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والتكنولوجية

الدورة الخامسة واألربعون
مراكش 14-7 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2016
البند (2أ) من جدول األعمال املؤقت

المسائل التنظيمية
إقرار جدول األعمال

جدول األعمال المؤقت وشروحه
مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية

أولا -جدول األعمال المؤقت
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم أعمال الدورة؛

(ج)

انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس.

-٣

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه.

-4

تقرير جلنة التكيف.

-5

تقريررر اللةنررة التنةيآليررة اليررة وار ررو الدوليررة املعنيررة بارسررائر واألمل ررار املرتباررة بتررأثريات
تغري املناخ.
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 -6تاوير التكنولوجيات ونقلها:
(أ)

التقري ررر الس ررنوك املش ررال للةن ررة التنةيآلي ررة املعني ررة بالتكنولوجي ررا ومركر ر و رربكة
تكنولوجيا املناخ؛

(ب) إطار التكنولوجيا مبوجب الةقرة  4من املادة  10من اتةاق
-7

القضايا املتعلقة بال راعة.

-8

املسائل املتعلقة بالعلم واال تعراض:

-9

باريس.


(أ)

البحوث واملراقبة املنهةية؛

(ب)

مشورة بشرأ الكيةيرة الر ككرن هبرا أ تُةيرد تقييمرات اييةرة اوكوميرة الدوليرة
اوصر رريلة العاملير ررة املشر ررار إليهر ررا
املعنير ررة بتغر ررري املنر رراخ عملير ررة ا ر ررتخ
املادة  14من اتةاق باريس.

تأثري تنةيآل تدابري التصدك:
(أ)

احملسن وبرنامج العمل؛
املنتدى َّ

(ب)

طرائق املنتدى املعين بتأثري تنةيآل تدابري التصدك وبرنامج عمله ومهامه مبوجرب
اتةاق باريس؛

(ج)

املسائل املتعلقة بالةقرة  ٣من املادة  2من بروتوكول كيوتو .

 -10القضايا املنهةية مبوجب االتةاقية:
(أ)

واجهة بيانات غازات الدفيةة؛

(ب)

االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم

الاريا والنقل البحرك الدوليني .

 -11القضايا املنهةية مبوجب بروتوكول كيوتو :
(أ)
(ب)

ا تخدام األراملي وتغيرري ا رتخدام األراملري واوراجرة مبوجرب الةقررتني  ٣و4
من املادة  ٣من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيةة؛
احتةاز ثاين أكسيد الكربو وخت ينه
من أنشاة مشاريع آلية التنمية النظيةة.

التكوينات اجليولوجيرة باعتبرارن نشراطا

 -12املسائل املتعلقة باملادة  6من اتةاق باريس:
(أ)

2

رنهج التعاوني ررة املش ررار إليه ررا
إر ررادات بش ررأ ال ر ُ
اتةاق باريس؛

الةق رررة  2م ررن امل ررادة  6م ررن
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(ب)

القواع ررد والارائ ررق واتجر رراءات املتعلق ررة باالي ررة املنش ررأة مبوج ررب الةق رررة  4م ررن
املادة  6من اتةاق باريس؛

(ج)

الةقرة  8مرن املرادة 6

النهج غري السوقية املشار إليها
برنامج عمل إطار ُ
من اتةاق باريس.

 -1٣طرائق حساب املوارد املالية املقدمة واملعبأة عن طريق تدخ ت عامة وفقا للةقررة  7مرن
.
املادة  9من اتةاق باريس
 -14التقارير املتعلقة باألنشاة األخرى:
(أ )

التقرير السنوك عن اال تعراض التقين للمعلومات املقدمة مبوجب االتةاقية من
األط رراا املدرجررة املرفررق األول ل تةاقيررة تقاريرةررا عررن فرراة السررنتني و
ب غاهتا الوطنية؛

(ب)

التقريرر السرنوك عرن اال رتعراض التقرين لقروائم جررد غرازات الدفيةرة املقدمرة مررن
األطراا املدرجة املرفق األول ل تةاقية؛ 

(ج)

التقريرر السررنوك عررن اال ررتعراض التقررين لقروائم جرررد غررازات الدفيةررة وغريةررا مررن
املعلومرات املقدمرة مرن األطرراا املدرجرة املرفرق األول ل تةاقيرة وفقرا ملرا ةررو
حمدد الةقرة  7من املادة  1بروتوكول كيوتو.

 -15مسائل أخرى.
 -16إغ ق الدورة وتقرير الدورة.
ثانيا -شروح جدول األعمال المؤقت


 -1افتتاح الدورة
 -1 رريةتتا الررئيس ،السرريد كررارلوب فرولر (بلير ) ،الرردورة ارامسررة واألربعررني للهيةررة الةرعيررة
للمشورة العلمية والتكنولوجية (ةيةة املشورة) يوم االثنني  7تشرين الثاين/نوفمرب .2016
 -2المسائل التنظيمية

(أ) إقرار جدول األعمال
يُعرض جدول األعمال املؤقت ،الآلك أعدته األمينة التنةيآلية باتةاق مرع الررئيس ،مرن
-2
أجل إقرارن.
FCCC/SBSTA/2016/3

معلومات إملافية
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(ب) تنظيم أعمال الدورة
 -٣ تُنشر على الصةحة الشبكية اراصة بالدورة ارامسة واألربعني ييةة املشورة معلومات
مةصررلة عررن تنظرريم أعمايررا( .)1ويرُردعى املنرردوبو إر الرج روجل إر اجلرردول ال ر مين العررام والربنررامج
اليرومي للرردورة( )2واالطر جل بانتظررام علررى ا ررات الرردائرة التلة يونيررة املغلقررة ملعرفررة اجلرردول الر مين
احملرردَّث ألعمررال ةيةررة املشررورة .و ررتُغلق الرردورة يرروم االثنررني 14 ،تشررين الثرراين/نوفمرب ،مررن أجررل
ملما إجنراز العمرل قبرل وصرول ر راء الردول واوكومرات والروزراء وضرور اجلر ء الرفيرع املسرتوى
وبرردء العديررد مررن األنشرراة املقررررة أثنرراء ةررآلا اجلر ء .ول ررتةادة إر أقصررى حررد كررن مررن وقررت
التةاوض وكةالة إغ ق الدورة املوعد املقرر ،يقاح ر اء اجللسات ،بالتشاور مع األطرراا
رياق تنظريم جلسرات الردورة وهلديرد جردويا الر مين،
وباريقة رةافة ،نرُ ُهةرا لكسرب الوقرت
()٣
التنةيآل) .

مع مراعاة اال تنتاجات السابقة ذات الصلة الصادرة عن اييةة الةرعية للتنةيآل (ةيةة
و ةررآلا الصرردد ،رريقاح ر رراء ةية ررة املشررورة وةيةررة التنةي ررآل والةريررق العام ررل املخص ر املع ررين
باتةاق باريس (فريق اتةاق باريس) آجاال لألعمال اجلماعية ومواعيد هنائية لتقدمي اال رتنتاجات
ملررمانا تتاحتهررا للةلسررة العامررة ارتاميررة تميررع اللغررات الرميررة السررت .و رريعمل الر رراء معررا
أيضررا لضررما اتس رراق املعلومررات املقدم ررة مررن ايية رات الةرعي رة ،مبررا ذل ررو املعلومررات املتعلق ررة
باألنشرراة املقررررة ال ر ررتُعقد أثنرراء الرردورات .و ررتُدعى ةيةررة املشررورة إر االتةرراق علررى تنظرريم
أعمال الدورة.

