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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٦-١ليما، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
   جدول األعمالإقرار

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

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

  .تعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معهبرنامج عمل نريويب امل  -٣
 .تقرير جلنة التكيف  -٤

التقرير السنوي املشترك للجنـة      :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا       -٥
  .التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
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ة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور        إرشادات منهجية بشأن أنشط     -٦
الغابات ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيـز خمزونـات            

  .كربون الغابات يف البلدان النامية
  .آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  -٧
  :لم واالستعراضاملسائل املتعلقة بالع  -٨

  تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛  )أ(  
  ؛البحوث واملراقبة املنهجية  )ب(  
  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   )ج(  

  :التصديتأثري تنفيذ تدابري   -٩
  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(  
  .روتوكول كيوتو من ب٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   )ب(  

  :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١٠
تنقيح املبادئ التوجيهية السـتعراض تقـارير فتـرة        املتعلق ب برنامج العمل     )أ(  

السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلـرد الوطنيـة،            
  املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف؛

درجة يف املرفق   علومات املالية من جانب األطراف امل     منهجيات اإلبالغ عن امل     )ب(  
  األول لالتفاقية؛

  املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون؛  )ج(  
  .االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )د(  

  :والقضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوت  -١١
 ٨-م أإ /١  واملقرر ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ تنفيذ املقررات من     انعكاسات  )أ(  

املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،        على  
   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥مبا فيها تلك املتصلة باملواد 

من تعديل  )  مكرراً ثانياً  ٧ة  ، الفقر ٣املادة  ( النص الوارد يف الفرع زاي       إيضاح  )ب(  
الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر اسـتخدامها لتحديـد           

  ؛"متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة"
 ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           )ج(  

   بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛ من٣ من املادة ٤و
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 إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد هبا غابات آيلة لالستنفاد انعكاسات  )د(  
  .ضمن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

  : السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقيةاآلليات  -١٢
  ج املختلفة؛إطار للنُُّه  )أ(  
  النُُّهج غري القائمة على السوق؛  )ب(  
  .اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(  

برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثـات علـى نطـاق               -١٣
  . املتقدمة األطرافللبلداناالقتصاد 

  :تقارير األنشطة األخرى  -١٤
التقين للمعلومات املبلغ عنـها مبوجـب       التقرير السنوي عن االستعراض       )أ(  

االتفاقية فيما يتصل بتقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية املقدمـة مـن            
  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمـة             )ب(  
  لالتفاقية؛من األطراف املدرجة يف املرفق األول 

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة وغريهـا             )ج(  
من املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت           

 مـن   ٧ من املادة    ١أطراف يف بروتوكول كيوتو مبوجب الفقرة       اً  هي أيض 
  .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -١٥
  .الق الدورة وتقرير الدورةإغ  -١٦

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
، الـدورة احلاديـة   )سـوازيلند (سيفتتح الرئيس، السيد إميانويل دوميساين دالميين      -١

 كانون  ١يوم االثنني   ) اهليئة الفرعية (واألربعني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       
  .٠٠/١٣ يف الساعة ٢٠١٤رب ديسم/األول
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  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
 - الذي أعّدته األمينة التنفيذية باتفاق مع الرئيس -سُيعرض جدول األعمال املؤقت   -٢

 .من أجل إقراره

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ١يف الفترة مـن     ستعقد الدورة احلادية واألربعون للهيئة الفرعية       : معلومات أساسية   -٣

وسُتنشر يف الصفحة الشبكية اخلاصة بالدورة معلوماٌت       . ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ٦إىل  
وُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل تلـك الـصفحة الـشبكية            .)١(مفصلة عن تنظيم أعماهلا   

ات بانتظـام بـشاش    وإىل االستعانة   والربنامج اليومي لفترة الدورة،    )٢(واجلدول الزمين العام  
وستحال . الدارة التلفزيونية املغلقة لالطالع على اجلدول الزمين احملّدث ألعمال اهليئة الفرعية          

البنود اليت ال ختتتم يف الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية إىل الدورات الالحقـة للنظـر     
قـصوى مـن    ومن أجل حتقيق االستفادة ال    . ملشروع النظام الداخلي املعمول به    وفقاً  فيها،  

الوقت املخصص للمفاوضات وضمان اختتام أعمال الدورة يف الوقت احملدد، ميكن لرؤساء             
لكسب الوقت فيما يتصل بتنظيم االجتماعات      اً  اهليئات أن يقترحوا بالتشاور مع األطراف هنج      

وحتديد جدوهلا الزمين خالل الدورة، مع مراعاة االستنتاجات ذات الصلة الصادرة عن اهليئـة              
  .)٣(فرعية للتنفيذال
 :وستنظّم األنشطة التالية باالقتران مع الدورة  -٤

 .)٤(٢٠١٥-٢٠١٣االجتماع الرابع حلوار اخلرباء املنظّم بشأن استعراض الفترة   )أ(  

نشاط خاص باهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ بـشأن التقريـر               )ب(  
  .)٥( اهليئةالتوليفي لتقرير التقييم اخلامس الصادر عن

 .ستدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء  -٥

FCCC/SBSTA/2014/3 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 <www.unfccc.int/8499> معلومات أخرى

__________ 

)١( <www.unfccc.int/8499>. 
)٢( <http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/cop20cmp10_overview_schedule.pdf>. 
)٣( FCCC/SBI/2014/8 ٢٢١-٢١٨، الفقرات. 
 . أدناه٣٩انظر الفقرة  )٤(
 . أدناه٢٧انظر الفقرة  )٥(
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  
 احلايل  نائب الرئيس  ويظل. ها اهليئة الفرعية نائب رئيس    تخبستن: معلومات أساسية   -٦

هلذا  يف ترشيح نساء     فعلية بصورةواألطراف مدعوة إىل النظر     .  خلفه انتخابيف منصبه حىت    
  .نتخايبالملنصب اا
 املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو،     خبصوص مهامها    الفرعية عندما متارس اهليئة  و  - ٧

يف االتفاقية ولكنها غري طرف، اً ضاء مكتبها ميثل دولة طرفيستعاض عن أي عضو من أع
يف الوقت، يف بروتوكول كيوتو بعضو إضايف تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من  يف ذلك
  .بينها
انتخاب نائب رئيسها يف أقرب فرصة ممكنة       إىل  ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  - ٨

  يف مكتبها  إضايفعضو  انتخاب  إىل  ر، ستدعى   إذا لزم األم  و. بعد االنتهاء من املشاورات   
 يف بروتوكول   غري طرف  هاليحل حمل نائب الرئيس املمثل لدولة طرف يف االتفاقية ولكن         

 .كيوتو

 <www.unfccc.int/6558> معلومات أخرى

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه  -٣  
اهليئة الفرعيـة    إىل   مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة      طلب   :ات أساسية معلوم  -٩

برنامج عمل يف إطار املسائل املطروحة للبحث     مناقشة   يف دورهتا احلادية واألربعني    أن تواصل 
  .)٦(نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه

 املطلوب االضـطالع   على عدد من األنشطة      يف دورهتا األربعني  ة   اهليئة الفرعي  واتفقت  -١٠
 - أثناء الفترة املمتدة حىت الدورة اخلامسة واألربعني للهيئـة           - هبا يف إطار برنامج عمل نريويب     

معارف يسترشد هبا يف التخطيط للتكيف ويف إجراءات        من أجل مجع وحتليل ونشر معلومات و      
لنظم اإليكولوجية،  با ما يتصل لوطين ودون الوطين، ال سيما في      اإلقليمي وا  التكيف على الصعيد  

 .)٧( والصحة،واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية

ت للـدورة ومواصـلة     ّدِعلنظر يف الوثائق اليت أُ    إىل ا ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -١١
 الـنظم    مـسائل   إىل إضـافة (  يف إطار برنامج عمل نريويب     تناوهلا اليت ينبغي    املسائلمناقشة  

 ). والصحة،اإليكولوجية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية

__________ 

 .١٩-م أ/١٧ من املقرر ٦الفقرة  )٦(
)٧( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٩، الفقرة. 
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FCCC/SBSTA/2014/4 Synthesis report on methods and tools for, and good 
practices and lessons learned relating to adaptation 
planning processes addressing ecosystems, human 
settlements, water resources and health, and good 
practices and lessons learned related to processes and 
structures for linking national and local adaptation 
planning. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/INF.15 Progress made in implementing activities under the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/MISC.8 Good practices in and lessons learned from national 
adaptation planning. Submissions from Parties and 
Nairobi work programme partner organizations 

 <www.unfccc.int/8036> معلومات أخرى

  تقرير جلنة التكيف  -٤  
ر األطراف يف دورتـه الـسابعة       بالطلب الصادر عن مؤمت      عمالً :معلومات أساسية   -١٢

اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة         طريـق  ، عن ؤمترامل جلنة التكيف إىل     ، تقدم )٨(عشرة
أداء مهامهـا   و اأنشطتهعن  اً  ، تقرير )اهليئتان الفرعيتان (ة الفرعية للتنفيذ    والتكنولوجية واهليئ 

  . من املعلومات ذات الصلة الناشئة عن عملها ذلك وغرياتوصياهتوإرشاداهتا و

 عملـها   على مواصلة   مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة جلنة التكيف        عشّجو  -١٣
طط التكيف الوطنية،   خب فيما يتعلق األطراف، ال سيما     إىل   واملشورة التقين تقدمي الدعم    بشأن

 والتآزر مع اهليئـات     االتساق مزيد من     حتقيق  تنفيذ خطة عملها إىل     سياق السعي يف على  و
 .)٩( االتفاقيةيف إطار املعنيةوالربامج األخرى 

 إىل االضـطالع ودعت اهليئتان الفرعيتان يف الدورة األربعني لكل منهما جلنة التكيف            -١٤
  فريقأي(االتفاقية اجلارية يف إطار العمليات األخرى ذات الصلة     بالتعاون مع   بعدد من األنشطة    

وترد معلومـات   ).  وبرنامج عمل نريويب   ،خطط العمل الوطنية  و اً،اخلرباء املعين بأقل البلدان منو    
 .)١٠(توصيات يف تقرير جلنة التكيفما يتصل هبا من عن التقدم احملرز يف هذه األنشطة و

شروع والتوصية مب لنظر يف تقرير جلنة التكيف       اهليئتان الفرعيتان إىل ا    ستدعى: اإلجراء  -١٥
 . يف دورته العشرين ينظر فيه مؤمتر األطراف ويقره لكياستنتاجات أو مشروع مقرر 

FCCC/SB/2014/2 Report of the Adaptation Committee 

 <www.unfccc.int/6053> معلومات أخرى

__________ 

 .٩٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٨(
 .٣، الفقرة ١٩-م أ/١٦املقرر  )٩(
)١٠( FCCC/SB/2014/2. 
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التقرير السنوي املـشترك     :طوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا     ت  -٥  
  للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

اللجنـة   تعـّد    أن مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة         قرر :معلومات أساسية   -١٦
وأداء عـن أنـشطتهما     اً  تقريرتكنولوجيا املناخ     وشبكة التكنولوجيا ومركز املعنية ب التنفيذية  

 .)١١(عن طريق اهليئتني الفرعيتني إىل مؤمتر األطراف هما يقّدممهام

 والتوصـية لنظر يف التقرير السنوي املشترك      إىل ا  اهليئتان الفرعيتان ستدعى  : اإلجراء  -١٧
  .لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويقره يف دورته العشرينمبشروع مقرر 

FCCC/SB/2014/3 Joint annual report of the Technology Executive Committee 
and the Climate Technology Centre and Network for 2014 

 <ttclear.unfccc.int> معلومات أخرى

إرشادات منهجية بشأن أنشطة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة الغابـات              -٦  
 على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيـز        وتدهور الغابات ودور احلفاظ   

  خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
بلدان النامية األطراف   ال  يف دورهتا الثامنة والثالثني    دعت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -١٨

مـات عـن     معلو لتقدمي نظم هتيئة يفإىل تقدمي آرائها بشأن اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة         
 .)١٣( النظمهتيئة تلك يف تواجهها اليت عن الصعوبات و)١٢(احترامهاو  معاجلة الضماناتكيفية

تقدمي آرائها بشأن نـوع     إىل  اً   أيض  األطراف واملنظمات املراقبة    اهليئة الفرعية  دعتو  -١٩
ـ  نظـم  إىلاً   األطراف تقدميها اسـتناد    البلدان النامية واليت تستطيع   فيدة  املاملعلومات    دميتق
  .)١٤( معاجلة الضمانات واحترامها عن كيفيةمعلومات

احلاجة إىل مزيد مـن     مدى  ، يف هذه الدورة،     على أن تبحث  اهليئة الفرعية   واتفقت    -٢٠
بالغ عن كيفية معاجلة مجيع     اإل يف الشفافية واالتساق والشمولية والفعالية      لكفالة اإلرشادات
 .)١٦( أعاله١٩ و١٨ املشار إليها يف الفقرتني  التقاريرمراعاة، مع )١٥( واحترامهاالضمانات

 أثنـاء    اخلرباء املنعقد   بنتائج اجتماع  يف دورهتا األربعني  اً   الفرعية علم   اهليئة وأحاطت  -٢١
دعم تنفيذ األنـشطة    املتبعة يف   ج غري القائمة على السوق      ُهالُنباملسائل املتعلقة   بشأن  الدورة  
__________ 

 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١١(
 .٢، والتذييل األول، الفقرة )د(٧١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٢(
)١٣( FCCC/SBSTA/2013/3 ٢٩، الفقرة. 
)١٤( FCCC/SBSTA/2013/3 ٣٠، الفقرة. 
 .٦، الفقرة ١٧-م أ/١٢املقرر  )١٥(
)١٦( FCCC/SBSTA/2013/3 ٣٣، الفقرة. 
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 الدورة الثامنة   يف عقده   لب طُ  وهو اجتماع  ،١٦-م أ /١  املقرر  من ٧٠ الفقرة   املشار إليها يف  
 وطلبـت . )١٨(٢٠١٤ يونيه/ حزيران ٦قد يف بون، أملانيا، يف      ُعو )١٧(لهيئة الفرعية ل والثالثني

 .)١٩(لتنظر فيه يف دورهتا احلادية واألربعنيجتماع االعن اً أن تعد تقرير األمانة إىل اهليئة الفرعية

يف مـدى   لنظر يف الوثائق اليت أعدت للدورة و      إىل ا فرعية  ستدعى اهليئة ال  : اإلجراء  -٢٢
 أعاله، مـع    ٢٠ بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة        اإلرشاداتحاجة إىل مزيد من     وجود  
إىل مواصلة النظر يف    اً  وستدعى أيض .  أعاله ١٩ و ١٨ التقارير املشار إليها يف الفقرتني       مراعاة
 .ري القائمة على السوقج غُه الُنة بشأنمنهجيإرشادات  هتيئة

FCCC/SBSTA/2014/INF.13 Report on the in-session expert meeting on matters 
relating to non-market-based approaches to support 
the implementation of the activities in decision 
1/CP.16, paragraph 70. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/MISC.6 Views on experiences and lessons learned from the 
development of systems for providing information on 
how all the safeguards are being addressed and 
respected and the challenges faced in developing such 
systems. Submissions from developing country Parties 

FCCC/SBSTA/2014/MISC.7 Views on types of information from systems for 
providing information on how the safeguards are 
being addressed and respected and that may be 
provided by developing country Parties. Submissions 
from Parties and admitted observer organizations 

 <www.unfccc.int/4123> معلومات أخرى

  آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  -٧  
  آلية وارسو الدولية    دورته التاسعة عشرة   أنشأ مؤمتر األطراف يف    :معلومات أساسية   -٢٣

أنشأ جلنة تنفيذية لتوجيه تنفيـذ      و. )٢٠( تغري املناخ  رياتبتأثواألضرار املرتبطة   املعنية باخلسائر   
 : ما يلي اللجنةإىل، وطلب )٢١(ةآلية وارسو الدولي مهام

وأن  اهليئتني الفرعيتني،  عن طريق  ،إىل مؤمتر األطراف  اً  سنوياً  قدم تقرير تأن    )أ(  
 ؛)٢٢(صياتتعّد تو

__________ 

)١٧( FCCC/SBSTA/2013/3٤١رة ، الفق. 
 .<http://unfccc.int/8278>انظر  )١٨(
)١٩( FCCC/SBSTA/2014/2 ٤٨، الفقرة. 
 .١، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٢٠(
 .٢، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٢١(
 .٣، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٢٢(
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هـام احملـددة    تنفيـذ امل  من أجل    سنتني ملدة   ها األولية  عمل ةضع خط أن ت   )ب(  
على أن تنظر اهليئتان الفرعيتان يف تلك اخلطة يف الدورة          ،  ١٩-م أ /٢ املقرر من   ٥الفقرة   يف

 .)٢٣(ااحلادية واألربعني لكل منهم

النظـر يف تكـوين    وشرعت اهليئتان الفرعيتان يف الدورة األربعني لكل منـهما يف             -٢٤
الـدورة   النظر يف هذه املسألة يف       مواصلة وقررتا يف استنتاجاهتما  وإجراءات اللجنة التنفيذية،    
 يف مشروع املقرر الوارد يف مرفق       املدرجة، مع مراعاة العناصر     احلادية واألربعني لكل منهما   

FCCC/SB/2014/L.4 الوثيقة
)٢٤(. 

