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 تاوير التكنولوجيات ونقلها: -6
التقريرررر السرررنوك املشرررال للةنرررة التنةيآليرررة املعنيرررة بالتكنولوجيرررا ومركررر  و ررربكة  )أ( 

 تكنولوجيا املناخ؛
 من اتةاق باريس. 10دة من املا 4إطار التكنولوجيا مبوجب الةقرة  )ب( 

 القضايا املتعلقة بال راعة. -7
 املسائل املتعلقة بالعلم واال تعراض: -8

 البحوث واملراقبة املنهةية؛ )أ( 
تقييمرات اييةرة اوكوميرة الدوليرة تُةيرد أ   هبرا الر  ككرن الكيةيرةمشورة بشرأ   )ب( 

العامليررررة املشررررار إليهررررا   اوصرررريلة عمليررررة ا ررررتخ   املعنيررررة بتغررررري املنرررراخ   
 .من اتةاق باريس 14 املادة

 تأثري تنةيآل تدابري التصدك: -9
 ؛املنتدى احملسَّن وبرنامج العمل )أ( 
مبوجرب  ومهامهطرائق املنتدى املعين بتأثري تنةيآل تدابري التصدك وبرنامج عمله  )ب( 

 ؛اتةاق باريس
من بروتوكول كيوتو. 2من املادة  ٣ املسائل املتعلقة بالةقرة )ج( 

 القضايا املنهةية مبوجب االتةاقية: -10
 واجهة بيانات غازات الدفيةة؛ )أ( 
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم   الاريا  والنقل البحرك الدوليني. )ب( 

القضايا املنهةية مبوجب بروتوكول كيوتو: -11

 4و ٣وتغيرري ا رتخدام األراملري واوراجرة مبوجرب الةقررتني ا تخدام األراملي  )أ( 
 من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيةة؛ ٣من املادة 

احتةاز ثاين أكسيد الكربو  وخت ينه   التكوينات اجليولوجيرة باعتبرارن نشراطا   )ب( 
 اة مشاريع آلية التنمية النظيةة.من أنش

 :من اتةاق باريس 6 باملادةاملتعلقة سائل امل -12
مرررن  6مرررن املرررادة  2إر رررادات بشرررأ  الرررنُهج التعاونيرررة املشرررار إليهرررا   الةقررررة  )أ( 

 ؛اتةاق باريس
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مرررن  4القواعرررد والارائرررق واتجرررراءات املتعلقرررة بااليرررة املنشرررأة مبوجرررب الةقررررة  )ب( 
 ؛من اتةاق باريس 6 املادة

 6مرن املرادة  8شار إليها   الةقرة برنامج عمل   إطار النُهج غري السوقية امل )ج( 
 من اتةاق باريس.

مرن  7املوارد املالية املقدمة واملعبأة عن طريق تدخ ت عامة وفقا  للةقررة  حسابطرائق  -1٣
 .من اتةاق باريس 9املادة 

 التقارير املتعلقة باألنشاة األخرى: -14
مبوجب االتةاقية من  قدمةللمعلومات املالتقرير السنوك عن اال تعراض التقين  (أ) 

األطررراا املدرجررة   املرفررق األول ل تةاقيررة   تقاريرةررا عررن فرراة السررنتني و  
 ب غاهتا الوطنية؛

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

لتقريرر السررنوك عررن اال ررتعراض التقررين لقرروائم جرررد غررازات الدفيةررة وغريةررا مررن ا )ج( 
املعلومرات املقدمرة مرن األطرراا املدرجرة   املرفرق األول ل تةاقيرة وفقرا  ملرا ةررو 

 بروتوكول كيوتو. 1من املادة  7حمدد   الةقرة 
 مسائل أخرى. -15
 إغ ق الدورة وتقرير الدورة. -16

 شروح جدول األعمال المؤقت -اا ثاني 
 افتتاح الدورة -1 

 رريةتتا الرررئيس، السرريد كررارلوب فررولر )بليرر (، الرردورة ارامسررة واألربعررني للهيةررة الةرعيررة  -1
 .2016تشرين الثاين/نوفمرب  7للمشورة العلمية والتكنولوجية )ةيةة املشورة( يوم االثنني 

 المسائل التنظيمية -2 

 إقرار جدول األعمال )أ( 
 ُيعرض جدول األعمال املؤقت، الآلك أعدته األمينة التنةيآلية باتةاق مرع الررئيس، مرن  -2

 أجل إقرارن.
FCCC/SBSTA/2016/3 مآلكرة مقدمة من األمينة التنةيآلية جدول األعمال املؤقت و روحه. 

 <www.unfccc.int/9679> معلومات إملافية
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 تنظيم أعمال الدورة )ب( 
 ُتنشر على الصةحة الشبكية اراصة بالدورة ارامسة واألربعني ييةة املشورة معلومات  -٣

ويُرردعى املنرردوبو  إر الرجرروجل إر اجلرردول الرر مين العررام والربنررامج . (1)مةصررلة عررن تنظرريم أعمايررا
واالطرر جل بانتظررام علررى  ا ررات الرردائرة التلة يونيررة املغلقررة ملعرفررة اجلرردول الرر مين  (2)اليرومي للرردورة

تشرررين الثرراين/نوفمرب، مررن أجررل  14و ررُتغل ق الرردورة يرروم االثنررني،  احملرردَّث ألعمررال ةيةررة املشررورة.
ملما  إجنراز العمرل قبرل وصرول ر  راء الردول واوكومرات والروزراء وضرور اجلر ء الرفيرع املسرتوى 

ول  ررتةادة إر أقصررى حررد  كررن مررن وقررت العديررد مررن األنشرراة املقررررة أثنرراء ةررآلا اجلرر ء.  وبرردء
التةاوض وكةالة إغ ق الدورة   املوعد املقرر،  يقاح ر  اء اجللسات، بالتشاور مع األطرراا 
وباريقة  رةافة، نُرُهةرا  لكسرب الوقرت    رياق تنظريم جلسرات الردورة وهلديرد جردويا الر مين، 

. (٣)التنةيآل( اعاة اال تنتاجات السابقة ذات الصلة الصادرة عن اييةة الةرعية للتنةيآل )ةيةةمع مر 
و  ةرررآلا الصررردد،  ررريقاح ر  ررراء ةيةرررة املشرررورة وةيةرررة التنةيرررآل والةريرررق العامرررل املخصررر  املعرررين 

نتاجات باتةاق باريس )فريق اتةاق باريس( آجاال  لألعمال اجلماعية ومواعيد هنائية لتقدمي اال رت
ملررمانا  تتاحتهررا للةلسررة العامررة ارتاميررة تميررع اللغررات الرميررة السررت. و رريعمل الر  رراء معررا  

، مبرررا   ذلرررو املعلومرررات املتعلقرررة ةالةرعيررر اتسررراق املعلومرررات املقدمرررة مرررن اييةرررلضرررما  اتأيضرررا  
علرررى تنظررريم باألنشررراة املقرررررة الررر   رررُتعقد أثنررراء الررردورات. و رررُتدعى ةيةرررة املشرررورة إر االتةررراق 

 أعمال الدورة.
الردورة حلقرة عمرل لتوجيره عمرل ةيةرة املشرورة   وملرع طرائرق  أثنراءومن املقرر أ  تُعقد  -4

مررن  9مررن املررادة  7املرروارد املاليررة املقدمررة واملعبررأة عررن طريررق ترردخ ت عامررة وفقررا  للةقرررة حسرراب 
 .(4)اتةاق باريس

 غري الرئيسانتخاب أعضاء املكتب  )ج( 
و يظل أعضاء املكتب  تنتخب ةيةة املشورة نائب رئيسها ومقررةا. معلومات أ ا ية: -5

يا    تر ريا  اواليو    مناصبهم إر حني انتخاب من خيلةهم. وُتدعى األطراا إر النظرر جردا
 نساء لشغل املناصب االنتخابية.

