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 أناالتفاقية اإلطارية بش
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
   من جدول األعمال٧البند 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   األربعونالدورة
 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
   من جدول األعمال١٦البند 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة     

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
 واهليئة الفرعية للتنفيذ علمـاً     للمشورة العلمية والتكنولوجية  اهليئة الفرعية    أحاطت  -١

  االجتماع الثاين حلوار اخلرباء املنظم، الذي عقـد        )٢( وبتقرير )١(افباآلراء املقدمة من األطر   
  .)٣( يف وارسو، ببولندا٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣ و١٢ يومي

__________ 

)١( FCCC/SB/2014/MISC.1و Add.1و ،FCCC/SB/2014/MISC.2 وAdd.1.  
  .<http://unfccc.int/7803.php>متاح على العنوان  )٢(
يرد املزيـد مـن املعلومـات بـشأن االجتمـاع الثـاين حلـوار اخلـرباء املـنظم علـى العنـوان                        )٣(

<http://unfccc.int/7803.php>.  
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 املستكملة  )٥( والثالث )٤(بإسهامات الفريقني العاملني الثاين   تان الفرعيتان   اهليئورحبت    -٢
وتتـيح هـذه    . الدولية املعنية بتغري املنـاخ     يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية        مؤخراً

 معلومات لتقييم مدى مالءمة اهلدف      ،)٦( جانب إسهام الفريق العامل األول     اإلسهامات، إىل 
  . العاملي الطويل األجل والتقدم العام احملرز صوب بلوغ هذا اهلدف

 عقـد يف    باالجتماع الثالث حلوار اخلرباء املنظم، الـذي      تان الفرعيتان   اهليئورحبت    -٣
 يف بون بأملانيا، وتناول، باالستناد إىل إسـهامات         ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٨ إىل   ٦الفترة من   

الفريقني العاملني الثاين والثالث يف تقرير التقييم اخلامس، مدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل             
ع علـى  األجل والتقدم العام احملرز صوب بلوغ هذا اهلدف، وأعربتا عن تطلعهما إىل االطال          

 مع التقدير باإلسهامات املقدمة مـن       وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً   . تقرير هذا االجتماع  
ممثلي اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف االجتماع وشجعتا هذه اهليئة واملنظمـات              

 الفرعيتـان  ونوهت اهليئتـان . األخرى على املضي يف دعم أعمال حوار اخلرباء املنظم املقبلة      
 بقيمة حوار اخلرباء املنظم يف متكني األطراف من املسامهة بفعالية يف احلوار والعمل مع                أيضاً

  .اخلرباء العلميني وغريهم من اخلرباء
أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أصـدرت         تان الفرعيتان   اهليئوالحظت    -٤

 /كـانون األول   (لكل منهما لدورة احلادية واألربعني    قبل ا تقريرها التوليفي للتقييم اخلامس     
، واتفقتا على النظر يف ذاك التقرير، ويف املعلومات الواردة مـن املـصادر              )٢٠١٤ ديسمرب

، يف اجتماع حوار اخلرباء املـنظم       ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د-ب(١٦١املشار إليها يف الفقرة     
  .املقرر عقده باالقتران مع هاتني الدورتني

إىل امليسرين املتشاركني حلوار اخلرباء املنظم العمل، بدعم        تان الفرعيتان   اهليئطلبت  و  -٥
الدورة احلادية واألربعني من األمانة، على تنظيم اجتماع إضايف حلوار اخلرباء املنظم يف أعقاب          

  باالقتران مع اجتماع الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز           لكل منهما، 
لكل من اهليئتني الفرعيتني    الدورة الثانية واألربعني     وقبل انعقاد    ،)٧()الفريق العامل املخصص  (
 النظـر   ، من أجل  ١٨-م أ /١ من املقرر    ٨٨، مع االنتباه إىل الفقرة      )٢٠١٥يونيه  /حزيران(
، مـن   )د(إىل  ) ب(، وخباصة فقراهتا الفرعية من      ١٦١اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة       يف

