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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
   من جدول األعمال ١٤البند 

   برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض
  قتصاد للبلدان املتقدمة األطرافعلى نطاق اال االنبعاثات

االنبعاثـات   برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفـض           
  نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف على

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
تنفيذ برنـامج   ) رعيةاهليئة الف (واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة       
  ). ُيشار إليه فيما يلي بربنامج العمل (١٨-م أ/١األطراف، وفقاً للمقرر 

ورحبت اهليئة الفرعية باملعلومات اليت قُدمت أثناء احلدث الذي ختلل الدورة بشأن              -٢
ألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف، خبصوص           ا

استخدام الدول األطراف آليات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة             
وأعربت عن تقديرها ملقدمي هذه العـروض       . واآلليات القائمة على السوق لتحقيق أهدافها     

  .على مسامهتهم يف احلدث
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املتعلقة باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات            -٣

على نطاق االقتصاد لألطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة، الـواردة يف الوثيقـة                
FCCC/SBSTA/2014/INF.6)        وهي صيغة حمدثـة للوثيقـةFCCC/SB/2011/INf.1/Rev.1( ،

  .من األطراف إلدراج معلومات جديدة عن أهدافهاواليت تتضمن طلبات 
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 بشأن األهـداف  FCCC/TP/2013/7وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة حتديث الوثيقة    -٤
الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد، كي تنظر فيها اهليئـة الفرعيـة يف دورهتـا                

  .واألربعني احلادية
ونوهت اهليئة الفرعية باألنشطة املضطلع هبا حىت اآلن يف إطـار برنـامج العمـل،                -٥

بأن تكليفها يقضي بتقدمي تقرير عن نتائج برنامج العمل إىل الدورة العشرين ملـؤمتر               مذكّرة
 ٨ولكي يتسىن للهيئة الفرعية إجناز برنامج العمل وفقاً جلميع أحكام الفقـرة             . )١(األطراف

، فقد اتفقت على إعداد استنتاجات يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني             ١٨-أم  /١املقرر   من
  :ما يلي تتناول

األنشطة اليت ُنفذت يف إطار برنامج العمل منذ الدورة الثامنـة والـثالثني               )أ(  
 ٤للهيئة الفرعية، مبا يف ذلك مسامهات األطراف، والورقة التقنية املشار إليهـا يف الفقـرة                

  يت ختللت الدورات، مبا يشمل اإلحاطات التقنية ومناقشات اخلرباء؛أعاله، واألحداث ال
املسائل اليت مت تناوهلا والتفامهات اليت مت تبادهلا أثناء برنامج العمل، هبـدف       )ب(  

حتديد العناصر املشتركة لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف ولضمان إمكانيـة مقارنـة              
ة األطراف، مع مراعاة التفاوت يف ظروفها الوطنية، خصوصاً         اجلهود فيما بني البلدان املتقدم    

  .١٧-م أ/٢ من املقرر ٥فيما يتعلق بالعناصر الواردة يف الفقرة 

        

__________ 

 .١٣، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١(