امهرا صصرو  املسرائل املتعلقرة بربوتوكرول كيوترو، يسرتعاض وعندما متارب ةيةة املشرورة مه -6
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) <www.unfccc.int/9679>. 
(2) <www.unfccc.int/2860>. 
(٣) FCCC/SBI/2014/8 221-218، الةقرات. 
 أدنان. 61وانظر أيضا  الةقرة  .108، الةقرة FCCC/SBSTA/2016/2، والوثيقة 57، الةقرة 21-/م أ1انظر املقرر  (4)
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نتخرراب أعضرراء مكتبهررا   أقرررب فرصررة  كنررة بعررد  ررُتدعى ةيةررة املشررورة إر ا اتجررراء: -7
وعنررد االقتضرراء،  ررُتدعى ةيةررة املشررورة إر انتخرراب عضررو إملررا    مكتبهررا  انتهرراء املشرراورات.

ليحل حمل نائب الرئيس و/أو املقرر إذا كا  كثل دولرة طرفرا    االتةاقيرة ولكنهرا ليسرت طرفرا    
 بروتوكول كيوتو.

 <www.unfccc.int/6558> إملافيةمعلومات 

 برنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه -3 
اعافرت ةيةرة املشرورة   دورهترا الرابعرة واألربعرني بردور برنرامج عمرل  معلومات أ ا رية: -8

نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه )برنامج عمل نريويب(   تقردمي 
ملسررارات  ،  جمرراالت معررارا التكيررف ومررا يتصررل بررآللو مررن إ رررال أصررحاب املصررلحة ،الرردعم

العمل األخرى واييةات املنشأة مبوجب االتةاقية، والحظت الدور الآلك ككرن أ  يضرالع بره   
و  ةررررآلا الصرررردد، دعررررت ةيةررررة  .21-/م أ1العمليرررات اجلديرررردة مبوجررررب اتةرررراق برررراريس واملقرررررر 

لة إر املشرررورة جلنرررة التكيرررف وفريرررق ارررررباء املعرررين بأقرررل البلررردا  لررروا  واييةرررات األخررررى ذات الصررر
النظر، وفقرا  لوالياهترا ومهامهرا،   تقردمي توصريات بشرأ  األنشراة الر  ينبغري االملرا جل هبرا   

 .(5)إطار برنامج عمل نريويب دعما  يآلن العمليات
واتةقرررت ةيةرررة املشرررورة   دورهترررا الرابعرررة واألربعرررني علرررى عررردد مرررن األنشررراة الررر  ينبغررري  -9

عمل نريويب لتوجيه التخاري  واتجرراءات املتعلقرة برالتكيف علرى  االملا جل هبا   إطار برنامج
الُصُعد اتقليمي والوطين ودو  الوطين، وصاصة فيما يتصرل تملرة أمرور منهرا الرنظم اتيكولوجيرة 
واملستوطنات البشرية واملوارد املائية والصحة. وفيما يتعلق بالصحة، دعت ةيةة املشورة   دورهترا 

 األطراا واملنظمات الشريكة   برنامج عمل نريويب وغريةرا مرن املنظمرات ذات الرابعة واألربعني
الصرلة إر تقرردمي معلومررات عمرا أجن ترره مررن عمررل مرؤخرا    جمررال تررأثريات تغرري املنرراخ علررى صررحة 
اتنسرررا ، وطلبرررت إر األمانرررة أ  تسرررتخدم املعلومرررات املقدمرررة لتنظررريم منتررردى املنسرررقني العا رررر 

ة والتكيف، مبشاركة متكلمني من األطرراا واملنظمرات ذات الصرلة، مبروازاة بشأ  موملوجل الصح
 .(6)انعقاد الدورة ارامسة واألربعني ييةة املشورة

وطلبررت ةيةررة املشررورة   دورهتررا الرابعررة واألربعررني إر األمانررة أ  تضررالع باألنشرراة الرر   -10
دا  لرروا  بتوجيرره مررن رئرريس ةيةررة املشررورة، أوصررتها هبررا جلنررة التكيررف وفريررق اررررباء املعررين بأقررل البلرر

وأ ررارت إر أ  األنشرراة  ررتع ز دور برنررامج عمررل نررريويب   تقرردمي الرردعم املعررر  ألعمررال جلنررة 
 التكيف وفريق اررباء.

__________ 

(5) FCCC/SBSTA/2016/2 1٣، الةقرة. 
(6) FCCC/SBSTA/2016/2 15، الةقرة. 
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 ررُتدعى ةيةررة املشرررورة إر النظررر   املعلومررات الرررواردة   الوثيقررة الرر  أُعررردت  اتجررراء: -11
 رز   تنةيآل األنشاة   إطار برنامج عمل نريويب.للدورة، وحبث التقدم احمل

FCCC/SBSTA/2016/INF.10 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 إملافية

 فتقرير لجنة التكي -4 
طلرب مرؤمتر األطرراا   دورتره السرابعة عشررة إر جلنرة التكيررف أ   معلومرات أ ا رية: -12

. ورحررب مررؤمتر األطررراا   دورترره اواديررة (7)تقرردم إليرره تقريرررا   ررنويا  عررن طريررق اييةتررني الةرررعيتني
. ونقحرررت جلنرررة التكيرررف خارررة (8)2018-2016والعشررررين صارررة عمرررل جلنرررة التكيرررف للةررراة 

. وُخارر  (9)21-/م أ1  املقرررر  ددةكرري تعكررس الواليررات اجلديرردة احملررالعمررل   وقررت الحررق ل
، حيرث ُعقرد االجتمراجل التا رع   الةراة 2016لعقد اجتماعني عراديني للةنرة التكيرف   عرام 

 16إر  1٣عا ررر   الةرراة مررن آذار/مررارب   بررو  بأملانيررا، و ررُيعقد االجتمرراجل ال ٣إر  1مررن 
 .أيلول/ بتمرب   بو  أيضا  

 رُتدعى ةيةرة املشرورة وةيةرة التنةيرآل إر النظرر   تقريرر جلنرة التكيرف والتوصرية  اتجرراء: -1٣
مبشروجل ا تنتاجات أو مشرروجل مقررر ينبثرق مرن تنةيرآل خارة عملهرا كري ينظرر فيره مرؤمتر األطرراا 

 ن.ويعتمدن   دورته الثانية والعشري
FCCC/SB/2016/2 تقرير جلنة التكيف 

 <www.unfccc.int/6053> معلومات إملافية

تقريررر اللجنررة التنفيذيررة اليررة واريررو الدوليررة المعنيررة بالخسررائر واألأرررار المرت  ررة بتررأثيرات  -5 
 تغير المناخ

وافق مؤمتر األطرراا   دورتره العشررين علرى خارة العمرل األوليرة لةراة  معلومات أ ا ية: -14
السررررنتني للةنررررة التنةيآليررررة اليررررة وار ررررو الدوليررررة املعنيررررة بارسررررائر واألملرررررار املرتباررررة بتررررأثريات تغررررري 

