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 والتكنولوجيةلمشورة العلمية الفرعية لهيئة ال
  الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 )ب( من جدول األعمال8البند 

 المسائل المتعلقة بالعلم واالستعراض
مشورة بشأن الكيفية التي يمكن بها أن تُفيد تقييمات الهيئة الحكومية 
الدوليةةة المعنيةةة بتايةةر المنةةاي  ةةي عمليةةة اسةةتخال الح ةةيلة العالميةةة 

 من اتفاق باريس  14المشار إليها  ي المادة 

مشورة بشأن الكيفية التي يمكن بها أن تُفيةد تقييمةات الهيئةة الحكوميةة   
الدوليةةة المعنيةةة بتايةةر المنةةاي  ةةي عمليةةة اسةةتخال الح ةةيلة العالميةةة 

 من اتفاق باريس 14المشار إليها  ي المادة 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

، نظتتره ئة تتل (1)استتابا ل لالوةيتتل الةتتا مؤ عتتن متت يفر األتتتراا ي  ومتتتر ا ا يتتل وال شتترين -1
 اغت  املشومؤ ي مشومؤ  شأن الكةفةل اليت ميكن هبا أن تُفةد تقةةماه اهلة ل ا كومةل الدولةتل امل نةتل 

 منر. 14املناخ ي عمالةل اساخالص ا ةةالل ال املةل املا القل  انفةذ اتفاق  اميس وفقاً لالما ؤ 
املشتتومؤ  شتتأن الكةفةتتل   فةمتتا يا التت ومحبتته ئة تتل املشتتومؤ  تتا مام التتيت رتتدما ا األتتتراا  -2

 .(2)ال املةلي اساخالص ا ةةالل كومةل الدولةل ة ل ا اهلاليت ميكن هبا أن تفةد تقةةماه 
ا كومةتتل الدولةتتل   وماه الاقةتتةا التتيت ت تت الهل هبتتا اهلة تتل نتتوات  تتأن شتتومؤ ئة تتل املوأرتتره  -3

مئةسةل لالحةةالل ال املةل، وساوفر أف ل امل اما ال المةتل املااحتل املا القتل ساكون مبثا ل مدخاله 
 راةا ي ماكامل. السةاساه  ون أن حتد ئا، مما ياةح توف  منظوم عالمي وتقين واجاماعي وا

__________ 

 .100، الفقرؤ 21-/م أ1املقرم  (1)
 .<http://unfccc.int/5900>مااح عالى الرا ط  (2)
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ستاكون  (3)القا مل لتدومؤ الاقةتةا السا ستل لال ة تل ا كومةتل النوات وةحظه ئة ل املشومؤ أن  -4
 ومؤ الاقةتتةا  نتتوات . وأرتتره  تتأن 2023مبثا تتل متتدخاله مئةستتةل  النستتبل ألول حةتتةالل عاملةتتل ي عتتام 

 .(4)2022-2018 حتتتتتل  االفتتتتتل ختتتتتالل الفتتتتت ؤالسا ستتتتتل لال ة تتتتتل ا كومةتتتتتل ساةتتتتتبح مااحتتتتتل ي مرا
وأشتتتامه أن أن تورةتتته  ومؤ الاقةتتتةا السا ستتتل لال ة تتتل ا كومةتتتل الدولةتتتل ستتتاكون ماستتتقل متتتهل ال مالةتتتل 

 األون ةساخالص ا ةةالل ال املةل.
اهلة تتتل ا كومةتتتل الدولةتتتل القاعتتتي  تتتأن ت تتتهل ي اةعابتتتام  (5)ومحبتتته ئة تتتل املشتتتومؤ  قتتترام -5

األتتتتراا عنتتتد حتديتتتد  رنتتتام  عمال تتتا ونتتتوات   ومؤ الاقةتتتةا ناتتتائ  التتتدومؤ ا ا يتتتل وال شتتترين ملتتت يفر 
وشب ه ئة ل املشومؤ اهلة ل ا كومةل الدولةل عالى أيالم ائامام ختاص لال مالةتل األون  السا سل.