يف  و السنتنيولية ملدة    األ عملالخطة  ستدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف       : اإلجراء  -٢٥
لينظر فيه مـؤمتر األطـراف       مبشروع مقرر    ويف التوصية ،  اوإجراءاهتتنفيذية  تشكيلة اللجنة ال  

طرائق تنظـيم   ل النهائية الصيغة إقرار مؤمتر األطراف    ويقره يف دورته العشرين، على أن يتوىل      
 .ةاللجنة التنفيذيوإدارة 

FCCC/SB/2014/4 Report of the Executive Committee of the Warsaw 
International Mechanism for Loss and Damage 
associated with Climate Change Impacts 

 <www.unfccc.int/7545> and <www.unfccc.int/6056>  معلومات أخرى

  املسائل املتعلقة بالعلم واالستعراض  -٨  

  )ية الدوليةاهليئة احلكوم(تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ   )أ(  
 - من املقرر استكمال إعداد التقرير التوليفي لتقرير التقييم اخلـامس         : معلومات أساسية   -٢٦

ختفـى    وال .٢٠١٤أكتـوبر مـن عـام       /تشرين األول   يف -وهو العنصر النهائي من التقرير      
يف إطار   يف العمل اجلاري     تصبأن  تقرير التقييم اخلامس إذ من شأهنا       املعلومات الواردة يف     أمهية

       ، ٢٠١٥-٢٠١٣  الفتـرة  جدول أعمال اهليئة الفرعية، مبا يف ذلـك اسـتعراض          من   عدة بنود 
جـدول األعمـال وكـذلك يف       من  بنود  يف إطار تلك ال    ى التقرير حمتويف  النظر   جيريأنه  اً  علم
 .نهاج ديربان للعمل املعززمبالفريق العامل املخصص املعين أعمال  إطار

ة قد ُعرضـت   الدولية احلكوميالتابعة للهيئةت األفرقة العاملة الثالثة     مسامهاوكانت    -٢٧
ضمن أنشطة خاصـة للهيئـة      لهيئة الفرعية   ل  سياق الدورتني التاسعة والثالثني واألربعني     يف

وستعرض رئاسة اهليئة احلكومية الدولية أهم اسـتنتاجات         .الفرعية واهليئة احلكومية الدولية   
__________ 

/       آذار ٢٨ إىل   ٢٥، عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها األول يف الفتـرة مـن            ٩، الفقرة   ١٩-م أ /٢املقرر   )٢٣(
 .، وُعقد االجتماع بشقيه يف بون     ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٨ إىل   ١٧ واستأنفته يف الفترة من      ٢٠١٤مارس  
 .<www.unfccc.int/8107> and <www.unfccc.int/8464>انظر 

)٢٤( FCCC/SBSTA/2014/2 ٩٤ و٩٣، الفقرتان. 
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 الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية، ضمن نشاط خاص مشترك          تقرير التقييم اخلامس يف   
بني اهليئة الفرعية واهليئة احلكومية الدولية، ويف الدورة العشرين ملؤمتر األطـراف والـدورة              

مـؤمتر  ( كيوتـو    العاشرة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول         
 ).طرافاجتماع األ/األطراف

 النظر يف هذه املسألة واختاذ املزيد من اخلطوات،         إىلستدعى اهليئة الفرعية    : جراءاإل  -٢٨
 .إقرار تقرير التقييم اخلامسمبا يف ذلك 

 <www.unfccc.int/6990> معلومات أخرى

  البحوث واملراقبة املنهجية  )ب(  
سـتنتاجات  ذكّرت اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني با       : معلومات أساسية   -٢٩

  التركيز علـى   ستواصلاهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين، وخلصت إىل أهنا           
 البحوث خالل فترة االنعقاد األوىل من كل سنة، وعلى الرصد املنهجي خالل فترة              موضوع

  .)٢٥(االنعقاد الثانية من السنة
أن   إىل املناخملراقبةمانة النظام العاملي ودعت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني أ  -٣٠

 عن التقدم احملرز يف تنفيذ النظام تقاريرالحقة للهيئة، الدورات التقدم، على أساس منتظم، يف  
 يف الـدورة احلاديـة       ملراقبة املنـاخ   ويف هذا الصدد، ستقدم أمانة النظام العاملي      . )٢٦(العاملي

يف ذلك عن   االتفاقية، مبا   ب ذات الصلة    تها عن أنشط  حمدثةلهيئة الفرعية معلومات    لواألربعني  
 .)٢٧(املنهجي تعزيز الرصد بشأن عمل حلقة تنظيم

سواتل رصد األرض   املعنية ب لجنة  ال  يف دورهتا السابعة والثالثني    اهليئة الفرعية ودعت    -٣١
تقدم الـذي   عن ال اً  حمدثاً   تقرير ، الفرعية حبلول الدورة احلادية واألربعني للهيئة    ،  إىل أن تقدم  

يف استجابتها املنسقة لالحتياجات ذات الصلة      املعنية برصد األرض    أحرزته وكاالت الفضاء    
 .)٢٨(االتفاقيةب

إىل أن  نظمة العاملية لألرصاد اجلويةامل يف دورهتا التاسعة والثالثنيودعت اهليئة الفرعية   -٣٢
عن نتائج الدورة الثانية للمجلـس      لهيئة الفرعية، معلومات    الدورة احلادية واألربعني ل   قدم، يف   ت

 .)٢٩(٢٠١٤  من عامنوفمرب/احلكومي الدويل للخدمات املناخية، املقرر عقده يف تشرين الثاين

__________ 

)٢٥( FCCC/SBSTA/2012/5 ٤٦، الفقرة. 
)٢٦( FCCC/SBSTA/2010/13 ٤٥، الفقرة. 
)٢٧( FCCC/SBSTA/2013/5و٤٨رة ، الفق ،FCCC/SBSTA/2014/2 ٥٥، الفقرة. 
)٢٨( FCCC/SBSTA/2012/5 ٤١، الفقرة. 
)٢٩( FCCC/SBSTA/2013/5 ٤٣، الفقرة. 
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 ملعلومات الواردة من النظـام العـاملي  وستتاح يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية ا     -٣٣
استجابة العاملية لألرصاد اجلوية      واملنظمة  واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض،     ،ملراقبة املناخ 

 .)٣٠( أعاله٣٢-٣٠لدعوات املشار إليها يف الفقرات ل

لنظـر يف   واباملعلومات الـواردة،    اً  ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علم     : اإلجراء  -٣٤
عمليـات الرصـد     وحتديد إجراءات أخرى، هبدف تعزيز       ، املنهجي بالرصداملسائل املتعلقة   

 .االحتياجات الناشئة مبوجب االتفاقيةتليب ل تقدمي خدمة أفضو

 <www.unfccc.int/3462> و<www.unfccc.int/7482> معلومات أخرى

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   )ج(  
ـ كفايـة   مدى  اً  ستعرض دوري يقرر مؤمتر األطراف أن     : معلومات أساسية   -٣٥ دف اهل
، )٣٢(تني الفـرعي  تني مبساعدة اهليئ  ،)٣١(هقطويل األجل والتقدم اإلمجايل احملرز حنو حتقي      العاملي  ال

  .)٣٣(وباالعتماد على حوار اخلرباء املنظّم
 موافاتـه بتقريـر عـن أعماهلمـا        تني الفـرعي  تنياهليئوطلب مؤمتر األطراف إىل       -٣٦

 إىلاً أيـض طلـب  و. )٣٤( مزيد من التوجيـه  األعمال وتقدمي تلكتناول   وقرر   واستنتاجاهتما
، يف دورته العـشرين  تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف اخلرباء املنظَّمامليسرين املتشاركني حلوار   

 .)٣٥(األعمال املنجزة يف إطار احلواربشأن ، تني الفرعيعن طريق اهليئتني

تـدرج  دخالت إضافية   األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن مُ     ودعت اهليئتان الفرعيتان      -٣٧
وبـشأن   ،٢٠١٥-٢٠١٣  الفتـرة  ستعراضااختتام  كيفية  وبشأن   يف حوار اخلرباء املنظّم،   

تتيح  إىل األمانة أن     تمؤمتر األطراف، وطلب  إىل   اهليئتني الفرعيتني  ة املقدمة من   النهائي التقارير
 .)٣٦( اإلطارية املوقع الشبكي لالتفاقيةيف تلك اآلراء

رة  مذك  أن تعدّ  تان الفرعيتان يف الدورة األربعني لكل منهما إىل األمانة        وطلبت اهليئ   -٣٨
، لنوع املعلومات اليت ستعرض على حوار اخلرباء املـنظّم        اً  ووصفياً  إرشادياً  توضيحتتضمن  

