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نطاااااق االسااااتعراض الاااادورف املقباااال للهااااد  العااااامل  الطوياااال األجاااال مبوجااااب  (ج) 
 حتقيقه. لتقدم العام احملرز حنولاالتفاقية و 

  تأثري تنفيذ تدابري التملدف: -7
 حتسني املنتدى وبرنامج العمل؛ (أ) 
طرائااااق املنتاااادى املعااااذ بتااااأثري تنفيااااذ تاااادابري التملاااادف وبرنااااامج عملااااه وو ائفااااه  (ب) 

 مبوجب اتفاق باريس؛
 من بروتوكول كيوتو. 2من املادة  3 بالفقرة املتعلقة املسائل (ج) 

 االتفاقية: القضايا املنهجية مبوجب  -8
 الدفيئة؛ غازات بيانات واجهة (أ) 
  الكربون؛ أكسيد ثاين من الدفيئة غازات مكافئ وساب املوحدة املقاييس (ب) 
 الدوليني؛ البحرف والنقل الطريان يف املستخدم الوقود عن النامجة االنبعاثات (ج) 
خااءاا االسااتعراض امل اااركني يف االسااتعراض التقااذ لقااوائم جاارد  تاادريب برنااامج (د) 

 غازات الدفيئة املقدمة من األطرا  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية.
 :كيوتو بروتوكول مبوجب املنهجية القضايا -9

 4و 3 الفقارتني مبوجاب واوراجاة األراضا  اساتخدام وتغياري األراض  استخدام (أ) 
 بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛من  3من املادة 

انعكاسااااات اختيااااار املقاااااييس املسااااتخدمة يف حساااااب مكااااافئ ثاااااين أكساااايد  (ب) 
 الكربون من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف لءوتوكول كيوتو؛ 

د لالساتنفا آيلاة غاباات هباا توجاد الاي األراضا  حتاريج إعادة إدراج انعكاسات (ج) 
 طة م اريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة.ضمن أن 

 اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية: -10
 املختلفة؛ للناُُّهج إطار (أ) 
 السوق؛ على القائمة غري الناُُّهج (ب) 
 .السوق على القائمة اجلديدة اآللية (ج) 

 من اتفاق باريس:  6مسائل تتعلق باملادة  -11
مااان  6مااان املاااادة  2إرشاااادات ب اااأن الااانهج التعاونياااة امل اااار إليهاااا يف الفقااارة  (أ) 

 اتفاق باريس؛
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مااان  4القواعاااد والطرائاااق واتجااارااات املتعلقاااة باآللياااة املن اااأة مبوجاااب الفقااارة  (ب) 
 من اتفاق باريس؛  6 املادة

 6مان املاادة  8ج غري السوقية امل ار إليها يف الفقرة برنامج عمل يف إطار النه (ج) 
 .من اتفاق باريس

طرائاااق احملاسااابة املتعلقاااة بااااملوارد املالياااة املقدماااة واملعباااأة عااان طرياااق تااادخالت عاماااة وفقاااا   -12
 من اتفاق باريس. 9من املادة  7للفقرة 

 التعاون مع املنظمات الدولية األخرى. -13
 .أخرى مسائل -14
 .الدورةالدورة وتقرير  قإغال -15

 المؤقت األعمال جدول شروح -ثانياا  
 افتتاح الدورة -1 

سيفتتح الرئيس، السيد كاارلو  فاولر )بلياز(، الادورة الرابعاة واألربعاني للهيئاة الفرعياة للم اورة  -1
 . 00/10، الساعة 2016أيار/مايو  16العلمية والتكنولوجية )اهليئة الفرعية( يوم االثنني 

 لمسائل التنظيميةا -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

سُيعرض جدول األعمال املؤقت، الذف أعدته األمينة التنفيذية باتفاق ماع الارئيس، مان  -2
 أجل إقراره.

FCCC/SBSTA/2016/1  .األميناااة مااان مقدماااة ماااذكرةجااادول األعماااال املؤقااات وشاااروحه 
 التنفيذية

 <www.unfccc.int/9393> إضافية معلومات

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 
 26إىل  16ساااااااااُتعقد الااااااااادورة الرابعاااااااااة واألربعاااااااااون للهيئاااااااااة الفرعياااااااااة يف الفااااااااا ة ماااااااااان  -3

. وسُتن ااار علاااى الملااافحة ال ااابكية ا الاااة بالااادورة الرابعاااة واألربعاااني للهيئااااة 2016 أيار/ماااايو
الااازمذ للرجاااوىل إىل اجلااادول  املنااادوبون ويُااادعى .(1)الفرعياااة معلوماااات مفملااالة عااان أعماااال الااادورة

__________ 

(1) <www.unfccc.int/9393>. 
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االطاالىل بانتظاام علاى شاشاات الادائرة التلفزيونياة املغلقاة ملعرفاة و والءنامج الياوم  للادورة  (2)العام
 وقاااات ماااان ممكاااان حااااد أقملااااى إىل ولالسااااتفادةاجلاااادول الاااازمذ احملاااادئث ألعمااااال اهليئااااة الفرعيااااة. 

ح رؤساا اجللسات، بالت اور مع األطارا  سيق   املقرر، املوعد يف الدورة إغالق وكفالة التفاوض
وبطريقة شافافة، نُاُهجاا  لكساب الوقات يف ساياق تنظايم جلساات الادورة وحتدياد جادوهلا الازمذ، 

 البناود وساُتحالمع مراعاة االستنتاجات السابقة ذات المللة الملادرة عان اهليئاة الفرعياة للتنفياذ. 
ئااة الفرعيااة إىل الاادورات الالحقااة للنظاار فيهااا، وفقااا  هيلل واألربعااني الرابعااة الاادورة يف ختتااتم مل الااي

 مل روىل النظام الداخل  املعمول به.
 عمليات الفحص التقذ  

، 2020-2016قااارر ماااؤرر األطااارا  يف دورتاااه اوادياااة والع ااارين أن يعااازز، يف الفااا ة  -4
 19-/م أ1املقاارر )أ( ماان 5عمليااة الفحااص التقااذ القائمااة يف فااال التخفيااف احملااددة يف الفقاارة 

  .(3)، مع مراعاة أحدث املعار  العلمية20-/م أ1من املقرر  19الفقرة  ويف
 ستسااعىو  ؛وقاارر أيضااا  ال ااروىل يف الفاا ة نفسااها يف عمليااة فحااص تقااذ ب ااأن التكيااف -5

حتديد الفرص الكفيلة بتعزيز القدرة على التحمل واود من القابلية للتأثر وزياادة  هذه العملية إىل
نظماات املطارا  و األمان  كاال  ودعاا ماؤرر األطارا  اجلهاات   ؛(4)فهم إجرااات التكيف وتنفياذها

. (6()5)2016شابا//فءاير  3املعتمدة بملفة مراقب إىل تقدمي معلومات عن هذه الفرص حبلول 
ياااة الفحاااص التقاااذ املتعلاااق باااالتكيف العملياااة والطرائاااق والناااواتج والنتاااائج والااادرو  وسااا اع  عمل

  .(7)املستفادة من عملية الفحص التقذ املتعلقة بالتخفيف
وكمااا قااارر ماااؤرر األطاارا  يف دورتاااه اوادياااة والع ااارين، سااتنظم هاااذه العملياااات بملاااورة  -6

 .(8)عملية الفحص التقاذ املتعلقاة باالتكيف م  كة بني اهليئتني الفرعيتني وستجرف جلنة التكيف
ل منها تنظايم بوطلب مؤرر األطرا  يف دورته اوادية والع رين تنظيم ودعم هذه العمليات، بس

