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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
 الدورة الحادية واألربعون

  ٤١1٢كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 األعمال  من جدول 16البند 

 إغالق الدورة وتقرير الدورة

مشررروت تقريررر الهيئررة الفرعيررة للمشررورة العلميررة والتكنولوجيررة عرر  دورتهررا   
 الحادية واألربعي 

 )ليتوانيا(  سورفيل -رابازاوسكايت السيدة يورغا  املقررة:
 احملتويات

 [ُيستكمل فيما بعد]

 افتتاح الدورة  -أولا  
  من جدول األعمال( 1)البند 

ُعقدددت الددددورة ا اديددع واألربعدددون لعيي دددع ال رعيددع لعملدددورة الععميددع والتكنولوجيدددع )ا ي دددع  -1
  6إىل  1ال رعيددع( لددؤل مددممر األمدد  املت دددة لتاددع املنددام، املنعقددد ل ليمددا، بددعو، ل ال دد ة مددن 

 . ٤١1٢كانون األول/ديسمرب 
نويددل دوميسددام د ميددز )نددواييعند(، يددو  وافتددتا الدددورةي ر دديُئ ا ي ددع ال رعيددع، السدديد إ ا -٤

كانون الثام/ديسمرب، ورّحب جبميع األطراف واملراقبني. ورحب أيضاً بالسيد نارنيئ   1ا ثنني 
نددددورفيل  -بددددولن جيعددددر )رومانيددددا( نا بدددداً لددددر يئ ا ي ددددع ال رعيددددع، وبالسدددديدة يورغددددا راباياونددددكاي  

 )ليتوانيا( مقررة لعدورة. 
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 لتنظيمية المسائل ا -ثانياا  
 من جدول األعمال(  ٤)البند 

 إقرار جدول األعمال  
 )أ( من جدول األعمال( ٤)البند 

كدددانون األول/ديسدددمرب، ل مددد كرة   1نظدددرت ا ي دددع ال رعيدددع ل جعسدددتيا األوىل، املعقدددودة ل  -٣
 (.  FCCC/SBSTA/2014/3مقدمع من األمينع التن ي يع تتضمن جدول األعمال املمق  وشروحه )

 وأُقر جدول األعمال ل اجلعسع ن سيا بالصياع التاليع:  -٢
 افتتاح الدورة.  -1
 املسا ل التنظيميع:  -٤

  ؛إقرار جدول األعمال )أ( 
 تنظي  أعمال الدورة؛ )ب( 
 .انتخاب أعضاء املكتب غع الر يئ )ج( 

 لتكيف معه. برنامج عمل نعويب املتععق بتأثعات تاع املنام والقابعيع لعتأثر به وا -٣
 تقرير جلنع التكيف.  -٢
تطدددوير التكنولوجيدددا ونقعيدددا وتن يددد  وليدددع التكنولوجيدددا: التقريدددر السدددنو  امللددد    -٥

 لعجنع التن ي يع املعنيع بالتكنولوجيا ومركز وشبكع تكنولوجيا املنام. 
إرشددادات منيجيددع بلددأن أنلددطع ل ددت ا نبعاثددات النااددع عددن إيالددع الاابددات  -6

لاابددات ودور ا  دداى ععددب الاابددات وإدار ددا بصددورة مسددتدامع وتعزيددز وتدددرور ا
 خمزونات كربون الاابات ل البعدان الناميع. 

 وليع وارنو الدوليع املعنيع باخلسا ر واألضرار املرتبطع بتأثعات تاع املنام.  -٧
 املسا ل املتععقع بالعع  وا نتعراض:  -٨

 ا كوميع الدوليع املعنيع بتاع املنام؛ تقرير التقيي  اخلامئ لعيي ع (أ) 
 الب وث واملراقبع املنيجيع؛ (ب) 
 . ٤١1٥-٤١1٣انتعراض ال  ة  (ج) 

 تأثع تن ي  تدابع التصد :  -٩
 املنتدى وبرنامج العمل؛ (أ) 
 من بروتوكول كيوتو.  ٤من املادة  ٣املسا ل املتععقع بال قرة  (ب) 
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 ت اقيع: القضايا املنيجيع مبوجب ا  -1١
برنامج العمل املتععق بتنقيا املبداد  التوجيييدع  ندتعراض تقدارير فد ة  (أ) 

السدددددنتني والبؤغدددددات الوطنيدددددع، مبدددددا ل رلددددد  اندددددتعراض قدددددوا   اجلدددددرد 
 الوطنيع، املقدمع من البعدان املتقدمع األطراف؛

منيجيات اإلبؤغ عن املععومات املاليع من جانب األطدراف املدرجدع  (ب) 
 ل املرفق األول لؤت اقيع؛ 