 -4ومن املقرر أ تُعقد أثنراء الردورة حلقرة عمرل لتوجيره عمرل ةيةرة املشرورة وملرع طرائرق
حسرراب املروارد املاليررة املقدمررة واملعبررأة عررن طريررق ترردخ ت عامررة وفقررا للةقرررة  7مررن املررادة  9مررن
اتةاق باريس(.)4

(ج) انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس
 -5معلومات أ ا ية :تنتخب ةيةة املشورة نائب رئيسها ومقررةا .و يظل أعضاء املكتب
اواليو مناصبهم إر حني انتخاب من خيلةهم .وتُدعى األطراا إر النظرر جردايا تر ريا
نساء لشغل املناصب االنتخابية.

 -6وعندما متارب ةيةة املشرورة مهامهرا صصرو املسرائل املتعلقرة بربوتوكرول كيوترو ،يسرتعاض
عررن أك عضررو مررن أعضرراء مكتبهررا كثررل دولررة طرفررا االتةاقيررة ولكنهررا ،ذلررو الوقررت ،ليسررت
طرفا بروتوكول كيوتو بعضو إملا تنتخبه األطراا بروتوكول كيوتو من بني ثليها.
__________

()1
()2
()٣
()4
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 -7اتجرراء :ررتُدعى ةيةررة املشررورة إر انتخرراب أعضرراء مكتبهررا أقرررب فرصررة كنررة بعررد
مكتبهررا
انتهرراء املشرراورات .وعنررد االقتضرراء ،ررتُدعى ةيةررة املشررورة إر انتخرراب عضررو إملررا
ليحل حمل نائب الرئيس و/أو املقرر إذا كا كثل دولرة طرفرا االتةاقيرة ولكنهرا ليسرت طرفرا
بروتوكول كيوتو.


إملافية
معلومات

><www.unfccc.int/6558

 -3برنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
 -8معلومات أ ا رية :اعافرت ةيةرة املشرورة دورهترا الرابعرة واألربعرني بردور برنرامج عمرل
نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه (برنامج عمل نريويب) تقردمي
الرردعم ،جمرراالت معررارا التكيررف ومررا يتصررل بررآللو مررن إ ررال أصررحاب املصررلحة ،ملسررارات
العمل األخرى واييةات املنشأة مبوجب االتةاقية ،والحظت الدور الآلك ككرن أ يضرالع بره
العملي ررات اجلدي رردة مبوج ررب اتة رراق ب رراريس واملق رررر /1م أ .21-و ة ررآلا الص رردد ،دع ررت ةية ررة
املشررورة جلنررة التكيررف وفريررق ار ررباء املعررين بأقررل البلرردا ل روا واييةررات األخرررى ذات الص رلة إر
النظر ،وفقرا لوالياهترا ومهامهرا ،تقردمي توصريات بشرأ األنشراة الر ينبغري االملرا جل هبرا
()5
إطار برنامج عمل نريويب دعما يآلن العمليات .
 -9واتةقررت ةيةررة املشررورة دورهتررا الرابعررة واألربعررني علررى عرردد مررن األنشرراة ال ر ينبغرري
االملا جل هبا إطار برنامج عمل نريويب لتوجيه التخاري واتجرراءات املتعلقرة برالتكيف علرى
الص ُعد اتقليمي والوطين ودو الوطين ،وصاصة فيما يتصرل تملرة أمرور منهرا الرنظم اتيكولوجيرة
ُ
واملستوطنات البشرية واملوارد املائية والصحة .وفيما يتعلق بالصحة ،دعت ةيةة املشورة دورهترا
الرابعة واألربعني األطراا واملنظمات الشريكة برنامج عمل نريويب وغريةرا مرن املنظمرات ذات
الصرلة إر تقرردمي معلومررات عمرا أجن ترره مررن عمررل مرؤخرا جمررال تررأثريات تغرري املنرراخ علررى صررحة
اتنسررا  ،وطلبررت إر األمانررة أ تسررتخدم املعلومررات املقدمررة لتنظرريم منترردى املنسررقني العا ررر
بشأ موملوجل الصحة والتكيف ،مبشاركة متكلمني من األطرراا واملنظمرات ذات الصرلة ،مبروازاة
انعقاد الدورة ارامسة واألربعني ييةة املشورة(.)6
 -10وطلبررت ةيةررة املشررورة دورهتررا الرابعررة واألربعررني إر األمانررة أ تضررالع باألنشرراة ال ر
أوصررتها هبررا جلنررة التكيررف وفريررق ارررباء املعررين بأقررل البلردا لروا بتوجيرره مررن رئرريس ةيةررة املشررورة،
وأ ررارت إر أ األنشرراة ررتع ز دور برنررامج عمررل نررريويب تقرردمي الرردعم املعررر ألعمررال جلنررة
التكيف وفريق اررباء.
__________

()5
()6
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 -11اتج رراء :ررتُدعى ةيةررة املشررورة إر النظررر املعلومررات ال رواردة
للدورة ،وحبث التقدم احملرز تنةيآل األنشاة إطار برنامج عمل نريويب.
FCCC/SBSTA/2016/INF.10

معلومات إملافية

الوثيقررة ال ر أُعرردت

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

 -4تقرير لجنة التكيف
 -12معلومرات أ ا رية :طلرب مرؤمتر األطرراا دورتره السرابعة عشررة إر جلنرة التكيررف أ
تقرردم إليرره تقريررا ررنويا عررن طريررق اييةتررني الةرررعيتني( .)7ورحررب مرؤمتر األطرراا دورترره اواديررة
والعش ررين صا ررة عم ررل جلن ررة التكي ررف للة رراة  .)8(2018-2016ونقح ررت جلن ررة التكي ررف خا ررة
()9
وخار
العمررل وقررت الحررق لكرري تعكررس الواليررات اجلديرردة احملرددة املقرررر /1م أُ . 21-
لعقد اجتماعني عراديني للةنرة التكيرف عرام  ،2016حيرث ُعقرد االجتمراجل التا رع الةراة
مررن  1إر  ٣آذار/مررارب بررو بأملانيررا ،و رريُعقد االجتمرراجل العا ررر الةرراة مررن  1٣إر 16
أيلول /بتمرب بو أيضا.
 -1٣اتجرراء :رتُدعى ةيةرة املشرورة وةيةرة التنةيرآل إر النظرر تقريرر جلنرة التكيرف والتوصرية
مبشروجل ا تنتاجات أو مشرروجل مقررر ينبثرق مرن تنةيرآل خارة عملهرا كري ينظرر فيره مرؤمتر األطرراا
ويعتمدن دورته الثانية والعشري 
ن.
FCCC/SB/2016/2

معلومات إملافية

تقرير جلنة التكيف
><www.unfccc.int/6053

 -5تقريررر اللجنررة التنفيذيررة اليررة واريررو الدوليررة المعنيررة بالخسررائر واألأررار المرت ررة بتررأثيرات
تغير المناخ
 -14معلومات أ ا ية :وافق مؤمتر األطرراا دورتره العشررين علرى خارة العمرل األوليرة لةراة
الس ررنتني للةن ررة التنةيآلي ررة الي ررة وار ررو الدولي ررة املعني ررة بارس ررائر واألملر ررار املرتبا ررة بت ررأثريات تغ ررري
املن رراخ( .)10وطل ررب إر اللةن ررة التنةيآلي ررة أ تق ر ردم إلي رره تقري ررا ررنويا ع ررن طري ررق اييةت ررني الة رررعيتني،
وأ تُعررد توصرريات حسررب االقتضرراء( .)11و عررام  ،2016عقرردت اللةنررة التنةيآليررة اجتماعيهررا
الثاين والثالث بو الةاة من  2إر  5باط/فرباير و الةاة مرن  26إر  ٣0نيسرا /أبريل،

