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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الحادية واألربعونالدورة 
 4112كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 ألعمالمن جدول ا 11البند 

 برنااااالع العمااااق المتعلااااد ب يلااااال األ اااادا  الكميااااة ل فاااا 
 االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان المتقدلة األطرا 

برنالع العمق المتعلد ب يلال األ دا  الكمية ل ف  االنبعاثات علاى   
 نطاق االقتصاد للبلدان المتقدلة األطرا 

 استنتاجات لقترل لن الرئيس لشروع  
اهليئتتتل اليةعيتتتل ل ملتتتوة  الت ميتتتل والتينولوجيتتتل  اهليئتتتل اليةعيتتتل   ةنتتتام  التمتتت   اختتمتتت  -1

املتت تتتإ  اي تتتاا األلتتتداخل اليميتتتل تيتتت  اانبتاقتتتا  ع تتتن نملتتتاة اا ت تتتاد ل ب تتتدان املت دمتتتل 
 يلتتتتتتاة يليتتتتتت   يمتتتتتتا ي تتتتتت   18-/م أ1متتتتتتن امل تتتتتتةة  8األطتتتتتتةاخل، التتتتتت ا وقرتتتتتت   وجتتتتتت  الي تتتتتتة  

 التم  .  ربنام 
اهليئتتل اليةعيتتل   تيتتل ابتتادل املت ومتتا  واللتتيا يل ا يي تتاا األلتتداخل اليميتتل واعرت تت   -4

تيتتت  اانبتاقتتتا  ع تتتن نملتتتاة اا ت تتتاد ل ب تتتدان املت دمتتتل األطتتتةاخل ل تو تتت  ي    تتت  أ  تتت  
. وا لتت ا ال تتدد، أ تتاة  اهليئتتل اليةعيتتل ي  11-/م أ4 امل تتةةمتتن  5ل تنا تة التتواةد  ا الي تتة  

امل مل   هبا ا يطاة  ةنام  التم  من  دوةهتا الثامنل والثالقني  د أااح  لألطتةاخل أن األنلملل 
حمياًل لتبادل املت وما  وساعد  ا زياد   يا يل ألداخل البتدان املت دمتل األطتةاخل. و يمتا ي ت  

 املت وما  املتبادلل واألنلملل امل مل   هبا:
 FCCC/SBSTA/2013/MISC.3  تنيالت تتتاةية التتته  تتتدمت ا األطتتتةاخل واتتتةد ا التتتوقي  أ  

 ؛ 1 وا ال يحل اللبييل اتا ل  ربنام  التم  Add.1و

__________ 

 1  <http://unfccc.int/7884.php>. 

 
 FCCC/SBSTA/2014/L.22 األم  املتحد 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ

Distr.: Limited 

5 December 2014 

Arabic 

Original: English 



FCCC/SBSTA/2014/L.22 

GE.14-23618 2 

،  تتتالتنامن متتت  دوةا  اهليئتتتل اليةعيتتتل  4 التتتدوةا  قنتتتا أاألحتتتدال التتته نق متتت    ب  
الثامنل والثالقني والتاستل والثالقني واألة تني، واناول  األلداخل اليميل تيت  اانبتاقتا  ع تن 

ل ب تتتدان املت دمتتتل األطتتتةاخل، وت تتت  يحاطتتتا  ا نيتتتل ومنا لتتتا  أجةالتتتا اتتتتربا   نملتتاة اا ت تتتاد
  ل ن ما ي  :

  ياس الت دم احملةز  وب حت يإ ألداخل الب دان املت دمل األطةاخل؛ '1'
يميانيتتتتل م اةنتتتتل ج تتتتود اييتتتتف اانبتاقتتتتا ، واا رتارتتتتا  واللتتتتةو  املتت  تتتتل  '4'

   لداخل الب دان املت دمل األطةاخل؛
واستتتخدام ، تخدام األةارت  واييتا استتخدام األةارت  واةةاجتليي تاا دوة است '1'

أة د  الية ون املت ايل من آليا  السوة،  يما يتت إ   لداخل الب تدان املت دمتل 
 األطةاخل؛

،  ال تتتييل FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1عمتتت  األمانتتتل ع تتتن حتتتتدي  الوقي تتتل   ج  
،  ال تتييل FCCC/TP/2012/5، وحتتتدي  الوقي تتل FCCC/SBSTA/2014/INF.6التتواةد  ا الوقي تتل 

، ع تتتتتن دتتتتتو يستتتتتد الت تتتتتاةية التتتتته FCCC/TP/2014/8و FCCC/TP/2013/7التتتتتواةد  ا التتتتتوقي تني 
  دمت ا األطةاخل واملت وما  اله ابادلت ا خالل األحدال اله نق م   ني الدوةا .

، 11-/م أ4متن امل تةة  5لتاة يلي تا ا الي تة  و يما يتت إ  تحديد التنا ة امللترتكل امل -1
اعرت   اهليئل اليةعيل  وجود عتدد حمتدود متن التن ق  الته اتبت تا الب تدان املت دمتل األطتةاخل ل يتاس 
الت تتدم احملتتةز  تتوب حت يتتإ األلتتداخل. وأ تتة  اهليئتتل اليةعيتتل   تيتتل الت تتاةب  تتني الب تتدان املت دمتتل 

واليتتازا  امللتتمولل وكتت لت ا استتتخدام  تتي  ما تتةا  ااحتترتاة األطتتةاخل ا حتديتتد ال ملاعتتا  
 التامل  احملتم ل.

واعرت ت  اهليئتتل اليةعيتتل  ت ن املت ومتتا  الرتتا يل التته وةد  متن الب تتدان املت دمتتل األطتتةاخل  -2
أعاله،  ل ن يي اا ألدا  ا وما يةابط هبتا متن ا رتارتا   4خالل األنلملل امللاة يلي ا ا الي ة  

،  تد زاد  11-/م أ4متن امل تةة  5و  متت  ل  س ف التت تدا  ع تن النحتو املبتني ا الي تة  و ة 
  يا يل األلداخل وساعد  ا ايسا حب  يميانيل م اةنل اجل ود اله اب هلا ا ت األطةاخل.

لتيا يل استتخدام أة تد  املتت  تل  وأعة   اهليئل اليةعيتل أي تاً عتن ا تديةلا ل منا لتا   -5
 ال الغ عن ا.و ون املت ايل من آليا  السوة الية 
استتتتخدام األةارتتت  وأ تتتاة  اهليئتتتل اليةعيتتتل ي  وجتتتود أكثتتتة متتتن رتتت  يقتبتتت  لت تتتدية دوة  -6

واةةاجتل ا حت يتإ ألتداخل الب تدان املت دمتل األطتةاخل.   ت ه األطتةاخل واييا استتخدام األةارت  
ةارتتتت . استتتتتخدم رستتتتني أساستتتتني تتتتتا: التتتتن   ال تتتتاا  ع تتتتن األنلتتتتملل والتتتتن   ال تتتتاا  ع تتتتن األ

وخب تتوإ يميانيتتل م اةنتتل اجل تتود التته ابتت هلا لتت ه األطتتةاخل، أ تتة  اهليئتتل اليةعيتتل  تت ن التيمليتتل 
 اللام ل والتامل واملتس ل ل مت وما  املب غ عن ا أل  من اختياة الن  .

    
__________ 
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