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 ول األعمال )أ( من جد8البند 

 المسائل المتعلقة بالعلم واالستعراض
 تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

والتكنولوجيتتتتة )ا يلتتتتة المشعيتتتتة( متتتت  الت تتتتديش أحاطتتتتي ا يلتتتتة المشعيتتتتة ليم تتتتو   ال يميتتتتة  -1
بتتال شوا التتم هتتدمتئا ا يلتتة الكوميتتة الدوليتتة امل نيتتة بتةتتحل املنتتال )ا يلتتة الكوميتتة الدوليتتة( عتتن 
ت شيش ت ييمئا اخلامس، مبتا ييئتا ال تشوا التم هتدمتئا أانتاس املناخلتبا  اخلاكتة امل تيكة بت  ا يلتة 

 (4)والثتتتتاي (1)امها  كتتتت  متتتتن المشيتتتتل ال امتتتت  األولوليتتتتة ب تتتت ن مستتتتالمشعيتتتتة وا يلتتتتة الكوميتتتتة الد
، وكتتكل  (2)التتتوليمل لت شيتتش الت يتتيا اخلتتامس يف ت شيتتش الت يتتيا اخلتتامس، وب تت ن الت شيتتش (3)والثالتت 

أانتتتتتتاس ااجتماعتتتتتتا  األول والثتتتتتتاي والثالتتتتتت  والشابتتتتتت  لتتتتتتوا  اخلتتتتتترباس املتتتتتتن  ا ب تتتتتت ن اخلتتتتتتتت شاا 
 . (2)4112-4113 المي 

__________ 

(1) Climate Change 2013: The Physical Science Basis .:متاح عيى املوه  ال بكل التايل   
<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1>. 

(4) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability .:متاح عيى املوه  ال بكل التايل   
<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2>. 

(3) Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change .:متاح عيى املوه  ال بكل التايل   
<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3>. 

 .<http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr>  متاح عيى املوه  ال بكل التايل: (2)
 .<http://unfccc.int/7521.php>ليحصول عيى م يوما  عن حوا  اخلرباس املن  ا، ان ش املوه  ال بكل التايل:  (2)
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وأشتتتا   ا يلتتتة المشعيتتتتة جا ااخلتتتتنتاجا  التتتم اعتمتتتتدوا يف دو اوتتتا التاخلتتت ة والث اتتتت   -4
واأل ب تت  والاديتتة واأل ب تت  و حبتتي مبستتامها  كتت  متتن المشيتتل ال امتت  األول والثتتاي والثالتت  يف 

 ت شيش الت ييا اخلامس والت شيش التوليمل لت شيش الت ييا اخلامس. 
ل كيوتو امليحل هبا يف و ة ب مهية اخلتمشا  األطشاف يف ااتماهية وبشوتوكوأهش  ا يلة المشعي -3

الن تتتش يف ت شيتتتش الت يتتتيا اخلتتتامس ب تتتك  مت متتتل  يتتت  تعصتتتاا  يتتت  بنتتتود جتتتدول األعمتتتال  ا  
الصتية وي تتال لينتتالو التتوا د  يف ت شيتش الت يتتيا اخلتامس. ويف ،تتكا الستيا ، طيبتتي ا يلتة المشعيتتة جا 

، بتوجيه من  ليس ا يلة المشعيتة، لتدعو  ا يلتة الكوميتة الدوليتة جا ال يتاً،  دال األمانة أن تست د
عيى أي طيب من األطشاف، بوكف ن ش،ا يف بنود جتدول األعمتال  ا  الصتية، ا خلتيما متن 

امس خ ل جحاطا  جع مية مشكتة  ب ت ن امل يومتا   ا  الصتية املستتمد  متن ت شيتش الت يتيا اخلت
 وغحله من ت ا يش ا يلة الكومية الدولية. 

واح تتي ا يلتتة المشعيتتة أن ت شيتتش الت يتتيا اخلتتامس حتتدد ب تتو الثةتتشا  يف امل يومتتا ،  -2
يف  لتت  يف البيتتدان الناميتتة، ا خلتتيما يف أيشي يتتا، وب تت ن ال ،تتايا الناشتتلة، مثتت  الصتت   بتت   مبتتا

 تةحل املنال والتصحش. 
عية ا يلة الكومية الدولية واملن ما  البحثية الدوليتة واقهييميتة امل نيتة ودعي ا يلة المش  -2

جا جبتتتت ا األطتتتتشاف بتتتتا ئود املبكولتتتتة مل ا تتتتة الثةتتتتشا  يف امل يومتتتتا  ا تتتتدد  يف ت شيتتتتش الت يتتتتيا 
أعتت ه، متتث ل يف اجتمتتار التتوا  البحثتتل ختت ل  2اخلتتامس، مبتتا يف  لتت  متتا أعشتتحل جليتته يف الم تتش  

 (. 4112لمشعية )حةيشان/يونيه الثانية واأل ب   ليئيلة االدو   
وأوكتتي ا يلتتة المشعيتتة مب تتشور م تتش  عتتن ،تتكه املستت لة لكتتل ين تتش ييتته متت  ش األطتتشاف  -6

وي تمتتتتتتتتتتده يف دو تتتتتتتتتتته ال  تتتتتتتتتتشين )ل طتتتتتتتتتت ر عيتتتتتتتتتتى نتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتتشور امل تتتتتتتتتتش ، ان تتتتتتتتتتش الواي تتتتتتتتتتة 
FCCC/SBSTA/2014/L.27/Add.1.) 

    