__________ 

(2) <www.unfccc.int/9413>. 
 .<http://unfccc.int/8179>. انظر 109، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (3)
 .125و 124، الفقرتان 21-/م أ1املقرر  (4)
 .132، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (5)
ومبجااارد قياااام األطااارا  بتحميااال معلوما اااا، تملااابح هاااذه األخااارية متاحاااة علاااى البواباااة ا الاااة باملعلوماااات علاااى  (6)

. وتتاااح املعلومااات املقدمااة ماان املنظمااات املعتماادة بملاافة مراقااب علااى <www.unfccc.int/5900>العنااوان التااا : 
 .<www.unfccc.int/7478>العنوان التا : 

 .128و 124، الفقرتان 21-/م أ1املقرر  (7)
 .126و 112، الفقرتان 21-/م أ1املقرر  (8)
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وساااتعقد هاااذه االجتماعاااات  .(9)اجتماعاااات عادياااة للخاااءاا التقنياااني ب اااأن التخفياااف والتكياااف
 .(10)خالل دوريت اهليئتني الفرعيتني

 املقررة األحداث األخرى  
 :الدورة مع باالق ان التالية األن طة تنظيم املقرر من -7

حلقااة عماال لتحديااد أنااواىل األن ااطة املتعلقااة بتجديااد الغطاااا النبااايت الااي  كاان  )أ( 
أن ُتؤهااااال بولااااافها أن اااااطة م ااااااريع تااااادخل يف إطاااااار آلياااااة التنمياااااة النظيفاااااة مبوجاااااب الطرائاااااق 

، ولتحديااد اواااالت الااي تسااتدع  1-/م أإ6و 1-/م أإ5املقااررين واتجاارااات القائمااة املبييفنااة يف 
وضع طرائق وإجرااات جديدة لتجديد الغطاا النبايت هبد  ضامان الساالمة البيئياة آللياة التنمياة 

 ؛(11)النظيفة
حلقاااة عمااال لتحدياااد تااادابري التكييفاااف، ماااع مراعااااة تناااوىل الااانظم الزراعياااة ونظااام  )ب( 

الفااات يف اوجاام واملنااافع امل اا كة املمكنااة، وتبااادل التجااارب واالخت ،معااار  ال ااعوب األلاالية
االقتملااادية  -يف ذلااا اجلوانااب االجتماعيااة  مبااا املتعلقااة بالبحاال والتطااوير وباألن ااطة امليدانيااة،

 ؛(12)والبيئية واجلنسانية
 تعزيااز بغيااة وتقييمهااا الزراعيااة والتكنولوجيااات املمارسااات لتحديااد عماال حلقااة )ج( 
 االختالفاات مراعااة ماع التحميفل، على والقدرة الغذائ  األمن وكذلا مستدامة، ورةبمل اتنتاجية

ماان قبياال اخااتال  ممارسااات ونظاام  الزراعيااة الاانظم وبااني الزراعيااة اتيكولوجيااة املناااطق بااني فيمااا
 ؛(13)األراض  الرعوية واألراض  الزراعية

 ؛(14)البحث  للحوار الثامن االجتماىل )د( 
 .(15)الروابط بني آلية التكنولوجيا واآللية املالية لالتفاقية حلقة عمل ب أن )ه( 

 التفاق على تنظيم أعمال الدورة. إىل وسُتدعى اهليئة الفرعية  -8

__________ 

 )أ(.129)أ( و111، الفقرتان 21-/م أ1املقرر  (9)
سااُتتاح املعلومااات املتعلقااة باجتماعااات الفحااص التقااذ الااي تعقااد أثناااا هاااتني الاادورتني يف الوقاات املناسااب علااى  (10)

 .<www.unfccc.int/9143>: العنوان التا 
(11) FCCC/SBSTA/2015/5 أدناه. 52. انظر أيضا  الفقرة 57، الفقرة 
(12) FCCC/SBSTA/2014/2 أدناه. 17. انظر أيضا  الفقرة 88، الفقرة 
 أعاله. 12انظر اواشية  (13)
 أدناه.  24. انظر أيضا  الفقرة 3و 2، الفقرتان 17-/م أ16املقرر  (14)
 .  8، الفقرة 21-/م أ13املقرر  (15)
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برناااااام  عمااااال نيروبااااار المتعلاااااا بتاااااأثيرال تغيااااار المنااااااخ والقابلياااااة للتاااااأثر باااااه  -3 
 معه والتكيف

طلااب مااؤرر األطاارا  يف دورتااه التاسااعة ع اارة إىل اهليئااة الفرعيااة أن  :معلومااات أساسااية -9
جترف يف دور ا الرابعة واألربعني تقييما  للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتاأثريات 

ي امل حتدياد  مباا تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكياف معاه وأن وتوالال وضاع أن اطة إضاافية،
وماان املقااارر أيضاااا  أن تقااوم اهليئاااة الفرعياااة يف دور ااا الرابعاااة واألربعاااني  .(16)هاااذه األن اااطةتوقياات 

ببحل ولياغة األن طة ذات للة يف إطار برناامج عمال ناريويب الاي تادعم عملياة وضاع خطاط 
 .(17)التكيف الوطنية وتنفيذها

ي ينبغا  االضاطالىل واتفقت اهليئة الفرعية يف دور ا األربعني على عادد مان األن اطة الا -10
 مجااع علااى األن ااطة هااذه وتركاازهبااا يف إطااار برنااامج عماال نااريويب قباال دور ااا ا امسااة واألربعااني. 

التكيااف وإجراااتااه علااى الملااعيد  ختطاايط يف السااتخدامها ون اارها وحتليلهااا واملعااار  املعلومااات
نات الب اارية واملااوارد بااالنظم البيئيااة واملسااتوط يتعلااق فيمااااتقليماا  والااوطذ ودون الااوطذ، خالااة 

 املائية والملحة. 
ومن بني هذه األن طة، طُِلب إىل األمانة أن تدعو من يساتطيع مان املراكاز وال ابكات  -11

ُت ارِكها، بالتعااون ماع املنظماات ال اريكة املعنياة يف برناامج عمال ناريويب، يف اساتخدام و اتقليمية 
بتااوافر املااوارد املاليااة، ماان أجاال تقاادمي معلومااات طرائااق تبااادل املعلومااات، حسااب االقتضاااا ورهنااا  

حبلاااااول الااااادورة الثالثاااااة واألربعاااااني للهيئاااااة الفرعياااااة عااااان األسااااااليب واألدوات واملمارساااااات اجليااااادة 
 .(18)والدرو  املستفادة

وأشاركتها يف اتباالع عان نتاائج  ذات الملالةودعت األمانة املراكز وال بكات اتقليمياة  -12
أعاااااله لكاااا  تنظاااار فيهااااا اهليئااااة الفرعيااااة يف دور ااااا الرابعااااة  11يف الفقاااارة األن ااااطة امل ااااار إليهااااا 

 واألربعني.
ستقييفم اهليئاة الفرعياة التقادم احملارز يف تنفياذ برناامج عمال ناريويب وتوالال وضاع  :اتجراا -13

 ببحااال أيضاااا   الفرعياااة اهليئاااة وساااتقوم .ي ااامل حتدياااد توقيااات هاااذه األن اااطة مباااا أن اااطة إضاااافية،
 التكياف خطاط وضاع عملية تدعم الي نريويب عمل برنامج إطار يف للة ذات  طةاألن ولياغة
 .وتنفيذها الوطنية