__________ 

)٣٠( <http://unfccc.int/7482.php>و <http://unfccc.int/3462.php>. 
 .٧٩، الفقرة ١٨-م أ/١ واملقرر ١٣٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣١(
 .١٦٢، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٢(
 .٨٦ و٨٥، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  )٣٣(
 .١٦٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٤(
 ).ج(٨٧، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣٥(
)٣٦( FCCC/SBSTA/2014/2   يتاح االطالع على املعلومات حال تلقيها يف املوقع الشبكي لتقـدمي           . ٧٨، الفقرة

 .<www.unfccc.int/5900>: املعلومات
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، وأن حتدد موعد عرضها، على      ١٧-م أ /٢ملقرر  من ا ) ب(١٦١وفق ما هو مبني يف الفقرة       
 .)٣٧(٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١أن تتيحها لألطراف يف موعد أقصاه 

 حلوار اخلرباء املنظم   ان املتشاركان امليسرسينظم  ،  تنيعيالفرتني  وبناء على طلب اهليئ     -٣٩
 مـن    الدورة احلادية واألربعني للهيئتني الفرعيتني،      مع باالقتران،  الرابع هلذا احلوار  االجتماع  

اً استناد هطويل األجل والتقدم احملرز حنو حتقيق     العاملي  الدف  اهلأجل مواصلة تقييم مدى كفاية      
  املصادر املشار إليهـا يف     املستمدة من  واملعلومات   التقييم اخلامس قرير  تالتقرير التوليفي ل   إىل

 .)٣٨(١٧-م أ/٢من املقرر ) د-ب(١٦١الفقرة 

إىل النظر يف هذه املسألة واختـاذ املزيـد مـن           تان الفرعيتان   ستدعى اهليئ : اإلجراء  -٤٠
ختتام االستعراض  وا اإلرشادات إىل حوار اخلرباء املنظم    اخلطوات، مبا يف ذلك تقدمي مزيد من        

  . مؤمتر األطراف املقدمة إىلوإعداد التقارير النهائية
FCCC/SB/2014/1 Report on the structured expert dialogue on the 2013-

2015 review for 2014  

FCCC/SB/2014/INF.3 National information available for consideration by 
the structured expert dialogue. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/6998> and <www.unfccc.int/7521> معلومات أخرى

  التصديتأثري تنفيذ تدابري   -٩  

  املنتدى وبرنامج العمل  )أ(  
 برنامج عمل بشأن     مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة      أطلق: معلومات أساسية   -٤١

أنشأ منتدى لتنفيذ برنامج العمـل      و. )٣٩(تني الفرعي تنيإطار اهليئ  يف   التصديتأثري تنفيذ تدابري    
 ت اإلفراديـة   املعلومات واخلربات ودراسات احلاال    تقاسمإمكانية   تيح لألطراف ي منرب وإجياد

  .)٤٠(جهات النظرووأفضل املمارسات و
اسـتعراض  الدورة التاسعة والثالثني لكل منـهما يف         وشرعت اهليئتان الفرعيتان يف     -٤٢
ها األطراف واملنظمات ت من خالل النظر يف مجيع العروض والبيانات اليت قدم         )٤١(مل املنتدى ع

تان يف الدورة األربعـني      الفرعي تانهليئارحبت  و.  اجتماعات املنتدى  )٤٢(تقاريريف  واخلرباء، و 
__________ 

)٣٧( FCCC/SBSTA/2014/2٧٦ ، الفقرة. 
)٣٨( FCCC/SBSTA/2014/2، ٧٥ الفقرة. 
 .١، الفقرة ١٧-م أ/٨املقرر  )٣٩(
 .٣، الفقرة ١٧-م أ/٨املقرر  )٤٠(
)٤١( FCCC/SBSTA/2012/5 ٦٠، الفقرة. 
ــائق    ) ٤٢( ــارير يف الوث ــرد التق  FCCC/SB/2013/INF.4 وFCCC/SB/2013/INF.3 وFCCC/SB/2013/INF.2ت

 .FCCC/SB/2013/INF.11و FCCC/SB/2013/INF.10 وFCCC/SB/2013/INF.9 وFCCC/SB/2013/INF.8و
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من برنامج  )٤٤()ب(حلقة العمل اليت عقدت خالل املنتدى بشأن اجملال   )٤٣(تقريرب لكل منهما 
 الواردة من األطراف بشأن استعراض عمل املنتدى       )٤٥(املعلوماتجتميع  تا إىل أن     وأشار ،لالعم

  .)٤٦(ستعراضلالاً شكّل اختتام
 املقدمة  باملقترحاتاً  تان يف الدورة األربعني لكل منهما علم       الفرعي تاناهليئوأحاطت    -٤٣

 إىل  )٤٧(ى إحالتـها   عل ووافقتا باألعمالاً  املضي قدم  مقرر يسهل من األطراف بشأن مشروع     
الدورة احلادية واألربعني لكل من اهليئتني، على أن تتوىل اهليئة الفرعية للتنفيذ تقدمي توصيات              

 .لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين

األطراف واخلرباء واملمارسني واملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي        ودعت اهليئتان الفرعيتان      -٤٤
. )٤٨( هبذا البند الفرعي   فيما يتصل ات تعزيز فرص التعاون والتآزر بني األطراف         بشأن خيار  مآرائه
اً اسـتناد  توليفيـة رقـة   و و  فيها التعاوناليت ميكن    األمانة ورقة تقنية عن جماالت التقارب        ستعّدو
 أعمـال سـتعراض   وبيانـات وإىل ا    وعروض   معلومات  وما قدم من   تقارير أعمال املنتدى   إىل
 اهليئتان الفرعيتان يف الورقتني يف الدورة احلادية واألربعني لكـل منـهما،           نظر  تعلى أن    نتدى،امل

 .)٤٩( أعاله٤٣ املشار إليها يف الفقرةيف املسائل  مؤمتر األطراف بنظر املساس دون

هبـدف  هبذا البند اً املضي قدملنظر يف كيفية اهليئتان الفرعيتان إىل ا  ستدعى  : اإلجراء  -٤٥
  .دورته العشرين يف ويعتمدهانظر فيها لكي ي متر األطراف إىل مؤتقدمي توصيات

FCCC/SB/2014/INF.4 Synthesis paper on the work of the forum on the 
impact of the implementation of response measures. 
Note by the secretariat 

FCCC/TP/2014/12 Areas of convergence related to areas of cooperation. 
Technical paper 

 <www.unfccc.int/4908> معلومات أخرى

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   )ب(  

اتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني على أن تنظر يف هـذه            : معلومات أساسية   -٤٦
يف إطار  " املنتدى وبرنامج العمل  "  املعنون املسألة باالقتران مع البند الفرعي للهيئتني الفرعيتني      

__________ 

)٤٣( FCCC/SB/2014/INF.1. 
 .التعاون املتعلق باستراتيجيات التصدي )٤٤(
 .FCCC/SB/2014/L.2ُجّمعت اآلراء يف املرفق األول للوثيقة  )٤٥(
)٤٦( FCCC/SBI/2014/8 ١٧٨، الفقرة. 
)٤٧( The submissions are contained in annex II to document FCCC/SB/2014/L.2. 
 .<www.unfccc.int/5900>ا يف املوقع الشبكي لتقدمي املعلومات يتاح االطالع على املعلومات حال تلقيه )٤٨(
)٤٩( FCCC/SBI/2014/8 ١٨٠، الفقرة. 
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على مواصلة مشاوراهتا يف الـدورة      اً  واتفقت اهليئة الفرعية أيض   . منتدى مشترك بني اهليئتني   
  .)٥٠(احلادية واألربعني بشأن كيفية تناول هذه املسألة

 .ستدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسألة: اإلجراء  -٤٧

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١٠  

تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات        املتعلق ب برنامج العمل     )أ(  
  الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

 برنامج  على )٥١(هتا السابعة والثالثني  يف دور  اهليئة الفرعية    اتفقت: معلومات أساسية   -٤٨
سنتني والبالغات الوطنيـة،    ال فترةتنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير      ب املتعلقالعمل  

املشار إليها  (ألطراف  من البلدان املتقدمة ا     املقدمة يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية،      مبا
اعتمد و. ١٧-م أ /٢ملقرر   من ا  ٢٨للفقرة  وفقاً   ،)‘لالستعراضاملبادئ التوجيهية   ‘    بفيما يلي   

وتـضّمن  ،  )٥٢(السـتعراض لاملبادئ التوجيهية   هذه   يف دورته التاسعة عشرة   مؤمتر األطراف   
لالتفاقية اإلطارية بشأن االستعراض التقين لقـوائم       بادئ التوجيهية   امل"    لاً  خمصصاً  حيز همقرر

