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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونتاسعةالدورة ال
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 

  من جدول األعمال ١٤البند 
  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة 

  ة الفرعية للتنفيذاهليئ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
   من جدول األعمال١٦البند 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة     

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
رعيـة للتنفيـذ يف     واهليئـة الف   للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الفرعية    اختذت  -١
 اخلطوات الضرورية للبدء بدراسة املسامهات املقدمـة إىل االسـتعراض وفقـاً             ٢٠١٣ عام

وتتضمن هذه اخلطوات جتميع وتوليف املعلومات املهمة       . ١٨-م أ /١ و ١٧-م أ /٢للمقررين  
منظم وتفعيله لدعم عمـل     استحداث حوار خرباء    لالستعراض وإنشاء فريق اتصال مشترك و     

  .صال املشتركفريق االت
ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ ببـدء              -٢

 الذي  ٢٠١٥-٢٠١٣االستعراض وتنظيم حوار اخلرباء املنظم األول املتعلق باستعراض الفترة          
 املـوجز    بالتقرير علماًالفرعيتان  وأحاطت اهليئتان   . يونيه يف بون بأملانيا   / حزيران ٥جرى يف   
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 وبتقريـر   )١(املتعلق حبلقة العمل املعقودة أثناء الدورة يف اجتماع حوار اخلرباء املـنظم األول            
  .)٢(٢٠١٥-٢٠١٣ املتعلق باستعراض الفترة ٢٠١٣حوار اخلرباء املنظم لعام 

ورحبت أيضاً اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ             -٣
 يف وارسو   ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ و ١٢رباء املنظم الثاين الذي جرى يومي       حبوار اخل 
إىل أمهية حوار اخلرباء املنظم يف متكني األطـراف مـن           الفرعيتان  وأشارت اهليئتان   . ببولندا

اإلسهام على حنو استباقي يف احلوار والعمل مع اخلرباء العلميني وغريهم من اخلرباء املشاركني           
 عن تطلعهما إىل االطالع على التقرير املتعلق باالجتماع الثاين  وأعربتا اخلرباء املنظم،يف حوار

  .املعقود أثناء الدورةحلوار اخلرباء املنظم 
تقدير إىل  ب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ       وأشارت    -٤

 املقدمة من ممثلي كل من اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة         املسامهات يف حوار اخلرباء املنظم الثاين     
 من خالل دراسة تقرير الفريق العامل األول الوارد يف تقريـر التقيـيم              وال سيما بتغري املناخ،   

اخلامس، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واللجنة الدائمة           
املمثلني واملنظمات األخـرى    الفرعيتان  ق البيئة العاملية، وشجعت اهليئتان      املعنية بالتمويل ومرف  

  .على دعم األعمال املستقبلية حلوار اخلرباء املنظم مبواصلة التحاور مع األطراف
 بـأن   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ        وسلمت    -٥

 إىل أن االستعراض ال يـزال يف مرحلـة          وأشارتا،  )٣(االستعراض سيجري على عدة مراحل    
  .مبكرة وأن مرحلة مجع املعلومات والنظر فيها قد بدأت

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ جمـدداً           وأكدت  -٦
 األعمال اجلارية هبدف ضمان     تكرارضرورة إجراء استعراض على حنو فعال وكفء لتفادي         

 ١٧-م أ /١ و ١٦-م أ /١السالمة العلمية لالستعراض وفقاً لألحكام ذات الصلة من املقررات          
  .١٨-م أ/١ و١٧-م أ/٢و
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة للتنفيـذ إىل            وطلبت  -٧

 على تنظـيم اجتماعـات   ، بدعم من األمانة،لشاركني حلوار اخلرباء املنظم العم    ترين امل امليّس
) ٢٠١٤يونيـه   /حزيران( باالقتران مع الدورتني األربعني      ٢٠١٤حوار اخلرباء املنظم يف عام      

وطلبـت اهليئتـان   . للهيئتني الفـرعيتني ) ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(واحلادية واألربعني  
  .اجة إىل عقد اجتماعات إضافيةشاركني تقييم مدى احلتأيضاً إىل امليّسرين املالفرعيتان 

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ علـى          ووافقت    -٨
 التقييم اخلامس حاملا تصبح متاحة وغريها من املسامهات على النحو           مواصلة النظر يف تقارير   

__________ 

 .<http://unfccc.int/7521.php>انظر  )١(
)٢( FCCC/SB/2013/INF.12. 
 .١٧-م أ/٢ من املقرر ١٦٤الفقرة  )٣(
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حها األطـراف لـضمان      ويف األسئلة اليت تطر    ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦١الوارد يف الفقرة    
إجراء دراسة متوازنة هلذه املسامهات ويف آراء األطـراف املتعلقـة مبوضـوعي اسـتعراض      

  .١٨-م أ/١ من املقرر ٨٨ وفقاً للفقرة ٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة
 األطراف  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ       ودعت    -٩

املقبلة حلوار اخلرباء   عمال  األ بشأن   ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٦ حبلولمانة  إىل تقدمي آرائها إىل األ    
إىل الفرعيتان  ، مبا يف ذلك مواصلة استخدام خمتلف مصادر املعلومات، وطلبت اهليئتان            املنظم

  .األمانة توليف هذه املعلومات يف وثيقة متفرقات
 األطراف   الفرعية للتنفيذ  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة     ودعت    -١٠

 نتـائج  ُسـُبل إثـراء   بشأن ٢٠١٤مارس / آذار٢٦ حبلولأيضاً إىل تقدمي آرائها إىل األمانة  
عمال الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز على النحـو            ألاالستعراض  

ىل األمانة توليـف    إالفرعيتان  ، وطلبت اهليئتان    ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦ذي تقتضيه الفقرة    ال
  .هذه املعلومات يف وثيقة متفرقات

علمـاً   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ       وأحاطت    -١١
باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة اليت ستضطلع هبا األمانة على النحو املـشار               

  . أعاله٧إليه يف الفقرة 
إىل األمانة   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ        طلبتو -١٢

  . يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املاليةاملطلوبةأن تضطلع باإلجراءات 

        


