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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الرابعة واألربعونالدورة 
 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 من جدول األعمال 12البند 

طرائقققل المبة قققتة المتعلمقققة بقققةلموارم المةليقققة الممد قققة والمعتققق ة عققق  
    اتفةق بةريس 9   المةمة  7تدخالت عة ة وفمةً للفمرة  طريل

 طرائققل المبة ققتة المتعلمققة بققةلموارم المةليققة الممد ققة والمعتقق ة عقق  طريققل  
 س   اتفةق بةري 9   المةمة  7مرة تدخالت عة ة وفمةً للف

  شروع ا تنتةجةت  مترح    الرئيس  
بدأت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية )هيئة املشورة( نظرها يف وضع  رراقع   -1

معععن  7بعععرة احملاسعععبة املتعلبعععة بعععاملوارا املاليعععة املبدمعععة واملعبعععاة ععععن رريععع   عععد  ت عامعععة و بعععا للف
 . (1)من ا فاق باريس، على حنو ما رلبه مؤمتر األرراف يف اور ه احلااية والعشرين 9 املااة
واعت هيئة املشورة األرراف واملنظمات املعتمعدة بفعفة مرا عىل تق  بعدا هراقشعا بشعان  -2

 عامعععة و بععععا  وضععع  رراقععع  احملاسععععبة املتعلبعععة بععععاملوارا املاليعععة املبدمععععة واملعبعععاة عععععن رريععع   ععععد  ت 
، لتجميعشعا يف وييبعة 2016هب/أغسعسس  29من ا فاق باريس، حبلعول  9من املااة  7 للفبرة

مرا عىل تق النظعر املعتمعدة بفعفة ولعد  البيعاب بع،لق،  عد  عوا األرعراف واملنظمعات  .(2)متفر ات
 يف مجلة أمور منشا ما يلي: 

__________ 

 .  57، الفبرة 21-/ب أ1املبرر  (1)

ينبغععععععععععي لقرععععععععععراف أن  بععععععععععدب هرااهععععععععععا عععععععععععن رريعععععععععع  بوابععععععععععة املسععععععععععا ات علععععععععععى الععععععععععراب  الشععععععععععبكي التععععععععععا   (2)
<http://www.unfccc.int/5900>.  وينبغععععي للمنظمعععععات املعتمعععععدة بفعععععفة مرا ععععىل أن  رسععععع  مسعععععا ا ا بال يعععععد

   .<secretariat@unfccc.int>اإللكرتوين على العنوان التا  
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ملاليعععة املبدمععة واملعبعععاة ععععن مععا هعععي السراقعع  احلاليعععة للمحاسععبة املتعلبعععة بععاملوارا ا )أ( 
يف املعلومعات املتعلبعة هع،ل السراقع   املوجعواة رري   د  ت عامة، وما هي التحعديات والغغعرات

 الباقمة؛
 7ما هي رراق  احملاسبة اليت ينبغعي وضععشا مدمعة ا فعاق بعاريس، و بعا للفبعرة  )ب( 
اق  احملاسبة ها ه وكيف ميكعن من اال فاق، وما هي التحديات اليت  عرتض وض  رر  9من املااة 
 معاجلتشا؛
كيفيععة ضععمان وضعع  رراقعع  احملاسععبة يف الو ععت املناسععىل لكععي  ععدم  يف ترععار  )ج( 

 الشفا ية املنشا مبوجىل ا فاق باريس.
ورلبعععت هيئعععة املشعععورة تق األمانعععة أن  عععنظم ءلبعععة عمععع  يف أينعععاا العععدورة باالر بعععا  مععع   -3

(  فعععد تيعععراا عمععع  اهليئعععة 2016شعععورة ) شعععرين الغعععاين/نو م  العععدورة امامسعععة واألربعععع  هليئعععة امل
أعع ل، وتق النتعاق  تات الفعلة  2بشان ه،ل املسالة، استنااا  تق التبارير املشار تليشا يف الفبعرة 

 اليت  توص  تليشا اهليئات املنشاة مبوجىل اال فا ية. 
 اور ا امامسة واألربع .  وا فبت هيئة املشورة على مواصلة نظرها يف ه،ل املسالة يف -4
ورلبت اهليئة أيضا تق األمانة أن  عد ور ة  بنية،  ب  الدورة السااسعة واألربعع  للشيئعة  -5

(،  لخص املعلومات املستباة من ءلبعة العمع  املنظمعة يف أينعاا العدورة املشعار 2017)أيار/مايو 
 أع ل ومن الوياق  املبدمة. 3تليشا يف الفبرة 

وأءارعععت هيئعععة املشعععورة علمعععا  باييعععار التبديريعععة املرت بعععة يف املي انيعععة علعععى األنشعععسة العععيت  -6
أعععع ل. ورلبعععت تق األمانعععة أن  ضعععسل   5و 3ستضعععسل  هعععا األمانعععة واملشعععار تليشعععا يف الفبعععر   

 باإلجرااات املسلوبة يف ه،ل االستنتاجات رهنا  بتوا ر املوارا املالية.
    


