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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٦-١ليما، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٨بند ال

  الستعراضوااملسائل املتعلقة بالعلم 
  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٨-١ليما، 
   من جدول األعمال املؤقت١٥البند 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة 

 ٢٠١٥-٢٠١٣تقرير عن حوار اخلرباء املنظم بشأن استعراض الفتـرة              
  ٢٠١٤لعام 

  موجز    
 ٢٠١٣ديـسمرب   /م هذا التقرير عرضاً موجزاً للعمل املضطلع به من كانون األول          يقد  
 ،٢٠١٥-٢٠١٣ يف إطار حوار اخلرباء املنظم بشأن استعراض الفترة          ٢٠١٤أغسطس  /إىل آب 

على النحو الذي طلبه مؤمتر األطراف لكي ينظر فيه املؤمتر يف دورته العـشرين، ويقـدم                
ويسلط التقرير الضوء علـى     . عقودة يف هذا اإلطار   كذلك معلومات عن االجتماعات امل    

التقدم احملرز يف حبث املسامهات املقدمة إىل االستعراض، مبا يشمل النظـر يف مـسامهات               
الفريقني العاملني الثاين والثالث يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدوليـة املعنيـة              

  .املناخ ويف تقريرها التوليفي بتغري
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
 ، أن يقدم امليـسران    ١٨-أم  /١من مقرره   ) ج(٨٧وجب الفقرة   قرر مؤمتر األطراف، مب     -١

 ٢٠١٥-٢٠١٣ بشأن اسـتعراض الفتـرة       )حوار اخلرباء (املتشاركان حلوار اخلرباء املنظم     
ذلـك عـن    إىل املؤمتر يف دورته العشرين عن العمل املنجز يف إطار حوار اخلـرباء و              تقريراً
  .اهليئتني الفرعيتني طريق

  نطاق املذكرة  -باء  
يقدم هذا التقرير معلومات عن التقدم احملرز يف سري عمل حوار اخلـرباء يف الفتـرة                -٢
يشار إليها فيما يلـي بـالفترة    (٢٠١٤أغسطس / إىل آب٢٠١٣ديسمرب /كانون األول  من

ويتـضمن التقريـر     .لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العـشرين        ) املشمولة بالتقرير 
ويسلط التقرير   .ة، مبا يف ذلك معلومات عن االجتماعات املعقودة       معلومات تنظيمية وإجرائي  

الضوء على التقدم احملرز خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف جمال النظر يف مدخالت استعراض              
 )٢(والثالث )١(، مبا يف ذلك النظر يف مسامهات الفريقني العاملني الثاين         ٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة

) اهليئة احلكومية الدوليـة   (لهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ       يف تقرير التقييم اخلامس ل    
  .والتحضري للنظر يف التقرير التوليفي لتقرير التقييم اخلامس

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئتان الفرعيتان  -جيم  
              نفيـذ قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة الفرعيـة للت              -٣
إىل جنب مع نتائج االجتماع الرابـع حلـوار         اً  النظر يف هذا التقرير جنب    ) اهليئتان الفرعيتان (

، الـذي سـيعقد خـالل الـدورة احلاديـة واألربعـني             )٤ حوار اخلرباء (اخلرباء املنظم   
 إطار استعراض   الفرعيتني أثناء نظرمها العام يف التقدم احملرز يف العمل املضطلع به يف            للهيئتني
  . ٢٠١٥-٢٠١٣الفترة 

__________ 

)١( Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. متاح على املوقع الشبكي التايل: 
<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2>.  