__________

( )7املقرر /2م أ ،17-الةقرة .96
( )8املقرر /٣م أ ،21-الةقرة .2
( )9ككن االط جل على خاة العمل املرنة املنقحة
( )10املقرر /2م أ ،20-الةقرة .1
( )11املقرر /2م أ ،20-الةقرة .4
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على التوايل ،و تعقد اجتماعها الرابرع الةراة مرن  19إر  2٣أيلول /ربتمرب برو أيضرا ،بغيرة
املضرري قرردما تنةيررآل خاررة عملهررا ،مبررا ذلررو وملررع مشررروجل خاررة عملهررا املتةررددة للسررنوات
دورته الثانية والعشرين.
ارمس كي ينظر فيه مؤمتر األطراا
 -15وطلررب مرؤمتر األطرراا دورترره اواديررة والعشررين إر اللةنررة التنةيآليررة أ تنشر مرك ر ا
لتب ررادل املعلوم ررات م ررن أج ررل هلوي ررل املخ رراطر يك ررو مس ررتودعا للمعلوم ررات ع ررن الت ررأمني وهلوي ررل
املخرراطر( ،)12وفرقررة عمررل لوملررع توصرريات تتعلررق بررنُهج متكاملررة لتةنررب حرراالت التشرررد املرتباررة
بااثار الضارة لتغري املناخ والتقليل منها قدر املستااجل والتصدك يا( .)1٣وطلب أيضا إر اللةنة
تضمن تقريرةا السنوك معلومات عن التقدم احملرز هبآلا الشأ (.)14
التنةيآلية أ
ر

 -16اتجراء :تدعى ةيةة املشورة وةيةرة التنةيرآل إر النظرر تقريرر اللةنرة التنةيآليرة ،مبرا
ذلو توصياهتا املقدمة إر مؤمتر األطراا النا ةة عن تنةيآل خاة عملها فض عن مشروجل خاة
عملها املتةددة للسنوات ارمرس ،وإر التوصرية مبشرروجل ا رتنتاجات أو مشرروجل مقررر كري ينظرر
فيه مؤمتر األطراا ويعتمدن دورته الثانية والعشرين.

FCCC/SB/2016/3

معلومات إملافية

تقري ررر اللةن ررة التنةيآلي ررة الي ررة وار ررو الدولي ررة املعني ررة بارس ررائر
واألملرار املرتباة بتأثريات تغري املناخ
> <www.unfccc.int/7545و><www.unfccc.int/6056

 -6ت وير التكنولوجيات ونقلها

(أ) التقرير السنوك املشال للةنة التنةيآلية املعنية بالتكنولوجيا ومرك و بكة تكنولوجيا املناخ
 -17معلوم ررات أ ا ررية :ق رررر مر رؤمتر األطر رراا دورت رره العشر ررين أ تواص ررل اللةن ررة التنةيآلي ررة
املعنية بالتكنولوجيا ومركر و ربكة تكنولوجيرا املنراخ تقردمي تقريرر رنوك مشرال إر مرؤمتر األطرراا،
من خ ل اييةتني الةرعيتني ،بشرأ أنشراة وأداء كرل منهمرا( .)15و عرام  ،2016عقردت اللةنرة
التنةيآلية املعنية بالتكنولوجيا اجتماعها الثاين عشر الةاة مرن  5إر  8نيسرا /أبريل ،واجتماعهرا
الثال ررث عش ررر الة رراة م ررن  6إر  9أيلول /رربتمرب ،ك يف ررا ب ررو  .وعق ررد ا ل ررس اال تش ررارك
للمركر ر ر والش ر رربكة اجتماع ر رره الس ر ررابع الة ر رراة م ر ررن  11إر  1٣نيس ر ررا /أبريل  2016فيين ر ررا،
واجتماعه الثامن الةاة من  2٣إر  25آب/أغساس  2016كوبنهاغن.

__________

()12
()1٣
()14
()15

GE.16-14930

املقرر /1م أ ،21-الةقرة .48
املقرر /1م أ ،21-الةقرة .49
املقرر /1م أ ،21-الةقرة .50
املقرر /17م أ ،20-الةقرة .4
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 -18اتجراء :تُدعى ةيةة املشورة وةيةة التنةيآل إر النظر التقريرر السرنوك املشرال املقردم
م ررن اللةن ررة التنةيآلي ررة واملرك ر والش رربكة ،والتوص ررية مبش ررروجل مق رررر ك رري ينظ ررر في رره م رؤمتر األطر رراا
ويعتمدن دورته الثانية والعشرين.
FCCC/SB/2016/1

معلومات إملافية

التقريررر الس ررنوك املشررال للةنررة التنةيآليررة املعنيررة بالتكنولوجي ررا
ومرك و بكة تكنولوجيا املناخ لعام 2016
><www.unfccc.int/ttclear

(ب) إطار التكنولوجيا مبوجب الةقرة  4من املادة  10من اتةاق باريس
 -19معلومررات أ ا ررية :طلررب مرؤمتر األطرراا دورترره اواديررة والعشررين إر ةيةررة املشررورة أ
تشرجل ،دورهتا الرابعة واألربعني ،وملع إطار التكنولوجيا املنشأ مبوجب الةقرة  4من املرادة 10
من اتةاق باريس ،وأ تقدم تقريررا عرن ا رتنتاجاهتا إر مرؤمتر األطرراا ،لكري يقردم مرؤمتر األطرراا
توصررية بشررأ ةررآلا اتطررار إر م رؤمتر األط رراا العامررل بوصررةه اجتمرراجل األط رراا اتةرراق برراريس
(مؤمتر األطراا/اجتماجل األطراا اتةاق باريس) لينظر فيها ويعتمدةا دورته األور(.)16
 -20وأحاطت ةيةرة املشرورة علمرا ،دورهترا الرابعرة واألربعرني ،بالتبرادل املثمرر لرءراء األوليرة
 وطلب ررت إر األمان ررة إع ررداد م ررآلكرة
ال ررآلك أجرت رره األطر رراا( )17بش ررأ ومل ررع إط ررار التكنولوجي ررا.
معلوم ررات بش ررأ مل ررب أنش رراة ومب ررادرات تا رروير تكنولوجي ررا املن رراخ ونقله ررا إط ررار االتةاقي ررة
وخارجه ررا ،ررا ل رره ص ررلة بتنةي ررآل اتة رراق ب رراريس ،ودع ررت األط رراا إر تق رردمي آرائه ررا ،حبل ررول 15
أيلول /بتمرب  ،2016بشأ وملع إطار التكنولوجيا(.)18
 -21اتجراء :تُدعى ةيةة املشورة إر مواصلة النظرر
املشار إليها الةقرتني  19و 20أع ن.