وطلرررب إر اللةنرررة التنةيآليرررة أ  تقررردرم إليررره تقريررررا   رررنويا  عرررن طريرررق اييةترررني الةررررعيتني، . (10)املنررراخ
، عقررردت اللةنرررة التنةيآليرررة اجتماعيهرررا 2016. و  عرررام (11)تُعرررد توصررريات حسرررب االقتضررراء وأ 

نيسرا /أبريل،  ٣0إر  26 باط/فرباير و  الةاة مرن  5إر  2الثاين والثالث   بو    الةاة من 
__________ 

 .96، الةقرة 17-/م أ2املقرر  (7)
 .2، الةقرة 21-/م أ٣املقرر  (8)
 .<http://unfccc.int/7517>ككن االط جل على خاة العمل املرنة املنقحة   الراب  التايل:  (9)
 .1، الةقرة 20-/م أ2املقرر  (10)
 .4، الةقرة 20-/م أ2املقرر  (11)
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يرة أيلول/ ربتمرب   برو  أيضرا ، بغ 2٣إر  19على التوايل، و تعقد اجتماعها الرابرع   الةراة مرن 
املضرري قرردما    تنةيررآل خاررة عملهررا، مبررا   ذلررو وملررع مشررروجل خاررة عملهررا املتةررددة للسررنوات 

 ارمس كي ينظر فيه مؤمتر األطراا   دورته الثانية والعشرين.
وطلررب مررؤمتر األطررراا   دورترره اواديررة والعشرررين إر اللةنررة التنةيآليررة أ  تنشرر  مركرر ا   -15

 وهلويرررلهلويرررل املخررراطر يكرررو  مسرررتودعا  للمعلومرررات عرررن الترررأمني  لتبرررادل املعلومرررات مرررن أجرررل
، وفرقررة عمررل لوملررع توصرريات تتعلررق بررُنهج متكاملررة لتةنررب حرراالت التشرررد املرتباررة (12)املخرراطر

. وطلب أيضا  إر اللةنة (1٣)يا بااثار الضارة لتغري املناخ والتقليل منها قدر املستااجل والتصدك
 .(14)تقريرةا السنوك معلومات عن التقدم احملرز هبآلا الشأ التنةيآلية أ  تضمرن 

 تدعى ةيةة املشورة وةيةرة التنةيرآل إر النظرر   تقريرر اللةنرة التنةيآليرة، مبرا    اتجراء: -16
ذلو توصياهتا املقدمة إر مؤمتر األطراا النا ةة عن تنةيآل خاة عملها فض   عن مشروجل خاة 

ينظرر  مرس، وإر التوصرية مبشرروجل ا رتنتاجات أو مشرروجل مقررر كريعملها املتةددة للسنوات ار
  دورته الثانية والعشرين.  فيه مؤمتر األطراا ويعتمدن

FCCC/SB/2016/3  تقريررررر اللةنررررة التنةيآليررررة اليررررة وار ررررو الدوليررررة املعنيررررة بارسررررائر
 واألملرار املرتباة بتأثريات تغري املناخ

 <www.unfccc.int/6056>و <www.unfccc.int/7545> معلومات إملافية

 ت وير التكنولوجيات ونقلها -6 

 التقرير السنوك املشال للةنة التنةيآلية املعنية بالتكنولوجيا ومرك  و بكة تكنولوجيا املناخ )أ( 
قررررر مرررؤمتر األطرررراا   دورتررره العشررررين أ  تواصرررل اللةنرررة التنةيآليرررة  معلومرررات أ ا رررية: -17

املعنية بالتكنولوجيا ومركر  و ربكة تكنولوجيرا املنراخ تقردمي تقريرر  رنوك مشرال إر مرؤمتر األطرراا، 
، عقردت اللةنرة 2016. و  عرام (15)من خ ل اييةتني الةرعيتني، بشرأ  أنشراة وأداء كرل منهمرا

نيسرا /أبريل، واجتماعهرا  8إر  5مرن بالتكنولوجيا اجتماعها الثاين عشر   الةاة التنةيآلية املعنية 
أيلول/ ررربتمرب، ك يفرررا   برررو . وعقرررد ا لرررس اال تشرررارك  9إر  6الثالرررث عشرررر   الةررراة مرررن 

  فيينررررررا،  2016نيسرررررا /أبريل  1٣إر  11للمركررررر  والشرررررربكة اجتماعررررره السررررررابع   الةررررراة مررررررن 
   كوبنهاغن. 2016آب/أغساس  25إر  2٣  الةاة من واجتماعه الثامن 

__________ 

 .48، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (12)
 .49، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (1٣)
 .50، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (14)
 .4، الةقرة 20-/م أ17املقرر  (15)



FCCC/SBSTA/2016/3 

GE.16-14930 8 

 ُتدعى ةيةة املشورة وةيةة التنةيآل إر النظر   التقريرر السرنوك املشرال املقردم  اتجراء: -18
كررري ينظرررر فيررره مرررؤمتر األطرررراا والشررربكة، والتوصرررية مبشرررروجل مقررررر   مرررن اللةنرررة التنةيآليرررة واملركررر 

 ن.ويعتمدن   دورته الثانية والعشري
FCCC/SB/2016/1  التقريرررر السرررنوك املشرررال للةنرررة التنةيآليرررة املعنيرررة بالتكنولوجيرررا

 2016ومرك  و بكة تكنولوجيا املناخ لعام 
 <www.unfccc.int/ttclear> معلومات إملافية

 من اتةاق باريس 10من املادة  4إطار التكنولوجيا مبوجب الةقرة  )ب( 
طلررب مررؤمتر األطررراا   دورترره اواديررة والعشرررين إر ةيةررة املشررورة أ   أ ا ررية:معلومررات  -19

 10من املرادة  4تشرجل،   دورهتا الرابعة واألربعني،   وملع إطار التكنولوجيا املنشأ مبوجب الةقرة 
من اتةاق باريس، وأ  تقدم تقريررا  عرن ا رتنتاجاهتا إر مرؤمتر األطرراا، لكري يقردم مرؤمتر األطرراا 

شرررأ  ةرررآلا اتطرررار إر مررؤمتر األطرررراا العامرررل بوصرررةه اجتمرراجل األطرررراا   اتةررراق بررراريس توصررية ب
 .(16)لينظر فيها ويعتمدةا   دورته األور)مؤمتر األطراا/اجتماجل األطراا   اتةاق باريس( 

بالتبرادل املثمرر لرءراء األوليرة  ،   دورهترا الرابعرة واألربعرني،وأحاطت ةيةرة املشرورة علمرا   -20
وطلبرررت إر األمانررررة إعرررداد مررررآلكرة  بشرررأ  وملررررع إطرررار التكنولوجيررررا. (17)ك أجرتررره األطرررررااالرررآل

معلومررررات بشررررأ  ملررررب  أنشرررراة ومبررررادرات تارررروير تكنولوجيررررا املنرررراخ ونقلهررررا   إطررررار االتةاقيررررة 
 15وخارجهرررا،  رررا لررره صرررلة بتنةيرررآل اتةررراق بررراريس، ودعرررت األطرررراا إر تقررردمي آرائهرررا، حبلرررول 

 .(18)بشأ  وملع إطار التكنولوجيا، 2016أيلول/ بتمرب 
 ُتدعى ةيةة املشورة إر مواصلة النظرر   ةرآلن املسرألة، مرع مراعراة املعلومرات  اتجراء: -21

 أع ن. 20و 19لةقرتني املشار إليها   ا
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 
 <www.unfccc.int/ttclear> معلومات إملافية