)٢( Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. شبكي التايلمتاح على املوقع ال: 
<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3>. 
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  املسائل التنظيمية واإلجرائية  -ثانياً  
مثلمـا ذُكـر يف      و .عقد حوار اخلرباء ثالث مرات خالل الفترة املشمولة بالتقرير          -٤

، ُعقد االجتماع الثاين حلوار اخلرباء      )٣(التقرير السابق حلوار اخلرباء املقدم إىل مؤمتر األطراف       
باالقتران مع الدورة التاسعة     ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ و ١٢ يومي   )٢حوار اخلرباء   (

 وُعقد االجتماع الثالث حلوار اخلرباء      .والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني يف وارسو ببولندا       
 ٨ إىل   ٦خالل الدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني يف الفترة مـن            ) ٣حوار اخلرباء   (

      / كانون األول  ٣ و ٢ يومي   ٤وسيعقد حوار اخلرباء     .، يف بون، بأملانيا   ٢٠١٤يونيه  /حزيران
   . يف ليما ببريو باالقتران مع الدورة احلادية واألربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني٢٠١٤ديسمرب 

وسـجلت  . وكانت مجيع اجتماعات حوار اخلرباء مفتوحة لكل األطراف واملراقبني         -٥
 خيص ج نفسه فيما  واتبع النه . )٤( ونشرت على املوقع الشبكي لالتفاقية     ٣ء  مداوالت حوار اخلربا  

  .٤حوار اخلرباء 

  العمل املضطلع به يف الفترة املشمولة بالتقرير  -ثالثاً  

  االجتماع الثاين حلوار اخلرباء املنظم  -ألف  
مـال  مبا يف ذلك التقرير املوجز وجـدول األع       ،  ٢املعلومات املتعلقة حبوار اخلرباء       -٦

من مجيع العروض والتسجيل الصويت لالجتماع، متاحة على الصفحة الشبكية حلوار            ونسخ
 مثمرة للغاية وزاخرة باملعلومات،     ٢وكانت املناقشات اليت جرت يف حوار اخلرباء         .)٥(اخلرباء

ـ            ل وساعدت األطراف على استيعاب االستنتاجات الرئيسية الواردة يف مسامهة الفريق العام
 .)٧(٢٠١٥-٢٠١٣ ذات الصلة مبوضوعي استعراض الفترة       )٦( تقرير التقييم اخلامس   األول يف 

 مناقشة بناءة شاركت فيها األطراف مع خرباء اهليئة احلكومية الدولية           ٢وشهد حوار اخلرباء    
  .وخرباء آخرين

__________ 

)٣( FCCC/SB/2013/INF.12. 
)٤( <http://unfccc.int/7521.php>. 
)٥( <http://unfccc.int/7803.php>. 
)٦( Climate Change 2013: The Physical Science Basis. متاح على املوقع الشبكي التايل: 

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1>.  
التقدم : ٢لالتفاقية؛ واملوضوع    مدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل، يف ظل اهلدف النهائي         : ١املوضوع   ) ٧(

 .تنفيذ االلتزامات مبوجب االتفاقية العام احملرز حنو حتقيق اهلدف العاملي الطويل األجل، مبا يف ذلك النظر يف
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  االجتماع الثالث حلوار اخلرباء املنظم  -باء  
يئتني الفرعيتني إىل امليّسَرين املتشاركَني     طلبت الدورة التاسعة والثالثون لكل من اهل        -٧

 باالقتران مع الدورتني األربعـني     ٢٠١٤تنظيم اجتماعات حوار اخلرباء يف عام        حلوار اخلرباء 
أيضاً إىل امليّسَرين املتشاركَني تقيـيم        وطلبت اهليئتان  .واحلادية واألربعني للهيئتني الفرعيتني   

   .)٨(مدى احلاجة إىل عقد اجتماعات إضافية
وإضافة إىل ذلك، وافقت الدورة التاسعة والثالثون لكل من اهليئتني الفرعيتني على               -٨

مواصلة النظر يف جملدات تقرير التقييم اخلامس حاملا تصبح متاحة، ويف غريها من املدخالت              
ويف املسائل اليت تطرحها األطراف لـضمان        ،١٧-م أ /٢املقرر    من ١٦١الواردة يف الفقرة    

بصورة متوازنة يف تلك املدخالت، ويف آراء األطراف بشأن موضـوعي اسـتعراض             النظر  
  .)٩(١٨-م أ/١  من املقرر٨٨للفقرة اً ، وفق٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة
 وعالوة على ذلك، دعت الدورة التاسعة والثالثون لكل من اهليئتني الفرعيتني األطراف  -٩