املـشار إليهـا    " ( يف املرفق األول لالتفاقية    املقدمة من األطراف املدرجة   جرد غازات الدفيئة    
 املقدمة من األطراف املدرجـة يف       املبادئ التوجيهية الستعراض قوائم اجلرد    ‘يلي باسم    فيما

يتضمن ما سبق االتفاق عليه مـن        العشرينعتمد مقرر يف الدورة     ي على أن ،  )‘املرفق األول 
املقدمة من توجيهية الستعراض قوائم اجلرد  املبادئ ال إضافة إىل ،  لالستعراضاملبادئ التوجيهية   

   .األطراف املدرجة يف املرفق األول
 األطراف إىل تقدمي املزيد من اآلراء واملقترحات      يف دورهتا األربعني    ودعت اهليئة الفرعية      -٤٩
املقدمة من األطراف املدرجـة     لتعديالت النصية للمبادئ التوجيهية الستعراض قوائم اجلرد        ا بشأن
لمبـادئ التوجيهيـة    لاً  حمـدث اً   مـشروع   األمانة أن تعدّ   إىلوطلبت اللجنة   . )٥٣(رفق األول يف امل 
            /الثـاين  تـشرين    ٦ إىل   ٤ يف الفترة مـن      حلقة العمل التقنية اليت سُتعقد     يعرض على  دخلكُم

 اًالعمـل ومـشروع   عن حلقة   األمانة إعداد تقرير    اهليئة إىل   طلبت  و. )٥٤( يف بون  ٢٠١٤نوفمرب  
  .)٥٥( العملحلقة املناقشات اليت جرت خالل تراعي فيهللمبادئ التوجيهية اً منقح

__________ 

)٥٠( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٠٥، الفقرة. 
)٥١( FCCC/SBSTA/2012/5 ٨٥-٧٤، الفقرات. 
 .١، الفقرة ١٩-م أ/٢٣املقرر  )٥٢(
)٥٣( FCCC/SBSTA/2014/2   وقـع الـشبكي    يتاح االطالع على املعلومات حال تلقيهـا يف امل        . ١١٢، الفقرة

 .<www.unfccc.int/5900>املعلومات  لتقدمي
)٥٤( FCCC/SBSTA/2014/2 ١١٣، الفقرة. 
)٥٥( FCCC/SBSTA/2014/2 ١١٤، الفقرة. 
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احلاجة إىل حتديث وتنقيح واستكمال مواد      يف دورهتا األربعني ب    اهليئة الفرعية    وأقرت  -٥٠
األطراف املدرجـة    املقدمة من    غازات الدفيئة قوائم جرد   استعراض  اخلاص ب برنامج التدريب   
يف  اهليئـة الفرعيـة      هنظر في ت برنامج تدريب رمسي ل    هتيئة األمانة   إىلوطلبت  . يف املرفق األول  

  .)٥٦(دورهتا احلادية واألربعني
ت ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدّ           : اإلجراء  -٥١

اريع مقررات   والتوصية مبش   من جدول األعمال    يف هذا البند الفرعي    هامواصلة نظر وللدورة،  
 .لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته العشرين

FCCC/SBSTA/2014/INF.14 Draft revised guidelines for the technical review of 
greenhouse gas inventories from Parties included in 
Annex I to the Convention: input to the second technical 
workshop. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/INF.23 Report on the second technical workshop on the draft 
revised guidelines for the technical review of greenhouse 
gas inventories from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/INF.22 Draft revised guidelines for the technical review of 
greenhouse gas inventories from Parties included in 
Annex I to the Convention: initial input to the 
discussions at SBSTA 41. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2014/INF.19 Draft training programme for review experts for the 
technical review of information reported under the 
Convention related to greenhouse gas inventories by 
Parties included in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat  

 <www.unfccc.int/7414> معلومات أخرى

منهجيات اإلبالغ عن املعلومات املالية من جانب األطراف املدرجـة يف املرفـق األول                )ب(  
  لالتفاقية

 اهليئة الفرعيـة     مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة إىل       طلب :معلومات أساسية   -٥٢
إىل اخلربات املكتسبة يف إعداد التقـارير       اً  أن تعّد، يف ضوء املنهجيات الدولية املتبعة، واستناد       

 نظر فيه يمنهجيات لإلبالغ عن املعلومات املالية، هبدف التوصية مبقرر         األوىل لفترة السنتني،    
 .)٥٧(مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

 ت بشأن هذه املسألة وأحاط    امناقشاهتوشرعت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني يف          -٥٣
تنقـيح  بـشأن    )٥٨( اهليئة الفرعية للتنفيذ   يف إطار  اجلاري إجنازها األعمال ذات الصلة    ب اًعلم

__________ 

)٥٦( FCCC/SBSTA/2014/2 ١١٨، الفقرة. 
 .١٩، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٧(
 .من جدول أعمال الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ) ب(٣البند الفرعي  )٥٨(
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 من األطراف املدرجة يف املرفـق األول        الواردةاملبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية      "
تغـري املنـاخ     مبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن         :لالتفاقية، اجلزء الثاين  

 املطلوبـة يف  )٥٩(، مبا يف ذلك إعداد الورقة التقنية      " البالغات الوطنية  فيما يتعلق بتقدمي  بادئ  امل
 .١٧-م أ/٢املقرر  من ٢٠الفقرة 

املعنية املعلومات املقدمة من اللجنة الدائمة       يف دورهتا األربعني ب    بت اهليئة الفرعية  رّحو  -٥٤
للتـدفقات  واالستعراض العام   سنتني األول    ال فترة عن أعماهلا املتعلقة بإعداد تقييم       بالتمويل

 املعنية بالتمويلمؤمتر األطراف إىل اللجنة الدائمة      اليت قدمها    واإلرشاداتاملناخ  املتعلقة ب املالية  
 .)٦٠(١٩-م أ/٧املقرر  من ٩ والفقرة ١٨-م أ/٥ املقرر  من١١ الفقرة يف

 املتاحة عن األعمال ذات الصلة    األمانة تلخيص املعلومات    اهليئة الفرعية إىل    وطلبت    -٥٥
 يف للجمهـور    إتاحتها و املعنية بالتمويل  يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ واللجنة الدائمة         اجلارية

  .)٦٢(لهيئة الفرعيةالدورة احلادية واألربعني ل قبل )٦١( اإلطاريةاملوقع الشبكي لالتفاقية

 <www.unfccc.int/7414> معلومات أخرى

  ملوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربوناملقاييس ا  )ج(  
واصلت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني نظرهـا يف املقـاييس           : معلومات أساسية   -٥٦

املوحدة، مبا يف ذلك االستنتاجات املتعلقة باملقاييس املوحدة الواردة يف تقرير التقييم اخلامس             
  .)٦٣(األمانة هلذا الغرضالذي عرض يف سياق نشاط خاص نظمته 

ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألة وحتديد ما يلـزم             : اإلجراء  -٥٧
 .اختاذه من إجراءات عند االقتضاء

 <www.unfccc.int/6737> و<www.unfccc.int/8245>  معلومات أخرى

   البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل  )د(  
دعت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني أمانيت كل مـن منظمـة            : معلومات أساسية   -٥٨

الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل أن تواصال، يف الدورات املقبلـة للهيئـة،               

__________ 

)٥٩( FCCC/TP/2014/5. 
)٦٠( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٣٠، الفقرة. 
 .<www.unfccc.int/7414>: متاحة يف املوقع )٦١(
)٦٢( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٣١، الفقرة. 
)٦٣( FCCC/SBSTA/2012/2 ٩٢، الفقرة. 
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 الطـريان   اإلبالغ عن األعمال ذات الصلة املنجزة يف جمال التصدي لالنبعاثات النامجة عـن            
 .)٦٤(والنقل البحري الدوليني

باملعلومات الـواردة يف التقـارير      اً  ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علم     : اإلجراء  -٥٩
 .املقدمة من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية

FCCC/SBSTA/2014/MISC.9 Information relevant to emissions from fuel used for 
international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

 <www.unfccc.int/1057> معلومات أخرى

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١  

املقررات ى عل ٨-م أإ/١  واملقرر٧-م أإ/٤ إىل ٧-م أإ/٢تنفيذ املقررات من    انعكاسات    )أ(  
السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد            

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥
 )٦٦( والثامنة )٦٥( الصادرة عن الدورات السابعة    طلباتل ل استجابة: معلومات أساسية   -٦٠

الصادرة مع االستنتاجات ذات الصلة      اًشيا، ومت اجتماع األطراف / ملؤمتر األطراف  )٦٧(والتاسعة
 الفرعيـة يف     واصلت اهليئـة   ،لهيئة الفرعية ل عن الدورتني الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني     