__________ 

 )ب(. 13، الفقرة 19-/م أ17املقرر  (16)
(17) FCCC/SBSTA/2014/5 17، الفقرة. 
(18) FCCC/SBSTA/2014/2 25، الفقرة . 
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FCCC/SBSTA/2016/INF.1 Activities undertaken by regional centres and networks on 

adaptation planning processes and processes and 

structures for linking national and local adaptation 

planning. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2016/INF.4 Progress made in implementing activities under the 

Nairobi work programme on impacts, vulnerability and 

adaptation to climate change. Note by the secretariat 

 <www.unfccc.int/8036> معلومات إضافية

 من اتفاق باريس 10من المادة  4إطار التكنولوجيا بموجب الفقرة  -4 
إىل اهليئة الفرعية يف  يف دورته اوادية والع رين طلب مؤرر األطرا  معلومات أساسية: -14

مااااان  4دور ااااا الرابعااااة واألربعااااني أن ت ااااارىل يف وضااااع إطااااار التكنولوجيااااا املن اااااأ مبوجااااب الفقاااارة 
وأن تقادم تقرياارا  عان اسااتنتاجا ا إىل ماؤرر األطاارا  لكا  يقاادم  (19)اتفااق باااريسماان  10 املاادة

هااذا األخااري تولااية ب ااأن هااذا اتطااار إىل مااؤرر األطاارا  العاماال بولاافه اجتماااىل األطاارا  يف 
لينظر فيهاا ويعتمادها يف دورتاه  (اجتماىل األطرا  يف اتفاق باريس/مؤرر األطرا ) اتفاق باريس
  :(20)يل  ما اعاة ضرورة أن ييسر اتطار مجلة أمور منهااألوىل، مع مر 

 املعازز التنفيذ وكذلا التكنولوجية، االحتياجات تقييم عمليات وحتديل تعهد (أ) 
عاداد م ااريع إ خاالل مان بالتكنولوجياا، املتعلقاة امل ااريع وأفكار العمل خطط خالة لنتائجها،

 مقبولة لدى اململار ؛
 االحتياجااااات تقياااايم عمليااااات نتااااائج لتنفيااااذ معاااازز وتقااااذ مااااا  دعاااام تقاااادمي (ب) 

 التكنولوجية؛
 للنقل؛ اجلاهزة التكنولوجيات تقييم (ج) 
 ونقلهاااا وبيئياااا   اجتماعياااا   الساااليمة التكنولوجياااات لتطاااوير املواتياااة البيئاااات تعزياااز (د) 
 ذلا. تع ض الي اوواجز وإزالة
 ستدعى اهليئة الفرعية إىل بدا النظر يف وضع إطار التكنولوجيا. اتجراا: -15

 <http://unfccc.int/focus/technology/items/7000.php> إضافية معلومات

__________ 

 .21-/م أ1مرفق املقرر  (19)
 .67، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (20)
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  بالزراعة المتعلقة القضايا -5 
دعت اهليئة الفرعية يف دور ا األربعني األطرا  واملنظماات املعتمادة  معلومات أساسية: -16

 إىل أن تقدم إىل األمانة آرااها ب أن العنالر التالية، ضمن أشياا أخرى: بملفة مراقب 
معاار  ال اعوب  ونظام الزراعياة الانظم تناوىل مراعااة ماع التكييفف، تدابري حتديد ()أ 
واالختالفااات يف اوجاام واملنااافع امل اا كة املمكنااة، وتبااادل التجااارب املتعلقااة بالبحاال  ،األلاالية

 االقتملادية والبيئية واجلنسانية؛  -يف ذلا اجلوانب االجتماعية  مبا والتطوير وباألن طة امليدانية،
ية تعزيز اتنتاجية بملاورة بغ وتقييمها الزراعية والتكنولوجيات املمارسات حتديد (ب) 

ستدامة، وكذلا األمن الغذائ  والقدرة على التحميفل، مع مراعاة االختالفات فيما باني املنااطق م
ماان قبياال اخااتال  ممارسااات ونظاام األراضاا  الرعويااة  ،اتيكولوجيااة الزراعيااة وبااني الاانظم الزراعيااة

  .(21)واألراض  الزراعية
الادورة الرابعاة واألربعاني للهيئاة وطلبت اهليئاة الفرعياة إىل األماناة أن تانظيفم، بااالق ان ماع  -17

أعااله وأن تعاد تقريارا   16الفرعية، حلقي عمل أثناا الدورة ب أن العنالر امل ار إليها يف الفقرة 
 .(22)عن كل من حلقي العمل املذكورتني لتنظر فيه اهليئة الفرعية يف دور ا ا امسة واألربعني

 (23)النظر يف التقريرين املتعلقني حبلقي العمال للهيئة الفرعية على أن 43ووافقت الدورة  -18
سيساااتمر يف  FCCC/SBSTA/2015/INF.7و FCCC/SBSTA/2015/INF.6الاااواردين يف الاااوثيقتني 

أعااااله، يف  17دور ااا الرابعاااة واألربعااني، إىل جاناااب النظاار يف التقريااارين امل ااار إليهماااا يف الفقاارة 
  .(24)دور ا ا امسة واألربعني

دعى اهليئااة الفرعيااة إىل النظاار يف املعلومااات الااواردة يف الوثااائق الااي أُعاادت سااتُ  اتجااراا: -19
 للدورة وحتديد أف إجرااات أخرى مناسبة ناجتة عن ذلا.

FCCC/SBSTA/2016/MISC.1 Views on issues relating to agriculture. Submissions from 

Parties and admitted observer organizations 

 <www.unfccc.int/8793.php> إضافية معلومات

__________ 

(21) FCCC/SBSTA/2014/2 85، الفقرة. 
(22) FCCC/SBSTA/2014/289 ، الفقرة . 
 .88، الفقرة FCCC/SBSTA/2014/2انظر الوثيقة  (23)
(24) FCCC/SBSTA/2015/5 20، الفقرة . 
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  والستعراض بالعلم المتعلقة المسائل -6 
 املنهجية واملراقبة البحوث )أ( 

خُلملت اهليئة الفرعياة يف دور اا الساابعة والثالثاني إىل أتاا ستوالال  معلومات أساسية: -20
ال كيااز علااى البحااوث خااالل الفاا ة الساانوية األوىل النعقاااد الاادورة وعلااى املراقبااة املنهجيااة خااالل 

 .(25)الف ة السنوية الثانية النعقاد الدورة
دعت اهليئة  ،(26)حوار البحث ومع مراعاة مذكرة املعلومات املتعلقة باالجتماىل السابع لل -21

الفرعيااة يف دور ااا الثانيااة واألربعااني األطاارا  إىل موافاااة األمانااة ب رائهااا املتعلقااة باملواضاايع املمكنااة 
 للنظااااار فيهاااااا أثنااااااا اواااااوار املتعلاااااق باااااالبحوث الاااااذف سااااايعقد خاااااالل دور اااااا الرابعاااااة واألربعاااااني

 .(27)بعدها وما
هااا ب ااأن ئ آرامياألطاارا  إىل تقاادثانيااة واألربعااني أيضااا  يف دور ااا الودعاات اهليئااة الفرعيااة  -22

املواضايع املتعلقاة حبلقاة عمال حبثياة ُ تمال تنظيمهاا باالتزامن ماع الادورة السادساة واألربعاني للهيئاة 
 .(28)الفرعية
وعاالوة علاى ذلاا، شاجعت اهليئاة الفرعياة يف دور اا الثانياة واألربعاني األوساا/ العلميااة  -23

 املتعلاق باالبحوث مان ثغارات يف املعلوماات والبحاوث، الساابع ُحدِّد خالل اووار ما على معاجلة
درجاااة مئوياااة  1.5يف أقااال مااان  2100 عاااام يف ذلاااا السااايناريوهات الاااي حتااادد االحااا ار يف مباااا

