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  والتكنولوجية العلمية للمشورة الفرعية الهيئة
 ربعونواأل الرابعة الدورة
 2016 مايو/أيار 26-16 بون،

 من جدول األعمال 15البند 
 إغالق الدورة وتقرير الدورة

 دورتهرر  عرر  والتكنولوجيررة العلميررة للمشررورة الفرعيررة الهيئررة تقريررر مشرررو 
 واألربعي  الرابعة
 )سان تومي وبرينسييب( السيد أديريتو مانويل فرينانديس سانتانا املقرر:

 احملتويات
 )ُيستكمل الحقاً(

الدورة افتت ح -أولا 

 (األعمال جدول من 1 البند)

ُعقددددت الددددورب الرابردددن واألربردددون لة يلدددن اللرعيدددن لةمندددورب الرةميدددن والتكنولوجيدددن ) يلدددن  -1
 .2016أيار/مايو  26إىل  16بأملانيا، يف اللرتب من املنورب( يف مركز املؤمترات الراملي يف بون، 

 16وافتدددتل الددددورب رئددديس  يلدددن املندددورب، السددديد كدددارلوا فدددولر )بةيدددز(، يف يدددو  اال نددد   -2
   (  نغاريدددا) شدداف او ر تيبددور بالسددديد أيضدداً  ورحددي أيار/مددايو، ورحددي  ميددا األادددراني واملددرا ب .

        ( وبرينسددددييب تددددومي سددددان) سددددانتانا فرنانددددديس مانويددددل وأدريتدددد والسدددديد املنددددورب  يلددددن لددددرئيس نائبدددداً 
 اً هلا.مقرر 
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  التنظيمية المس ئل -ث ني ا 
 (األعمال جدول من 2 البند)

  إقرار جدول األعم ل  
 (األعمال جدول من( أ)2 البند)

يف مدككرب مدن األمينددن أيار/مدايو،  16نظدرت  يلدن املندورب، يف جةسدت ا األوىل املرقدودب يف  -٣
   (.FCCC/SBSTA/2016/1التنليكين تتضمن جدول األعمال املؤ ت وشروحه )

  ويف اجلةسن نلس ا، أُ ر جدول األعمال، بصيغته املردلن، عةى النحو التايل: -٤
 افتتاح الدورب.  -1 
 املسائل التنظيمين:  -2 

 إ رار جدول األعمال؛  )أ( 
 تنظيم أعمال الدورب.  )ب( 

 برنامج عمل نريويب املترةق بتأ ريات تغري املناخ والقابةين لةتأ ر به والتكيف مره.  -٣ 
 .من اتلاق باريس 10من املادب  ٤إاار التكنولوجيا مبوجي اللقرب  -٤ 
  القضايا املترةقن بالزراعن. -5 
  املسائل املترةقن بالرةم واالسترراض: -6 

 البحوث واملرا بن املن جين؛  )أ( 
مندددورب بنددددأن اللريقدددن الددددد  كدددن أن ُتسددددت د   دددا تقييمددددات اهليلددددن  )ب( 

احلكوميددن الدوليددن املرنيددن بتغددري املندداخ يف احلصدديةن الرامليددن املنددار إلي ددا 
  من اتلاق باريس؛ 1٤املادب  يف

وجدي نلاق االسدترراض الددورا املقبدل لة ددني الرداملي اللويدل األجدل مب )ج( 
 االتلا ين ولةتقد  الرا  احملر  حنو حتقيقه. 

  تأ ري تنليك تدابري التصدا: -٧ 
  ؛حتس  املنتدى وبرنامج الرمل )أ( 
ارائددددق املنتدددددى املرددددذ بتددددأ ري تنليددددك تدددددابري التصدددددا وبرنددددامج عمةدددده  )ب( 

 ووظائله مبوجي اتلاق باريس؛ 
  من بروتوكول كيوتو. 2من املادب  ٣املسائل املترةقن باللقرب  )ج( 
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 القضايا املن جين مبوجي االتلا ين:  -٨ 
 واج ن بيانات غا ات الدفيلن؛  )أ( 
 أكسددديد  ددداي مدددن الدفيلدددن غدددا ات مكددداف  حلسددداب املوحددددب املقددداييس )ب( 

  الكربون؛
اللددريان والنقددل البحددرا  االنبرا ددات النا ددن عددن الو ددود املسددت د  يف )ج( 

 ؛ لدولي ا
تقددددذ برنددددامج تدددددريي تدددد امل االسددددترراض املنددددارك  يف االسددددترراض ال )د( 

املقدمدددن مدددن األادددراني املدرجدددن يف املرفدددق لقدددوائم جدددرد غدددا ات الدفيلدددن 
  األول لالتلا ين.

  القضايا املن جين مبوجي بروتوكول كيوتو: -٩ 
اسددت دا  األرا ددي وتغيددري اسددت دا  األرا ددي واحلراجددن مبوجددي اللقددرت   )أ( 

 من بروتوكول كيوتو ومبوجي آلين التنمين النظيلن؛  ٣من املادب  ٤و ٣
انركاسات اتتيار املقاييس املسدت دمن يف حسداب مكداف   داي أكسديد  )ب( 

   الكربون من غا ات الدفيلن املدرجن يف املرفق ألف ل وتوكول كيوتو؛
انركاسددات إدراج إعددادب حتددريج األرا ددي الددد توجددد  ددا غابددات آيةددن  )ج( 

لالسددتنلاد  ددمن أننددلن مندداريا التحددريج وإعددادب التحددريج يف إاددار 
  آلين التنمين النظيلن.

  اآلليات السو ين وغري السو ين مبوجي االتلا ين: -10 
  إاار لةندُُّ ج امل تةلن؛ )أ( 
  ئمن عةى السوق؛الندُُّ ج غري القا )ب( 
  اآللين اجلديدب القائمن عةى السوق. )ج( 

 : من اتلاق باريس 6مسائل تترةق باملادب  -11 
 6مدن املدادب  2إرشادات بنأن الن ج التراونين املنار إلي ا يف اللقدرب  )أ( 

 من اتلاق باريس؛ 
 ٤للقدرب القواعد واللرائق واإلجراملات املترةقن باآللين املنندأب مبوجدي ا )ب( 

  ؛من اتلاق باريس 6 من املادب
من  ٨برنامج عمل يف إاار الن ج غري السو ين املنار إلي ا يف اللقرب  )ج( 

  من اتلاق باريس. 6املادب 
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ارائق احملاسبن املترةقن باملوارد املاليدن املقدمدن واملربدأب عدن اريدق تددتالت عامدن  -12 
  باريس.من املادب من اتلاق  ٧وفقاً لةلقرب 

  التراون ما املنظمات الدولين األترى. -1٣ 
  مسائل أترى. -1٤ 
  ب.ر إغالق الدورب وتقرير الدو  -15 

14 إلى( ب)2 م  األعم ل جدول ببنود المتعلقة التق رير -ث لث ا  
 (الحقاً  ُيستكمل)

  وتقرير الدورةإغالق الدورة  -رابع ا  
 (األعمال جدول من 15 البند)

يف اجلةسددددن الةانيددددن، نظددددرت  يلددددن املنددددورب يف منددددرو  تقريددددر الدددددورب واعتمدتدددده، وأ نددددت  -5
أن يقددددو ، مبسدددداعدب مددددن األمانددددن وبتوجيدددده مددددن الددددرئيس، ب متددددا  التقريددددر املترةددددق بالدددددورب  لةمقددددرر
 جلميا األاراني. وإتاحته

    