 ٧-م أإ /٢املقـررات مـن      تنفيـذ    انعكاساتتقييم ومعاجلة   ب املتعلق عملها   دورهتا األربعني 
 املرتبطةالقضايا املنهجية   ب املتعلقةة   السابق املقررات  على ٨-م أإ /١املقرر   و )٦٨(٧-م أإ /٤ إىل

   . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥ باملواد املتصلةبربوتوكول كيوتو، مبا يف ذلك تلك 
 ٦٠  املشار إليها يف الفقرة    االنعكاساتمن  اً  عدد ٩-م أإ /٦ و ٨-م أإ /٢ املقرران   تناولو  -٦١
 ما أحرزتـه اهليئـة      FCCC/SBSTA/2014/L.15وُضمِّن املرفقان األول والثاين من الوثيقة       . أعاله

 .)٦٩(االنعكاسات تلكيف معاجلة إضايف تقدم الفرعية يف دورتيها التاسعة والثالثني واألربعني من 

العمل املطلوب  استكماللهيئة الفرعية ولدورة احلادية واألربعني للتسهيل التحضري لو  -٦٢
 طلبت اهليئـة    اجتماع األطراف، /رافاملسألة يف الدورة العاشرة ملؤمتر األط     لنظر يف   من أجل ا  
  حتـت الرمـز  ورقة التقنية املتاحـة الث ي حتد تتوىل إىل األمانة أن   يف دورهتا األربعني   الفرعية
__________ 

)٦٤( FCCC/SBSTA/2014/2 ،١٢٥. 
 .٩، الفقرة ٧-م أإ/١املقرر  )٦٥(
 .٧ و٦، الفقرتان ٨-م أإ/٢املقرر  )٦٦(
)٦٧( FCCC/KP/CMP/2013/9 ٣٦، الفقرة. 
 .١، الفقرة ٨-م أإ/٢ أي تعديالت، وفق ما اتفق عليه يف املقرر ٧-م أإ/٥ج عن املقرر مل ينت )٦٨(
 .<http://unfccc.int/8412.php> و<http://unfccc.int/7969.php>ترد النصوص يف الصفحتني  )٦٩(
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FCCC/TP/2013/9  املنجـز حـىت      حالـة العمـل    ويتعني أن يبّين التحديث   .  والتوسع فيها 
 يف التذييل الثالـث     ةحتديث عوامل التحفظ الوارد   مسألة  يتناول  وأن  ،  ٢٠١٤ هيوني/حزيران

اخلطوط ‘ االفتراضية الواردة يف     أوجه عدم التيقن  شمل النظر يف    أن ي  و ،١-م أإ /٢٠ املقررمن  
وإضـافة إىل ذلـك،      .)٧٠(‘٢٠٠٦ لعام    احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     التوجيهية للهيئة 

اآلراء واالقتراحات اليت    تقدمي املزيد من     دعت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني األطراف إىل       
 .)٧١( يف الورقة التقنية املشار إليها أعالهبلورهتاينبغي 

مانة استكـشاف   األ يف دورهتا األربعني إىل   وعالوة على ذلك، طلبت اهليئة الفرعية         -٦٣
  الدورة احلادية واألربعـني    ، قبل املهتمةاألطراف  من  رباء  اخل بني   التقنيةناقشة  املتيسري  لسبل  

 مقدمة من األطراف املشار إليهـا يف         معلومات فرعية، مع مراعاة الورقة التقنية وأي     لهيئة ال ل
        / تشرين الثـاين   ٧نية يف   تقعمل  حلقة  تعقد  سواستجابة هلذا الطلب،    . )٧٢( أعاله ٦٢الفقرة  
 . يف بون٢٠١٤ نوفمرب

ت عّدثائق اليت أُ  ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الو         : اإلجراء  -٦٤
 والتوصية  ،مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي     و العمل التقنية،    حلقةللدورة، مبا يف ذلك نتائج      

  .اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته العاشرة/ مؤمتر األطرافنظر فيهاليمبشاريع مقررات 
 

FCCC/TP/2014/6 Implications of the implementation of decisions 
2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the previous 
decisions on methodological issues related to the 
Kyoto Protocol, including those relating to Articles 5, 
7 and 8 of the Kyoto Protocol. Technical paper

)٧٣(
 

FCCC/TP/2014/14 Implications of the implementation of decisions 
2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the previous 
decisions on methodological issues related to the 
Kyoto Protocol, including those relating to Articles 5, 
7 and 8 of the Kyoto Protocol. Technical paper  

 ,FCCC/SBSTA/2014/L.15, annexes I and II معلومات أخرى

<www.unfccc.int/1029> and <www.unfccc.int/7969> 

__________ 

)٧٠( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٣٧، الفقرة)أ.( 
)٧١( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٣٧، الفقرة)ب.( 
)٧٢( FCCC/SBSTA/2014/2١٣٧ ، الفقرة)ج.( 
 تـشرين   ٧ لتضمينها نتائج حلقة العمل التقنية املعقـودة يف          FCCC/TP/2014/14من املمكن تنقيح الوثيقة      )٧٣(

 .ويفترض أن تؤكد األطراف خالل حلقة العمل مدى احلاجة إىل هذا التنقيح. ٢٠١٤نوفمرب /الثاين
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من تعديل الدوحـة    )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  ( النص الوارد يف الفرع زاي       إيضاح  )ب(  
متوسـط االنبعاثـات    "لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر استخدامها لتحديد         

  "رة االلتزام السابقةالسنوية للسنوات الثالث األوىل من فت
 ٨-م أإ /١مبوجب املقرر   اجتماع األطراف   /اعتمد مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٦٥

             مـن الفـرع زاي مـن املرفـق األول         ويـنص   ). تعديل الدوحة (لربوتوكول كيوتو     تعديالً
فقرة التاليـة بعـد      تدرج ال  ،٣ من املادة    اًثانياً   مكرر ٧الفقرة   ": على ما يلي   ٨-م أإ /١املقرر  
 حيـّول إىل حـساب اإللغـاء       -اً  ثانياً   مكرر ٧:  من الربوتوكول  ٣من املادة   اً   مكرر ٧الفقرة  
يف املرفق األول أي فرق إجيايب بني الكمية املسندة إىل ذلك الطرف يف فترة              بطرف مدرج    اخلاص

فتـرة االلتـزام الـسابقة      االلتزام الثانية ومتوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من          
 ".يف مثانيةاً مضروب

يـة  وضيح كيف ت،  ٢٠١٣ يونيه/حزيران ٢٨ مؤرخةكازاخستان، يف رسالة    وطلبت    -٦٦
 يـؤدي إىل  قـد   تطبيق ذلـك احلكـم      ألن  ،  ملقررمن ا  الفرع زاي من املرفق األول       تفسري

ـ        الطرف  طلب  و. كازاخستانمتس   انعكاسات ت أن يضاف بند إىل جدول األعمـال املؤق
، ٣املـادة   (زاي   فرع بشأن توضيح نص ال    اجتماع األطراف /للدورة التاسعة ملؤمتر األطراف   

 املعلومات اليت ستستخدم    بنوعمن تعديل الدوحة، ال سيما فيما يتعلق        ) ثانياًاً   مكرر ٧الفقرة  
 ".االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقةمتوسط "لتحديد 

 إىل اهليئـة الفرعيـة،      املسألة اجتماع األطراف يف دورته التاسعة    / مؤمتر األطراف  أحالو  -٦٧
واتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني      . نظرت فيها يف دورتيها التاسعة والثالثني واألربعني       اليت

ـ اخل مراعـاة ، مـع   دورهتا احلادية واألربعـني مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يفعلى    اراتي
FCCC/SBSTA/2014/L.18عناصر نص مشروع املقرر الوارد يف مرفق الوثيقة ب املتعلقة

)٧٤(. 