قباااال العملاااار الملااااناع  ونطاااااق اآلثااااار املرتبطااااة هبااااذه الساااايناريوهات علااااى  مااااا مقارنااااة مبسااااتويات
 .(29)واحملل الملعيدين اتقليم  

 (30)وسو  تنظم اهليئة الفرعية اجللسة الثامنة من اواوار املتعلاق باالبحوث خاالل الادورة -24
مب اااركة األطااارا  وممثلااا  اهليئاااة اوكوميااة الدولياااة املعنياااة بتغاااري املناااخ وبااارامج البحاااوث اتقليمياااة 

راعاة اتسهامات امل اار والدولية ذات المللة واملنظمات العاملة يف فال حبوث تغري املناخ، مع م
 أعاله. 22و 21إليها يف الفقرتني 

__________ 

(25) FCCC/SBSTA/2012/5 46، الفقرة . 
  متاح يف املوقع ال بك  التا : (26)

<http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/rd7_infnote.pdf>. 
(27) FCCC/SBSTA/2015/2 مبجرد قيام األطرا  بتحميال معلوما اا، تملابح هاذه األخارية متاحاة علاى 34، الفقرة .

 .<www.unfccc.int/5900>البوابة ا الة باملعلومات يف املوقع ال بك  التا : 
(28) FCCC/SBSTA/2015/2 35، الفقرة. 
(29) FCCC/SBSTA/2015/2 33، الفقرة. 
 الءنامج اليوم  للحملول على مزيد من املعلومات عن هذا الن ا/. يرجى االطالىل على (30)
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لنظاار يف هااذه املسااألة وحتديااد إجاارااات إضااافية قااد  اىلإدعى اهليئااة الفرعيااة سااتُ  اتجااراا: -25
املواضااايع املعاجلااة يف اواااوار  وإىلاملااذكورة أعاااله  اتساااهامات باالسااتناد إىلت اامل حلقااة عمااال، 

 تلبية االحتياجات البحثية الناشئة مبوجب االتفاقية.املتعلق بالبحوث من أجل حتسني 

 <www.unfccc.int/6793>و <www.unfccc.int/3461> إضافية معلومات

من  14اهليئة اوكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واومليلة العاملية امل ار إليها يف املادة  تقييمات )ب( 
 اتفاق باريس

طلااب مااؤرر األطاارا  يف دورتااه اواديااة والع اارين إىل اهليئااة الفرعيااة  معلومااات أساسااية: -26
أن تسدف امل اورة ب اأن الكيفياة الاي  كان هباا أن تفياد تقييماات اهليئاة اوكومياة الدولياة املعنياة 

مناه وأن تقادم  14بتغاري املنااخ يف اساتخالص اوملايلة العاملياة لتنفياذ اتفااق بااريس عماال  باملاادة 
 .(31)هذه املسألة إىل الفريق العامل املخملص املعذ باتفاق باريس يف دورته الثانيةتقريرا  عن 

 دعى اهليئاااة الفرعياااة إىل بااادا النظااار يف هاااذه املساااألة وحتدياااد أياااة إجاااراااتساااتُ  اتجاااراا: -27
 السادسة. يةالتقييم  امدخالت مطلوبة، مع مراعاة أن اهليئة اوكومية الدولية بدأت دور  أو

 <www.unfccc.int/1077> إضافية معلومات

نطاااق االسااتعراض الاادورف املقباال للهااد  العااامل  الطوياال األجاال مبوجااب االتفاقيااة والتقاادم العااام  )ج( 
 احملرز حنو حتقيقه

اتفق مؤرر األطرا  يف دورته اوادية والع ارين علاى أن االساتعراض  معلومات أساسية: -28
يااة والكفااااة، وأن يتجنااب ازدواجيااة العماال، ويراعاا  نتااائج الاادورف املقباال ينبغاا  أن يتساام بالفعال

 .(32)الفرعيتني يئتنياهلاألعمال ذات المللة املنجزة يف إطار االتفاقية وبرتوكول كيوتو امللحق هبا و 
وطلاااب ماااؤرر األطااارا  يف دورتاااه اوادياااة والع ااارين إىل اهليئتاااني الفااارعيتني أن تنظااارا يف  -29

بااال بغياااة توجياااه تولاااية إىل ماااؤرر األطااارا  لينظااار فيهاااا يف موعاااد نطااااق االساااتعراض الااادورف املق
 .(33)، حسب االقتضاا2018 عام أقملاه
سااُتدعى اهليئتاان الفرعيتااان إىل بادا النظاار يف نطااق االسااتعراض الادورف املقباال  اتجاراا: -30

 وحتديد إجرااات أخرى.

 <www.unfccc.int/6998> إضافية معلومات

__________ 

 .100، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (31)
 .9، الفقرة 21-/م أ10املقرر  (32)
 .10، الفقرة 21-/م أ10املقرر  (33)
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  التصدي تدابير تنفيذ تأثير -7 
 حتسني املنتدى وبرنامج العمل )أ( 

قاارر مااؤرر األطاارا  يف دورتااه اواديااة والع اارين أن يوالاال و ساان  معلومااات أساسااية: -31
املنتاادى املعااذ بتااأثري تنفيااذ تاادابري التملاادف ماان أجاال تااوفري منااء يتاايح ل طاارا  إمكانيااة تقاساام 
املعلوماااات وا اااءات ودراساااات اوااااالت اتفرادياااة وأفضااال املمارساااات ووجهاااات النظااار بطريقاااة 

تأثري تنفيذ تدابري التملدف وحتليلها، وذلاا هباد  التولاية باختااذ تفاعلية، وتسهيل عملية تقييم 
  .(34)احملسئن املنتدى تنفيذ عمل برنامج أيضا   األطرا  مؤرر واعتمدإجرااات حمددة؛ 

علااى الطلااب املقاادم أثناااا الاادورة اواديااة والع اارين ملااؤرر األطاارا ، سااتعد األمانااة  وبناااا   -32
ان النامية األطرا  على تقييم تأثري تنفيذ تدابري التملدف، وست مل وثيقة إرشادية ملساعدة البلد

هذه الوثيقة إرشادات ب أن أدوات النمذجة وكذلا مواد تقنية ملساعدة البلدان النامية األطرا  
يف مبادرا ا املتعلقة بالتنويع االقتملادف، لتنظر فيها اهليئتاان الفرعيتاان يف الادورة الرابعاة واألربعاني 

 .(35)نهمالكل م
سيدعو رئيسا اهليئتني الفرعيتني إىل انعقاد املنتدى احملسئن لتنفيذ برنامج العمال  اتجراا: -33

طلباه ماؤرر األطارا   ماا يف إطار بند م  ك من جدول أعمال هاتني اهليئتني الفرعيتني، حساب
أفرقاااة خاااءاا تقنياااني . وجياااوز هلااااتني اهليئتاااني الفااارعيتني أن ت اااكال (36)يف دورتاااه اوادياااة والع ااارين

خمململة، حسب االقتضاا، لتقدمي مزيد من التفالايل عان العمال التقاذ املنجاز يف إطاار املنتادى 
 .(37)احملسئن

FCCC/TP/2016/3 Technical materials for assisting developing country 

Parties in their economic diversification initiatives. 

