2
الفقرة .151
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ث لث عشر-

تق رير األ شطة األخرى 

(البند  13من جدول األعمال)

ألف -التقرير ررر السر ررنو عر ررا االسر ررتعراض التقن ر ر للمعلو ر ر ن المبل ر ر عنه ر ر بموجر ررب
االتف قي ررة يمر ر يتص ررل بتقر ر رير ت رررة الس ررنتيا والباغر ر ن الوطني ررة المقد ررة ررا
األطرا المدرجة المر ا األول لاتف قية
(البند الفرعت (13أ) من جدول األعمال)

المداوالن
 -60نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال
الوثيقة .FCCC/SBSTA/2015/INF.5
وأحااا علم ا باملعلومات الواردة

جلس ــتها األوىل.

ب ء -التقرير السنو عا االستعراض التقنر لقروائم جرر غر زان الد يئرة المقد رة را
األطرا المدرجة المر ا األول لاتف قية 
(البند الفرعت (13ب) من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -61نظرت يئة املشورة ذا البند الفرعت مـن جـدول األعمـال جلسـتها األوىل .وكـان
معرور ـا عليهــا الوثيقــة  .FCCC/SBSTA/2015/INF.9واتفقــا يئــة املشــورة جلســتها األوىل
علــا النظــر ــذا البنــد الفرعــت مــن جــدول األعمــال إاــار مشــاورات غــري رتيــة يشــرتك
) .و اجللسة الثانيـة نظـرت
تيسري ا السيدة ريتا بيبا (فنلندا) والسيد واشنطن زاكاتا (زمبابوي 
()54
الستنتاجات التالية واعتمدهتا .
يئة املشورة
 -2االستنت ج ن
 -62أحااا يئة املشورة علمـا بـالتقرير السـنوي عـن السـتعراض التقـل لقـوائم جـرد غـازات
الدفيئ ـ ـ ـ ــة املقدم ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن األاـ ـ ـ ـ ـراج املدرج ـ ـ ـ ــة املرف ـ ـ ـ ــق األول لالتفاقي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـوارد الوثيق ـ ـ ـ ــة
.FCCC/SBSTA/2015/INF.9
 -63واختتمــا يئــة املشــورة نظر ــا استعرارــات عــام  2016التقنيــة لقـوائم جــرد غــازات
الدفيئة املقدمة من األاراج املدرجة املرفق األول لالتفاقيـة وأوملـا مبشـرومل مقـرر بشـأن ـذه
املسألة كت ينظر فيا مؤمتر األاراج ويعتمده دورتا ا ادية والعشرين(.)55
__________

( )54مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة .FCCC/SBSTA/2015/L.21
( )55لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة انظر املقرر /20م أ.21-

22

GE.16-01196

FCCC/SBSTA/2015/5

جيم -التقريررر السررنو عرا االسررتعراض التقنر لقرروائم جررر غر زان الد يئررة وغير ر ررا
المعلو ن المقد ة ا األطرا المدرجرة ر المر را األول لاتف قيرة و قر ا لمر

الم ة  ،1الفقرة  ،7ا بروتوكول كيوتو
و حد
(البند الفرعت (13ج) من جدول األعمال)

