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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
  واألربعون الرابعة الدورة

 2016 مايو/أيار 26-16 بون،

 األعمال جدول من( د)8 البند

 االتفاقية بموجب المنهجية القضايا

برنامج تدريب خبررا  االترتعراا المشرار يي ارس االترتعراا التقنرس 
لقرررواجر جررررت ارررائا  الدايئرررة المقدمرررة مررري األ ررررا  المدرجرررة ارررس 

 اقيةالمراق األول لالتف

 التقنرررس االترررتعراا ارررس المشرررار يي االترررتعراا خبررررا  تررردريب برنرررامج  
ايئررة المقدمررة مرري األ رررا  المدرجررة اررس المراررق الد اررائا  جرررت لقررواجر

 األول لالتفاقية

 مشروع اتتنتاجا  مقترح مي الرجيس  

شررتعا ائة ررف الةتعةررف ل ملررورة الل مةررف وال)هنولوجةررف ) ة ررف ا لررورة(   الن ررت    )ررا    -1
بت رررام  يررردري  الرررراض املشررر)لتاا ا لرررارلت   املشررر)لتاا ال)ترررد لتررروا   جرررتد  رررا ا  الد ة رررف 
ا تدمرررف مرررن األملرررتايف ا درجرررف   ا ت ررر، األول لليةا ةرررف، و تررراد لهت ررر   ة رررف ا لرررورة   دور رررا 

 . (1)اديف واألربلتاحل
وأ رررت   ة رررف ا لرررورة بمجةرررف بت رررام  ال)ررردري    ااشرررلاا    وعةرررف واي رررا  عم ةرررا   -2

املشررر)لتاا ال)ترررد لتررروا   جرررتد  رررا ا  الد ة رررف ا تدمرررف مرررن األملرررتايف ا درجرررف   ا ت ررر، األول 
ة)ررري  ةمرررا ي)ل ررر، واعرت رررا بمجةرررف مواوررر ف يهترررويت بت رررام  ال)ررردري  ويلايرررا ،  الررر ة   املع)برررار أج

__________ 

(1) FCCC/SBSTA/2014/5 73، الةتتة. 
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باع)مرراد الهتتا رر، وااجررتاضا  وا برراده ال)وجةلةررف ا لرررتلف   ا  رر)تبة مررن أجررة شررةا ةف اللمررة 
 . (2)والدع    إملار ايةا  باريس

وأن  2015وأشررار   ة ررف ا لررورة إن أن ينةةرر  بت ررام  ال)رردري  برردأ   أي ول/شررب)مر  -3
ة   عم ةرا  املشر)لتاا ال)ترد لتروا   جرتد  را ا  اخلراض ال ين يابلو  مل يه) بوا بلُد أي الرر 

الد ة رررف ا تدمرررف مرررن األملرررتايف ا درجرررف   ا ت ررر، األول لليةا ةرررف باشررر) داا  ا بررراده ال)وجةلةرررف 
للشررر)لتاا ال)ترررد ل مل ومرررا  ا ب رررا عنلرررا يوجررر  امليةا ةرررف  ةمرررا ي) رررة بتررروا   جرررتد  رررا ا  

الوملنةرررف ا تدمرررف مرررن األملرررتايف ا درجرررف   ا ت ررر، األول  الد ة رررف ويتررراريت  ررررتة ال رررن)ت والبل رررا 
. ولر ل،، أ رت   ة ررف ا لرورة برمن ا ل ومرا  ا )اآلررف آلرا اةن  رك لا ةرف ل)مهةنلررا (3)لليةا ةرف 

 من يتةة  الن)ا   هبديف إجتاض حت ةة شامة وبّناض بغةف مواو ف يهتويت بت ام  ال)دري  ويلايا .

الن ررت   يتةررة   )ررا   بت ررام  ال)رردري    دور ررا ال ادشررف  وايةتررا  ة ررف ا لررورة ع رر  -4
( بغةف يتدمي يوورةا  إن مرر ت األملرتايف   دوريري الةالةرف والللرتين 2017واألربلت )أيار/مايو 
 ( بلمن مواو ف يهتويت بت ام  ال)دري  ويلايا .2017)يلتين الةاين/ و مر 

 .2017بت ام  ال)دري  اجلاري إن عاا  وايةتا  ة ف ا لورة ل ل، ع    ديد ينةة  -5

    

__________ 

 من ايةا  باريس. 13ا ادة من  13الةتتة  (2)

 .20-/ا أ13مت ، ا تتر  (3)