Technical paper by the secretariat 

FCCC/TP/2016/4 Guidance to assist developing country Parties to assess 

the impact of the implementation of response measures, 

including guidance on modelling tools. Technical paper 

by the secretariat 

 <www.unfccc.int/4908>  إضافية معلومات

__________ 

 .5و 1، الفقرتان 21-/م أ11املقرر  (34)
 .9، الفقرة 21-/م أ11املقرر  (35)
 .3 ، الفقرة21-/م أ11املقرر  (36)
 .4، الفقرة 21-/م أ11املقرر  (37)
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 طرائق املنتدى املعذ بتأثري تنفيذ تدابري التملدف وبرنامج عمله وو ائفه مبوجب اتفاق باريس  )ب( 
قاارر مااؤرر األطاارا  يف دورتااه اواديااة والع اارين أن يسااتمر املنتاادى  معلومااات أساسااية: -34

املعذ بتأثري تنفيذ تدابري التملدف، حتات رعاياة اهليئتاني الفارعيتني، وأن اادم اتفااق بااريس. وقارر 
أن تولااا  اهليئتاااان الفرعيتاااان بطرائاااق املنتااادى املعاااذ بتاااأثري تنفياااذ تااادابري التملااادف وبرناااامج  أيضاااا  

لينظر فيها مؤرر األطرا /اجتماىل األطرا  يف االتفاق ويعتمادها يف دورتاه األوىل  عمله وو ائفه
 .(38)من أجل معاجلة آثار تنفيذ تدابري التملدف يف إطار اتفاق باريس

 سُتدعى اهليئتان الفرعيتان إىل بدا النظر يف هذه املسألة.  اتجراا: -35
 بروتوكول كيوتو  من 2من املادة  3املسائل املتعلقة بالفقرة  )ج( 

اتفقات اهليئاة الفرعياة يف دور اا الثانياة واألربعاني علاى النظار يف هاذه  معلومات أساسية: -36
املساااألة مق ناااة بالبناااد الفرعااا  امل ااا ك باااني جااادو  أعماااال اهليئتاااني الفااارعيتني واملعناااون  املنتااادى 

 الثالثااة دور ااا يف الفرعيااة اهليئااة واتفقااتوبرنااامج العماال ، وذلااا يف منتاادى م اا ك بااني اهليئتااني. 
 هاااذه تنااااول كيفياااة ب اااأن واألربعاااني الرابعاااة دور اااا يف م ااااورا ا موالااالة علاااى أيضاااا   واألربعاااني
 .(39)املسألة
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسألة.  اتجراا: -37

 لقضايا المنهجية بموجب التفاقيةا -8 
 غازات الدفيئة واجهة بيانات )أ( 

والتاسااااعة  (40)طلباااات اهليئااااة الفرعيااااة يف دورتيهااااا الثامنااااة والثالثااااني معلومااااات أساسااااية: -38
إىل األماناة أن جتاارف أف تغياريات تقنيااة ضارورية علااى واجهاة بيانااات غاازات الدفيئااة  (41)والثالثاني
تعاااداد البالغاااات الوطنياااة املقدئماااة مااان األطااارا   [املنقئحاااة]اعتمااااد  املباااادج التوجيهياااة  عقاااب

املدرجااااة يف املرفااااق األول لالتفاقيااااة، اجلاااازا األول: املبااااادج التوجيهيااااة لالتفاقيااااة اتطاريااااة ب ااااأن 
 رهنا  بتوافر املوارد املالية. ،(42)اتبالع عن قوائم اجلرد السنوية النبعاثات غازات الدفيئة 

يف املسااائل املتملاالة  النظاارور ااا التاسااعة والثالثااني أيضااا  علااى اتفقاات اهليئااة الفرعيااة يف دو  -39
 بزيادة تطوير الواجهة يف دور ا الثالثة واألربعني. 

__________ 

 .33، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (38)
(39) FCCC/SBSTA/2015/5 38، الفقرة. 
(40) FCCC/SBSTA/2013/3 121، الفقرة. 
(41) FCCC/SBSTA/2013/5 86، الفقرة. 
 .  19-/م أ24املقرر  (42)
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 واتفقت اهليئة الفرعية يف دور ا الثالثة واألربعني على تأجيل النظار يف هاذا البناد الفرعا  -40
 إىل حني انعقاد دور ا الرابعة واألربعني. من جدول األعمال

 أف اواجااااة إىل اختاااااذ ويف سااااُتدعى اهليئااااة الفرعيااااة إىل النظاااار يف هااااذه املسااااألة اتجاااراا: -41
 إجرااات إضافية.

 <www.unfccc.int/3800> إضافية معلومات

 الكربون أكسيد ثاين من الدفيئة غازات مكافئ وساب املوحدة املقاييس )ب( 
اتفقاات اهليئااة الفرعيااة يف دور ااا الرابعااة والثالثااني علااى أن توالاال يف  معلومااات أساسااية: -42

نظااار يف املقااااييس املوحااادة ضااامن بناااد القضاااايا املنهجياااة مبوجاااب ال (43)دور اااا السادساااة والثالثاااني
 4و 3االتفاقيااة، مااع مراعاااة التقرياار املتعلااق حبلقااة العماال املعنيااة باملقاااييس املوحاادة املعقااودة يااوم  

 .(44)2012 نيسان/أبريل
نظر يف املقاييس املوحادة يف دورا اا األربعاني واوادياة واألربعاني الوواللت اهليئة الفرعية  -43

باالساتنتاجات املتعلقاة باملقااييس املوحادة الاواردة  يتعلاق فيمايف ذلا النظر  مبا والثانية واألربعني،
يف اجتماااااىل خااااص يف الاااادورة  ضاااترِ يف تقريااار التقيااايم ا ااااامس للهيئاااة اوكومياااة الدوليااااة الاااي عُ 

نظار الواتفقات اهليئاة الفرعياة يف دور اا الثانياة واألربعاني علاى موالالة  .(45)األربعني للهيئة الفرعية
 .(46)يف املقاييس املوحدة يف دور ا الرابعة واألربعني

أف اواجااااة إىل اختاااااذ  ويف سااااُتدعى اهليئااااة الفرعيااااة إىل النظاااار يف هااااذه املسااااألة اتجاااراا: -44
 إجرااات إضافية.

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

 الدوليني البحرف والنقل الطريان يف املستخدم الوقود عن النامجة االنبعاثات )ج( 
ة واألربعني أمااني منظماة الطاريان لثدعت اهليئة الفرعية يف دور ا الثا معلومات أساسية: -45

واملنظماااة البحرياااة الدولياااة إىل موالااالة إباااالع اهليئاااة الفرعياااة يف دورا اااا املقبلاااة عماااا املااادين الااادو  
أجنزتاااه ماان عماال ذف لاالة للتملاادف لالنبعاثااات النامجااة عاان اسااتخدام الوقااود يف الطااريان والنقاال 

 .(47)البحرف الدوليني
__________ 

(43) FCCC/SBSTA/2012/INF.2. 
(44) FCCC/SBSTA/2011/2 102، الفقرة. 
(45) FCCC/SBSTA/2012/2 92، الفقرة. 
(46) FCCC/SBSTA/2015/2 55، الفقرة. 
(47) FCCC/SBSTA/2015/5 43، الفقرة. 
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سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اتحاطة علما  باملعلوماات الاواردة يف التقاارير املقدماة  اتجراا: -46
 من أماني منظمة الطريان املدين الدو  واملنظمة البحرية الدولية.