ةرآلن املسرألة ،مرع مراعراة املعلومرات

FCCC/SBSTA/2016/INF.9

Mapping climate technology development and transfer
activities and initiatives under and outside the Convention
relevant to the implementation of the Paris Agreement.
Note by the secretariat

FCCC/SBSTA/2016/MISC.4

Elaboration of the technology framework. Submissions
from Parties

معلومات إملافية

><www.unfccc.int/ttclear

__________

( )16املقرر /1م أ ،21-الةقرة .67
( ،FCCC/SBSTA/2016/L.8 )17املرفق.
( ،FCCC/SBSTA/2016/2 )18الةقرتا  25و.26
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 -7القضايا المتعلقة بالزراعة
 -22معلومات أ ا ية :اتةقت ةيةة املشورة دورهتا األربعرني( )19علرى أ تنظرر ،أثنراء دورهترا
ارامسررة واألربعررني ،التقري ررين املتعلقررني حبلق ر العمررل املعقررودتني أثنرراء دورهتررا الرابعررة واألربعررني،
بشر ررأ العناصر ررر املشر ررار إليهر ررا الةقر رررة (85ج) و(د) مر ررن الوثيقر ررة .)20(FCCC/SBSTA/2014/2
واتةق ررت ةية ررة املش ررورة دورهت ررا الثالث ررة واألربع ررني( )21عل ررى أ تواص ررل دورتيه ررا الرابع ررة واألربع ررني
وارامسة واألربعرني النظرر التقريررين املتعلقرني حبلقر العمرل املعقرودتني أثنراء دورهترا الثانيرة واألربعرني،
بشأ العناصر املشار إليها الةقرة (85أ) و(ب) من الوثيقة .)22(FCCC/SBSTA/2014/2
 -2٣اتج رراء :ررتُدعى ةية ررة املش ررورة إر النظ ررر املعلوم ررات الر رواردة الوثر رائق الر ر أُع رردت
للدورة والوثائق األخرى املشار إليها الةقرة  22أع ن بغية هلديد أك إجراء إملا تران منا با.
FCCC/SBSTA/2016/INF.5

Workshop on the identification of adaptation measures,
taking into account the diversity of the agricultural
systems, indigenous knowledge systems and the differences
in scale as well as possible co-benefits and sharing
experiences in research. Report by the secretariat

FCCC/SBSTA/2016/INF.6

 Workshop on the identification and assessment of
agricultural practices and technologies to enhance
productivity in a sustainable manner, food security and
resilience, considering the differences in agroecological
zones and farming systems. Report by the secretariat

معلومات إملافية

><www.unfccc.int/8793

 -7المسائل المتعلقة بالعلم واليتعراض

(أ) البحوث واملراقبة املنهةية
 -24معلومررات أ ا ررية :تركر ةيةررة املشررورة نظرةررا ،أثنرراء الةرراة الثانيررة النعقرراد الرردورة كررل
نة ،على املراقبة املنهةية(.)2٣
 -25ورحبت ةيةرة املشرورة دورهترا السرابعة والث ثرني صارة اللةنرة التوجيهيرة للنظرام العراملي
ملراقبة املناخ وأمانته للقيام حبلول عام  ،2016إطار تشاور وا ع مع الشركاء املعنيني ،بإعداد
خار ررة تنةير ررآل جدير رردة للنظر ررام العر رراملي ملراقبر ررة املنر رراخ ،ر ررتقدم ،ملر ررمن مجلر ررة أمر ررور ،الر رردعم إر
__________

()19
()20
()21
()22
()2٣

GE.16-14930

 ،FCCC/SBSTA/2014/2الةقرة .89
يرد التقريرا املتعلقا حبلق العمل الوثيقتني  FCCC/SBSTA/2016/INF.5و.FCCC/SBSTA/2016/INF.6
 ،FCCC/SBSTA/2015/5الةقرة .20
يرد التقريرا املتعلقا حبلق العمل الوثيقتني  FCCC/SBSTA/2015/INF.6و.FCCC/SBSTA/2015/INF.7
 ،FCCC/SBSTA/2012/5الةقرة .46
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االتةاقيررة( .)24ودعررت ةيةررة املشررورة ،الرردورة نةسررها ،أمانررة النظررام العرراملي ملراقبررة املنرراخ إر أ
تقرردم إليهررا خاررة التنةيررآل قبررل انعقرراد دورهتررا ارامسررة واألربعررني( .)25وقرردم النظررام العرراملي ملراقبررة
املنرراخ إر ةيةررة املش ررورة ،دورهتررا الثالثررة واألربع ررني ،مشررروجل املخا ر الع ررام راررة التنةي ررآل(.)26
أقرت ةيةة املشورة ،دورهتا الثالثة واألربعرني ،بالتقردم احملررز هلسرني أنظمرة رصرد املنراخ،
ور
ا رراالت املتصر ررلة باالتةاقير ررة ،و ررةعت النظر ررام العر رراملي علر ررى أ يراع رري نتر ررائج الر رردورة اوادير ررة
والعشرين ملؤمتر األطراا لدى إعداد خاة التنةيآل(.)27
 -26ودعت ةيةة املشورة دورهتا اواديرة واألربعرني اللةنرة املعنيرة بسرواتل رصرد األرض إر
أ تقرردم إليهررا ،دورهتررا الثالثررة واألربعررني ،و دوراهتررا ال حقررة حسررب االقتضرراء ،تقري ررا عررن
التقرردم الررآلك أحرزترره وكرراالت الةضرراء ال ر تضررالع بعمليررات املراقبررة العامليررة تلبيتهررا املنسررقة
ل حتياجات ذات الصلة النا ةة عن االتةاقية(.)28
 -27اتج رراء :ررتُدعى ةيةررة املشررورة إر النظررر املعلومررات ال رواردة والتوصررية مبشررروجل مقرررر
كي ينظر فيه مؤمتر األطراا ويعتمدن دورته الثانية والعشرين.
معلومات إملافية

><www.unfccc.int/3462

.GCOS Report 2015: Status of the Observing System for Climate
متاح الراب التايل:
><http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/GCOS-195_en.pdf

(ب) مشورة بشأ الكيةية الر ككرن هبرا أ تُةيرد تقييمرات اييةرة اوكوميرة الدوليرة املعنيرة بتغرري املنراخ
عملية ا تخ اوصيلة العاملية املشار إليها املادة  14من اتةاق باريس

 -28معلومات أ ا ية :طلب مؤمتر األطرراا ،دورتره اواديرة والعشررين ،إر ةيةرة املشرورة
أ تسدك املشرورة بشرأ الكيةيرة الر ككرن هبرا أ تةيرد تقييمرات اييةرة اوكوميرة الدوليرة املعنيرة
اوص رريلة العاملي ررة لتنةي ررآل اتة رراق ب رراريس عمر ر
بتغ ررري املن رراخ (ةية ررة املن رراخ) عملي ررة ا ررتخ
()29
مبادته  ،14وأ تقدم تقريرا عن ةآلن املسألة إر فريق اتةاق باريس دورته الثانية .
__________

()24

()25
()26
()27
()28
()29
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 ،FCCC/SBSTA/2012/5الةقرررة  .٣7انظررر الوثيقررة  FCCC/SBSTA/2004/MISC.16ل ط ر جل علررى مرروج اراررة
التنةيآلية للنظام العاملي ملراقبة املناخ دعما التةاقية األمم املتحردة اتطاريرة بشرأ تغرري املنراخ ( GCOS Implementation
 ،)Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCCالر أُعرردت
عام  ،2004والوثيقة  FCCC/SBSTA/2010/MISC.9ل ط جل على موج هلديث اراة عام .2010
 ،FCCC/SBSTA/2012/5الةقرة .٣7
متاح الراب التايل<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non- :
>.party_stakeholders/application/pdf/546.pdf
 ،FCCC/SBSTA/2015/5الةقرة .28
 ،FCCC/SBSTA/2014/5الةقرة .40
املقرر /1م أ ،21-الةقرة .100
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 -29وب رردأت ةية ررة املش ررورة ،دورهت ررا الرابع ررة واألربع ررني ،نظرة ررا ة ررآلن املس ررألة ،ودع ررت
األطر رراا واملنظم ررات املعتم رردة بص ررةة مراق ررب ،م ررع مراع رراة ارر رربات ذات الص ررلة ،إر أ تق رردم
آراءة ررا( )٣0بش ررأ الاريق ررة ال ر كك ررن هب ررا أ تةي ررد تقييم ررات ةية ررة املن رراخ عملي ررة ا ررتخ
اوصرريلة العاملي ررة ،م ررع أخ ررآل اتط ررار ال ر مين لرردورة التقي رريم الساد ررة يية ررة املن رراخ االعتب ررار(.)٣1
واتةقت ةيةة املشورة دورهتا الرابعرة واألربعرني علرى أ تواصرل النظرر ةرآلن املسرألة دورهترا
ارامسررة واألربعررني ،مررع مراعرراة األعمررال ذات الصررلة الر يضررالع هبررا فريررق اتةرراق برراريس بشررأ
اوصيلة العاملية.
عملية ا تخ
 -٣0اتج رراء :ررتدعى ةية ررة املش ررورة إر النظ ررر ااراء املش ررار إليه ررا الةق رررة  29أع ر ن
بينما تواصل النظر ةآلن املسألة ،من أجل إ داء املشرورة وتقردمي تقريرر بشرأ ةرآلن املسرألة إر
فريق اتةاق باريس ،وفقا للوالية املآلكورة الةقرة  28أع ن.
معلومات إملافية