__________ 

 .67، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (16)
(17) FCCC/SBSTA/2016/L.8.املرفق ، 
(18) FCCC/SBSTA/2016/2  26و 25، الةقرتا. 
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 القضايا المتعلقة بالزراعة -7 
علرى أ  تنظرر، أثنراء دورهترا  (19)اتةقت ةيةة املشورة   دورهتا األربعرني معلومات أ ا ية: -22

 ،الرابعررة واألربعرررنيهترررا ارامسررة واألربعررني،   التقريررررين املتعلقررني حبلقررر  العمررل املعقرررودتني أثنرراء دور 
FCCC/SBSTA/2014/2)ج( و)د( مرررررن الوثيقرررررة 85عناصرررررر املشررررار إليهرررررا   الةقرررررة بشررررأ  ال

(20). 
علررررى أ  تواصررررل   دورتيهررررا الرابعررررة واألربعررررني  (21)واتةقررررت ةيةررررة املشررررورة   دورهتررررا الثالثررررة واألربعررررني

الثانيرة واألربعرني،  هتراوارامسة واألربعرني النظرر   التقريررين املتعلقرني حبلقر  العمرل املعقرودتني أثنراء دور 
FCCC/SBSTA/2014/2)أ( و)ب( من الوثيقة 85شار إليها   الةقرة عناصر املبشأ  ال

(22). 
ائق الررر  أُعررردت  رررُتدعى ةيةرررة املشرررورة إر النظرررر   املعلومرررات الرررواردة   الوثررر اتجرررراء: -2٣
 أع ن بغية هلديد أك إجراء إملا  تران منا با . 22لدورة والوثائق األخرى املشار إليها   الةقرة ل

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  
 <www.unfccc.int/8793> معلومات إملافية

 المسائل المتعلقة بالعلم واليتعراض -7 

 البحوث واملراقبة املنهةية )أ( 
تركرر  ةيةررة املشررورة نظرةررا، أثنرراء الةرراة الثانيررة النعقرراد الرردورة   كررل  معلومررات أ ا ررية: -24

 .(2٣) نة، على املراقبة املنهةية
ورحبت ةيةرة املشرورة   دورهترا السرابعة والث ثرني صارة اللةنرة التوجيهيرة للنظرام العراملي  -25

كاء املعنيني، بإعداد لشر ،   إطار تشاور وا ع مع ا2016ملراقبة املناخ وأمانته للقيام حبلول عام 
جديررررردة للنظرررررام العررررراملي ملراقبرررررة املنررررراخ،  رررررتقدم، ملرررررمن مجلرررررة أمرررررور، الررررردعم إر  خارررررة تنةيرررررآل

__________ 

(19) FCCC/SBSTA/2014/2 89، الةقرة. 
 .FCCC/SBSTA/2016/INF.6و FCCC/SBSTA/2016/INF.5يرد التقريرا  املتعلقا  حبلق  العمل   الوثيقتني  (20)
(21) FCCC/SBSTA/2015/5 20، الةقرة. 
 .FCCC/SBSTA/2015/INF.7و FCCC/SBSTA/2015/INF.6يرد التقريرا  املتعلقا  حبلق  العمل   الوثيقتني  (22)
(2٣) FCCC/SBSTA/2012/5 46، الةقرة. 
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. ودعررت ةيةررة املشررورة،   الرردورة نةسررها، أمانررة النظررام العرراملي ملراقبررة املنرراخ إر أ  (24)االتةاقيررة
. وقرردم النظررام العرراملي ملراقبررة (25)تقرردم إليهررا خاررة التنةيررآل قبررل انعقرراد دورهتررا ارامسررة واألربعررني

. (26)املنررراخ إر ةيةرررة املشرررورة،   دورهترررا الثالثرررة واألربعرررني، مشرررروجل املخاررر  العرررام رارررة التنةيرررآل
وأقررت ةيةة املشورة،   دورهتا الثالثة واألربعرني، بالتقردم احملررز   هلسرني أنظمرة رصرد املنراخ،   

م العرررراملي علررررى أ  يراعرررري نتررررائج الرررردورة اواديررررة ا رررراالت املتصررررلة باالتةاقيررررة، و ررررةعت النظررررا
 .(27)شرين ملؤمتر األطراا لدى إعداد خاة التنةيآلوالع
رصرد األرض إر  ودعت ةيةة املشورة   دورهتا اواديرة واألربعرني اللةنرة املعنيرة بسرواتل -26

أ  تقررردم إليهرررا،   دورهترررا الثالثرررة واألربعرررني، و  دوراهترررا ال حقرررة حسرررب االقتضررراء، تقريررررا  عرررن 
التقررردم الرررآلك أحرزتررره وكررراالت الةضررراء الررر  تضرررالع بعمليرررات املراقبرررة العامليرررة   تلبيتهرررا املنسرررقة 

 .(28)ل حتياجات ذات الصلة النا ةة عن االتةاقية
عى ةيةررة املشررورة إر النظررر   املعلومررات الررواردة والتوصررية مبشررروجل مقرررر   ررُتد اتجررراء: -27

 كي ينظر فيه مؤمتر األطراا ويعتمدن   دورته الثانية والعشرين.
 <www.unfccc.int/3462> معلومات إملافية

 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> 

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

طلب مؤمتر األطرراا،   دورتره اواديرة والعشررين، إر ةيةرة املشرورة  معلومات أ ا ية: -28
تقييمرات اييةرة اوكوميرة الدوليرة املعنيرة  هبرا أ  تةيردأ  تسدك املشرورة بشرأ  الكيةيرة الر  ككرن 

تنةيررررآل اتةررراق بررراريس عمرررر     عمليرررة ا ررررتخ   اوصررريلة العامليرررة لبتغرررري املنررراخ )ةيةررررة املنررراخ( 
 .(29)، وأ  تقدم تقريرا  عن ةآلن املسألة إر فريق اتةاق باريس   دورته الثانية14 مبادته

__________ 

(24) FCCC/SBSTA/2012/5 انظرررر الوثيقرررة ٣7، الةقررررة .FCCC/SBSTA/2004/MISC.16  ل طررر جل علرررى مررروج  ارارررة
 GCOS Implementationالتنةيآلية للنظام العاملي ملراقبة املناخ دعما  التةاقية األمم املتحردة اتطاريرة بشرأ  تغرري املنراخ )

Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC   الرر  أُعرردت ،)
 .2010ل ط جل على موج  هلديث اراة   عام  FCCC/SBSTA/2010/MISC.9، والوثيقة 2004 عام

(25) FCCC/SBSTA/2012/5 ٣7، الةقرة. 
-http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_non>متاح   الراب  التايل:  (26)

party_stakeholders/application/pdf/546.pdf>. 
(27) FCCC/SBSTA/2015/5 28، الةقرة. 
(28) FCCC/SBSTA/2014/5 40، الةقرة. 
 .100، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (29)
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ألربعررررني، نظرةررررا   ةررررآلن املسررررألة، ودعررررت وبرررردأت ةيةررررة املشررررورة،   دورهتررررا الرابعررررة وا -29
األطررررراا  واملنظمررررات املعتمرررردة بصررررةة مراقررررب، مررررع مراعرررراة ارررررربات ذات الصررررلة، إر أ  تقرررردم 

  عمليرررة ا رررتخ   املنررراخ تقييمرررات ةيةرررة  تةيررردأ  هبرررا ككرررن  بشرررأ  الاريقرررة الررر  (٣0)آراءةرررا
. (٣1)د رررة ييةرررة املنررراخ   االعتبررراراوصررريلة العامليرررة، مرررع أخرررآل اتطرررار الررر مين لررردورة التقيررريم السا