ئها بشأن األعمـال املقبلـة حلـوار        ، بآرا ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٦إىل موافاة األمانة، حبلول     
اخلرباء، مبا يف ذلك زيادة استخدام مصادر املعلومات املختلفة، وبشأن الطريقة اليت تثري هبا              

 عمل الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان         ٢٠١٥-٢٠١٣نتائج استعراض الفترة    
 وورد  .)١١(ثيقتني متفرقتني وُجمِّعت أربعة تقارير مقدمة من األطراف يف و        .)١٠(للعمل املعزز 

 إىل هـاتني    تقريران آخران من األطراف بعد املوعد النهائي احملدد ومجعا يف شكل إضـافة            
وإضافة إىل ذلك، وخالل الدورة األربعني للهيئتني الفرعيتني، تلقت          .)١٢(الوثيقتني املتفرقتني 
  .)١٣(طارية الشبكيونشرت مجيع التقارير على موقع االتفاقية اإل .األمانة تقريراً آخر

 وإىل التقارير املقدمة    ٢٠١٥-٢٠١٣واستناداً إىل الوالية اخلاصة باستعراض الفترة         -١٠
 أعاله، قدم امليسران املتشاركان حلوار اخلرباء مـذكرة         ٩من األطراف املشار إليها يف الفقرة       

 هو اإلسهام   وكان اهلدف من االجتماع   . )١٤( وأهدافه ٣غري رمسية، حتدد تنظيم حوار اخلرباء       
يف تقييم مدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل والتقدم العام احملرز حنو حتقيقـه، قـدر                

  . اإلمكان، على أساس مسامهة الفريقني العاملني الثاين والثالث يف تقرير التقييم اخلامس

__________ 

)٨( FCCC/SBSTA/2013/5 و١٣٣، الفقرة FCCC/SBI/2013/20 ١٦٧، الفقرة. 
)٩( FCCC/SBSTA/2013/5 و١٣٤، الفقرة FCCC/SBI/2013/20 ١٦٨، الفقرة. 
)١٠( FCCC/SBSTA/2013/5 و١٣٦و ١٣٥، الفقرتان FCCC/SBI/2013/20 ١٧٠ و١٦٩، الفقرتان. 
)١١( FCCC/SB/2014/MISC.1و FCCC/SB/2014/MISC.2. 
)١٢( FCCC/SB/2014/MISC.1/Add.1 وFCCC/SB/2014/MISC.2/Add.1. 
)١٣( <http://unfccc.int/7590.php>. 
)١٤( StructuredExpertDialogue.2014.2.InformalNote. 
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لآلراء هبدف تقصي احلقـائق بـني اخلـرباء     يف شكل تبادل   ٣وُنظم حوار اخلرباء      -١١
 وقدم خرباء اهليئة احلكومية الدولية استنتاجات الفريقني العاملني الثاين والثالـث           .األطرافو

 .٢٠١٥-٢٠١٣من تقرير التقييم اخلامس، وأوضحوا أمهيتها بالنسبة إىل استعراض الفتـرة            
حتت إشراف أحد احملاورين تناولت األسئلة اإلرشـادية         ويف أعقاب العروض، جرت مناقشة    
  . واألسئلة املوجهة من مجيع املشاركني

 بطريقة متوازنة،   ٢٠١٥-٢٠١٣ موضوعي استعراض الفترة     ٣وتناول حوار اخلرباء      -١٢
مبا يف ذلك مراعاة الوقت املخصص هلما، وشكل املناقشات ومضموهنا والتـوازن اجلغـرايف          

  .يئة احلكومية الدولية املدعوين بني خرباء اهلوالثقايف واجلنساين
وشهد االجتماع حضوراً مكثفاً وضم العديد من املندوبني احلكوميني واخلرباء مـن              -١٣

وُخصص وقت كبري للمناقشات يف كل جزء من  .عن ممثلي اجملتمع املدين مجيع املناطق، فضالً
 مثمر لآلراء مع اخلرباء ممـا أتـاح        وشاركت األطراف يف تبادل   . األجزاء األربعة لالجتماع  