FCCC/SBSTA/2016/MISC.2 Information relevant to emissions from fuel used for 

international aviation and maritime transport. Submissions 

from international organizations 

 <www.unfccc.int/1057> إضافية معلومات

 الدفيئاااة غاااازات جااارد لقاااوائم التقاااذ االساااتعراض يف امل ااااركني االساااتعراض خاااءاا تااادريب برناااامج )د( 
 لالتفاقية األول املرفق يف املدرجة األطرا  من املقدمة
أن تنفاااذ  (48)طلاااب ماااؤرر األطااارا  يف دورتاااه الع ااارين إىل األماناااة معلوماااات أساساااية: -47

برناااامج تااادريب خاااءاا االساااتعراض امل ااااركني يف االساااتعراض التقاااذ لقاااوائم جااارد غاااازات الدفيئاااة 
املقدمة من األطارا  املدرجاة يف املرفاق األول لالتفاقياة وأن تادرج، يف تقريرهاا السانوف املقادم إىل 

عان سايما  ال يل أفرقاة خاءاا االساتعراض، معلوماات عان بارامج التادريب،اهليئة الفرعية عان ت اك
بني، لكاا  تااتمكن األطاارا  ماان تقياايم فعاليااة إجاارااات تنظاايم االمتحااان واختيااار املتاادربني واملاادرِّ 

 .(49)الءنامج
 2015 عااام وطلباات اهليئااة الفرعيااة يف دور ااا اواديااة واألربعااني إىل األمانااة أن تتاايح يف -48

التدريبياااة للءناااامج التااادريرت علاااى اتن نااات. واتفقااات اهليئاااة الفرعياااة علاااى تقيااايم نتاااائج  الااادورات
الءنااامج يف دور ااا الرابعااة واألربعااني وتقاادمي تولاايات إىل مااؤرر األطاارا  الثاااين والع اارين ب ااأن 

  .(50)مواللة تطوير وتعزيز الءنامج التدريرت
ظر يف هذه املسألة وتقدمي توليا ا ب أن موالالة سُتدعى اهليئة الفرعية إىل الن اتجراا: -49

 تطوير وتعزيز الءنامج التدريرت إىل مؤرر األطرا .

 <www.unfccc.int/2763> إضافية معلومات

__________ 

 .3و 1، الفقرتان 20-/م أ14املقرر  (48)
 .43-36، الفقرات FCCC/SBSTA/2015/INF.9انظر الوثيقة  (49)
(50) FCCC/SBSTA/2014/5 73و 72، الفقرتان. 
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 كيوتو بروتوكول بموجب المنهجية القضايا -9 
ماان  3املااادة ماان  4و 3اسااتخدام األراضاا  وتغيااري اسااتخدام األراضاا  واوراجااة مبوجااب الفقاارتني  )أ( 

 بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة
اتفقت اهليئة الفرعياة يف دور اا اوادياة واألربعاني علاى أن توالال يف  :معلومات أساسية -50

 7و 5دور ااا الرابعااة واألربعااني النظاار يف املسااائل املبينااة يف باارامج العماال امل ااار إليهااا يف الفقاارات 
اتبااااالع عاااان النتااااائج، حسااااب  أو هبااااد  التولااااية مب ااااروىل مقاااارر 7-/م أإ2ماااان املقاااارر  10و

اجتمااىل /يف الادورة الثانياة ع ارة ملاؤرر األطارا  إن أمكان ذلاااالقتضاا، للنظار فيهاا واعتمادهاا 
 .(51)األطرا  يف بروتوكول كيوتو

ر والاالت اهليئااة الفرعيااة يف دور ااا الثالثااة واألربعااني عملهااا يف إطااار باارامج العماال امل اااو  -51
 اجمللااااس أجاااراه الااااذف التقيااايم بنتاااائج علمااااا   وأحاطااات. 7-/م أإ2ماااان املقااارر  6إليهاااا يف الفقااارة 

 1-/م أإ5 املقااررين يف الااواردة واتجاارااات الطرائااق انطباااق ملاادى النظيفااة التنميااة آلليااة التنفيااذف
 .(52)على امل اريع الي تنطوف على أن طة جتديد الغطاا النبايت 1-/م أإ6و

اهليئاااة الفرعيااة بالطلاااب الاااذف وجهتااه إىل األماناااة يف وقااات سااابق لتااانظم حلقاااة  وذكيفاارت -52
عمااال ب اااأن تيساااري وضاااع الطرائاااق واتجااارااات لتنفياااذ أن اااطة إضاااافية ممكناااة يف فاااال اساااتخدام 
األراضاا  وتغيااري اسااتخدام األراضاا  واوراجااة يف إطااار آليااة التنميااة النظيفااة ولتحديااد ُتااج بديلااة 

وطلبات إىل األماناة أن تانظم حلقاة  .(53)وام يف إطاار آلياة التنمياة النظيفاةللتملدف  طر عدم الد
عمل أثناا الدورة الرابعة واألربعاني للهيئاة الفرعياة لتحدياد أناواىل األن اطة املتعلقاة بتجدياد الغطااا 
النبايت الي  كن تأهيلها بولفها أن طة من أن طة م اريع آلية التنمياة النظيفاة حساب الطرائاق 

، وحتديااااد اواااااالت الااااي قااااد تاااادعو فيهااااا 1-/م أإ6و 1-/م أإ5ااات املبييفنااااة يف املقااااررين واتجاااار 
اواجة إىل وضع طرائق وإجرااات جديدة لتجديد الغطاا النبايت من أجل ضمان السالمة البيئية 

 .(54)آللية التنمية النظيفة
 النظر يف برناامج العمال واتفقت اهليئة الفرعية على أن توالل يف دور ا الرابعة واألربعني -53

بغياااة تقااادمي م اااروىل مقااارر هباااذا ال اااأن إىل ماااؤرر  7-/م أإ2مااان املقااارر  6امل اااار إلياااه يف الفقااارة 
 .(55)األطرا /اجتماىل األطرا  وتوليته بالنظر فيه واعتماده يف دورته الثانية ع رة

__________ 

(51) FCCC/SBSTA/2014/5 96و 95، الفقرتان . 
 . 123-121، الفقرات FCCC/KP/CMP/2015/5انظر الوثيقة  (52)
(53) FCCC/SBSTA/2013/3 ؛ و144، الفقااااااارةFCCC/SBSTA/2013/5 ؛ و109، الفقااااااارةFCCC/SBSTA/2014/2 ،

 .  151الفقرة 
(54) FCCC/SBSTA/2015/5 57، الفقرة. 
(55) FCCC/SBSTA/2015/5 58، الفقرة. 
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مل اااار إليهاااا يف ساااُتدعى اهليئاااة الفرعياااة إىل موالااالة النظااار يف برناااامج العمااال ا اتجاااراا: -54
بغياااة موافااااة ماااؤرر األطرا /اجتمااااىل األطااارا   7-/م أإ2مااان املقااارر  10و 7و 6و 5الفقااارات 

تقرياار عاان النتااائج، حسااب االقتضاااا، وتولاايته بااالنظر فيااه واعتماااده يف دورتااه  أو مب ااروىل مقاارر
 الثانية ع رة.