 -1المداوالن
 -64نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال جلس ــتيها األوىل
والثاني ـ ــة .وك ـ ــان معرور ـ ـ ا عليه ـ ــا الوثيق ـ ــة  .FCCC/SBSTA/2015/INF.10/Rev.1واتفق ـ ــا يئ ـ ــة
املش ــورة جلسـ ــتها األوىل عل ــا النظـ ــر ـ ــذا البن ــد الفرعـ ــت مـ ــن ج ــدول األعمـ ــال إاـ ــار
مشاورات غري رتية يشـرتك تيسـري ا السـيدة بيبـا والسـيد زاكاتـا .و اجللسـة الثانيـة نظـرت
()56
الستنتاجات التالية واعتمدهتا .
يئة املشورة
 -2االستنت ج ن
 -65أحااـ ــا يئـ ــة املشـ ــورة علم ـ ـا بـ ــالتقرير السـ ــنوي عـ ــن السـ ــتعراض التقـ ــل لق ـ ـوائم جـ ــرد
غــازات الدفيئــة وغري ــا مــن املعلومــات املقدمــة مــن األا ـراج املدرجــة املرفــق األول وفق ـا ملــا
ـ ـ ــو حمـ ـ ــدد املـ ـ ــادة  1الفقـ ـ ــرة  7مـ ـ ــن بروتوكـ ـ ــول كيوتـ ـ ــو علـ ـ ــا النحـ ـ ــو ال ـ ـ ـوارد الوثيقـ ـ ــة
.FCCC/SBSTA/2015/INF.10/Rev.1
 -66واختتمــا يئــة املشــورة نظر ــا استعرارــات عــام  2016التقنيــة لقـوائم جــرد غــازات
الدفيئ ــة والتق ــارير األولي ــة لف ــرتة اللت ـ ـزام الثاني ــة ال ـ ـواردة م ــن األا ـ ـراج املدرج ــة املرف ــق األول
لالتفاقيــة والــر ــت أا ـراج أيض ـا بروتوكــول كيوتــو وأوملــا مبشــرومل املقــرر ال ـوارد الوثيقــة
 FCCC/SBSTA/2015/L.30/Add.1بشـ ــأن ـ ــذه املسـ ــألة للنظـ ــر فيـ ــا واعتمـ ــاده مـ ــن قبـ ــل م ـ ـؤمتر
األاراج/اجتمامل األاراج دورتا ا ادية عشرة(.)57

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

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

المداوالن
 -67نظ ــرت يئ ــة املش ــورة ــذا البن ــد الفرع ــت م ــن ج ــدول األعم ــال
الوثيقة .FCCC/SBSTA/2015/INF.4
وأحااا علم ا باملعلومات الواردة

جلس ــتها األوىل.

__________

( )56مشرومل الستنتاجات املقدم الوثيقة  FCCC/SBSTA/2015/L.30و.Add.1
( )57لالاالمل علا النو بصيغتا املعتمدة انظر املقرر /10م أإ.11-
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رابع عشر -س ئل أخرى

(البند  14من جدول األعمال)

المداوالن
 -68نظــرت يئــة املشــورة
إاار ذا البند.
مسائل
خ

ــذا البنــد مــن جــدول األعمــال

جلســتها األوىل .م تُـثــر أي

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

 -1ا ث ر المترتبة

اإل ارة والمي ا ية

اجللس ــة الثاني ــة ليئ ــة املش ــورة ق ــدم ممث ــل ع ــن األمان ــة تقييمـ ـا أوليـ ـا مل ــا يرتت ــب عل ــا
-69
الس ــتنتاجات املعتم ــدة خ ــالل ال ــدورة م ــن آث ــار إداري ــة ومتعلق ــة بامليزاني ــة وذل ــك وفق ـ ا ألحك ــام
املادة  15من مشرومل النظام الداخلت الساري.
 -70وأخطــرت األمانــة األا ـراج بــأن عــددا مــن األنشــطة الناشــئة عــن املفاورــات الــر جــرت
أثنـ ــاء ال ـ ــدورة يسـ ــتدعت ت ـ ــوفري األمانـ ــة للمزي ـ ــد مـ ــن ال ـ ــدعم ويتطلـ ــب بالت ـ ــا م ـ ـوارد إر ـ ــافية
عام  2016وذلك زياد اة علا امليزانية األساسية للفرتة  2017-2016علا النحو املفصل أدناه:
ـيتوجب تـوفري
(أ)
إاار البند  4من جـدول األعمـال "تقريـر جلنـة التكيـف" س ّ
متويل قدره  1.95مليون يورو فرتة السـنتني  2017-2016لتغطيـة التكـاليف املتصـلة بـدعم
تنفيذ خطة عمل جلنة التكيف .ولعلم األاراج ذا التمويل و التمويل ذاتا املطلوب إاـار
البند  8من جدول أعمال جلنة التنفيذ؛
إاار البند (10أ) من جدول األعمال "منهجيات اإلبالغ عن املعلومـات
(ب)
املالية من جانب األاراج املدرجة املرفق األول لالتفاقية" اُلب إىل األمانة أن تنقح التطبيـق
اإللكرتوين لإلبالغ املستخدم للشكل اجلدو املوحد وأن تدخل حتسينات حمددة علا ال نـامج
ا اسويب للواجهة البينية لبيانات تقارير فرتة السنتني وتستكشف سبل إنشاء وملالت إلكرتونية
لل ـربط ب جميــات ومنصــات اإلبــالغ األخــرى تيس ـريا لســترياد وتصــدير البيانــات املتعلقــة بعنصــر
النشا  .وتُقدَّر تكاليف ذه األنشطة مببلا قدره  140 000
يورو؛
إاار البند (13ج) من جدول األعمـال "التقريـر السـنوي عـن السـتعراض
(ج)
التقــل لقـوائم جــرد غــازات الدفيئــة وغري ــا مــن املعلومــات املقدمــة مــن األاـراج املدرجــة املرفــق
ـيتوجب
األول لالتفاقي ــة وفقـ ـ ا مل ــا ــو حم ــدد امل ــادة  1الفق ــرة  7م ــن بروتوك ــول كيوتـ ـو" س ـ ّ
تــوفري متويــل قــدره  325 000يــورو لتغطيــة تكــاليف األنشــطة احملــددة الــر اُلــب إىل األمانــة أن
تضطلع ا.
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 -71ومجيع ذه املبالا ت مبالا أوليـة تسـتند إىل املعلومـات املتاحـة وقـا نشـر ـذا التقريـر.
سيتوجب توفري متويل إرا مبا قدره  2.42مليون يورو لتغطية تكاليف ذه األنشطة.
وإمجالا
ّ

