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 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة
 الدورة الثالثة واألربعون

 2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
 من جدول األعمال 15البند 

    إغالق الدورة وتقرير الدورة
دورتهرررا  مشرررروق تقريرررر الهيئرررة الفرعيرررة للمشرررورة العلميرررة والتكنولوجيرررة عررر   

 الثالثة واألربعي 
 

 )ليتوانيا( زنوتيي السيدة ستاسيل : املقررة
 احملتويات

 )يستكمل فيما بعد(
  

 افتتاح الدورة -أوالا  
  من جدول األعمال( 1)البند 

ن للهيئـة الررعيـة للمرـورة العلميـة والتكنولوجيـة )ايئـة املرـورة( و ُعِقدت الدورة الثالثة واألربعـ -1
  4إىل  1لوبـــورجف، فرنســـا، ة الرـــ ة مـــن  - األمـــم املتحـــدة برـــنن ، ـــي املنـــا ، بـــاريسأثنـــاؤ مـــ  ر 

 .2015كانون األول/ديسمرب 
كـانون   1وافتتحت رئيسة ايئـة املرـورة، السـيدة ليـديا فويتـال )بولنـدا(، الـدورة يـوء الث ثـاؤ،  -2

كــارلوف فــولر )بليــب( نائبــا    األول/ديســمرب، ورتبــت  ميــا األاــراب واملــرا بي. ورتبــت أي ــا  بالســيد
 لرئيس ايئة املرورة والسيدة ستاسيل زنو،يي )ليتوانيا( مقررة هلا.
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 المسائل التنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 
 إقرار جدول األعمال  

 )أ( من جدول األعمال(2)البند الررعف 
 
كـــانون األول/ديســـمرب، ة مـــ كرة   1نظـــرت ايئـــة املرـــورة، ة جلســـتها األوىل املعقـــودة ة  -3

 .(FCCC/SBSTA/2015/3)من األمينة التنري ية ،ت من جدول األعمال امل  ت وشروته 
 وة اجللسة نرسها، أُ ر جدول األعمال بالصي ة التالية:  -4

 افتتاح الدورة -1 
 املسائل التنظيمية: -2 
 إ رار جدول األعمال؛ )أ(  
 ،نظيم أعمال الدورة؛ )ب(  
 انتخاب أع اؤ املكتب غي الرئيس. )ج(  
 برنامج عمل نيويب املتعلق بتنثيات ، ي املنا  والقابلية للتنثر به والتكيف معه. -3 
 ،قرير جلنة التكيف. -4 
الســنوا املرــ ج لل نــة  ،طــوير التكنولوجيــا ونقلهــا و،نريــ  كليــة التكنولوجيــا: التقريــر -5 

 التنري ية املعنية بالتكنولوجيا ومركب وشبكة ،كنولوجيا املنا .
    الق ايا املتعلقة بالبراعة.  -٦ 
ــــة با ســــائر واأل ــــرار املر،بطــــة   -٧  ــــة املعني ــــة وارســــو الدولي ــــة التنري يــــة للي ــــر الل ن ،قري

     بتنثيات ، ي املنا .
    بالعلم واالستعراض:املسائل املتعلقة   -٨ 
 البحوث واملرا بة املنه ية؛ (أ)  
    .2015-2013 الر ة استعراض (ب)   
    ،نثي ،نري  ،دابي التصدا:  -٩ 
    العمل؛ وبرنامج املنتدى (أ)   
    من برو،وكول كيو،و. 2من املادة  3 بالرقرة املتعلقة املسائل (ب)   
     مبوجب اال،را ية:الق ايا املنه ية   -10 
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رجـــــة ة املرفـــــق منه يـــــات اعبـــــ م عـــــن املعلومـــــات املاليـــــة األاـــــراب املد (أ)  
 األول ل ،را ية؛ 

 واجهة بيانات غازات الدفيئة؛ (ب)  
والنقـــــل البحـــــرا  الطـــــيان ة املســـــتخدء الو ـــــود عـــــن النامجـــــة االنبعاثـــــات (ج)  

 الدوليي.
 برو،وكول كيو،و:الق ايا املنه ية مبوجب  -11 
 ٨-أإ /ء1واملقـــــرر  ٧-/ء أإ4إىل  ٧-/ء أإ2 مـــــن املقـــــررات ،نريـــــ  انعكاســـــات (أ)  