 أعاله، بغيـة    ٦٧لنظر يف النص املشار إليه يف الفقرة        إىل ا ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٦٨
 .ة دورته العاشرعتمده يفي واجتماع األطراف/ مؤمتر األطراف فيهلينظرالتوصية مبشروع مقرر 

 ومرفق الوثيقة FCCC/KP/CMP/2013/7 معلومات أخرى
FCCC/SBSTA/2014/L.18 

 من املادة   ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           )ج(  
   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣
سياق األمور الـيت    ولوية، يف   األإيالء  قت اهليئة الفرعية على     اتف: معلومات أساسية   -٦٩

اإلضافية املمكنـة يف     )٧٥(باألنشطةلقضايا املتعلقة   ل،  يف دورهتا احلادية واألربعني    ها في ستنظر
__________ 

)٧٤( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٤٣، الفقرة. 
)٧٥( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٤٩، الفقرة. 
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مواصـلة النظـر يف طرائـق       و ، استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      جمال
م األراضـي وتغـيري      اسـتخدا  بديلة ملعاجلة خطر عدم الدوام يف أنشطة      ال الُنُهجوإجراءات  

 .)٧٦(إطار آلية التنمية النظيفة استخدام األراضي واحلراجة يف

 عمل  حلقةنظيم  تألمانة  ا  إىل )٧٨(بطلبها  يف دورهتا األربعني   اهليئة الفرعية  )٧٧(ذكّرتو  -٧٠
ويتعذر . ٧-م أإ /٢ر  املقر من   ٧ و ٦الفقرتني  طرائق واإلجراءات املشار إليها يف      يسري هتيئة ال  لت

 . الالزمةعدم وجود املوارد املاليةهذه بسبب عمل ال لقةتنظيم ح

األطـراف   )٨٠(عت، شجّ اليت سبق أن وّجهتها    )٧٩(ةدعوبال ذكّرت اهليئة الفرعية  وإذ    -٧١
 العمل املشار   حلقة بشأن املسائل املتعلقة بنطاق      ا مواصلة تقدمي آرائه    على واملنظمات املراقبة 

 . )٨١(ه أعال٧٠إليها يف الفقرة 

باسـتخدام   ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف القـضايا املتعلقـة          : جراءاإل  -٧٢
  من ٧ و ٦ الفقرتني   ، ال سيما املسائل الواردة يف     األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    

 اجتماع األطراف يف دورتـه    /إىل مؤمتر األطراف  إحالة مشروع مقرر    ، من أجل    ٧-م أإ /٢املقرر  
 .فيه ويقرهالعاشرة لينظر 

  <www.unfccc.int/1084> معلومات أخرى

 إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد هبا غابات آيلة لالستنفاد ضمن أنشطة انعكاسات  )د(  
  مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 البند الفرعي من    نظرت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني يف هذا       : معلومات أساسية   -٧٣
 من مشروع   ١٦للمادة  وفقاً  و. جدول األعمال لكنها مل تتوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة         

  .)٨٢(النظام الداخلي، ستنظر اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف دورهتا احلادية واألربعني
التفـاق علـى    ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألة وا         : اإلجراء  -٧٤

 .اخلطوات الالزم اختاذها

 <www.unfccc.int/1084> معلومات أخرى

__________ 

)٧٦( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٥٠، الفقرة. 
)٧٧( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٥١، الفقرة. 
)٧٨( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٠٩، الفقرة. 
)٧٩( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٤٣، الفقرة. 
)٨٠( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٥٣، الفقرة. 
)٨١( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٥١، الفقرة. 
)٨٢( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٥٨، الفقرة. 
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  اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -١٢  

  إطار للنُُّهج املختلفة  )أ(  
الرامـي  برنامج عملها   يف دورهتا األربعني    اصلت اهليئة الفرعية    و: معلومات أساسية   -٧٥
اهليئـة  واتفقت  . ١٨-م أ /١ من املقرر    ٤٦-٤١لفقرات  لوفقاً   ةج خمتلف ُهوضع إطار لنُ  إىل  

 التوصية   دورهتا احلادية واألربعني من أجل     على مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف       الفرعية  
 .)٨٣(نمؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرينظر فيه كي يشروع مقرر مب

ـ   إىل تقدمي   راقبة   األطراف واملنظمات امل    اهليئة الفرعية  )٨٤(ودعت  -٧٦ ، اوجهـات نظره
ج القائمة  ُهتصميم وتشغيل النُ  ب املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة ذات الصلة        يشمل مبا

 -اليت وضعتها األطراف ج ُهُنالاً ومبا يشمل أيضج غري القائمة على السوق، ُهعلى السوق والُن
  املمكنني تشغيلالتصميم و رة ال بلومن أجل   هي بصدد وضعها، وذلك      أو   - منفردة أو جمتمعة  

 .)٨٥(ةختلفاملهج لنُّلطار إل

 لتنظر فيها   - ورقة تقنية  عّد إىل األمانة أن تُ    يف دورهتا األربعني  وطلبت اهليئة الفرعية      -٧٧
 ٧٥ يف الفقـرة     اإليهبشأن الكيفية اليت تتيح هبا النُُُّهج املشار         - يف دورهتا احلادية واألربعني   

  تنـاولَ  ،هج األخرى ذات الـصلة     والنُّ ،قائمة مبوجب بروتوكول كيوتو   أعاله، واآلليات ال  
إىل اً  استناد ،FCCC/SBSTA/2014/2 الوثيقةمن  ) ز(-)أ(١٦٦الفقرة  املسائل املشار إليها يف     

 .)٨٦(ة أعاله وغريها من املواد ذات الصل٧٦ إليها يف الفقرة املعلومات املشار

، ةختلفاملهج  لنُّلىل مواصلة برنامج عملها لوضع إطار       دعى اهليئة الفرعية إ   سُت: اإلجراء  -٧٨
 والورقـة   املعلوماتىل  إاً  استناد ،١٨-م أ /١ من املقرر    ٤٦ العناصر الواردة يف الفقرة      تناولمع  

 نظر فيه كي ي  التوصية مبشروع مقرر ل    وذلك من أجل   أعاله،   ٧٧ا يف الفقرة    مالتقنية املشار إليه  
  .ه العشريندورتيف  مؤمتر األطراف ويعتمده

FCCC/TP/2014/9 Framework for various approaches. Technical paper 

  <www.unfccc.int/7551>  معلومات أخرى

__________ 

)٨٣( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٦٩، الفقرة. 
)٨٤( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٦٦، الفقرة. 
. <www.unfccc.int/5900>: يتاح االطالع على املعلومات حال تلقيها يف املوقع الشبكي لتقدمي املعلومات           )٨٥(

: ويتاح االطالع علـى املعلومـات املقدمـة مـن املنظمـات املراقبـة يف املوقـع الـشبكي التـايل                    
<www.unfccc.int/7482>. 

)٨٦( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٦٨، الفقرة. 
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  النُُّهج غري القائمة على السوق  )ب(  
الرامـي  برنامج عملها   يف دورهتا األربعني    اصلت اهليئة الفرعية    و: معلومات أساسية   -٧٩
اهليئة واتفقت  . ١٨-م أ /١ملقرر   من ا  ٤٧للفقرة  وفقاً  ى السوق   ج غري قائمة عل   ُهوضع نُ إىل  

 دورهتـا احلاديـة   يف  من جدول األعمـال     على مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي        الفرعية  
مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورتـه      فيه  لكي ينظر    مقرر، هبدف التوصية مبشروع     واألربعني
 .)٨٧(العشرين

 تقـدمي   إىلاألطراف واملنظمات املراقبة    يف دورهتا األربعني      اهليئة الفرعية  )٨٨(ودعت  -٨٠
ج غري القائمة على    ُهتصميم وتشغيل النُّ  بآرائها بشأن اخلربات واملمارسات اجليدة ذات الصلة        

 .)٨٩(السوق

 ورقـة تقنيـة     األمانة أن تعدّ  اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني إىل        وطلبت    -٨١
 املشار إليهـا يف     املعلومات إىلاً  استنادج غري القائمة على السوق،      ُهلنُّتصميم وتشغيل ا   بشأن

 اليت طُلب تقدميها يف الدورة األربعني للهيئة الفرعية ذات الصلة واملعلومات   أعاله،   ٨٠الفقرة  
 .)٩٠( املختلفة، وغري ذلك من املواد ذات الصلةهجلنُّل إطار بشأن

هج غري قائمة على    إىل مواصلة برنامج عملها لوضع نُ     دعى اهليئة الفرعية    سُت: اإلجراء  -٨٢
 من أجـل   أعاله،   ٨١ا يف الفقرة    م والورقة التقنية املشار إليه    املعلومات إىلاً  استنادالسوق،  

 . لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرينالتوصية مبشروع مقرر

FCCC/TP/2014/10 Non-market-based approaches. Technical paper 

 <www.unfccc.int/7551> معلومات أخرى

  اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(  
الرامـي   برنامج عملها     يف دورهتا األربعني   اصلت اهليئة الفرعية  و: معلومات أساسية   -٨٣
        مـن   ٨٣الـسوق احملـددة يف الفقـرة        اجلديدة القائمة   لية  لآلوضع طرائق وإجراءات    إىل  
 ت اهليئة الفرعيـة   واتفق. ١٨-م أ /١ من املقرر    ٥١ و ٥٠لفقرتني  لوفقاً  ،  ١٧-م أ /٢ر  املقر
دورهتا احلادية واألربعني، وذلك     يف    من جدول األعمال   مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي      على

 .)٩١( مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشريننظر فيهيالتوصية مبشروع مقرر لمن أجل 

__________ 

)٨٧( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٨١، الفقرة. 
)٨٨( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٧٨، الفقرة. 
 . أعاله٨٥انظر احلاشية  )٨٩(
)٩٠( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٨٠، الفقرة. 
)٩١( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٩٣، الفقرة. 
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تقـدمي  إىل  األطراف واملنظمات املراقبة    هليئة الفرعية يف دورهتا األربعني       ا )٩٢(ودعت  -٨٤
مـن الوثيقـة   ) و(-)أ(١٩٠ الفقـرة  لية، مبا يف ذلك املسائل املشار إليها يف  اآلآرائها بشأن   

FCCC/SBSTA/2014/2
)٩٣(. 

