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*1521913*  

 مؤتمر األطراف
 الدورة الحادية والعشرون

 2015كانون األول/ديسمرب   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، من 
 )أ( و)ب( من جدول األعمال3البند 

 تقريرا الهيئتين الفرعيتين
 تقرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

    الهيئة الفرعية للتنفيذتقرير 
المنتددددل المعندددي بتدددأ ير تنفيدددذ تددددابير التمددددم وبر دددام  العمددد  المتعلددد    

 التأ ير بهذا
 

      الرئيس من مقدم مقترح   
  

      21-/م أ- المقرر مشروع   
 

المنتددددل المعندددي بتدددأ ير تنفيدددذ تددددابير التمددددم وبر دددام  العمددد  المتعلددد    
 التأ ير بهذا

 
    األطراف، مؤمتر إن  
 إىل هدف االتفاقية، إذ يشري 
مبــادا االتفاقيــة وأهاامملــا املتلــاة بالقواقــة االقتلــادية واالجتماعيــة  وإذ يؤكــد مــن جديــد 

 ،4و 3و 2 سيما مواده وال لتدابري التلدي،
 17-/م أ1و 16-/م أ1و 13-/م أ1و 10-/م أ1و 7-/م أ5إىل املقـــــــــررا   وإذ يشـــــــــري 

مـــــــــن االتفاقيـــــــــة،  4مـــــــــن املـــــــــادة  10و 9و 8والفقـــــــــرا   1-/م أإ31و 18-/م أ1و 17-أ/م 8و
 من بروتوكول كيوتو، 3من املادة  14والفقرة  2 من املادة 3وكذلك الفقرة 
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ـــــادل مســـــتمر ومـــــن    وإذ يقـــــر  ـــــدعوا  املتاـــــررة اللـــــادرة عـــــن األطـــــراف مـــــن أجـــــ  تب م بال
والســـابية لتـــدابري التلــدي وبالســـب  الافياـــة ب يـــادة اـــ  مـــن القواقــة ا  ابيـــة ب املتقاقـــةلامقاومــا  

ألطـراف، متشـيا   اىلإالقواقة ا  ابيـة إىل أقلـح هـد وتقايـ  القواقـة السـابية إىل أدا هـد بالنسـبة 
 مع برنامج القم  الذي وضقته اهليئتان الفرعيتان بشأن هذه املسألة،

ــــدابري اختتــــام اســــتقرا  األعمــــال الــــ  قــــام  ــــا املنتــــ وإذ يالهــــ   دى بشــــأن تــــأ ري تنفيــــذ ت
 ،17-/م أ8من املقرر  5التلدي مبوجة الفقرة 

 احلاجة إىل الن ر يف املسائ  مب يد من الرتكي  من أج  حتسني فقالية القماية، وإذ يؤكد 
ســيتيم منــربا   إذ مواصــاة املنتــدى املقــري بتــأ ري تنفيــذ تــدابري التلــدي وحتســينه، يقــرر -1 

ســم عاــح فــو تفــاعاا املقاومــا  والتاــارب والدراســا  التفاعايــة وأف ــ  يســمم لرطــراف أن تتقا
ـــه، ب يـــة التوصـــية بـــ جراأا   املمارســـا  واءراأ وأن تيســـر تقيـــيم تـــأ ري تنفيـــذ تـــدابري التلـــدي وحتايا

 حمددة؛
ـــن عاـــح أمـــور مـــن  يقـــرر أي ـــا   -2   مجاتملـــاتركيـــ  القمـــ  املناـــ  يف إطـــار املنتـــدى انس 

ســـيما الباـــدان  وال تقـــدم أمثاـــة ماموســـة ودراســـا  إفراديـــة ويارســـا  ب يـــة تق يـــ  قـــدرا  األطـــراف،
 النامية األطراف، ملواجملة تأ ري تنفيذ تدابري التلدي؛

القمـ   جن لتنفيـذ برنـامإىل رئيسا اهليئتني الفـرعيتني أن يققـدا املنتـدى انس ـ يطاة -3 
واصــ  انققــاده مبوجــة تأدنــاه، الــذي سي 5ي املشــار إليــه يف الفقــرة املقــري بتــأ ري تنفيــذ تــدابري التلــد