><www.unfccc.int/1077

 -9تأثير تنفيذ تدابير التصدي

(أ) املنتدى احملسَّن وبرنامج العمل

 -٣1معلوم ررات أ ا ررية :عق رردت ةية ررة املش ررورة وةية ررة التنةي ررآل ال رردورة الرابع ررة واألربع ررني
احملس ر ررن املع ر ررين بت ر ررأثري تنةي ر ررآل ت ر رردابري التص ر رردك ،وفق ر ررا
لك ر ررل منهم ر ررا االجتم ر رراجل األول للمنت ر رردى ر
للمق رررر /11م أ ،21-واعتم رردتا برن ررامج العم ررل للس ررنوات ال ررث ث املتعل ررق بت ررأثري تنةي ررآل ت رردابري
التصدك على النحو الوارد مرفقي تقريرك الدورتني( ،)٣2بتوجيه من رئيسي اييةتني.

 -٣2ووفقر ررا لربنر ررامج العمر ررل املتةر ررق علير رره املشر ررار إلير رره الةقر رررة  ٣1أع ر ر ن ،ر ررتقدم األط ر رراا
واملنظمات املعتمدة بصةة مراقب آراءةرا وتعررض خرباهترا بشرأ التنويرع والتحرول االقتصراديني ،وبشرأ
االنتقال العادل للقوة العاملة وإجياد العمل الكرمي والوظائف ال ئقة( ،)٣٣و تُع رد األمانة ما يلي:
ورقة تقنية عن االنتقال العادل للقوة العاملة ،وإجياد العمل الكرمي والوظائف ال ئقة؛
(أ)
(ب) تقرير ررر عر ررن حلقر ررة العمر ررل املتعلقر ررة بر ررااراء وار ر رربات بشر ررأ التنوير ررع والتحر ررول
االقتص رراديني وبش ررأ االنتق ررال الع ررادل للق رروة العامل ررة ،وإجي رراد العم ررل الك رررمي والوظ ررائف ال ئق ررة.
و تُعقد حلقة العمل الةاة من  2إر  4تشرين األول/أكتوبر الدوحة.
__________

()٣0

()٣1
()٣2
()٣٣

GE.16-14930

ينبغرري أ تقرردم األط رراا آراءةررا عررن طريررق بوابررة املسررايفات ال رراب التررايل.<http://www.unfccc.int/5900> :وينبغرري
أ تر ل املنظمات املعتمدة بصةة مراقب مسايفاهتا بالربيد اتلكاوين إر العنوا التايل.<secretariat@unfccc.int> :
 ،FCCC/SBSTA/2016/2الةقرة .42
 ،FCCC/SBI/2016/8املرفق الثاين ،و ،FCCC/SBSTA/2016/2املرفق األول.
انظر اوا ية  ٣0أع ن.
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 -٣٣اتجراء :ريعقد رئيسرا ةيةرة املشرورة وةيةرة التنةيرآل مناقشرة إطرار املنتردى للنظرر الوثرائق
الر أُعرردت للرردورة ونتررائج حلقررة العمررل املشررار إليهررا الةقرررة (٣2ب) أعر ن ،هبرردا االتةرراق علررى
ا االت ذات األولوية ،مبا ذلو تشكيل فريق خرباء تقين خمص  ،حسب االقتضاء.
FCCC/SB/2016/INF.2

Workshop on views and experiences on economic
diversification and transformation and on a just transition of
the workforce and the creation of decent work and quality
jobs. Report by the secretariat

FCCC/TP/2016/7

decentofcreationtheandworkforceJust transition of the

secretariatthebypaperTechnicaljobs.qualityandwork


معلومات إملافية

><www.unfccc.int/4908

(ب) طرائق املنتدى املعين بتأثري تنةيآل تدابري التصدك وبرنامج عمله ومهامه مبوجب اتةاق باريس
 -٣4معلومررات أ ا ررية :قرررر م رؤمتر األط رراا دورترره اواديررة والعشررين أ يسررتمر املنترردى
املعين بتأثري تنةيآل تدابري التصدك ،هلرت رعايرة اييةترني الةررعيتني ،وأ خيردم اتةراق براريس .وقررر
أيضررا أ توصرري اييةتررا الةرعيتررا بارائررق املنترردى املعررين بتررأثري تنةيررآل ترردابري التصرردك وبرنررامج
عمله ومهامه ،لينظر فيها مرؤمتر األطراا/اجتمراجل األطرراا اتةراق براريس ويعتمردةا دورتره
()٣4
 .
األور ،من أجل معاجلة آثار تنةيآل تدابري التصدك إطار اتةاق باريس
 -٣5ودعررت ةية ررة املشررورة وةية ررة التنةيررآل ال رردورة الرابعررة واألربع ررني لكررل منهم ررا األط رراا
واملنظمررات املعتمرردة بصررةة مراقررب إر أ تقرردم آراءةررا بشررأ طرائررق املنترردى املعررين بتررأثري تنةيررآل
تردابري التصردك وبرنرامج عملره ومهامره مبوجرب اتةراق براريس( ،)٣5واتةقترا علرى مواصرلة النظرر
ةآلن املسألة الدورة ارامسة واألربعني لكل منهما ،مع مراعاة تلو ااراء.
 -٣6اتجر رراء :ررتُدعى ةية ررة املش ررورة وةية ررة التنةي ررآل إر مواص ررلة العم ررل عل ررى ومل ررع طرائ ررق
املنتدى وبرنامج عمله ومهامه ،ا تنادا إر ااراء املشار إليها الةقرة  ٣5أع ن.

(ج) املسائل املتعلقة بالةقرة  ٣من املادة  2من بروتوكول كيوتو
 -٣7معلومات أ ا رية :اتةقرت ةيةرة املشرورة دورهترا الرابعرة واألربعرني علرى النظرر ةرآلن
املس ررألة مقان ررة بالبن ررد الةرع رري املش ررال ب ررني ج رردويل أعم ررال اييةت ررني الة رررعيتني ال رردورة الرابع ررة
احملسررن وبرنررامج العمررل" ،وذلررو إطررار حمةررل مشررال
واألربعررني لكررل منهمررا ،املعنررو "املنترردى َّ

__________

( )٣4املقرر /1م أ ،21-الةقرة .٣٣
( )٣5ينبغرري أ تقرردم األط رراا آراءةررا عررن طريررق بوابررة املسررايفات ال رراب التررايل.<http://www.unfccc.int/5900> :وينبغرري
أ تر ل املنظمات املعتمدة بصةة مراقب مسايفاهتا بالربيد اتلكاوين إر العنوا التايل <secretariat@unfccc.int> :.
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بررني اييةتررني .واتةقررت ةيةررة املشررورة أيضررا دورهتررا الرابعررة واألربعررني علررى أ تواصررل
()٣6
 .
ارامسة واألربعني املشاورات املتعلقة بكيةية تناول ةآلن املسألة