واتةقت ةيةة املشورة   دورهتا الرابعرة واألربعرني علرى أ  تواصرل النظرر   ةرآلن املسرألة   دورهترا 
ارامسررة واألربعررني، مررع مراعرراة األعمررال ذات الصررلة الرر  يضررالع هبررا فريررق اتةرراق برراريس بشررأ  

 اوصيلة العاملية.عملية ا تخ   
أعررر ن  29 رررتدعى ةيةرررة املشرررورة إر النظرررر   ااراء املشرررار إليهرررا   الةقررررة  اتجرررراء: -٣0

بينما تواصل النظر   ةآلن املسألة، من أجل إ داء املشرورة وتقردمي تقريرر بشرأ  ةرآلن املسرألة إر 
 أع ن. 28يس، وفقا  للوالية املآلكورة   الةقرة ر فريق اتةاق با

 <www.unfccc.int/1077> معلومات إملافية

 تأثير تنفيذ تدابير التصدي -9 

 املنتدى احملسَّن وبرنامج العمل )أ( 
عقرررردت ةيةررررة املشررررورة وةيةررررة التنةيررررآل   الرررردورة الرابعررررة واألربعررررني  معلومررررات أ ا ررررية: -٣1
رررررن املعرررررين بترررررأثري تنةيرررررآل تررررردابري التصررررردك،  لكرررررل وفقرررررا  منهمرررررا االجتمررررراجل األول للمنتررررردى احملسر
، واعتمرررردتا برنررررامج العمررررل للسررررنوات الررررث ث املتعلررررق بتررررأثري تنةيررررآل ترررردابري 21-/م أ11 للمقرررررر

 ، بتوجيه من رئيسي اييةتني.(٣2)التصدك على النحو الوارد   مرفقي تقريرك الدورتني
أعررررر ن،  رررررتقدم األطرررررراا  ٣1ووفقررررا  لربنرررررامج العمرررررل املتةررررق عليررررره املشرررررار إليررررره   الةقرررررة  -٣2

واملنظمات املعتمدة بصةة مراقب آراءةرا وتعررض خرباهترا بشرأ  التنويرع والتحرول االقتصراديني، وبشرأ  
 األمانة ما يلي: عدر ، و تُ (٣٣)جياد العمل الكرمي والوظائف ال ئقةإاالنتقال العادل للقوة العاملة و 

 والوظائف ال ئقة؛ ورقة تقنية عن االنتقال العادل للقوة العاملة، وإجياد العمل الكرمي )أ( 
تقريررررر عررررن حلقررررة العمررررل املتعلقررررة بررررااراء وارررررربات بشررررأ  التنويررررع والتحررررول  )ب( 

االقتصررراديني وبشرررأ  االنتقرررال العرررادل للقررروة العاملرررة، وإجيررراد العمرررل الكررررمي والوظرررائف ال ئقرررة. 
 تشرين األول/أكتوبر   الدوحة. 4إر  2عقد حلقة العمل   الةاة من و تُ 

__________ 

وينبغرري . <http://www.unfccc.int/5900>ينبغرري أ  تقرردم األطررراا آراءةررا عررن طريررق بوابررة املسررايفات   الررراب  التررايل:  (٣0)
 .<secretariat@unfccc.int>أ  تر ل املنظمات املعتمدة بصةة مراقب مسايفاهتا بالربيد اتلكاوين إر العنوا  التايل: 

(٣1) FCCC/SBSTA/2016/2 42، الةقرة. 
(٣2) FCCC/SBI/2016/8املرفق الثاين، و ،FCCC/SBSTA/2016/2.املرفق األول ، 
 أع ن. ٣0انظر اوا ية  (٣٣)
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 ريعقد رئيسرا ةيةرة املشرورة وةيةرة التنةيرآل مناقشرة   إطرار املنتردى للنظرر   الوثرائق  اتجراء: -٣٣
)ب( أعرر ن، هبرردا االتةرراق علررى ٣2العمررل املشررار إليهررا   الةقرررة عرردت للرردورة ونتررائج حلقررة الرر  أُ 

 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 Just transition of theworkforceandthecreationofdecent

workandqualityTechnicalpaperbythesecretariat.jobs  
 <www.unfccc.int/4908> معلومات إملافية

 مبوجب اتةاق باريس ومهامهطرائق املنتدى املعين بتأثري تنةيآل تدابري التصدك وبرنامج عمله  )ب( 
قرررر مررؤمتر األطررراا   دورترره اواديررة والعشرررين أ  يسررتمر املنترردى  معلومررات أ ا ررية: -٣4

وقررر  املعين بتأثري تنةيآل تدابري التصدك، هلرت رعايرة اييةترني الةررعيتني، وأ  خيردم اتةراق براريس.
نرررامج أيضرررا  أ  توصررري اييةترررا  الةرعيترررا  بارائرررق املنتررردى املعرررين بترررأثري تنةيرررآل تررردابري التصررردك وبر 

ويعتمردةا   دورتره براريس اتةراق متر األطراا/اجتمراجل األطرراا   ، لينظر فيها مرؤ ومهامهعمله 
 .(٣4)األور، من أجل معاجلة آثار تنةيآل تدابري التصدك   إطار اتةاق باريس

ودعرررت ةيةرررة املشرررورة وةيةرررة التنةيرررآل   الررردورة الرابعرررة واألربعرررني لكرررل منهمرررا األطرررراا  -٣5
ظمررات املعتمرردة بصررةة مراقررب إر أ  تقرردم آراءةررا بشررأ  طرائررق املنترردى املعررين بتررأثري تنةيررآل واملن

، واتةقترا علرى مواصرلة النظرر   (٣5)مبوجرب اتةراق براريس ومهامرهتردابري التصردك وبرنرامج عملره 
 ةآلن املسألة   الدورة ارامسة واألربعني لكل منهما، مع مراعاة تلو ااراء.

دعى ةيةررررة املشرررورة وةيةرررة التنةيررررآل إر مواصرررلة العمرررل علررررى وملرررع طرائررررق  رررتُ  اتجرررراء: -٣6
 أع ن. ٣5، ا تنادا  إر ااراء املشار إليها   الةقرة ومهامهاملنتدى وبرنامج عمله 

 من بروتوكول كيوتو 2من املادة  ٣املسائل املتعلقة بالةقرة  )ج( 
اتةقرت ةيةرة املشرورة   دورهترا الرابعرة واألربعرني علرى النظرر   ةرآلن  معلومات أ ا رية: -٣7

املسرررألة مقانرررة بالبنرررد الةرعررري املشرررال برررني جررردويل أعمرررال اييةترررني الةررررعيتني   الررردورة الرابعرررة 
، وذلررو   إطررار حمةررل مشررال "املنترردى احملسَّررن وبرنررامج العمررل"واألربعررني لكررل منهمررا، املعنررو  

__________ 

 .٣٣، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (٣4)
وينبغرري . <http://www.unfccc.int/5900>ينبغرري أ  تقرردم األطررراا آراءةررا عررن طريررق بوابررة املسررايفات   الررراب  التررايل:  (٣5)

 .<secretariat@unfccc.int>أ  تر ل املنظمات املعتمدة بصةة مراقب مسايفاهتا بالربيد اتلكاوين إر العنوا  التايل: 
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واتةقررت ةيةررة املشررورة أيضررا    دورهتررا الرابعررة واألربعررني علررى أ  تواصررل   دورهتررا  بررني اييةتررني.
 .(٣6)ارامسة واألربعني املشاورات املتعلقة بكيةية تناول ةآلن املسألة