يشـــت   وفقـــا  لتجـــراأا  املنطبقـــة عاـــح سبنـــد مشـــرتن مـــن بنـــود جـــدول أعمـــال اهليئتـــني الفـــرعيتني، و 
ــــاالقرتان مــــع دور  اهليئتــــني الفــــرعيتني، و أفرقــــة االتلــــال   ــــن مــــرتني يف الســــنة ب ــــدى انس   تمــــع املنت

 هليئتـــــــني الفـــــــرعيتني )أيـــــــار/اـــــــ  مـــــــن االرابقـــــــة واألربقـــــــني ل ةول أ نـــــــاأ الـــــــدور وينققـــــــد اجتماعـــــــه األ
 (؛2016 مايو

ى انس ـن إىل األمـام، إىل اهليئتـني الفـرعيتني،  ـدف دفـع أعمـال املنتـد يطاة أي ا   -4 
أفرقــــة خــــرباأ تقنيــــة، هســــة االقت ــــاأ، لباــــورة األعمــــال التقنيــــة امل ــــطاع  ــــا يف إطــــار  أن تشــــاال
 تمثي  إقايما متوازن لرطراف؛املخل لة بأفرقة اخلرباأ التقنية  وتتسمانس ن  املنتدى 
 برنامج القم  املؤلف من اجملاال  التالية: يقتمد -5 
 ؛التنويع االقتلادي والتحول االقتلادي )أ( 
 ؛االنتقال القادل لاقوى القاماة، وإ اد وظائف الئقة وجيدة )ب( 
ســـيما الباـــدان  وال برنـــامج القمـــ  اهتياجــا  مجيـــع األطــراف،أن ياـــن تنفيــذ  يقــرر -6 

يف ذلــــك اســــتخدام  مبــــا الناميــــة األطــــراف، ويسرتلــــد، بــــني مجاــــة أمــــور، بتقيــــيم التــــأ ريا  وحتاياملــــا،
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وتطــــوير النمذجــــة االقتلــــادية، ومراعــــاة مجيــــع ق ــــايا السياســــا  القامــــة ذا  اللــــاة الــــ  حت ــــح 
 باالهتمام؛
لفـرعيتني أن تستقرضـا كـ   ـالو سـنوا ، اعتبـارا  مـن دورتيملمـا إىل اهليئتني ا يطاة -7 

يف ذلــك طرائــ   مبــا (، برنــامج عمـ  املنتــدى انس ــن،2018التاسـقة واألربقــني )تشــرين الثــاين/نوفمرب 
 تش ياه؛
ـــن توصـــيا  إىل اهليئتـــني الفـــرعيتني بشـــأن ا جـــراأا   يقـــرر -8  أن يقـــدم املنتـــدى انس 

أعــاله لتن ــرا فيملــا  ــدف توصــية مــؤمتر األطــراف، هســة االقت ــاأ، بتاــك  1ة املشــار إليملــا يف الفقــر 
 (؛2017ا جراأا  ابتداأ  من دورته الثالثة والقشرين )تشرين الثاين/نوفمرب 

إىل األمانــــة أن تقــــد، رهنــــا  بتــــوافر املــــوارد املاليــــة، و يقــــة توجيمليــــة ملســــاعدة يطاــــة  -9 
يف ذلـك إرلـادا  بشـأن أدوا   مبـا  ري تنفيـذ تـدابري التلـدي،البادان النامية األطراف عاح تقييم تـأ

النمذجـة، ف ـال  عـن أدوا  تقنيـة ملسـاعدة الباـدان األطـراف الناميـة بشـأن مبادراةـا املتقاقـة بــالتنويع 
 ؛لا  منملما الرابقة واألربقني ةدور الاالقتلادي، لتن ر فيملا اهليئتان الفرعيتان يف 

باء ـــار املرتتبـــة يف املي انيـــة عاـــح األنشـــطة الـــ  ست ـــطاع  ـــا األمانـــة  حيـــيل عامـــا   -10 
يف هــذا  منملــا األمانــة أن ت ــطاع بــا جراأا  املطاوبــة إىلأعــاله ويطاــة  9واملشــار إليملــا يف الفقــرة 

 املقرر رهنا  بتوافر املوارد املالية 
 