دورهتررا

 -٣8اتجراء :تُدعى ةيةة املشورة إر االتةاق على كيةية إجناز عملها بشأ ةآلن املسألة.
 -10القضايا المنهجية بموجب التفاقية

(أ) واجهة بيانات غازات الدفيةة
 -٣9معلومر ررات أ ا ر ررية :طلبر ررت ةيةر ررة املشر ررورة دورتيهر ررا الثامنر ررة والث ثر ررني( )٣7والتا ر ررعة
والث ثرني( )٣8إر األمانرة أ ررررك أك تغيرريات تقنيررة ملررورية علررى واجهرة بيانررات غرازات الدفيةررة
عق ررب اعتم رراد "املب ررادل التوجيهي ررة َّ
[املنقح ررةع تع ررداد الب غ ررات الوطني ررة َّ
املقدم ررة م ررن األطر رراا
املدرج ررة املرفر ررق األول ل تةاقير ررة ،اجل ر ر ء األول :املبر ررادل التوجيهير ررة ل تةاقي ررة اتطارير ررة بشر ررأ
اتب غ عن قوائم اجلرد السنوية النبعاثات غازات الدفيةة"( ،)٣9رةنا بتوافر املوارد املالية.
 -40و الدورة الرابعة واألربعني ييةة املشرورة ،عرملرت األمانرة التقردم الرآلك أُحررز واجهرة
بيانات غازات الدفيةة ،مشرية إر تلقي موارد ماليرة ال تكةري تكمرال التغيرريات التقنيرة الضررورية
املقررة .ونظرت ةيةة املشورة املسائل املتصلة باملضي تاوير واجهرة بيانرات غرازات الدفيةرة،
ولكنهررا ت تررتمكن مررن التوصررل إر اتةرراق ةررآلا الصرردد .ووفقررا للمررادة  16مررن مشررروجل النظررام
الرداخلي املعمرول برره ،تواصرل ةيةررة املشرورة النظررر ةرآلا البنررد الةرعري مررن جردول األعمررال
دورهتا ارامسة واألربعني.
 -41اتجرراء :ررتدعى ةيةررة املشررورة إر النظررر ةررآلن املسررألة وهلديررد أك إجرراءات إملررافية
مالوبة فيما يتعلق بتاوير واجهة بيانات غازات الدفيةة.
معلومات إملافية

><http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php

(ب) االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم الاريا والنقل البحرك الدوليني
 -42معلومررات أ ا ررية :دعررت ةيةررة املشررورة ،دورهتررا الرابعررة واألربعررني ،أمرران منظمررة الا رريا
املرردين الرردويل واملنظمررة البحريررة الدوليررة إر مواصررلة إبر غ اييةررة دوراهتررا املقبلررة مبررا أجن ترران مررن عمررل
ذك صلة للتصدك ل نبعاثات النامجة عن ا تخدام الوقود الاريا والنقل البحرك الدوليني(.)40
__________

()٣6
()٣7
()٣8
()٣9
()40

GE.16-14930

 ،FCCC/SBSTA/2016/2الةقرة .62
 ،FCCC/SBSTA/2013/3الةقرة .121
 ،FCCC/SBSTA/2013/5الةقرة .86
املقرر /24م أ.19-
 ،FCCC/SBSTA/2016/2الةقرة .70
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 -4٣اتجراء :تُدعى ةيةة املشورة إر اتحاطرة علمرا باملعلومرات الرواردة
من أمان منظمة الاريا املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية.
FCCC/SBSTA/2016/MISC.5

معلومات إملافية

التقرارير املقدمرة

Information relevant to emissions from fuel used for
international aviation and maritime transport. Submissions
from international organizations
><www.unfccc.int/1057

 -11القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو

(أ) ا ررتخدام األراملرري وتغيررري ا ررتخدام األراملرري واوراجررة مبوجررب الةقررتني  ٣و 4مررن املررادة  ٣مررن
بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيةة

 -44معلومررات أ ا ررية :اتةقررت ةيةررة املشررورة ،دورهتررا الرابعررة واألربعررني ،علررى أ تواصررل
دورهتا ارامسة واألربعني النظر برنامج العمرل املشرار إليره الةقررة  6مرن املقررر /2م أإ 7-بغيرة
تقرردمي مشررروجل مقرررر هبررآلا الشررأ إر مرؤمتر األطرراا العامررل بوصررةه اجتمرراجل األطرراا بروتوكررول
كيوتو (مؤمتر األطراا/اجتماجل األطراا) وتوصيته برالنظر فيره واعتمرادن دورتره الثانيرة عشررة(.)41
وطلبررت ةيةررة املشررورة إر األمانررة إعررداد تقريررر عررن حلقررة العمررل( )42الر ُعقرردت أثنرراء دورهتررا الرابعررة
واألربعني بشأ أنشاة رديد الغااء النبايت ،كي تنظر فيه دورهتا ارامسة واألربعني(.)4٣
 -45واتةقررت ةيةررة املشررورة أيضررا علررى مواصررلة النظررر ،أثنرراء دورهتررا ارامسررة واألربعررني ،ب ررامج
العمل املشار إليها الةقرات  5و 7و 10من املقرر /2م أإ ،7-بغية موافراة مرؤمتر األطراا/اجتمراجل
األطراا دورته الثانية عشرة بتقرير عن النتائج أو توصيته مبشروجل مقرر كي ينظر فيه ويعتمدن.
 -46اتجرراء :ررتُدعى ةيةررة املشررورة إر مواصررلة نظرةررا ةررآلن املسررائل هبرردا موافرراة مرؤمتر
األطراا/اجتماجل األطراا دورته الثانيرة عشررة بتقريرر عرن النترائج أو توصريته مبشراريع مقرررات
كي ينظر فيها ويعتمدةا.
FCCC/SBSTA/2016/INF.7

معلومات إملافية

In-session workshop to identify the types of revegetation
activities potentially eligible as project activities under the
clean development mechanism under the existing
modalities and procedures, and to identify the cases where
new modalities and procedures for revegetation would need
to be developed, in order to guarantee the environmental
integrity of the clean development mechanism. Report by
the secretariat
><www.unfccc.int/1084

__________

( ،FCCC/SBSTA/2016/2 )41الةقرة .80
( ،FCCC/SBSTA/2015/5 )42الةقرة .57
( ،FCCC/SBSTA/2016/2 )4٣الةقرة .79
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(ب) احتة رراز ث رراين أكس رريد الكرب ررو وخت ين رره التكوين ررات اجليولوجي ررة باعتب ررارن نش رراطا م ررن أنش رراة
مشاريع آلية التنمية النظيةة
 -47معلوم ررات أ ا ررية :طل ررب مر رؤمتر األطراا/اجتم رراجل األطر رراا( )44إر ةية ررة املش ررورة أ
تنظر مقبوليرة االملرا جل إطرار آليرة التنميرة النظيةرة بأنشراة مشراريع احتةراز ثراين أكسريد
الكربررو وخت ينرره التكوينررات اجليولوجيررة ،الر تنارروك علررى نقررل ثرراين أكسرريد الكربررو مررن بلررد
إر آخر أو على ا تخدام مواقع خت ين جيولوجية موجودة أكثر من بلد ،و إنشاء احتيراطي
عرراملي مررن وحرردات خةررث االنبعاثررات املعتمررد ألنشرراة مشرراريع احتةرراز ثرراين أكسرريد الكربررو
وخت ينه التكوينات اجليولوجية ،بغية توصيته مبشروجل مقرر دورته الثامنة.
 -48وواصررلت ةيةررة املشررورة دورتيهررا الساد ررة والث ثررني والسررابعة والث ثررني النظررر ةررآلن
املسألة وأوصت بأ يرج مؤمتر األطراا/اجتمراجل األطرراا مواصرلة النظرر فيهرا إر حرني انعقراد
دورهتررا ارامسررة واألربعررني .وقرررر م رؤمتر األطراا/اجتمرراجل األط رراا( )45أ تنظررر ةيةررة املشررورة
ةآلن املسألة دورهتا ارامسة واألربعني.
 -49اتجراء :تُدعى ةيةة املشرورة إر ا رتةناا نظرةرا ةرآلن املسرألة هبردا إجنراز عملهرا
وتوصية مؤمتر األطراا/اجتماجل األطراا مبشروجل مقرر كي ينظر فيه ويعتمدن.
معلومات إملافية

