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*1521363*  

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 واألربعون ثالثةالدورة ال
 2015كانون األول/ديسمرب   4-1، باريس
 ( من جدول األعمالأ)8البند 

 المسائل المتعلقة بالعلم واالستعراض
 البحوث والمراقبة المنهجية

   
 المنهجيةالبحوث والمراقبة   

 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

 
ـــع -1 )اة اـــع الللع ـــع( ععمـــاد مـــ  الت ـــديل  أحاطـــهل اة اـــع الللع ـــع لعممـــورة الوعم ـــع والت نولوج 

والعجنــع او وم ــع الدول ــع بالب انــاا الــىل أد  ثــا لنعــو النملــار الوــاملا مللالبــع املنــا( )النملــار الوــاملا(، 
اة اــع او وم ــع الدول ــع املون ــع ، و التابوــع ملنملمــع األمــم املتحــدة لععب ــع والوعــم والن ا ــعلوعــور اط تــاا 

باســــم العجنــــع  أســــعال او ، واملنملمــــع الوامل ــــع لورةــــاد ا ويــــع (،اة اــــع او وم ــــع الدول ــــع) بتغــــن املنــــا(
ةـــــاد ا ويــــــع بســـــواد  رةــــــد األرا ) نـــــع الســــــواد (، و ليـــــ  التنســــــ   املوـــــ  بســــــواد  األر  املون ـــــع
 .(1)التنس  ( ) لي 
حتـــهل  النملـــار الوـــاملا الـــأع أعـــد بـــالت ليل أيضـــاد اة اـــع الللع ـــع ععمـــاد مـــ  الت ـــديل  أحاطـــهلو  -2

، (2)ل(2015)يمــار يل ــم   مــا يعــا بوبــارة لالت ليــل التــول لا  حالــع النملــار الوــاملا مللالبــع املنــا(عنــوان 
اخلتـــع التنل أيـــع لعنملـــار الـــأع يتضـــمن د   مـــاد ملـــدا مالمـــع النملـــار الوـــاملا ولعت ـــدر اطـــل    دنل ـــأ 

(، وبـــاملوج  2010) الوـــاملا مللالبـــع املنـــا( دعمـــاد  دلال ـــع األمـــم املتحـــدة ا طاريـــع بمـــ ن دغـــن املنـــا(

__________ 

 .<http://unfccc.int/7528.php>: اللابط التايلل عوين لادلال ع ععى املول  ا دلد الب اناا ععى  (1) 
 اللابط التايل: متاح ععى (2) 

  <http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/541.pdf>. 
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املختـــــــط الوـــــــار  ، وممـــــــلو (3)الصـــــــادر عـــــــن النملـــــــار الوـــــــاملا 2015التنل ــــــأع لعت ليـــــــل التـــــــول لا 
دنل أيـــــع جديـــــدة لعنملـــــار الوـــــاملا )يمـــــار يل ـــــم   مـــــا يعـــــا بوبـــــارة لاخلتـــــع التنل أيـــــع لعنملـــــار  خلتـــــع
 .(4)ل(2016 الواملا

عـن دو يـ  عمع ـاا اللةـد مـن أجـ  دعـم  النملار الواملا بت ليلاة اع الللع ع ععماد  أحاطهلو  -3
اة اــع او وم ــع ع الومــ  الــىل نملمت ــا ا ســتلادة مــن حع ــ - ا اه يــع والت  ــظ   نــ  منــا( متغــن

  بـــــون،  2015شـــــباي/ ربايل  12ي   10بمـــــ ن د ليـــــل الت  ـــــ م اخلـــــامس   اللـــــعة مـــــن الدول ـــــع 
واألمانــــع   دنملــــ م حع ــــع اة اــــع او وم ــــع الدول ــــع و  النملــــار الوــــاملا ب ملان ــــا، ورحبــــهل بالتوــــاون بــــن

 .(5)الوم 
 ليــ  با شــعام مــ   النملــار الوــاملا بــالت ليل الــأع أعــد  أيضــاد اة اــع الللع ــع ععمــاد  أحاطــهلو  -4