املقددددددداييئ املوحددددددددة  سددددددداب مكددددددداف  غدددددددايات الدفي دددددددع مدددددددن ثدددددددام  )ج( 
 الكربون؛ أكسيد

ا نبعاثددددددددات الناوددددددددع عددددددددن الوقددددددددود املسددددددددتخد  ل الطددددددددعان والنقددددددددل  )د( 
 الدوليني.  الب ر 

 جيع مبوجب بروتوكول كيوتو: القضايا املني -11
 ٨-/  أإ1واملقددرر  ٧-/  أإ٢إىل  ٧-/  أإ٤وثدار تن يد  املقدررات مدن  (أ) 

ععددب املقددررات السددابقع املتععقددع بالقضددايا املنيجيددع املرتبطددع بربوتوكددول  
  ؛من بروتوكول كيوتو ٨و ٧و ٥كيوتو، مبا فييا تع  املتصعع باملواد 

مكددرراً ثانيدداً(  ٧، ال قددرة ٣يا  )املددادة  إيضدداح الددنو الددوارد ل ال ددر  (ب) 
مدددددن تعدددددديل الدوحدددددع لربوتوكدددددول كيوتدددددو،   نددددديما املععومدددددات املقدددددرر 
انددتخداميا لت ديددد سمتونددع ا نبعاثددات السددنويع لعسددنوات الددثؤث 

  ؛األوىل من ف ة ا لتزا  السابقعس
ني انددتخدا  األراضددغ وتايددع انددتخدا  األراضددغ وا راجددع مبوجددب ال قددرت )ج( 

 من بروتوكول كيوتو ومبوجب وليع التنميع النظي ع؛  ٣من املادة  ٢و ٣
وثدددددار إدراج إعددددددادة  دددددريج األراضددددددغ الددددد  توجددددددد  دددددا غابددددددات ويعددددددع  (د) 

لؤنددتن اد ضددمن أنلددطع ملدداريع الت ددريج وإعددادة الت ددريج ل إطددار 
 وليع التنميع النظي ع. 

 يع: اآلليات السوقيع وغع السوقيع مبوجب ا ت اق -1٤
 إطار لعنُّيج املختع ع؛ (أ) 
 الندُُّيج غع القا مع ععب السوق؛ (ب) 
 اآلليع اجلديدة القا مع ععب السوق.  (ج) 

برنامج العمل املتععق بإيضاح األرداف الكميع خل دت ا نبعاثدات ععدب نطداق  -1٣
 ا قتصاد لعبعدان املتقدمع األطراف. 
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 بأنلطع ألرى: متععقع تقارير  -1٢
لتقرير السنو  عن ا نتعراض التقز لعمععومات املبعغ عنيدا مبوجدب ا (أ) 

ا ت اقيدع فيمددا يتصددل بتقددارير فد ة السددنتني والبؤغددات الوطنيددع املقدمددع 
 من األطراف املدرجع ل املرفق األول لؤت اقيع؛

التقريدددر السدددنو  عدددن ا ندددتعراض التقدددز لقدددوا   جدددرد غدددايات الدفي دددع  (ب) 
 اف املدرجع ل املرفق األول لؤت اقيع؛املقدمع من األطر 

التقريدددر السدددنو  عدددن ا ندددتعراض التقدددز لقدددوا   جدددرد غدددايات الدفي دددع  (ج) 
وغعرددا مددن املععومددات املقدمددع مددن األطددراف املدرجددع ل املرفددق األول 

 1أطراف ل بروتوكول كيوتو مبوجدب ال قدرة  لؤت اقيع وال  رغ أيضاً 
 تو. من بروتوكول كيو  ٧من املادة 

 مسا ل ألرى.  -1٥
 إغؤق الدورة وتقرير الدورة.  -16

  51)ب( إلى 2التقارير المتعلقة ببنود جدول األعمال م   -ثالثاا  
 ُيستكميل ل ما بعد[ ]

 إغالق الدورة وتقرير الدورة  -رابعاا  
 من جدول األعمال(  16)البند 

كدددددانون األول/ديسدددددمرب، ل   6 نظدددددرت ا ي دددددع ال رعيدددددع ل جعسدددددتيا الثانيدددددع، املعقدددددودة ل -٥
ول اجلعسع ن سديا، أرند   (.FCCC/SBSTA/2014/L.20) ملرو  تقرير دور ا ا اديع واألربعني

ا ي ع ال رعيع لعمقررة، بناًء ععب مق ح من الر يئ، بانتكمال تقرير الدورة، مبساعدة من األماندع 
 وبتوجيه من الر يئ. 

    