><http://cdm.unfccc.int/about/ccs/index.html

 -12المسائل المتعلقة  بالمادة  6من اتفاق باريس

(أ) إر ادات بشأ النهُج التعاونية املشار إليها الةقرة  2من املادة  6من اتةاق باريس

 -50معلومات أ ا ية :طلب مؤمتر األطراا دورته اوادية والعشرين إر ةيةة املشرورة أ
تض ررع اتر ررادات املش ررار إليه ررا الةق رررة  2م ررن امل ررادة  6م ررن اتة رراق ب رراريس وأ توص رري مر رؤمتر
األطراا/اجتمرراجل األطرراا اتةرراق برراريس بررالنظر فيهررا واعتمادةررا دورترره األور ،مبررا يشررمل
إر ررادات تكة ررل رن ررب اوس رراب املر ر دوج ع ررن طري ررق تع ررديل من رراظر رري رره األطر رراا لك ررل م ررن
انبعاثات غازات الدفيةة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اتزالرة بوا راة البواليرع الر تغايهرا
مسايفاهتا احملددة وطنيا مبوجب اتةاق باريس(.)46

__________

( )44املقرر /10م أإ ،7-الةقرتا  4و.5
( )45املقرر /5م أإ ،8-الةقرة .40
( )46املقرر /1م أ ،21-الةقرة .٣6
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 -51ودعررت ةيةررة املشررورة دورهتررا الرابعررة واألربعررني األط رراا واملنظمررات املعتمرردة بصررةة
مراقررب إر أ تقرردم آراءةررا بشررأ اتر ررادات املشررار إليهررا الةقرررة  2مررن املررادة  6مررن اتةرراق
باريس حبلول  ٣0أيلول /بتمرب .)47(2016
 -52اتجراء :تدعى ةيةة املشرورة إر إر راء فهرم مشرال للمسرائل الر ينبغري معاجلتهرا
إطررار الوفرراء بالواليررة املشررار إليهررا الةقرررة  50أع ر ن ،وإر مواصررلة نظرةررا ةررآلن املسررألة مررع
الاكي على ااراء ال تعرب عنها األطراا مسايفاهتا املشار إليها الةقرة  51أع ن.
معلومات إملافية

><www.unfccc.int/9644

(ب) القواعد والارائق واتجراءات املتعلقة باالية املنشأة مبوجب الةقرة  4من املادة  6من اتةاق باريس
 -5٣معلومررات أ ا ررية :طلررب م رؤمتر األط رراا دورترره اواديررة والعش ررين إر ةيةررة املشررورة أ
تضع قواعد وطرائق وإجراءات لءلية املنشرأة مبوجرب الةقررة  4مرن املرادة  6مرن اتةراق براريس وتوصري
مؤمتر األطراا/اجتماجل األطراا اتةاق باريس بالنظر فيها واعتمادةا دورته األور(.)48
 -54ودعررت ةيةررة املشررورة دورهتررا الرابعررة واألربعررني األط رراا واملنظمررات املعتمرردة بصررةة
مراقررب إر أ تقرردم آراءةررا بشررأ قواعررد وطرائررق وإجرراءات االيررة املنشررأة مبوجررب الةقرررة  4مررن
املادة  6من اتةاق باريس حبلول  ٣0أيلول /بتمرب .)49(2016
 -55اتجراء :تدعى ةيةة املشرورة إر إر راء فهرم مشرال للمسرائل الر ينبغري معاجلتهرا
إطررار الوفرراء بالواليررة املشررار إليهررا الةقرررة  5٣أع ر ن ،وإر مواصررلة نظرةررا ةررآلن املسررألة مررع
الاكي على ااراء ال تعرب عنها األطراا مسايفاهتا املشار إليها الةقرة  54أع ن.
معلومات إملافية

><www.unfccc.int/9644

(ج) برنامج عمل إطار النهُج غري السوقية املشار إليها الةقرة  8من املادة  6من اتةاق باريس

 -56معلومات أ ا ية :طلب مؤمتر األطراا دورته اوادية والعشرين إر ةيةة املشرورة أ
تضالع بربنامج عمل إطار النُهج غري السوقية إزاء التنمية املسرتدامة املشرار إليهرا الةقررة 8
من املادة  6من اتةاق باريس ،بغية النظرر كيةيرة تع ير الررواب وإجيراد أوجره ترجمزر برني جمموعرة
عناصررر منهررا التخةيررف والتكيررف والتمويررل ونقررل التكنولوجيررا وبنرراء القرردرات ،و كيةيررة تيسررري
تنةيررآل الررنُهج غررري السرروقية وتنسرريقها .وطلررب مرؤمتر األطرراا كررآللو إر ةيةررة املشررورة أ توصرري

__________

( )47ينبغرري أ تقرردم األط رراا آراءةررا عررن طريررق بوابررة املسررايفات ال رراب التررايل.<http://www.unfccc.int/5900> :وينبغرري
أ تر ل املنظمات املعتمدة بصةة مراقب مسايفاهتا بالربيد اتلكاوين إر العنوا التايل.<secretariat@unfccc.int> :
( )48املقرر /1م أ ،21-الةقرة .٣8
( )49انظر اوا ية  47أع ن.
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مبشروجل مقرر بشرأ برنرامج العمرل ،مرع مراعراة آراء األطرراا ،لينظرر فيره مرؤمتر األطراا/اجتمراجل
األطراا اتةاق باريس ويعتمدن دورته األور(.)50
 -57ودعررت ةيةررة املشررورة دورهتررا الرابعررة واألربعررني األط رراا واملنظمررات املعتمرردة بصررةة
النهج غري السوقية إزاء التنمية املسرتدامة
مراقب إر أ تقدم آراءةا بشأ برنامج العمل إطار ُ
()51
املشار إليها الةقرة  9من املادة  6من اتةاق باريس حبلول  ٣0أيلول /بتمرب . 2016
 -58اتجراء :تدعى ةيةة املشرورة إر إر راء فهرم مشرال للمسرائل الر ينبغري معاجلتهرا
إطررار الوفرراء بالواليررة املشررار إليهررا الةقرررة  56أع ر ن ،وإر مواصررلة نظرةررا ةررآلن املسررألة مررع
الاكي على ااراء ال تعرب عنها األطراا مسايفاهتا املشار إليها الةقرة  57أع ن.
معلومات إملافية

><www.unfccc.int/9644

 -13طرائرق حسررا المرروارد الماليررة المقدمررة والمع ررأة عررن طريررق تررد
من المادة  9من اتفاق باريس