  ُتدعى ةيةة املشورة إر االتةاق على كيةية إجناز عملها بشأ  ةآلن املسألة. اتجراء: -٣8

 هجية بموجب التفاقيةالمن القضايا -10 

 واجهة بيانات غازات الدفيةة )أ( 
والتا رررررعة  (٣7)طلبرررررت ةيةرررررة املشرررررورة   دورتيهرررررا الثامنرررررة والث ثرررررني معلومرررررات أ ا رررررية: -٣9

إر األمانرة أ  ررررك أك تغيرريات تقنيررة ملررورية علررى واجهرة بيانررات غرازات الدفيةررة  (٣8)والث ثرني
]املنقَّحرررةع تعرررداد الب غرررات الوطنيرررة املقدَّمرررة مرررن األطرررراا  املبرررادل التوجيهيرررة"عقرررب اعتمررراد 

املدرجررررة   املرفررررق األول ل تةاقيررررة، اجلرررر ء األول: املبررررادل التوجيهيررررة ل تةاقيررررة اتطاريررررة بشررررأ  
 ، رةنا  بتوافر املوارد املالية.(٣9)"اتب غ عن قوائم اجلرد السنوية النبعاثات غازات الدفيةة

حررز   واجهرة رابعة واألربعني ييةة املشرورة، عرملرت األمانرة التقردم الرآلك أُ و  الدورة ال -40
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، 

مررن مشررروجل النظررام  16ووفقررا  للمررادة نهررا ت تررتمكن مررن التوصررل إر اتةرراق   ةررآلا الصرردد. ولك
  مررن جردول األعمررال الرداخلي املعمرول برره،  تواصرل ةيةررة املشرورة النظررر   ةرآلا البنررد الةرعري 

 دورهتا ارامسة واألربعني.
هلديررد أك إجررراءات إملررافية  ررتدعى ةيةررة املشررورة إر النظررر   ةررآلن املسررألة و  اتجررراء: -41

 مالوبة فيما يتعلق بتاوير واجهة بيانات غازات الدفيةة.
 <http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php> معلومات إملافية

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم   الاريا  والنقل البحرك الدوليني )ب( 
دعررت ةيةررة املشررورة،   دورهتررا الرابعررة واألربعررني، أمرران  منظمررة الاررريا   معلومررات أ ا ررية: -42

املرردين الرردويل واملنظمررة البحريررة الدوليررة إر مواصررلة إبرر غ اييةررة   دوراهتررا املقبلررة مبررا أجن ترران مررن عمررل 
 .(40)ذك صلة للتصدك ل نبعاثات النامجة عن ا تخدام الوقود   الاريا  والنقل البحرك الدوليني

__________ 

(٣6) FCCC/SBSTA/2016/2 62، الةقرة. 
(٣7) FCCC/SBSTA/2013/3 121، الةقرة. 
(٣8) FCCC/SBSTA/2013/5 86، الةقرة. 
 .19-/م أ24املقرر  (٣9)
(40) FCCC/SBSTA/2016/2 70، الةقرة. 
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 ُتدعى ةيةة املشورة إر اتحاطرة علمرا  باملعلومرات الرواردة   التقرارير املقدمرة  اتجراء: -4٣
 من أمان  منظمة الاريا  املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية.

FCCC/SBSTA/2016/MISC.5 Information relevant to emissions from fuel used for 

international aviation and maritime transport. Submissions 

from international organizations 
 <www.unfccc.int/1057> معلومات إملافية

 القضايا المنهجية بموجب بروتوكول كيوتو -11 

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

اتةقررت ةيةررة املشررورة،   دورهتررا الرابعررة واألربعررني، علررى أ  تواصررل    معلومررات أ ا ررية: -44
بغيرة  7-/م أإ2مرن املقررر  6دورهتا ارامسة واألربعني النظر   برنامج العمرل املشرار إليره   الةقررة 

تقرردمي مشررروجل مقرررر هبررآلا الشررأ  إر مررؤمتر األطررراا العامررل بوصررةه اجتمرراجل األطررراا   بروتوكررول  
. (41)متر األطراا/اجتماجل األطراا( وتوصيته برالنظر فيره واعتمرادن   دورتره الثانيرة عشررةكيوتو )مؤ 

الرر  ُعقرردت أثنرراء دورهتررا الرابعررة  (42)وطلبررت ةيةررة املشررورة إر األمانررة إعررداد تقريررر عررن حلقررة العمررل
 .(4٣)واألربعني بشأ  أنشاة رديد الغااء النبايت، كي تنظر فيه   دورهتا ارامسة واألربعني

واتةقررت ةيةررة املشررورة أيضررا  علررى مواصررلة النظررر، أثنرراء دورهتررا ارامسررة واألربعررني،   برررامج  -45
، بغية موافراة مرؤمتر األطراا/اجتمراجل 7-/م أإ2من املقرر  10و 7و 5العمل املشار إليها   الةقرات 

 كي ينظر فيه ويعتمدن.األطراا   دورته الثانية عشرة بتقرير عن النتائج أو توصيته مبشروجل مقرر  
 ررُتدعى ةيةررة املشررورة إر مواصررلة نظرةررا   ةررآلن املسررائل هبرردا موافرراة مررؤمتر  اتجررراء: -46

األطراا/اجتماجل األطراا   دورته الثانيرة عشررة بتقريرر عرن النترائج أو توصريته مبشراريع مقرررات  
 كي ينظر فيها ويعتمدةا.
FCCC/SBSTA/2016/INF.7 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> معلومات إملافية

__________ 

(41) FCCC/SBSTA/2016/2 80، الةقرة. 
(42) FCCC/SBSTA/2015/5 57، الةقرة. 
(4٣) FCCC/SBSTA/2016/2،  79الةقرة. 
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باعتبررررارن نشرررراطا  مررررن أنشرررراة احتةررراز ثرررراين أكسرررريد الكربررررو  وخت ينرررره   التكوينرررات اجليولوجيررررة  )ب( 
 ريع آلية التنمية النظيةةمشا
إر ةيةرررة املشرررورة أ   (44)طلرررب مرررؤمتر األطراا/اجتمررراجل األطرررراا معلومرررات أ ا رررية: -47

تنظر   مقبوليرة االملرا جل   إطرار آليرة التنميرة النظيةرة بأنشراة مشراريع احتةراز ثراين أكسريد 
الكربررو  وخت ينرره   التكوينررات اجليولوجيررة، الرر  تنارروك علررى نقررل ثرراين أكسرريد الكربررو  مررن بلررد 

لد، و  إنشاء احتيراطي موجودة   أكثر من ب ةإر آخر أو على ا تخدام مواقع خت ين جيولوجي
عرراملي مررن وحرردات خةررث االنبعاثررات املعتمررد ألنشرراة مشرراريع احتةرراز ثرراين أكسرريد الكربررو  

 وخت ينه   التكوينات اجليولوجية، بغية توصيته مبشروجل مقرر   دورته الثامنة.
ةررآلن وواصررلت ةيةررة املشررورة   دورتيهررا الساد ررة والث ثررني والسررابعة والث ثررني النظررر    -48

املسألة وأوصت بأ  يرج  مؤمتر األطراا/اجتمراجل األطرراا مواصرلة النظرر فيهرا إر حرني انعقراد 
أ  تنظررر ةيةررة املشررورة    (45)دورهتررا ارامسررة واألربعررني. وقرررر مررؤمتر األطراا/اجتمرراجل األطررراا

