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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 من جدول األعمال 16البند 
 إغالق الدورة وتقرير الدورة

مشررروت تقريررر الهيئررة الفرعيررة للمشررورة العلميررة والتكنولوجيررة عرر   ورتهررا   
         الخامسة واألربعي 

   )سان تومي وبرينسييب( نديس سانتانافيرناالسيد أديريتو مانويل  املقرر:

   احملتويات
   )ُتستكمل الحقاً(

 افتتاح الدورة -أولا  
             من جدول األعمال( 1)البند 
ُعقدددت الدددورا اةامسددب واألربهددون لفرييددب الورعيددب لفمشددورا الهفميددب والتكنولوجيددب ) ييددب  -1

           .2016تشرين الثاين/نوفمرب  14إىل  7مبراكش، املغرب، يف الورتا من  املشورا( يف باب إغفي
تشددرين  7وافتددتا الدددورا رهددي   ييددب املشددورا، السدديد كددارلو  فددولر )بفيدد (، يددو  اال ندد   -2

) نغاريدا(  ورحدب أياداً بالسديد تيبدور ادافراو ر  الثاين/نوفمرب، ورحب جبميع األطراف واملدرابب .
ناهبدددداً لددددرهي   ييددددب املشددددورا والسدددديد أدريتددددو مانويددددل فرناندددددي  سددددانتانا )سددددان تددددومي وبرينسددددييب( 

   هلا. مقرراً 

 FCCC/SBSTA/2016/L.18 األمم املتحدا 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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 المسائل التنظيمية -ثانياا  
             من جدول األعمال( 2)البند 

 إقرار جدول األعمال  
   )أ( من جدول األعمال(2)البند الورعي 
تشددرين الثدداين/نوفمرب، يف مدد كرا  7ورا، يف جفسددترا األوىل املهقددودا يف نظددرت  ييددب املشدد -3

 (. FCCC/SBSTA/2016/3) من األمينب التنوي يب تتامن جدول األعمال املؤبت واروحه
    ويف اجلفسب ذاهتا، أُِبّر جدول األعمال بالصيغب التاليب: -4

 افتتاح الدورا. -1
 املساهل التنظيميب: -2

 ؛جدول األعمالإبرار  )أ(
 تنظيم أعمال الدورا؛ )ب(
 انتخاب أعااء املكتب غري الرهي . )ج(

 برنامج عمل نريويب املتهفق بتأ ريات تغري املناخ والقابفيب لفتأ ر به والتكيف مهه. -3
 تقرير جلنب التكيف. -4
واألضدددرار املرتب دددب تقريدددر الف ندددب التنوي يدددب وليدددب وارسدددو الدوليدددب املهنيدددب باةسددداهر  -5

 بتأ ريات تغري املناخ.
 ت وير التكنولوجيات ونقفرا: -6

التقريددددر السددددنول املشددددرتف لف نددددب التنوي يددددب املهنيددددب بالتكنولوجيددددا ومركدددد   )أ(
 وابكب تكنولوجيا املناخ؛

 .من اتواق باري  10من املادا  4إطار التكنولوجيا مبوجب الوقرا  )ب(
 القاايا املتهفقب بال راعب. -7
 املساهل املتهفقب بالهفم واالستهراض: -8

 البحوث واملراببب املنر يب؛  )أ(
مشددددورا بشددددأن ال ريقددددب الدددد  اكددددن أن ُتسددددتخد   ددددا تقييمددددات اهلييددددب  )ب(

احلكوميب الدوليب املهنيب بتغدري املنداخ يف احلصديفب الهامليدب املشدار إليردا يف 
 ن اتواق باري .م 14املادا 
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 تأ ري تنوي  تدابري التصدل: -9
 املنتدى احملّسن وبرنامج الهمل؛ )أ(
طراهق املنتدى املهين بتأ ري تنوي  تدابري التصدل وبرندامج عمفده ومرامده  )ب(

 ؛مبوجب اتواق باري 
 كيوتو.من بروتوكول   2من املادا  3املساهل املتهفقب بالوقرا  )ج(

 القاايا املنر يب مبوجب االتوابيب:  -10
 الوصفب البينيب لبيانات غا ات الدفييب؛ )أ(
االنبها دددات الناعدددب عدددن الوبدددود املسدددتخد  يف ال دددريان والنقدددل البحدددرل  )ب(

 الدولي .
 القاايا املنر يب مبوجب بروتوكول كيوتو: -11

 3اسدتخدا  األراضدي وتغيدري اسدتخدا  األراضدي واحلراجدب مبوجدب الوقددرت   (أ)
 من بروتوكول كيوتو ومبوجب آليب التنميب النظيوب؛ 3من املادا  4و

احت ا   اين أكسيد الكربون وخت ينه يف التكوينات اجليولوجيدب باعتبدار   (ب)
 . نشاطاً من أنش ب مشاريع آليب التنميب النظيوب

 :من اتواق باري  6ل املتهفقب باملادا املساه -12
 6مددن املددادا  2إراددادات بشددأن الددنرج التهاونيددب املشددار إليرددا يف الوقددرا  (أ)

 ؛من اتواق باري 
 4القواعددد وال راهددق واءجددراءات املتهفقددب باوليددب املنشددأا مبوجددب الوقددرا  (ب)

 ؛من اتواق باري  6من املادا 
مدن  8ج عمل يف إطار الدنُرج غدري السدوبيب املشدار إليردا يف الوقدرا برنام (ج)

 .من اتواق باري  6املادا 
طراهدددق حسددداب املدددوارد املاليدددب املقدمدددب واملهبدددأا عدددن طريدددق تدددد  ت عامدددب وفقددداً  -13

 من اتواق باري . 9من املادا  7لفوقرا 
 التقارير املتهفقب باألنش ب األ رى: -14

التقريدددر السددددنول عدددن االسددددتهراض التقددددين لفمهفومدددات املقدمددددب مبوجددددب  (أ)
االتوابيدددب مدددن األطدددراف املدرجدددب يف املرفدددق األول ل توابيدددب يف تقارير دددا 

 عن فرتا السنت  ويف ب غاهتا الوطنيب؛
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التقريددددر السددددنول عددددن االسددددتهراض التقددددين لقددددواهم جددددرد غددددا ات الدفييددددب  (ب)
 يف املرفق األول ل توابيب؛املقدمب من األطراف املدرجب 

التقرير السنول عن االستهراض التقين لقدواهم جدرد غدا ات الدفييدب وغري دا  (ج)
مدددن املهفومدددات املقدمدددب مدددن األطدددراف املدرجدددب يف املرفدددق األول ل توابيدددب 

 . من بروتوكول كيوتو 1من املادا  7وفقاً ملا  و حمدد يف الوقرا 
 مساهل أ رى. -15
 .إغ ق الدورا وتقرير الدورا -16

 15)ب( إلى 2التقارير المتعلقة ببنو  جدول األعمال م   -ثالثاا  
   )ُتستكمل الحقاً(

 إغالق الدورة وتقرير الدورة -رابعاا  
   من جدول األعمال( 16البند )
تشددرين الثدداين/نوفمرب، نظددرت  ييددب املشددورا يف مشددرو   XX، املهقددودا يف XXاجلفسددب يف  -5

تقرير الدورا واعتمدته، وأذنت لفمقرر أن يقو ، مبساعدا مدن األماندب وبتوجيده مدن الدرهي ، ب  دا  
  تقرير الدورا وإتاحته جلميع األطراف.

    


