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 مؤتمر األطراف
 الدورة الحادية والعشرون

   2015كانون األول/ديسمرب   11 -تشرين الثاين/نوفمرب  30باريس، 
 من جدول األعمال 10البند 

    2015-2013استعراض الفترة 
 2015-2013استعراض الفترة   

 
 مقترح مقدم من الرئيس  

  
 21-/م أ-مشروع المقرر   

  
 2015-2013استعراض الفترة   

 
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 2املادة  إىليشري إذ  
مـــــــــن         6والفقـــــــــرة  16-/م أ1مـــــــــن املقـــــــــرر  139و 138الفقـــــــــرت   إىلأيضـــــــــا   يشـــــــــريوإذ  
مــــــــــن  91-79والفقــــــــــرا   17-/م أ2مــــــــــن املقــــــــــرر  167-157والفقــــــــــرا   17-/م أ1املقــــــــــرر 
 ، 18-/م أ1 املقرر

، الـــــهم أ ــــمم   ا ــــت مال مرا ـــــ  املــــن  مبأعمــــال  ـــــوار ا ــــربا  حيــــيم ع مــــا   -1 
، وبتقريـــــــر  ـــــــوار 164، الفقـــــــرة 17-/م أ2املبينـــــــة   املقـــــــرر  2015-2013ا ـــــــتفرا  الفـــــــ ة 

 ، مبا   ذلك الر ائ  الفشر اليت ي قي الضو  ع يما؛(1)املن م ا ربا 
 ل   من شارك    وار ا ربا  املن  م؛ عن تقديره وامتنانه يفرب -2 

__________ 

 (1) FCCC/SB/2015/INF.1. 
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أن  ــــــــوار ا ــــــــربا  املــــــــن  م ا ــــــــت م  عم ــــــــه، ع ــــــــ  النحــــــــو املبــــــــ     يال ــــــــ  -3 
 ؛18-/م أ1من املقرر  89-86 الفقرا 
، بشــــأن مــــدا مال مــــة الــــدف الفــــاملي الدويــــ  األجــــ ، و   ــــو  الــــدف يقــــرر -4 

يتمثـــ    إبقـــا  ارتفـــاا املتو ـــم الفـــاملي لدرجـــة ا ـــرارة عنـــد مســـتوا النمـــائي لالتفاقيـــة، أن الـــدف 
ب ثري عن درجت  مئـويت  فـوم مسـتويا  مـا قبـ  الفصـر الصـناعي، و  مواوـ ة اامـود الراميـة  يق 

درجــــة مئويــــة فــــوم مســــتويا  مــــا قبــــ  الفصــــر  1.5إىل  صــــر ارتفــــاا درجــــة ا ــــرارة    يــــادة تب ــــ  
  يؤدم إىل خفض كبري ملخاطر وآثار تغري املناخ؛ الصناعي، ُمس ما  بأن ذلك

أن األطــراف،    ـو  التقـدم ا اــا  ا ـر   ـو فقيــا الـدف الفــاملي  أيضـا   يقـرر -5 
الدويــ  األجــ ، مبــا   ذلــك الن ــر   تنفيــه االلتالامــا  مبوجــي االتفاقيــة، ينبغــي أن تتخــه إجــرا ا  

 يم بالتحديا  الت نولوجية واالقتصادية واملؤ سية؛عاج ة وطمو ة   إطار االتفاقية مع التس 
أنــه ع ــ  الــرأم مــن أن فيئــا  اتفاقيــة األمــم املتحــدة ا طاريــة بشــأن تغــري  يال ــ  -6 

املنــاخ أ ــر   بفــض التقــدم    يــادة الــدعم املقــدم   لــال التمويــ  والت نولوجيــا وبنــا  القــدرا ، 
 لتقدم و رعته؛تالال فناك ثغرا  كبرية من  يث  جم فها ا ال

ا ـــتمرار وجـــود ثغـــرا    املف ومـــا  تتف ـــا با ـــاال  الـــيت يغديمـــا  أيضـــا   يال ـــ  -7 
 ؛18-/م أ1من املقرر  79ع   النحو املب    الفقرة  2015-2013ندام ا تفرا  الف ة 

األو ـــال الف ميـــة ع ـــ  مفااـــة مـــا ُ ـــدد خـــالل  ـــوار ا ـــربا  املـــن  م مـــن  يشـــجع -8 
 1.5ف وما  والبحـو،، مبـا   ذلـك السـيناريوفا  الـيت تبقـي  يـادة اال ـ ار    ـدود ثغرا    امل

وفــد مــن ا ثــار املرتبدــة  2100درجــة مئويــة فــوم مســتويا  مــا قبــ  الفصــر الصــناعي   ــول عــام 
 بت ك السيناريوفا  ع   الصفيدين ا ق يمي وا  ي؛

مـــــن  167جـــــراقه وفقـــــا  ل فقـــــرة إىل أن اال ـــــتفرا  الـــــدورم املقبـــــ  ينبغـــــي إ يشـــــري -9 
ع ــ  أن اال ــتفرا  الــدورم املقبــ  ينبغــي أن يتســم بالففاليــة وال فـــا ة،  ويتفــا، 17-/م أ2 املقــرر

ويتجنــي ا دواجيــة الفمــ ، ويراعــي نتــائا األعمــال ذا  الصــ ة املنجــالة   إطــار االتفاقيــة وبرتوكــول  
 كيوتو امل حا هبا وفيئتيما الفرعيت ؛

يئــة الفرعيــة ل مشــورة الف ميــة والت نولوجيــة واليئــة الفرعيــة ل تنفيــه أن إىل ال يد ــي -10 
أعــاله، بغيــة تقــدة تووــية ل ــي  9تن ــرا   ندــام اال ــتفرا  الــدورم املقبــ ، املشــار إليــه   الفقــرة 

 ،  سي االقتضا ؛2018ين ر فيما مؤمتر األطراف   موعد ال يتجاو  عام 
  ربا  املن م بالتالامن مع اال تفرا  الدورم املقب ؛ع   إعادة عقد  وار ا يتفا -11 
 138 أن اال ــتفرا  الــدورم األول نفالــه واليتــه، ع ــ  النحــو الــوارد   الفقــرت  يال ــ  -12 

           مـــــــــن  167-157والفقـــــــــرا   17-/م أ1مـــــــــن املقـــــــــرر  6، والفقـــــــــرة 16-/م أ1مـــــــــن املقـــــــــرر  139و
 .18-/م أ1املقرر من  91-79والفقرا   17-/م أ2املقرر 

 