عن تقريـر التقيـيم      بشأن استنتاجات الفريقني العاملني الثاين والثالث      إجراء مناقشة متعمقة  
  .٢٠١٥-٢٠١٣اطها باستعراض الفترة الرتب اخلامس

وعالوة على ذلك، حضر خرباء اهليئة احلكومية الدولية من الفريق العامل الثالـث               -١٤
 فيما حضر خرباء اهليئة من الفريق العامل الثـاين          ،٣من حوار اخلرباء     لثايناجلزأين األول وا  

وتناول أوجه الصلة بـني      اجلزأين الثالث والرابع، وهو ما أتاح حتديد الروابط بني التقريرين         
  . التكيف والتخفيف على حنو جيد

اقـشات مـع    شاركت األطراف بطريقة بناءة ومثمرة يف مجيع املن        ٣ويف حوار اخلرباء      -١٥
وتعمق احلوار بطرح الكثري من أسئلة املتابعة والتعليقات وباملشاركة         . خرباء اهليئة احلكومية الدولية   

 مثمـرة للغايـة وزاخـرة       ٣وكانت املناقشات اليت دارت يف حوار اخلـرباء         . الفعالة لألطراف 
عـاملني الثـاين    باملعلومات، وساعدت األطراف يف استيعاب االستنتاجات الرئيسية للفـريقني ال         

، ٢٠١٥-٢٠١٣من تقرير التقييم اخلامس ذات الصلة مبوضـوعي اسـتعراض الفتـرة              والثالث
يف تقريـر    وبالتايل االنتهاء من النظر يف املسامهات اليت قدمتها األفرقة العاملة الثالثـة مجيعهـا             

  .اخلامس التقييم
أن تقييم مدى مالءمة    اً  مرار، ذكر خرباء اهليئة احلكومية الدولية       ٣ويف حوار اخلرباء      -١٦

من تقييمات اخلطـر       من االتفاقية يشمل كالً    ٢احلد األعلى لالحترار العاملي يف ضوء املادة        
 وأجرت اهليئة احلكومية الدولية يف تقرير التقيـيم اخلـامس تقييمـاً             .اًواألحكام القيمية مع  

 اً ميكن أن يكون أساسـاً     للمخاطر يف مجيع السياقات وعلى مر الزمن، وقدمت إطاراً حتليلي         
وعلى الرغم من االعتراف بأن عمـل   .التفاق مجاعي بشأن احلد املقبول من االحترار العاملي    

ميكن القول إنه صار بالفعل وسيلة ناجحة إلثراء ودعم صياغة           اً،حوار اخلرباء ال يزال جاري    
 احتماله قد خيتلف    السياسات مع مراعاة خمتلف القيم والتسليم بأن ما يشكل خطراً ال ميكن           

  . باختالف القطاعات واملناطق والبلدان
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 يف أن   ٣ وحوار اخلرباء    ٢وتتمثل إحدى الرسائل الواضحة املنبثقة عن حوار اخلرباء           -١٧
 درجة مئوية يتطلب اعتماد هنج طويل األجل جتـاه          ٢احلد من االحترار العاملي إىل ما دون        

 إدارة علمية للمسار العاملي باجتاه مـستقبل يتميـز          تغري املناخ، األمر الذي يدعو بدوره إىل      
هلذه الغاية، متكن حوار    اً  وحتقيق. باخنفاض انبعاثات الكربون والقدرة على التكيف مع املناخ       

اخلرباء من أن يسهم إسهاماً كبرياً يف زيادة فهم العالقة بني اإلجراء املتخذ يف املدى القريب                
وعالوة على ذلك، فـإن االسـتعراض       . تخفيف والتكيف ال وإجراء املدى البعيد فيما خيص    

وأساسياً يف أيـة عمليـة      اً  الدوري للهدف العاملي الطويل األجل ميكن أن يؤدي دوراً إجيابي         
ز التفاعل بني   توضع لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف العاملي الطويل األجل، وبالتايل تعزي           

  .العلوم والسياسات
، مبا يف ذلك التقرير املوجز وجدول األعمال،        ٣ املتعلقة حبوار اخلرباء     وتتاح املعلومات   -١٨