__________ 

)٤( Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Available at 

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2>.  
)٥( Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Available at 

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3>. 
)٦( Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Available at 

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1>.  
  .رار الفريق العامل املخصص عقد هذا االجتماع بقرهناً )٧(
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، بغية اختتام حوار اخلرباء املنظم قبل الدورة الثانية واألربعني لكـل مـن              ١٧-م أ /٢ قررامل
  . ١٨-م أ/١ من املقرر ٩١ للفقرة اهليئتني، وفقاً

 حيدد   إرشادياً  وصفياً إىل األمانة إعداد مذكرة تتضمن بياناً     تان الفرعيتان   اهليئ وطلبت  -٦
، ستكون متوافرة لينظر فيها     ١٧-م أ /٢من املقرر   ) ب(١٦١يف الفقرة   أي املعلومات الواردة    

 تشرين  ١حوار اخلرباء املنظم وموعد توافرها، وإتاحة هذه املذكرة لألطراف يف أجل أقصاه             
  . ٢٠١٤أكتوبر /األول

، ٢٠١٥-٢٠١٣ مع هدف احلفاظ على الرتاهة العلمية الستعراض الفتـرة           ومتشياً  -٧
 إىل  تـان الفرعيتـان   اهليئ، طلبت   ١٨-م أ /١ من املقرر    ٨٥يه يف الفقرة    على النحو املشار إل   

امليسرين املتشاركني حلوار اخلرباء املنظم التشاور، عند االقتضاء، مع خرباء علميني معتمدين            
لتحديد ما ميكن تقدميه من إسهامات إضافية يف حوار اخلرباء املنظم، مع مراعاة مقتـضيات               

  .١٨-م أ/١ من املقرر ٨٤ والفقرة ١٧-م أ/٢املقرر من ) د(و) ج(١٦١الفقرة 
مـن  ) ب(٨٦ والفقـرة    ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ١٦٦ و ١٦٤ع الفقرتني    م ومتشياً  -٨

 تـشرين   ١األطراف إىل موافاة األمانة، حبلـول       تان الفرعيتان   اهليئ، دعت   ١٨-م أ /١ املقرر
 اخلرباء املـنظم، وكيفيـة   ، بآرائها بشأن اإلسهامات اإلضافية يف حوار  ٢٠١٤نوفمرب  /الثاين

، والتقرير اخلتامي الذي ستقدمه اهليئتان إىل مـؤمتر         ٢٠١٥-٢٠١٣اختتام استعراض الفترة    
، )٢٠١٥ديسمرب  /كانون األول  - نوفمرب/تشرين الثاين (األطراف يف دورته احلادية والعشرين      

مم املتحدة اإلطارية   وطلبتا إىل األمانة إتاحة تلك اإلسهامات على املوقع الشبكي التفاقية األ          
  . بشأن تغري املناخ

 ال تزال   ٢٠١٥-٢٠١٣أن أعمال استعراض الفترة     تان الفرعيتان   اهليئوإذ الحظت     -٩
 أن هذا االستعراض يثري عملية االتفاقية على نطاق أوسـع،           قيد اإلجناز، فقد الحظتا أيضاً    

 اخلرباء املنظم والتقارير املقدمة     بوسائل منها املواد املقدمة من اخلرباء وتقارير اجتماعات حوار        
، تشجع  ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦ومراعاة للفقرة   . من امليسرين املتشاركني إىل مؤمتر األطراف     

 ٢٠١٥-٢٠١٣ باملعلومات املشتقة من استعراض الفترة األطراف على مواصلة اإلحاطة علماً    
  .يف سياق مشاركتها يف عملية الفريق العامل املخصص

 املترتبة يف امليزانية على األنشطة اليت       املقدرةعلماً باآلثار   تان الفرعيتان   اهليئ وأحاطت  -١٠
األمانـة   أن تـضطلع  وطلبتا  .  أعاله ٥ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة          

  . يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املاليةاملطلوبةباإلجراءات 

        