ةستتتاخالص ا ةتتتةالل ال املةتتتل عنتتتد حتديتتتد ن تتتاق تقريتتتر الاقةتتتةا الستتتا  ،  ختتتذؤ ي اةعابتتتام أن 
متتاعي ازتتر  قتتو حتقةتت  قتترر اتفتتاق  تتاميس وأئدافتتر ال ويالتتل ا ةتتةالل ال املةتتل ستتاقةا الاقتتدم اج

األجل   ريقتل شتامالل وتةست يل، متهل مراعتاؤ مستائل الاخفةتي والاكةتي ووستائل الانفةتذ والتدعا، 
 ي عوم اإلنةاا وأف ل امل اما ال المةل املااحل.

متن  (6)كومتاهوةحظه ئة ل املشومؤ الدعوؤ املوج ل من اهلة ل ا كومةل الدولةتل أن ا  -6
أجتتل حتديتتد اةحاةاجتتاه واه األولويتتل متتن امل الومتتاه لالمستتاعدؤ ي توجةتتر حتديتتد ن تتاق تقريتتر 

 الاقةةا السا  ، وشب ه عالى املشامكل ي ال مالةل.
وةحظتته ئة تتل املشتتومؤ ا اجتتل أن ورتته كتتاا ل تتمان شتتفافةل  وماه الاقةتتةا ال المتتي  -7

مق حتتتاه  أعتتتدا أن ت التتتن متتتن أمانا تتتا   (7)ا كومةتتتل الدولةتتتلوموثورةا تتتا، ومحبتتته  قتتترام اهلة تتتل 
ملواممل أعمال اهلة ل ا كومةل الدولةل أثنام أعدا  تقريتر الاقةتةا الستا هل متهل تالبةتل ما البتاه الاقةتةا 
ال تتاملي املاوختتاؤ مبوجتتن اتفتتاق  تتاميس، وتقتتدت ئتتذر املق حتتاه لالنظتتر فة تتا ي  ومؤ عامتتل لال ة تتل 

  وشتتتتب ه ئة تتتتل املشتتتتومؤ اهلة تتتتل ا كومةتتتتل 2018 موعتتتتد ة يابتتتتاو  عتتتتام ا كومةتتتتل الدولةتتتتل ي
 املةتل استاخالص ا ةتةالل ال اس شتا الدولةل عالى مواصتالل النظتر ي ئتذر املستألل، هبتدا عتمان 

  أف ل امل اما ال المةل املااحل.ي الوره املناسن  اسامرام و 
__________ 

، املااحتتل عالتتى التترا ط IPCC/XLIII-6, IPCC/XLIII-7 and IPCC/XLIII-8انظتتر مقتترماه اهلة تتل ا كومةتتل الدولةتتل  (3)
<https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf>. 

املشتومؤ  شتأن الكةفةتل من  املالخص املا الت   ا تدا اصتاص هلة تل املشتومؤ واهلة تل ا كومةتل الدولةتل عتن  19انظر الفقرؤ  (4)
ماتتتاح عالتتتى التتترا ط  ، عمالةتتتل استتتاخالص ا ةتتتةالل ال املةتتتل التتتيت ميكتتتن هبتتتا أن تفةتتتد تقةةمتتتاه اهلة تتتل ا كومةتتتل الدولةتتتل ي

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/specialevent_summaryreport_online.pdf>. 
  ، مااح عالى الرا ط IPCC/XLIII-5مقرم اهلة ل ا كومةل الدولةل  (5)

<https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf>. 
  ، مااحل عالى الرا ط 2016أيالول/سبامرب  21امل مخل  IPCC/AR6/16-5229انظر الرسالل  (6)

<https://www.ipcc.ch/report/ar6/pdf/governments-relevant_topics_AR6.pdf>. 
  ، مااح عالى الرا ط 8الفقرؤ  ،IPCC/XLIII-7مقرم اهلة ل ا كومةل الدولةل  (7)