الت ــدر الــأع أحل دــم وكــا ا اللضــال الــىل د ــور بومع ــاا امللالبــع الوامل ــع   اســتجابت ا عــن  التنســ  
 .(6)الناشاع عن ا دلال ع املنس ع لاحت اجاا ذاا الصعع

عـن النتـا ذ ذاا الصـعع  لورةـاد ا ويـعاملنملمـع الوامل ـع بت ليـل اة اع الللع ع ععمـاد  أحاطهلو  -5
لورةــاد ا ويـع، الــأع ع  ـد   جن ــظ، بسويســلا،   عمـل املــرخل الوـاملا الســاب  الـىل خخــن عن ـا 

اطـــل    دنل ــأ ا طـــار الوـــاملا  ، وبالت ـــدر(7)2015ح يلان/يون ــم  12أيار/مـــايو ي   25اللــعة مـــن 
 .(8))ا طار الواملا( لعخدماا املناخ ع

ـــــع  ألـــــل او  -6 ـــــع الللع  ـــــأ  بالت ـــــدراة ا ـــــ  ةـــــعتم اطـــــل    دنل  ـــــا(، مـــــن ح  أنملمـــــع رةـــــد املن
با دلال ــع، وشــجوهل النملــار الوــاملا ععــى أن يلاعــا نتــا ذ الــدورة اواديــع والومــلين ملــرخل األطــلا  

 .(9) 2016لدا يعداد اخلتع التنل أيع لعنملار الواملا 

__________ 

 اللابط التايل: متاح ععى (3) 
  <http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/542.pdf>. 

 اللابط التايل: متاح ععى (4) 
  <http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/546.pdf>. 

 اللابط التايل: متاح ععى (5) 
 <http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/543.pdf>. 

 اللابط التايل: متاح ععى (6) 
 <http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/538.pdf>. 

 (7) <http://cg-17.wmo.int/>. 
 اللابط التايل: متاح ععى (8) 

  <http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/547.pdf>. 
 اللابط التايل: متاحع ععى (9) 

  <http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_observers/application/pdf/546.pdf>. 
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ا ي  أن يتوـــاون مـــ  المـــلكال املون ـــن لعمضـــا   دو يـــ  النملـــار الوـــاملاة اـــع الللع ـــع  دعـــهلو  -7
النلـاذ ي  منتجــاا الب انـاا واملوعومــاا و  م ـا ودلســنها مـن أجــ  دعـم عمع ــع ةـن  ال ــلار بمــ ن 

 الت  ظ وختل ظ اآلثار ععى الصود الوط  وا لع ما والواملا.
   ددةاألولويــاا والنغــلاا اطـــموا ــع األطــلا  ععــى أن دســوى ي  اة اــع الللع ــع  حنــهلو  -8

د ــدر مــدخاا  األطــلا  واملنملمــاا املون ــع ي  أن ، ودعــهل2015الوــاملا  لعنملــار التــول لاالت ليــل 
 ودساهم   هأا ا ستولاا. 2016  يطار عمع ع استولاا اخلتع التنل أيع لعنملار الواملا 

 ـــع اخلاةـــع بومع ـــع ختـــع الت  ـــظ بـــادل التوج   ـــع الت نلعمعح  ورحبـــهل اة اـــع الللع ـــع بـــامل -9
، والــأع يبــن  ال  ل ــع الــىل إل ــن ثــا ل طــار (10)املنملمــع الوامل ــع لورةــاد ا ويــع الــأع أعددــم الوطن ــع

 الواملا أن ي در الدعم.
أن دوـ    عمع ـاا اللةـد املن جـا  وشـجوهل اة اـع الللع ـع األطـلا  واملنملمـاا املون ـع ععـى -10

 والتنبر ثا. ملناخ ع املتتل عاألحداث اذاا الصعع بل م 
    

 

__________ 

 ..<http://unfccc.int/7279.php>: انملل (10) 


