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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
 الثانية واألربعونالدورة 
  2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )أ( من جدول األعمال6البند 

 سائل المتعلقة بالعلم واالستعراضالم
 البحوث والمراقبة المنهجية

 البحوث والمراقبة المنهجية  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

)ائي تتف الةرعيتتف( ع متتال متتر ال  تتدير أحاطتتا ائي تتف الةرعيتتف ل ملتتوية الل ميتتف وال  نولوجيتتف  -1
بالبيانتتاا التتىل أا  ثتتا هلي تتو ائي تتف او وميتتف الدوليتتف االنيتتف ب ملتتخ اانتتام ) ي تتف اانتتام( واان متتف 

بأمهيتتف ر ريتتر ال  يتتيل  اللاايتتف لصيدتتاا ا ويتتف وألتتب ف األمتتل اا اتتدة ل مايعتتاا  وأحاطتتا ع متتال 
ارةاقيتتف األمتتل اا اتتدة ا طاييتتف بلتتأن رملتتخ اانتتام ويحبتتا  اخلتتامهل ئي تتف اانتتام اا تتدي    عم يتتف

 جبهوا االرصال الىل ربذئا  ي ف اانام من أجل نلر اس ن اجاهتا 
وبتتتتتتتترام   (1)وأحاطتتتتتتتتا ائي تتتتتتتتف الةرعيتتتتتتتتف ع متتتتتتتتال باال ومتتتتتتتتاا التتتتتتتتىل قتتتتتتتتدم ها األطتتتتتتتترا  -2

 )االتتتتتاي  ليهتتتتتاالباتتتتتول ا ق يميتتتتتف والدوليتتتتتف اللام تتتتتف    تتتتتال  تتتتتول رملتتتتتخ اانتتتتتام  ومن متتتتتاا
؛ (3)حتضتتخال لتج متتاس ال تتابر ل اتتواي اا ل تت  بتتالباول (2)فيمتتا ي تتا بتتمام  ومن متتاا الباتتول(

__________ 

   دمف من األطرا     ائي ف الةرعيف   الراب  ال اي:اا مي ن االطتس ع ى البياناا (1)
<http://unfccc.int/5900.php>   

 ئي تتف الةرعيتتف   التتراب  ال تتاي: دمتتف متتن اان متتتاا اال متتدة بصتتةف مراقتت     االبيانتتاا اامي تتن االطتتتس ع تتى  (2)
<http://unfccc.int/7482.php>  

ا ذاا الصت ف مي ن االطتس ع ى جدول أعمال االج ماس ال ابر واللروض اا دمف ختله وغخ ا متن اال ومتا (3)
  <http://unfccc.int/6793.php> باوواي اا ل   بالباول   الراب  ال اي:

 FCCC/SBSTA/2015/L.4 األمل اا ادة 
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  وقتتد يحبتتا األطتترا  بااتتذمرة ا عتميتتف التتىل أعتتد ا ي تتيهل 2015حزيران/يونيتته  4اال تتوا   
   (4)ائي ف الةرعيف عن ذلك االج ماس

ل تتت  بتتتالباول وأعربتتتا عتتتن ر تتتدير ا لصطتتترا  ع تتتى ويحبتتتا ائي تتتف الةرعيتتتف بتتتاوواي اا  -3
ر استتتل اال ومتتتاا وع تتتى ا اال  بأيا هتتتا بلتتتأن متتتا ي تتتا: ملا تتتف ؛ملتتتراا البيانتتتاا واال ومتتتاا؛ 
والتتتديومل اا تتت ةااة واامايستتتاا ا يتتتدة    تتتال بنتتتا  ال تتتدياا االرفيتتتف والباييتتتف، وال ستتتيما   

عتتن ر تتدير ا ئي تتف اانتتام ولتتمام  ومن متتاا الباتتول الب تتدان الناميتتف  ممتتا أعربتتا ائي تتف الةرعيتتف 
 ع ى م امهاهتا   اوواي اا ل   بالباول 

طُ ت  منهتا   التدوية األيبلت  التذ   ،(5)وأل را ائي ف الةرعيف األمانف ع ى ال  رير ااتوجز -4
، بلأن ال  دي احملرز   زيتااة رلزيتز  راحتف اال ومتاا الل ميتف ذاا الصت ف باالرةاقيتف (6)ل هي ف الةرعيف

الةرعيتتف    األمانتتف أن روادتتل جهوا تتا الراميتتف ائي تتف و براز تتا   ااوقتتر اللتتب ا لترةاقيتتف  وط بتتا 
ال  يتتيل     رلزيتتز  راحتتف  تتذو اال ومتتاا الل ميتتف و براز تتا، أتتا   ذلتتك متتن أجتتل نلتتر ن تتا   ر ريتتر

   عن ال  دي احملرز   اوية م ب ف ل هي ف الةرعيف، ح   االق ضا  اخلامهل، وأن ر دي ر ريرال 
وألتتتلا ائي تتف الةرعيتتف األوستتاة الل ميتتف ع تتى ملا تتف متتا ُحتتدقا ختتتل اوتتواي اا ل تت   -5

اي بتتتالباول متتتن ؛ملتتتراا   اال ومتتتاا والباتتتول، أتتتا   ذلتتتك ال تتتيناييو اا التتتىل حتتتتدا االحتتت  
م اينتتف أ تت وياا متتا قبتتل اللصتتر الصتتناعا، ونعتتا  ا ؛تتاي م ويتتف ايجتتف  1.5اون  2100 عتتاي

 اارربعف ثذو ال يناييو اا ع ى الصليدين ا ق يما واحمل ا 
 آذاي/ 9  تتتتول  (7)واعتتتتا ائي تتتتف الةرعيتتتتف األطتتتترا     أن ر تتتتدي، عتتتتم بوابتتتتف البيانتتتتاا -6

مي تتن الن تتر فيهتتا   اوتتواي اا ل تت  بتتالباول اا تتري  ، آيا  تتا بلتتأن ااوااتتير التتىل2016 متتايمل
( ومتتا بلتتد ا، متتر مراعتتاة 2016ع تتدو ختتتل التتدوية الرابلتتف واأليبلتت  ل هي تتف الةرعيتتف )أياي/متتايو 

 أعتو  2ااذمرة ا عتميف االاي  ليها   الة رة 
 9  تتتتتول     أن ر تتتتتدي، عتتتتتم بوابتتتتتف البيانتتتتتاا واعتتتتتا ائي تتتتتف الةرعيتتتتتف األطتتتتترا  أيضتتتتتال  -7

، آيا  تتتا بلتتتأن ااواتتتوعاا التتتىل مي تتتن أن ر ناوئتتتا ح  تتتف عمتتتل  ييتتتف مي تتتن 2016آذاي/متتايمل 
(، وذلتك ل تا 2017رن يمها باالق ان مر الدوية ال ااسف واأليبل  ل هي ف الةرعيتف )أياي/متايو 

  رن ر فيها ائي ف الةرعيف   اويهتا الرابلف واأليبل  

    

__________ 

  مي ن االطتس ع يها   الراب  ال اي:  (4)
<http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/rd7_infnote.pdf>  

(5) FCCC/SBSTA/2015/INF.1   

(6) FCCC/SBSTA/2014/2 67، الة رة  

(7) <http://www.unfccc.int/5900>  