 لة   دورهتا ارامسة واألربعني.ةآلن املسأ
تةناا نظرةرا   ةرآلن املسرألة هبردا إجنراز عملهرا  ُتدعى ةيةة املشرورة إر ا ر اتجراء: -49

 وتوصية مؤمتر األطراا/اجتماجل األطراا مبشروجل مقرر كي ينظر فيه ويعتمدن.
 <http://cdm.unfccc.int/about/ccs/index.html> معلومات إملافية

 من اتفاق باريس 6بالمادة  المسائل المتعلقة  -12 

 من اتةاق باريس 6من املادة  2النُهج التعاونية املشار إليها   الةقرة إر ادات بشأ   )أ( 
طلب مؤمتر األطراا   دورته اوادية والعشرين إر ةيةة املشرورة أ   معلومات أ ا ية: -50

مرررن اتةررراق بررراريس وأ  توصررري مرررؤمتر  6مرررن املرررادة  2تضرررع اتر رررادات املشرررار إليهرررا   الةقررررة 
  اتةرراق برراريس بررالنظر فيهررا واعتمادةررا   دورترره األور، مبررا يشررمل  األطراا/اجتمرراجل األطررراا

إر رررادات تكةرررل رنرررب اوسررراب املررر دوج عرررن طريررررق تعرررديل منررراظر رريررره األطرررراا لكرررل مررررن 
انبعاثات غازات الدفيةة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اتزالرة بوا راة البواليرع الر  تغايهرا 

 .(46)مبوجب اتةاق باريسمسايفاهتا احملددة وطنيا  

__________ 

 .5و 4، الةقرتا  7-/م أإ10املقرر  (44)
 .40، الةقرة 8-/م أإ5املقرر  (45)
 .٣6، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (46)
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ودعرررت ةيةرررة املشرررورة   دورهترررا الرابعرررة واألربعرررني األطرررراا واملنظمرررات املعتمررردة بصرررةة  -51
مررن اتةرراق  6مررن املررادة  2 ررادات املشررار إليهررا   الةقرررة مراقررب إر أ  تقرردم آراءةررا بشررأ  اتر 

 .(47)2016أيلول/ بتمرب  ٣0باريس حبلول 
 تدعى ةيةة املشرورة إر إر راء فهرم مشرال للمسرائل الر  ينبغري معاجلتهرا    اتجراء: -52

أعرر ن، وإر مواصررلة نظرةررا   ةررآلن املسررألة مررع  50الوفرراء بالواليررة املشررار إليهررا   الةقرررة إطررار 
 أع ن. 51الاكي  على ااراء ال  تعرب عنها األطراا   مسايفاهتا املشار إليها   الةقرة 

 <www.unfccc.int/9644> ت إملافيةمعلوما

 من اتةاق باريس 6من املادة  4القواعد والارائق واتجراءات املتعلقة باالية املنشأة مبوجب الةقرة  )ب( 
طلرررب مرررؤمتر األطرررراا   دورتررره اواديرررة والعشررررين إر ةيةرررة املشرررورة أ   معلومرررات أ ا رررية: -5٣

مرن اتةراق براريس وتوصري  6مرن املرادة  4تضع قواعد وطرائق وإجراءات لءلية املنشرأة مبوجرب الةقررة 
 .(48)مؤمتر األطراا/اجتماجل األطراا   اتةاق باريس بالنظر فيها واعتمادةا   دورته األور

املشرررورة   دورهترررا الرابعرررة واألربعرررني األطرررراا واملنظمرررات املعتمررردة بصرررةة ودعرررت ةيةرررة  -54
مررن  4مراقررب إر أ  تقرردم آراءةررا بشررأ  قواعررد وطرائررق وإجررراءات االيررة املنشررأة مبوجررب الةقرررة 

 .(49)2016أيلول/ بتمرب  ٣0من اتةاق باريس حبلول  6املادة 
ال للمسرائل الر  ينبغري معاجلتهرا    تدعى ةيةة املشرورة إر إر راء فهرم مشر اتجراء: -55

أعرر ن، وإر مواصررلة نظرةررا   ةررآلن املسررألة مررع  5٣الوفرراء بالواليررة املشررار إليهررا   الةقرررة إطررار 
 أع ن. 54الاكي  على ااراء ال  تعرب عنها األطراا   مسايفاهتا املشار إليها   الةقرة 

 <www.unfccc.int/9644> معلومات إملافية

 من اتةاق باريس 6من املادة  8برنامج عمل   إطار النُهج غري السوقية املشار إليها   الةقرة  )ج( 
طلب مؤمتر األطراا   دورته اوادية والعشرين إر ةيةة املشرورة أ   معلومات أ ا ية: -56

 8تضالع بربنامج عمل   إطار الُنهج غري السوقية إزاء التنمية املسرتدامة املشرار إليهرا   الةقررة 
من اتةاق باريس، بغية النظرر   كيةيرة تع ير  الررواب  وإجيراد أوجره ترجمزر برني جمموعرة  6من املادة 
هررا التخةيررف والتكيررف والتمويررل ونقررل التكنولوجيررا وبنرراء القرردرات، و  كيةيررة تيسررري عناصررر من

تنةيررآل الررُنهج غررري السرروقية وتنسرريقها. وطلررب مررؤمتر األطررراا كررآللو إر ةيةررة املشررورة أ  توصرري 

__________ 

وينبغرري . <http://www.unfccc.int/5900>ينبغرري أ  تقرردم األطررراا آراءةررا عررن طريررق بوابررة املسررايفات   الررراب  التررايل:  (47)
 .<secretariat@unfccc.int>أ  تر ل املنظمات املعتمدة بصةة مراقب مسايفاهتا بالربيد اتلكاوين إر العنوا  التايل: 

 .٣8، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (48)
 أع ن. 47انظر اوا ية  (49)
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مبشروجل مقرر بشرأ  برنرامج العمرل، مرع مراعراة آراء األطرراا، لينظرر فيره مرؤمتر األطراا/اجتمراجل 
 .(50)اتةاق باريس ويعتمدن   دورته األور األطراا  

ودعرررت ةيةرررة املشرررورة   دورهترررا الرابعرررة واألربعرررني األطرررراا واملنظمرررات املعتمررردة بصرررةة  -57
مراقب إر أ  تقدم آراءةا بشأ  برنامج العمل   إطار النُهج غري السوقية إزاء التنمية املسرتدامة 

 .(51)2016أيلول/ بتمرب  ٣0اتةاق باريس حبلول من  6من املادة  9املشار إليها   الةقرة 
 تدعى ةيةة املشرورة إر إر راء فهرم مشرال للمسرائل الر  ينبغري معاجلتهرا    اتجراء: -58

أعرر ن، وإر مواصررلة نظرةررا   ةررآلن املسررألة مررع  56الوفرراء بالواليررة املشررار إليهررا   الةقرررة إطررار 
 أع ن. 57ا   مسايفاهتا املشار إليها   الةقرة الاكي  على ااراء ال  تعرب عنها األطرا

 <www.unfccc.int/9644> معلومات إملافية

 7للفقرررة المرروارد الماليررة المقدمررة والمع ررأة عررن طريررق تررد  ت عامررة وفقرراا حسررا  طرائرق  -13 
 من اتفاق باريس 9من المادة 