علـــــر املقـــــررات الســـــابقة املتعلقـــــة بالق ـــــايا املنه يـــــة املر،بطـــــة بربو،وكـــــول  
 من برو،وكول كيو،و؛ ٨و ٧و 5كيو،و، مبا فيها ،لك املتصلة باملواد 

 ة املدرجـــة بـــاألاراب ا اصـــة واالســـتعراض واعبـــ م احملاســـبة متطلبـــات (ب)  
 وخر ــها االنبعاثــات بتحديــد كمــف التــباء دون مــن ل ،را يــة األول املرفــق
 الثانية؛ االلتباء ف ة ة

مكـــررا  ثانيـــا ( مـــن  ٧، الرقـــرة 3 املـــادة) زاا الرـــر  ة الـــوارد الـــن  إي ــاح (ج)  
،عـــديل الدوتـــة لربو،وكـــول كيو،ـــو، ال ســـيما املعلومـــات املقـــرر اســـتخدامها 
لتحديـــد ومتوســـع االنبعاثـــات الســـنوية للســـنوات الـــث ث األوىل مـــن فـــ ة 

 االلتباء السابقةو؛
 4و 3 الرقــر،ي مبوجــب واحلراجــة األرا ــف اســتخداء و، يــي األرا ــف اســتخداء (د)  

 من برو،وكول كيو،و ومبوجب كلية التنمية النظيرة. 3املادة من 
 الليات السو ية وغي السو ية مبوجب اال،را ية: -12 
    املختلرة؛ للنـُُّهج إاار (أ)   
 السوق؛ علر القائمة غي النـُُّهج (ب)  
 .السوق علر القائمة اجلديدة اللية (ج)  
 ،قارير األنرطة األخرى: -13 
 مبوجـــب عنهـــا املبلـــ  للمعلومـــات التقـــي االســـتعراض عـــن الســـنوا التقريـــر (أ)  

 مــن املقدمــة الوانيــة والب غــات الســنتي فــ ة بتقــارير يتصــل فيمــا اال،را يــة
 ل ،را ية؛ األول املرفق ة املدرجة األاراب

مـة املقد الدفيئـة غـازات جـرد لقـوائم التقـي االسـتعراض عـن السـنوا التقرير (ب)  
 األاراب املدرجة ة املرفق األول ل ،را ية؛ من
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 وغياــا الدفيئـة غــازات جـرد لقـوائم التقــي االسـتعراض عــن السـنوا التقريـر (ج)  
 ل ،را يــــة األول املرفــــق ة املدرجــــة األاــــراب مــــن املقدمــــة املعلومــــات مــــن
   ، من برو،وكول كيو،و؛٧، الرقرة 1 املادة ة حمدد او ملا وفقا  

 ة املدرجـــة األاــراب ،تخـــ اا الــي الداخليـــة اعجــراؤات ،نريـــ  عــن ،قريــر (د)  
، مــــن ٧، الرقــــرة 1 املــــادة ة حمــــدد اــــو ملــــا وفقــــا   ل ،را يــــة، األول املرفــــق

   برو،وكول كيو،و، وباالستناد إىل املعلومات الواردة ة ب غاهتا الوانية.
 مسائل أخرى. -14 
 .إغ ق الدورة و،قرير الدورة -15 

  
 14)ب( إلى 2التقارير المتعلقة ببنود جدول األعمال م   -ثالثاا  

    (التقا   ُيستكمل) 
  

 إغالق الدورة وتقرير الدورة -رابعاا  
    من جدول األعمال( 15د البن) 
ــــة املرــــورة، ة جلســــتها  -5 رب، ة مرــــرو  كــــانون األول/ديســــم  xxاملعقــــودة ة  xxنظــــرت ايئ

 ايئــــــة أذنــــــت نرســــــها، اجللســــــة وة . (FCCC/SBSTA/2015/L.15واألربعــــــي ) ةلثــــــ،قريــــــر دورهتــــــا الثا
 األمانــــة مــــن مبســــاعدة الــــدورة، ،قريــــر باســــتكمال الرئيســــة، مــــن مقــــ ح علــــر بنــــاؤ   للمقــــررة، املرــــورة
     .الرئيس من وبتوجيه

 