 <www.unfccc.int/1084.php> إضافية معلومات

املقاااييس املساااتخدمة يف حساااب مكااافئ ثاااين أكسااايد الكربااون ماان غاااازات انعكاسااات اختيااار  )ب( 
 ة يف املرفق ألف لءوتوكول كيوتوالدفيئة املدرج

يف دورتاه  يف بروتوكاول كيوتاو طلب مؤرر األطرا /اجتماىل األطرا  معلومات أساسية: -55
ية الدولية، يف مجلاة أعماال باالستناد إىل أعمال اهليئة اوكوم ،السابعة إىل اهليئة الفرعية أن جترف

يماا  النعكاساات اختياار القياساات املساتخدمة وسااب مكاافئ ثااين أكسايد الكرباون يأخرى، تق
فا ات االلتازام  أو من غازات الدفيئاة املدرجاة يف املرفاق ألاف لءوتوكاول كيوتاو لفا ة االلتازام الثالثاة

وتقادم  2015 عاام تقييم يف موعد أقملااهالالحقة. وطلب أيضا  إىل اهليئة الفرعية أن تبدأ هذا ال
القياسات والقيم ذات المللة الاي يتعاني أن تساتخدمها األطارا  قيم إليه توليا ا ب أن أنسب 

 .(56)مقررا  ب أن هذه املسائل يف بروتوكول كيوتولك  يعتمد مؤرر األطرا /اجتماىل األطرا  
بدأت اهليئة الفرعية يف دور ا الثانياة واألربعاني نظرهاا يف انعكاساات اختياار القياساات و  -56

املسااتخدمة يف حساااب مكااافئ ثاااين أكساايد الكربااون ماان غااازات الدفيئااة املدرجااة يف املرفااق ألااف 
لءوتوكااول كيوتااو، إىل جانااب نظرهااا يف املقاااييس املوحاادة ضاامن بنااد القضااايا املنهجيااة يف إطااار 

يااااة. واتفقاااات اهليئااااة الفرعيااااة علااااى موالاااالة نظرهااااا يف املقاااااييس املوحاااادة يف دور ااااا الرابعااااة االتفاق
 األربعني. 

سااااُتدعى اهليئااااة الفرعيااااة إىل النظاااار يف انعكاسااااات اختيااااار القياسااااات وتقاااادمي  اتجااااراا: -57
د لكا  يعتما يف بروتوكاول كيوتاو تولياته ب أن هذه املسألة إىل مؤرر األطرا /اجتماىل األطارا 

 مقررا  ب أن القياسات والقيم ذات المللة.

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

 أن اااطة ضااامن لالساااتنفاد آيلاااة غاباااات هباااا توجاااد الاااي األراضااا  حتاااريج إعاااادة إدراج انعكاساااات )ج( 
 النظيفة التنمية آلية إطار يف التحريج وإعادة التحريج م اريع
نظرت اهليئة الفرعية يف دور اا الثانياة واألربعاني يف هاذا البناد الفرعا   معلومات أساسية: -58

ماان جاادول األعمااال ودعاات األطاارا  إىل تقاادمي املزيااد ماان آرائهااا ب ااأن هااذه املسااألة عاان طريااق 
__________ 

 .11و 10، الفقرتان 7-م أإ/4املقرر  (56)
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 موالااالة علاااى كاااذلا الفرعياااة اهليئاااة واتفقااات. 2016آذار/ماااار   9حبلاااول  اتساااهاماتبواباااة 
 إليهاا تتولال الي النتائج عن تقرير تقدمي هبد  واألربعني الرابعة دور ا يف املسألة هذه يف نظرها
 .(57)يف دورته الثانية ع رة بروتوكول كيوتو/اجتماىل األطرا  يف األطرا  مؤرر إىل
يف هاذه املساألة ماع مراعااة اآلراا الاي  هااسُتدعى اهليئة الفرعية إىل موالالة نظر  اتجراا: -59

 .إسهاما اأعربت عنها األطرا  يف 

 <www.unfccc.int/1084> إضافية معلومات

 اآلليال السوقية وغير السوقية بموجب التفاقية -10 
  املختلفة للناُُّهج إطار (أ) 

والااالت اهليئاااة الفرعياااة يف دور اااا الثالثاااة واألربعاااني برناااامج العمااال  معلوماااات أساساااية: -60
املختلفاااة بغياااة تقااادمي م اااروىل مقااارر إىل ماااؤرر األطااارا  وتولااايته  (58)املتعلاااق بوضاااع إطاااار للااانهج

كانت الدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية غري قادرة على التولل إىل  وملا بالنظر فيه واعتماده.
ه املسألة، فإتا اتفقت على مواللة النظر فيهاا يف دور اا الرابعاة واألربعاني، وفقاا  اتفاق ب أن هذ

 .(59)من م روىل النظام الداخل  املعمول به 16للمادة 
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إكمال عملها يف إطار هذا البند الفرع  مان جادول  اتجراا: -61

 منه. 6سيما أحكام املادة  وال اعتماد اتفاق باريس، بالنظر إىلاألعمال 

 <www.unfccc.int/7551> إضافية معلومات

 السوق على القائمة غري النهج )ب( 
والااالت اهليئاااة الفرعياااة يف دور اااا الثالثاااة واألربعاااني برناااامج العمااال  معلوماااات أساساااية: -62

فيااه  لينظاار ااروىل مقاارر التولااية مبغااري القائمااة علااى السااوق بغيااة  (60)املتعلااق بوضااع إطااار للاانهج
كانااات الااادورة الثالثاااة واألربعاااني للهيئاااة الفرعياااة غاااري قاااادرة علاااى  وملاااا .ويعتماااده ماااؤرر األطااارا 

التولاال إىل اتفاااق ب ااأن هااذه املسااألة، فإتااا اتفقاات علااى موالاالة النظاار فيهااا املسااألة يف دور ااا 
 .(61)من م روىل النظام الداخل  املعمول به 16الرابعة واألربعني، وفقا  للمادة 

__________ 

(57) FCCC/SBSTA/2015/2 79-76، الفقرات. 
 .46-41، الفقرات 18-/م أ1للمقرر وفقا   (58)
(59) FCCC/SBSTA/2015/5 59، الفقرة. 
 .47، الفقرة 18-/م أ1وفقا  للمقرر  (60)
(61) FCCC/SBSTA/2015/5 59، الفقرة. 
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سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إكمال عملها يف إطار هذا البند الفرع  مان جادول  اتجراا: -63
 منه. 6سيما أحكام املادة  وال اعتماد اتفاق باريس، بالنظر إىلاألعمال 

 <www.unfccc.int/7551> إضافية معلومات

 اآللية اجلديدة القائمة على السوق )ج( 
والااالت اهليئاااة الفرعياااة يف دور اااا الثالثاااة واألربعاااني برناااامج العمااال  معلوماااات أساساااية: -64

 .17-/م أ2ماااان املقاااارر  83املتعلااااق بوضااااع إطااااار لطرائااااق وإجاااارااات اآلليااااة احملااااددة يف الفقاااارة 
 الثالثااة دور ااا يف املسااألة هااذه ب اأن اتفاااق إىل التولاال علااى قااادرة غاري الفرعيااة اهليئااة كاناات وملاا

 16على مواللة النظر فيها يف دور ا الرابعاة واألربعاني، وفقاا  للماادة  (62)اتفقت فإتا واألربعني،
  .(63)من م روىل النظام الداخل  املعمول به

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إكمال عملها يف إطار هذا البند الفرع  مان جادول  اتجراا: -65
 منه. 6ادة سيما أحكام امل وال اعتماد اتفاق باريس، بالنظر إىلاألعمال 

 <www.unfccc.int/7551> إضافية معلومات

 من اتفاق باريس  6مسائل تتعلا بالمادة  -11 
 من اتفاق باريس 6من املادة  2إرشادات ب أن النهج التعاونية امل ار إليها يف الفقرة  )أ( 

إىل اهليئااة الفرعيااة  يف دورتااه اواديااة والع اارين طلااب مااؤرر األطاارا  معلومااات أساسااية: -66
ماان اتفاااق باااريس وأن تولاا  مااؤرر  6ماان املااادة  2أن تضااع اترشااادات امل ااار إليهااا يف الفقاارة 

ي اامل  مبااا اجتماااىل األطاارا  يف اتفاااق باااريس بااالنظر فيهااا واعتمادهااا يف دورتااه األوىل،/األطاارا 
لكااال ماااان  إرشاااادات تكفااال جتناااب اوسااااب املااازدوج عااان طريااااق تعاااديل مقابااال جترياااه األطااارا 