طلرررب مرررؤمتر األطرررراا   دورتررره اواديرررة والعشررررين إر ةيةرررة املشرررورة أ   معلومرررات أ ا رررية: -59
 9 مرن املرادة 7املوارد املالية املقدمة واملعبأة عن طريق تدخ ت عامة وفقرا  للةقررة وساب تضع طرائق 

من اتةاق باريس لينظر فيها مؤمتر األطراا   دورتره الرابعرة والعشررين، هبردا تقردمي توصرية إر مرؤمتر 
 .(52)ألطراا/اجتماجل األطراا   اتةاق باريس لينظر فيها ويعتمدةا   دورته األورا

وبدأت ةيةة املشورة النظر   ةآلن املسألة   دورهترا الرابعرة واألربعرني. ودعرت األطرراا   -60
تلررو املرروارد حسرراب واملنظمررات املعتمرردة بصررةة مراقررب إر أ  تقرردم آراءةررا بشررأ  وملررع طرائررق 

 .(5٣)ميعها   وثيقة متةرقاتاملالية لتة
وطلبرت ةيةرة املشرورة   دورهترا الرابعرة واألربعرني إر األمانرة أ  ترنظم حلقرة عمرل   أثنرراء  -61
ارامسررة واألربعررني قصررد إثررراء عملهررا بشررأ  ةررآلن املسررألة، ا ررتنادا  إر ااراء املشررار إليهررا    هتررادور 

 .(54)أع ن، وإر النتائج ذات الصلة ال  تتوصل إليها اييةات املنشأة مبوجب االتةاقية 60الةقرة 
ةرآلن املسررألة واتةقرت ةيةرة املشررورة،   دورهترا الرابعررة واألربعرني، علررى مواصرلة نظرةررا    -62

. وباتملررافة إر ذلررو، طلبررت ةيةررة املشررورة إر األمانررة أ  تُعررد (55)  دورهتررا ارامسررة واألربعررني

__________ 

 .40و ٣9، الةقرتا  21-/م أ1املقرر  (50)
 أع ن. 47انظر اوا ية  (51)
 .57، الةقرة 21-/م أ1املقرر  (52)
(5٣) FCCC/SBSTA/2016/2 107، الةقرة. 
(54) FCCC/SBSTA/2016/2 108، الةقرة. 
(55) FCCC/SBSTA/2016/2 109، الةقرة. 
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ورقة تقنية، قبل دورهتا الساد رة واألربعرني، تلخر  املعلومرات املسرتقاة مرن حلقرة العمرل املنظمرة 
 .(56)أع ن ومن ااراء املقدمة 61  أثناء الدورة املشار إليها   الةقرة 

 تدعى ةيةة املشورة إر مواصلة النظرر   ةرآلن املسرألة، مرع مراعراة املعلومرات  اتجراء: -6٣
ملشررار إليهررا أعرر ن، هبرردا املضرري   عملهررا املتعلررق بالواليررة ا 61و 60املشررار إليهررا   الةقرررتني 

 أع ن. 59  الةقرة 
FCCC/SBSTA/2016/MISC.3 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> معلومات إملافية

 ىلتقارير المتعلقة باألنش ة األ ر ا -14 

مبوجب االتةاقيرة مرن األطرراا املدرجرة  املقدمةالتقرير السنوك عن اال تعراض التقين للمعلومات  )أ( 
   املرفق األول ل تةاقية   تقاريرةا عن فاة السنتني و  ب غاهتا الوطنية

عردر األمانرة ، تُ 20-/م أ1٣من مرفق املقرر  44و 40وفقا  للةقرتني  معلومات أ ا ية: -64
تقريررررا   رررنويا  يتضرررمن مرررا يلررري: املعلومرررات املتعلقرررة بتشررركيلة أفرقرررة خررررباء اال رررتعراض، والتقريرررر 
السررررنوك املتعلررررق صرررررباء اال ررررتعراض الرئيسرررريني، وآخررررر املعلومررررات املتعلقررررة باال ررررتعراض التقررررين 

ا مبوجرررب االتةاقيرررة فيمرررا يتصرررل بتقرررارير فررراة السرررنتني والب غرررات الوطنيرررة للمعلومرررات املبلررر  عنهررر
 املقدمة من األطراا املدرجة   املرفق األول ل تةاقية.

  تدعى ةيةة املشورة إر اتحاطة علما  باملعلومات الواردة   التقرير. اتجراء: -65
FCCC/SBSTA/2016/INF.8 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 
 <www.unfccc.int/7534>و <www.unfccc.int/1095> معلومات إملافية

التقرير السنوك عن اال تعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيةة املقدمة من األطراا املدرجة    )ب( 
 املرفق األول ل تةاقية

عرردر األمانررة تقريرررا   ررنويا  يتضررمن آخررر املعلومررات املتعلقررة باال ررتعراض تُ  معلومررات أ ا ررية: -66
املدرجرة   املرفررق األول ل تةاقيرة، واملعلومررات التقرين لقروائم جرررد غرازات الدفيةررة املقدمرة مرن األطررراا 

__________ 

(56) FCCC/SBSTA/2016/2 110، الةقرة. 
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املتعلقررة بتشرركيلة أفرقررة خرررباء اال ررتعراض وانتقرراء اررررباء وخرررباء اال ررتعراض الرئيسرريني مررن أجررل أفرقررة 
 .(57)اال تعراض، واقااحات بشأ  كيةية هلسني نوعية عمليات اال تعراض وكةاءهتا واتساقها

 إر اتحاطة علما  باملعلومات الواردة   التقرير. تدعى ةيةة املشورة  اتجراء: -67

FCCC/SBSTA/2016/INF.11 TechnicalreviewofgreenhousegasinventoriesofParties

includedinAnnexItotheAnnualreportby.Convention

thesecretariat  
 <www.unfccc.int/2762> معلومات إملافية

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

 بروتوكول كيوتو
عردر األمانرة تقريررا   رنويا  يتضرمن آخرر املعلومرات املتعلقرة باال رتعراض تُ  معلومات أ ا رية: -68

التقرررين لقررروائم جررررد غرررازات الدفيةرررة وغريةرررا مرررن املعلومرررات املقدمرررة مرررن األطرررراا املدرجرررة   املرفرررق 
. ويتضررمن ةررآلا التقريررر (58)مررن بروتوكررول كيوتررو 1مررن املررادة  7  الةقرررة  وفقررا  ملررا ةررو حمرردداألول 

 7ات عن ا تعراض التقارير الرامية إر تيسرري حسراب الكميرة املررُسندة عمر   برالةقرات أيضا  معلوم
 .(59)لةاة االلت ام الثانية من بروتوكول كيوتو ٣مكررا  من املادة  8و 8مكررا  و
  تدعى ةيةة املشورة إر اتحاطة علما  باملعلومات الواردة   التقرير. اتجراء: -69

FCCC/SBSTA/2016/INF.12 Technicalreviewofgreenhousegasinventoriesandother

information reported by Parties included in Annex I, as 

defined in Article 1, paragraph 7, of the Kyoto Protocol. 

Annualreportbythesecretariat  
 <www.unfccc.int/2762> معلومات إملافية

 مسائل أ رى -15 
  ُتبحث   إطار ةآلا البند من جدول األعمال أك مسائل أخرى تثار أثناء الدورة. -70

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

 إغ ق الدورة.
    

__________ 

 .44و 40، املرفق، الةقرتا  20-/م أ1٣املقرر  (57)
 .40و ٣5، املرفق، الةقرتا  1-/م أ22املقرر  (58)
 .2، الةقرة 8-/م أإ2املقرر  (59)


