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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الرابعة واألربعونالدورة 
 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 )ب( من جدول األعمال6البند 

 المسائل المتعلقة بالعلم واالستعراض
مشووورة بشوولن الةراقووة التوون امكوود  ن ا سووتمدت بهووا اقييمووا  
الهيئووة الوكوميوووة الدوليوووة المعنيوووة بتفيوور المنوووا   ووون الو ووويلة 

 ق باراسمد اافا 14العالمية المشار إليها  ن المادة 

مشووووورة بشوووولن الةراقووووة التوووون امكوووود  ن ا سووووتمدت بهووووا اقييمووووا  الهيئووووة   
الو وويلة  عمليووة اسووتم   الوكوميوة الدوليووة المعنيووة بتفيوور المنوا   وون

 مد اافاق باراس 14العالمية المشار إليها  ن المادة 
 مشروع استنتاجا  مقترح مد الرئيس   

 ،21-/م أ1األطراف يف دورته  اااديهة والريهرين )ار هرر استجابة للوالية الصادرة عن مؤمتر  -1
( بدأت اهليئة الفرعية للميورة الرلمية والتكنولوجية )هيئهة اريهورة( رهرهها يف ميهورة 100الف رة 
 الههمي نكههن أن تدمههت دم يهها ت ييمههات اهليئههة ااكوميههة الدوليههة اررنيههة بت هه  ارنهها  الطري ههةبيهه ن 

 من . 14لتنفيذ اتفاق باريس عماًل بارادة  ااصيلة الراريةاست الص  عمليةيف  )هيئة ارنا (
ورحبههه هيئههة اريههورة بااههدمل اكههاص اريهه ا بين هها وبهها اهليئههة ااكوميههة الدوليههة لت هه   -2

هيئهة ارنها  المي نكن أن تدمت دم يا ت ييمات  الطري ةارنا  أثناء الدورة وارترلق باريورة بي ن 
 است الص ااصيلة الرارية. وروهه مبا حدمل من تبادل ثري للمرلومات.عملية  يف
رمليهههههة ب مهيهههههة رتهههههالت دورات الت يهههههية الهههههمي  ري ههههها هيئهههههة ارنههههها  ل اريهههههورةهيئهههههة  وأقهههههرت -3

اسهت الص ااصهيلة لرمليهة رلميهة النزاههة الاصيلة الرارية، األمر الذي سيمهاهة يف است الص ا
ة  االتفاقيهههة  بفراليهههة ل اهليئهههة ااكوميهههة الدوليهههةاعمهههأالراريهههة. وأتهههارت ة  أمهيهههة ةبهههال  رتهههالت 

اإلطارية، مع مراعاة أن هيئة ارنا  هي المي ت رر رهو  الت هارير الهمي تصهدرها ورطهاق ههذا الت هارير 
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ة اااديهة والريهرين رهؤمتر األطهراف رتهالت الهدور  ب خهذوتوقيت ا. ورحبه ب رار هيئة ارنها  ال ايهي 
 .(1)دورة الت يية المادسة هليئة ارنا  ورواتتبرا االعتبار عند حتديد بررامت عمل هيئة ارنا  

 IPCC/XLIII-7و IPCC/XLIII-6 ههههههههههررات هيئههههههههههة ارنهههههههههها  ورحبههههههههههه هيئههههههههههة اريههههههههههورة مب -4
IPCC/XLIII-8و

هليئههة ارنهها ، مبهها يف  لهه   ةلمادسههالنههواتت ال ادمههة لههدورة الت يههية ا الههمي ترههد د، (2)
 1.5 بنمهبةعهن ثثهار االحه ار الرهاري  2018يف عام  ةصدارات رير خاص هليئة ارنا  من ارزمع 

ازات مهن ممهارات الربراثهات  ه قبل الثورة الصناعية وما يتصل ب درجة مئوية فوق ممتويات ما 
تجابة الراريههة للت ديههد الههذي ييههكل  رد يف سههياق ترزيههز االسههتد وسهه ،الدفيئههة علههص الصههريد الرههاري

ت هه  ارنهها  و ههذل  لترزيههز التنميههة ارمههتدامة وا  ههود الراميههة ة  ال ألههاء علههص الف ههر، األمههر الههذي 
 .ستكون ل  أمهية لرملية است الص ااصيلة الرارية األو 

رلهق المهاب ة فيمها يت من دروس التجارباستفادة والحهه هيئة اريورة أن من ارمكن  -5
عمليههة اسههت الص  يفهيئههة ارنهها  الههمي نكههن أن تدمههت دم يهها ت ييمههات  الطري ههةباريههورة بيهه ن 
وارنهمات اررتمدة بصفة مراقب، مهع مراعهاة اكه ات  ات  األطراف   ودعه .(3)ااصيلة الرارية

الههههمي نكههههن أن  الطري ههههة ثراءههههها بيهههه ن 2016أيلول/سههههبتم   12الصههههلة، ة  أن ت ههههدم  لههههول 
عمليهة اسهت الص ااصهيلة الراريهة، مهع أخهذ اإلطهار الهزم   يفهيئة ارنها  تدمت دم يا ت ييمات 

 .(4)لدورة الت يية المادسة هليئة ارنا  يف االعتبار
واتف هه هيئههة اريههورة علههص مواصههلة رهرهها يف هههذا ارمهه لة يف دوربهها اكاممههة واألربرهها  -6

لفريههق الرامههل ار صهه  اررهه  مهها ي ههوم بهه  ا(، وايههرة يف اعتبارههها 2016)تيههرين الثههاف/روفم  
 بي ن عملية است الص ااصيلة الرارية. ب عمال  ات صلة باتفاق باريس

    

__________ 

  :اليبكي التايل الرابطمتاح يف . IPCC/XLIII-5م رر هيئة ارنا   (1)
<http://ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf>. 

 .النههواتت ."ت ريههر الت يههية المههادس. النههواتت. الت ههارير اكاصههة"ت و"ت ريههر الت يههية المههادس ،علههص التههوايل ،اررنورههة (2)
"حتههديا ارن جيههات ارترل ههة ب ههوالة ا ههرد الوطنيههة ل ههازات الدفيئههة". وهههي متاحههة يف ت و"الت طههيط االسهه اتيجي
 .<http://ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf> :الرابط اليبكي التايل

 ، مع مراعاة النجاحات واإلخفاقات.2015-2013باسترراض الف ة  ارترل ةال سيما األريطة  (3)
عههههههههههن طريههههههههههق بوابههههههههههة ارمههههههههههامهات علههههههههههص الرنههههههههههوان اليههههههههههبكي التههههههههههايل:  ثراءهههههههههههاأن ت ههههههههههدم  لألطههههههههههرافينب ههههههههههي  (4)

<http://www.unfccc.int/5900> ينب ههههي للمنهمهههههات اررتمهههههدة بصهههههفة مراقههههب أن ترسهههههل ممهههههامهابا بال يهههههد . و
 .<secretariat@unfccc.int>اإللك وف ة  الرنوان التايل: 