حلاديـة   لتنظر فيها يف دورهتا ا     - ورقة تقنية  األمانة أن تعدّ  اهليئة الفرعية إىل    وطلبت    -٨٥
 املعلوماتىل  إاً  استناد القائمة على السوق،      اجلديدة  تصميم وتشغيل اآللية   بشأن -واألربعني  

  .)٩٤( أعاله وغريها من املواد ذات الصلة٨٤املشار إليها يف الفقرة 
لية لآلدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة برنامج عملها لوضع طرائق وإجراءات           سُت: اإلجراء  -٨٦
  مـن  ٥١ الفقـرة     يف ة عناصر برنامج العمـل الـوارد      مراعاةعلى السوق، مع    مة  القائديدة  اجل

ـ  والورقة التقنية املـشار إليه املعلومات إىلاً استناد،  ١٨-م أ /١ املقرر  ٨٥ و٨٤ا يف الفقـرتني  م
دورتـه    يف  مؤمتر األطراف ويعتمده    فيه لينظرأعاله، على التوايل، هبدف التوصية مبشروع مقرر        

 .العشرين

FCCC/TP/2014/11 New market-based mechanism. Technical paper 

 <www.unfccc.int/7551> معلومات أخرى

برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطـاق             -١٣  
   املتقدمة األطرافللبلداناالقتصاد 

بربنـامج  اً  مضيها قـدم   ني اهليئة الفرعية يف دورهتا األربع     اصلتو: معلومات أساسية   -٨٧
 لبلدان املتقدمـة لفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد     الكمية خل هداف  األ املتعلق بإيضاح عمل  ال

وُنظّم نشاط خـالل   .١٨-م أ/١ املقرر  من٨ الصادر مبوجب الفقرة للتكليفوفقاً ،  األطراف
ـ   مبسألة استعانة البلدان املتقدمة األطراف       الدورة يتعلق   مبجـال اسـتخدام     دافهايف حتقيق أه

عـن  تقرير  وأُعّد  . السوقالقائمة على   ليات  باآلواألراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      
 .)٩٥(التقنيني بني األطراف واخلرباء اليت جرتتابعة امل العروض التقنية ومناقشات النشاط يتضمن

جلميـع  وفقـاً  العمل  برنامج ختم، هبدف    يف دورهتا األربعني   اهليئة الفرعية واتفقت    -٨٨
يف دورهتا احلاديـة  إعداد استنتاجات على  ١٨-م أ/١ املقرر  من٨ الواردة يف الفقرة  عناصرال

الدورة الثامنة والـثالثني    عمل منذ   ال إطار برنامج    جرت يف األنشطة اليت   ) أ(واألربعني لتبيان   
خـالل برنـامج     تركفهم مش ما تبلور من    تناوهلا و جرى  القضايا اليت   ) ب(و ؛لهيئة الفرعية ل

قابلية  كفالةالعمل، هبدف حتديد العناصر املشتركة لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف و           
__________ 

)٩٢( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٩٠، الفقرة. 
 . أعاله٨٥انظر احلاشية  )٩٣(
)٩٤( FCCC/SBSTA/2014/2 ١٩٢، الفقرة. 
)٩٥( FCCC/SBSTA/2014/INF.16. 
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 ٥الفقرة  العناصر الواردة يف    ب يتعلق   ال سيما فيما  ،   األطراف مقارنة اجلهود بني البلدان املتقدمة    
 .)٩٦(١٧-م أ/٢املقرر من 

ـ المانـة حتـديث     ربعـني إىل األ   يف دورهتـا األ   وطلبت اهليئـة الفرعيـة        -٨٩ ة وثيق
FCCC/TP/2013/7  يتسىن نطاق االقتصاد، ل  خلفض االنبعاثات على    كمية  الهداف   املتعلقة باأل

 . دورهتا احلادية واألربعنيلنظر يفللهيئة ا

 علـى    دورهتا احلادية واألربعـني،    إعداد االستنتاجات يف  إىل  ستدعى اهليئة الفرعية      -٩٠
  .)٩٧( أعاله٨٨رة النحو املبني يف الفق

FCCC/SBSTA/2014/INF.16 Report on the in-session event on quantified economy-
wide emission reduction targets of developed country 
Parties. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2014/8 Quantified economy-wide emission reduction targets 
by developed country Parties to the Convention: 
assumptions, conditions, commonalities and 
differences in approaches and comparison of the level 
of emission reduction efforts. Technical paper 

 <www.unfccc.int/7884> معلومات أخرى

  تقارير األنشطة األخرى  -١٤  

ر السنوي عن االستعراض التقين للمعلومات املبلغ عنها مبوجب االتفاقية فيما يتصل التقري  )أ(  
  بتقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 يتضمن آخر املعلومات املتعلقة باالستعراض    اً  سنوياً  تعّد األمانة تقرير  : معلومات أساسية   -٩١
التقين للمعلومات املبلغ عنها مبوجب االتفاقية فيما يتصل بتقارير فترة السنتني والبالغات الوطنيـة              

  .)٩٨(املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 .باملعلومات الواردة يف التقريراً ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علم: اإلجراء  -٩٢

FCCC/SBSTA/2014/INF.21 Annual report on the technical review of information 
reported under the Convention related to biennial 
reports and national communications by Parties 
included in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 

 <www.unfccc.int/1095>  معلومات أخرى
__________ 

)٩٦( FCCC/SBSTA/2014/2 ٢٠١، الفقرة. 
 .١٣، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٩٧(
 .٤٠، املرفق، الفقرة ١٩-م أ/٢٣وفقاً للمقرر  )٩٨(
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التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف               )ب(  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

يتضمن آخر املعلومات املتعلقة باالستعراض     اً  سنوياً  تعّد األمانة تقرير  : معلومات أساسية   -٩٣
 .)٩٩(درجة يف املرفق األولالتقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف امل

 .باملعلومات الواردة يف التقريراً ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علم: اإلجراء  -٩٤

FCCC/SBSTA/2014/INF.17 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/2762> معلومات أخرى

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة وغريها من املعلومات              )ج(  
أطـراف يف   اً  املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والـيت هـي أيـض             

   من بروتوكول كيوتو٧ة  من املاد١بروتوكول كيوتو مبوجب الفقرة 
يتـضمن آخـر املعلومـات املتعلقـة        اً  سـنوي اً  تعّد األمانة تقرير  : معلومات أساسية   -٩٥
االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة وغريها من املعلومات املقدمة مـن األطـراف              ب

 ١ وجب الفقرة أطراف يف بروتوكول كيوتو مب    اً  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أيض       
 .)١٠٠( من بروتوكول كيوتو٧من املادة 

 .ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة باملعلومات الواردة يف التقرير: اإلجراء  -٩٦

FCCC/SBSTA/2014/INF.18 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories and other information reported by 
Parties included in Annex I to the Convention that are 
also Parties to the Kyoto Protocol under Article 7, 
paragraph 1, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 

 <www.unfccc.int/2762>  معلومات أخرى

  مسائل أخرى  -١٥  
مال أية مسائل أخرى أحيلـت إىل اهليئـة         سُتتناول يف إطار هذا البند من جدول األع         -٩٧

 .اجتماع األطراف/الفرعية يف الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

__________ 

 .١٠، الفقرة ٩-م أ/١٢وفقاً للمقرر  )٩٩(
 .٣٥، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٢٢وفقاً للمقرر  )١٠٠(
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  إغالق الدورة وتقرير الدورة  -١٦  
سيعّد مشروع تقرير عن أعمال الدورة ُيعرض على اهليئة الفرعية يف هناية الـدورة                -٩٨

وستدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد     . ذسيعلن الرئيس إغالق الدورة بعدئ    للنظر فيه واعتماده، و   
) ليتوانيـا ( سـورفيل  - يورغـا رابازاوسـكايت    ةمشروع التقرير واإلذن للمقررة، السيد    

  .باستكمال التقرير بعد الدورة حتت إشراف الرئيس ومبساعدة األمانة

       