ت عامررة وفقرا للفقرررة 7

 -59معلومررات أ ا ررية :طلررب م رؤمتر األط رراا دورترره اواديررة والعش ررين إر ةيةررة املشررورة أ
تضع طرائق وساب املوارد املالية املقدمة واملعبأة عن طريق تدخ ت عامة وفقرا للةقررة  7مرن املرادة 9
من اتةاق باريس لينظر فيها مؤمتر األطراا دورتره الرابعرة والعشررين ،هبردا تقردمي توصرية إر مرؤمتر
األطراا/اجتماجل األطراا اتةاق باريس لينظر فيها ويعتمدةا دورته األور(.)52
 -60وبدأت ةيةة املشورة النظر ةآلن املسألة دورهترا الرابعرة واألربعرني .ودعرت األطرراا
واملنظمررات املعتمرردة بصررةة مراقررب إر أ تقرردم آراءةررا بشررأ وملررع طرائررق حسرراب تلررو امل روارد
املالية لتةميعها وثيقة متةرقات(.)5٣
 -61وطلبرت ةيةرة املشرورة دورهترا الرابعرة واألربعرني إر األمانرة أ ترنظم حلقرة عمرل أثنرراء
دورهتررا ارامسررة واألربعررني قصررد إثرراء عملهررا بشررأ ةررآلن املسررألة ،ا ررتنادا إر ااراء املشررار إليهررا
()54
الةقرة  60أع ن ،وإر النتائج ذات الصلة ال تتوصل إليها اييةات املنشأة مبوجب االتةاقية .
 -62واتةقرت ةيةرة املشررورة ،دورهترا الرابعررة واألربعرني ،علررى مواصرلة نظرةررا ةرآلن املسررألة
دورهتررا ارامسررة واألربعررني( .)55وباتملررافة إر ذلررو ،طلبررت ةيةررة املشررورة إر األمانررة أ تُعررد
__________

()50
()51
()52
()5٣
()54
()55
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املقرر /1م أ ،21-الةقرتا  ٣9و.40
انظر اوا ية  47أع ن.
املقرر /1م أ ،21-الةقرة .57
 ،FCCC/SBSTA/2016/2الةقرة .107
 ،FCCC/SBSTA/2016/2الةقرة .108
 ،FCCC/SBSTA/2016/2الةقرة .109
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ورقة تقنية ،قبل دورهتا الساد رة واألربعرني ،تلخر املعلومرات املسرتقاة مرن حلقرة العمرل املنظمرة
أثناء الدورة املشار إليها الةقرة  61أع ن ومن ااراء املقدمة(.)56
 -6٣اتجراء :تدعى ةيةة املشورة إر مواصلة النظرر
املشررار إليهررا الةقررتني  60و 61أعر ن ،هبرردا املضرري
الةقرة  59أع ن.
FCCC/SBSTA/2016/MISC.3

معلومات إملافية

ةرآلن املسرألة ،مرع مراعراة املعلومرات
عملهررا املتعلررق بالواليررة املشررار إليهررا

Development of modalities for the accounting of financial
resources provided and mobilized through public
interventions in accordance with Article 9, paragraph 7, of
the Paris Agreement. Submissions from Parties and
observer organizations
><www.unfccc.int/8892

 -14التقارير المتعلقة باألنش ة األ ر 
ى

(أ) التقرير السنوك عن اال تعراض التقين للمعلومات املقدمة مبوجب االتةاقيرة مرن األطرراا املدرجرة
املرفق األول ل تةاقية تقاريرةا عن فاة السنتني و ب غاهتا الوطنية
 -64معلومات أ ا ية :وفقا للةقرتني  40و 44من مرفق املقرر /1٣م أ ،20-تُعر رد األمانرة
تقرير ررا ررنويا يتض ررمن م ررا يل رري :املعلوم ررات املتعلق ررة بتش رركيلة أفرق ررة خر ررباء اال ررتعراض ،والتقري ررر
السر ررنوك املتعلر ررق ص ر ررباء اال ر ررتعراض الرئيسر رريني ،وآخر ررر املعلومر ررات املتعلقر ررة باال ر ررتعراض التقر ررين
للمعلومررات املبل ر عنه را مبوجررب االتةاقيررة فيمررا يتصررل بتقررارير فرراة السررنتني والب غررات الوطنيررة
املقدمة من األطراا املدرجة املرفق األول ل تةاقية.
 -65اتجراء :تدعى ةيةة املشورة إر اتحاطة علما باملعلومات الواردة
FCCC/SBSTA/2016/INF.8

معلومات إملافية

التقرير.

Technical review of information reported under the
Convention by Parties included in Annex I to the
Convention in their biennial reports and national
communications. Annual report by the secretariat

و

><www.unfccc.int/7534> <www.unfccc.int/1095

(ب) التقرير السنوك عن اال تعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيةة املقدمة من األطراا املدرجة
املرفق األول ل تةاقية
 -66معلومررات أ ا ررية :تُع ر رد األمانررة تقري ررا ررنويا يتضررمن آخررر املعلومررات املتعلقررة باال ررتعراض
التقرين لقروائم جرررد غرازات الدفيةررة املقدمرة مرن األطرراا املدرجرة املرفررق األول ل تةاقيرة ،واملعلومررات
__________

( ،FCCC/SBSTA/2016/2 )56الةقرة .110
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املتعلقررة بتشرركيلة أفرقررة خررباء اال ررتعراض وانتقرراء ار ررباء وخررباء اال ررتعراض الرئيسرريني مررن أجررل أفرقررة
اال تعراض ،واقااحات بشأ كيةية هلسني نوعية عمليات اال تعراض وكةاءهتا واتساقها(.)57
 -67اتجراء :تدعى ةيةة املشورة إر اتحاطة علما باملعلومات الواردة
FCCC/SBSTA/2016/INF.11

معلومات إملافية

التقرير.

PartiesofinventoriesgasgreenhouseofreviewTechnical
byreportAnnualConvention.thetoIAnnexinincluded

secretariatthe

><www.unfccc.int/2762

(ج) التقرير السرنوك عرن اال رتعراض التقرين لقروائم جررد غرازات الدفيةرة وغريةرا مرن املعلومرات املقدمرة
مررن األطرراا املدرجررة املرفررق األول ل تةاقيررة وفقررا ملررا ةررو حمرردد الةقرررة  7مررن املررادة  1مررن
بروتوكول كيوتو

 -68معلومات أ ا رية :تُعر رد األمانرة تقريررا رنويا يتضرمن آخرر املعلومرات املتعلقرة باال رتعراض
التقررين لق روائم جرررد غررازات الدفيةررة وغريةررا مررن املعلومررات املقدمررة مررن األط رراا املدرجررة املرفررق
األول وفقررا ملررا ةررو حمرردد الةقرررة  7مررن املررادة  1مررن بروتوكررول كيوتررو( .)58ويتضررمن ةررآلا التقريررر
أيضا معلومات عن ا تعراض التقارير الرامية إر تيسرري حسراب الكميرة املرُسندة عمر برالةقرات 7
مكررا و 8و 8مكررا من املادة  ٣من بروتوكول كيوتو لةاة االلت ام الثانية(.)59
 -69اتجراء :تدعى ةيةة املشورة إر اتحاطة علما باملعلومات الواردة
FCCC/SBSTA/2016/INF.12

معلومات إملافية

التقرير.

otherandinventoriesgasgreenhouseofreviewTechnical
information reported by Parties included in Annex I, as
defined in Article 1, paragraph 7, of the Kyoto Protocol.

secretariatthebyreportAnnual

><www.unfccc.int/2762

 -15مسائل أ رى
-70

تُبحث

إطار ةآلا البند من جدول األعمال أك مسائل أخرى تثار أثناء الدورة.

 -16إغ ق الدورة وتقرير الدورة
 -71بعد عررض مشرروجل تقريرر الردورة علرى ةيةرة املشرورة للنظرر فيره واعتمرادن ،ريعلن الررئيس
إغ ق الدورة.
__________

( )57املقرر /1٣م أ ،20-املرفق ،الةقرتا  40و.44
( )58املقرر /22م أ ،1-املرفق ،الةقرتا  ٣5و.40
( )59املقرر /2م أإ ،8-الةقرة .2
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