 -72ولحظـ ــا األمانـ ــة أيض ـ ـ ا أن بعـ ــمل السـ ــتنتاجات الـ ــر اعتمـ ــدهتا يئـ ــة املشـ ــورة وبعـ ــمل
املقررات الر اقرتحتها ذه الدورة سيرتتب عليها انعكاسـات علـا امليزانيـة تتجـاوز عـام .2017
أما بالنسبة لالحتياجات من املوارد لفـرتة السـنتني  2019-2018فسـيجري استعرارـها سـياق
اإلجراءات املتبعة للميزانية.
 -2إغاق الدورة وتقرير الدورة
اجللســة الثانيــة نظــرت يئــة املشــورة مشــرومل تقريــر الــدورة( )58واعتمدتــا وأذنــا
-73
للمقــرر أن يقــوم مبســاعدة مــن األمانــة وبتوجيــا مــن الرئيس ـة بقمتــام التقريــر عــن الــدورة وإتاحتــا
جلميع األاراج.
 -74و اجللســة نفســها أدىل ببيانــات ختاميــة ممثلــو  10أا ـراج كــان مــن مجلتهــا بيانــات
باســم ايموعــة األفريقيــة وحتــالف الــدول اجلزريــة الصــغرية وجمموعــة ال  77والصــني وجمموعــة
الســالمة البيئيــة والحتــاد األورويب والــدول األعضــاء فيــا البــالا عــدد ا  28وأقــل البلــدان و ـوا
وايموع ــة اجلامع ــة .وأدىل ببيان ــات أيضـ ـا ممثل ــو منظم ــات غ ــري حكومي ــة بيئي ــة ومنظم ــات غ ــري
حكومية تعني باملزارعني ومنظمات غري حكومية تعني بالشباب(.)59
 -75وقب ــل أن ختت ــتم الرئيس ــة دورهت ــا األخ ــرية بص ــفتها تل ــك أش ــاد ممث ــل ع ــن رئاس ــة مـ ـؤمتر
األاـراج مبــا قامــا بــا مــن عمــل دهوب ومــا حققتــا مــن نتــائج متميــزة خــالل فــرتة زمنيــة قصــرية
جدا .وأعربا الرئيسة عـن الشـكر جلميـع األاـراج وامليسـرين وفريـق يئـة املشـورة علـا مـا قـدموه
من دعم .

__________

(.FCCC/SBSTA/2015/L.15 )58
( )59مجيع البيانات اخلتامية متاحة علا الرابط التا :
<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat

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