انبعاثات غازات الدفيئة الب رية املن أ من اململادر وعمليات اتزالاة بواساطة البوالياع الاي تغطيهاا 
 .(64)باريس مسامها ا احملددة وطنيا  مبوجب اتفاق

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل بدا النظر يف هذه املسألة.  اتجراا: -67

 <www.unfccc.int/7551> إضافية معلومات

__________ 

(62) FCCC/SBSTA/2015/5 59، الفقرة. 
 .18-/م أ1من املقرر  51و 50الفقرتني انظر  (63)
 .36، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (64)
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ماان اتفاااق  6ماان املااادة  4القواعااد والطرائااق واتجاارااات املتعلقااة باآلليااة املن ااأة مبوجااب الفقاارة  )ب( 
 باريس 
طلااب مااؤرر األطاارا  يف دورتااه اواديااة والع اارين إىل اهليئااة الفرعيااة  معلومااات أساسااية: -68

فااق بااريس مان ات 6مان املاادة  4أن تضع قواعد وطرائق وإجرااات لآللية املن أة مبوجب الفقارة 
باااالنظر فيهااااا واعتمادهااااا يف دورتااااه  يف اتفاااااق باااااريس وتولااا  مااااؤرر األطرا /اجتماااااىل األطااارا 

 .(65)األوىل
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل بدا النظر يف هذه املسألة.  اتجراا: -69

 <www.unfccc.int/7551> إضافية معلومات

 من اتفاق باريس 6من املادة  8إليها يف الفقرة برنامج عمل يف إطار النهج غري السوقية امل ار  )ج( 
طلااب مااؤرر األطاارا  يف دورتااه اواديااة والع اارين إىل اهليئااة الفرعيااة  معلومااات أساسااية: -70

أن تضاااطلع بءناااامج عمااال يف إطاااار الاااُنهج غاااري الساااوقية إزاا التنمياااة املساااتدامة امل اااار إليهاااا يف 
النظار يف كيفياة تعزياز الاروابط وإجيااد التا زر باني  مان اتفااق بااريس، هباد  6مان املاادة  8 الفقارة

كيفياة  ويف فموعة عنالار منهاا التخفياف والتكياف والتمويال ونقال التكنولوجياا وبنااا القادرات،
 أن الفرعيااة اهليئااة إىل كااذلا األطاارا  مااؤرر وطلاابتيسااري تنفيااذ الااُنهج غااري السااوقية وتنساايقها؛ 

/اجتماااىل األطاارا  يف اتفاااق األطرا  مااؤرر ااروىل مقاارر ب ااأن برنااامج العماال لينظاار فيااه مب تولاا 
 .(66)باريس ويعتمده وأن تراع  يف ذلا وجهات نظر األطرا 

 بدا النظر يف هذه املسألة. ىلإسُتدعى اهليئة الفرعية  اتجراا: -71

 <www.unfccc.int/7551> إضافية معلومات

المتعلقة بالموارد المالية المقدماة والمعباأة عان طرياا تاد  ل طرائا المحاسبة  -12 
 من اتفاق باريس 9من المادة  7رة عامة وفقاا للفق

طلااب مااؤرر األطاارا  يف دورتااه اواديااة والع اارين إىل اهليئااة الفرعيااة  معلومااات أساسااية: -72
طرياق تاادخالت عامااة وفقااا  املوارد املاليااة املقدماة واملعبااأة عاان باا للمحاساابة املتعلقاةأن تضاع طرائااق 

من اتفاق باريس لينظر فيها مؤرر األطرا  يف دورته الرابعة والع ارين بغياة  9من املادة  7للفقرة 

__________ 

 .38، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (65)
 .40و 39، الفقرتان 21-/م أ1املقرر  (66)
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تقااادمي تولاااية إىل ماااؤرر األطرا /اجتمااااىل األطااارا  يف اتفااااق بااااريس لينظااار فيهاااا ويعتمااادها يف 
  .(67)دورته األوىل

 دا النظر يف هذه املسألة.سُتدعى اهليئة الفرعية إىل ب اتجراا: -73

 <www.unfccc.int/2807> إضافية معلومات

  األ رى الدولية المنظمال مع التعاون -13 
طلبااات اهليئاااة الفرعياااة يف دور اااا الثالثاااني إىل األماناااة أن تُعاااديف، قبااال  معلوماااات أساساااية: -74

الدورات الي تتناول هذا البند من جدول األعمال، ورقة معلوماات تاوجز فيهاا األن اطة التعاونياة 
 .(68)ذات المللة بغية ركني األطرا  من التعليق على هذه املعلومات، حسب االقتضاا

أعاااااله إىل اهليئااااة الفرعيااااة آخاااار  74امل ااااار إليهااااا يف الفقاااارة وسااااتقدم ورقااااة املعلومااااات  -75
املسااتجدات ب ااأن األن ااطة التعاونيااة ل مانااة مااع كيانااات األماام املتحاادة وغريهااا ماان املنظمااات 

وتسااااهم فيهاااا، وتااادعم تنفياااذ املقاااررات، يف إطاااار  املنجااازةاوكومياااة الدولياااة الاااي تعااازز األعماااال 
 االتفاقية.

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اتحاطة علما  بالوثيقة املعديفة للدورة. اتجراا: -76

FCCC/SBSTA/2016/INF.3 Summary of cooperative activities with United Nations 

entities and intergovernmental organizations to contribute to 

the work under the Convention. Note by the secretariat 
 <www.unfccc.int/2533> إضافية معلومات

 أ رى مسائل -14 
قرر مؤرر األطرا  يف دورته التاساعة ع ارة أن ختضاع للتقيايم التقاذ  معلومات أساسية: -77

يق حااه ماان  مااا بلااد نااام طاار  ب ااأن مسااامهة ماانيف سااياق املاادفوعات القائمااة علااى النتااائج كاال 
الغاباات و/أو مان مساتويات مرجعياة للغابااات م اار إليهاا يف مستويات مرجعياة لالنبعاثاات مان 

واعتمد أيضا  املبادج التوجيهية واتجرااات املتعلقة هبذه  .(69)17-/م أ12من املقرر  13الفقرة 

__________ 

 .57، الفقرة 21-/م أ1املقرر  (67)
(68) FCCC/SBSTA/2009/3 128، الفقرة . 
 .  2و 1، الفقرتان 19-/م أ13املقرر  (69)
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وطلاااب عاااالوة علاااى ذلاااا إىل األماناااة أن تعاااد تقريااارا  توليفياااا  عااان عملياااة  .(70)التقييماااات التقنياااة
 .(71)التقييم التقذ لك  تنظر فيه اهليئة الفرعية بعد العام األول من التقييمات التقنية

ير التااااوليف  الااااذف سااااتعده سااااُتدعى اهليئااااة الفرعيااااة إىل اتحاطااااة علمااااا  بااااالتقر  اتجااااراا: -78
 األمانة.

FCCC/SBSTA/2016/INF.2 Technical assessment process for proposed forest 

reference emission levels and/or forest reference levels 

submitted by developing country Parties. Synthesis report 

by the secretariat 
 <www.unfccc.int/4123> إضافية معلومات

 من جدول األعمال أف مسائل أخرى تن أ أثناا الدورة. سُتبحل يف إطار هذا البند -79

  الدورة وتقرير الدورة إغ ق -15 
بعد عرض م روىل التقرير املتعلق بالدورة على اهليئة الفرعية للنظر فيه واعتماده، سايعلن  -80

 الرئيس إغالق الدورة.
    

__________ 

 ، املرفق. 19-/م أ13املقرر  (70)
 .4، الفقرة 19-/م أ13املقرر  (71)