  .)١٥(من مجيع العروض وبث شبكي لالجتماع، على الصفحة الشبكية حلوار اخلرباء ونسخ

  االجتماع الرابع حلوار اخلرباء املنظم  -جيم  
كومية الدوليـة   أشارت الدورة األربعون لكل من اهليئتني الفرعيتني إىل أن اهليئة احل            -١٩

األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني، قد أصدرت التقرير        وستكون، قبل حلول الدورة احلادية      
التوليفي لتقرير التقييم اخلامس ووافقت على النظر يف ذلك التقرير ويف املعلومـات الـواردة     

حـوار   يف اجتمـاع     ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د-ب(١٦١صادر املشار إليها يف الفقرة      امل من
  .)١٦(٤اخلرباء 
، أي يف   ٣ بالطريقة نفسها اليت نظم فيها حوار اخلرباء         ٤مثة نية لتنظيم حوار اخلرباء      و  -٢٠

وسيدعى خرباء اهليئة احلكومية    . هبدف تقصي احلقائق بني اخلرباء واألطراف      لآلراء شكل تبادل 
ير التوليفي لتقرير التقييم    الدولية يف اجلزء األول من االجتماع إىل عرض العناصر الرئيسية للتقر          

وسـيقدم خـرباء    . ٢٠١٥-٢٠١٣اخلامس، وأمهيتها بالنسبة إىل موضوعي استعراض الفترة        
آخرون، يف اجلزء الثاين، عروضهم وسيشاركون يف حوار منظم مع األطراف بشأن املعلومات             

لعروض، يف كل   وستعقب هذه ا  .  أعاله ١٩والبيانات الواردة من املصادر املشار إليها يف الفقرة         
أجزاء احلوار، أسئلة إرشادية وسيقوم امليسرون املتشاركون بتجميعها وإتاحتها قبـل            جزء من 

، وأسئلة من األطراف املشاركة مما يتيح تبادل مركز لوجهـات النظـر             ٤عقد حوار اخلرباء    
  . واحلوار بني اخلرباء واألطراف

__________ 

)١٥( <http://unfccc.int/7521.php>. 
)١٦( FCCC/SBSTA/2014/2 و٧٤، الفقرة FCCC/SBI/2014/8 ١٩٣، الفقرة. 
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  اجتماعات إضافية  -دال  
 واهليئـة   )١٧(لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة     ل طلبت الدورة األربعون    -٢١

 إىل امليسَرين املتشاركَني حلوار اخلرباء أن يعمال، بدعم من األمانة، علـى             )١٨(الفرعية للتنفيذ 
عقد اجتماع إضايف حلوار اخلرباء بعد الدورة احلادية واألربعني لكل من اهليئتني الفـرعيتني،              

اهليئـتني    وقبل الدورة الثانية واألربعني لكل من      )١٩(منهاج ديربان باالقتران مع اجتماع فريق     
، وال سـيما    ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦١من أجل النظر يف املدخالت املشار إليها يف الفقرة          

منه، هبدف اختتام حوار اخلرباء قبل الدورة الثانية واألربعني لكـل           ) د-ب( الفقرات الفرعية 
وسيتيح هذا االجتماع إكمـال اجلـزء       . ١٨-م أ /١من املقرر    ٩١من اهليئتني وفقاً للفقرة     

يف اسـتعراض    األكرب من عمل حوار اخلرباء للتمكن من إحراز تقدم يف الوقـت املناسـب             
، مبا يف ذلك مواصلة النظر يف إطار احلوار يف مسائل مثل تقييمـات              ٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة

طريقة متوازنة تفـضي إىل جنـاح       املخاطر وصياغة السياسات وكيفية معاجلتها وإدماجها ب      
  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة 

        

__________ 

)١٧( FCCC/SBSTA/2014/2، ٧٥ الفقرة. 
)١٨( FCCC/SBI/2014/8 ١٩٤، الفقرة. 
 .تماعاملتعلق بعقد ذلك االج قرار فريق منهاج ديربان يف انتظار )١٩(