<https://www.ipcc.ch/meetings/session43/p43_decisions.pdf>. 
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لنظتتتتر ي أي ناتتتتائ ، مبتتتتا ي ولتتتت  و عتتتته اهلة تتتتل الفرعةتتتتل اهلة تتتتل ا كومةتتتتل الدولةتتتتل أن ا -8
الثغتتراه ازامالتتل املا القتتتل  امل الومتتاه ال المةتتل، متتتن عمالةتتل استتاخالص ا ةتتتةالل ال املةتتل التتيت تتتتر  

 صالل  اوجةر تقةةماهتا املقبالل.ة ل ا كومةل الدولةل أهنا واه اهل
متتهل وةيا تتتا  تتتوفر ئة تتتل املشتتومؤ،  نتتتام عالتتى تالتتتن متت يفر األتتتتراا، املشتتومؤ الاالةتتتل، مبتتا يافتتت  -9

،  شتتتتأن الكةفةتتتتل التتتتيت ميكتتتتن هبتتتتا أن تُفةتتتتد 21-/م أ1متتتتن املقتتتترم  100املنةتتتتوص عالة تتتتا ي الفقتتتترؤ 
تقةةماه اهلة تل ا كومةتل الدولةتل امل نةتل  اغت  املنتاخ ي عمالةتل استاخالص ا ةتةالل ال املةتل املشتام ألة تا 

ةستتاخالص ا ةتتةالل ال املةتتل متتن اتفتتاق  تتاميس، وتستتالا  تتأن حتديتتد مةتتا م املتتدخاله  14ي املتتا ؤ 
 :21-/م أ1من املقرم  99لالفقرؤ  سة  الهل  ر الفري  ال امل املخةص امل ين  اتفاق  اميس وفقاً 

  ؛(8)اساخالص الدمو  املسافا ؤ من اصرباه املاعةل )أ( 
أمكانةل اةسافا ؤ من أجرام حوام  ني األتراا وخربام اهلة ل ا كومةل الدولةل  )ب( 
التتتيت توصتتتاله ألة تتتا اهلة تتتل ا كومةتتتل، ويفكتتتني الابتتتا ل املركتتت  لالم الومتتتاه ال المةتتتل  النتتتوات  شتتتأن 

 والاقنةل   ريقل مفاوحل وشفافل؛
ة تتل هلرتتد يكتتون متتن املفةتتد تنظتتةا أحتتداا خاصتتل، عالتتى قتترام ا تتدا اصتتاص  )ج( 
 ؛2016أيام/مايو  18ئة ل املشومؤ ي  ي نظمارذاهلة ل ا كومةل الدولةل الو  املشومؤ

لالم الوماه  ني اهلة تل ا كومةتل  يميكن النظر ي ا مام الناش ل عن الابا ل الثر  ) ( 
الدولةتتتل املشتتتام ألةتتتر ي ة تتتل املشتتتومؤ واهلة تتتل ا كومةتتتل هلدا اصتتتاص الدولةتتتل واألتتتتراا ختتتالل ا تتت

 ؛(9))ج( أعالر9الفقرؤ 
فة ا عالتى قتو ف تال  املدخاله املقدمل من اهلة ل ا كومةل الدولةل ينبغي النظر )ئت( 

 وماوا ن، كب م من جممل مدخاله ا ةةالل ال املةل؛
ئة تتل املشتتومؤ واهلة تتل ا كومةتتل  ك  تتنيميكتتن اةستتافا ؤ متتن الفريتت  ال امتتل املشتت   )و( 

 .(10)ي سةاق عمالةل اساخالص ا ةةالل ال املةل انية اهلالدولةل لا  ي  اةتةال والانسة   ني 
    

__________ 

 ، مهل مراعاؤ النباحاه واإلخفاراه.2015-2013ة سةما األنش ل املا القل  اسا رار الف ؤ  (8)
هلة تتل املشتتومؤ واهلة تتل ا كومةتتل الدولةتتل عتتن املشتتومؤ  شتتأن الكةفةتتل التتيت  انظتتر  املالختتص املا التت   ا تتدا اصتتاص (9)

ماتتاح عالتتى التترا ط  ، عمالةتتل استتاخالص ا ةتتةالل ال املةتتل ميكتتن هبتتا أن تفةتتد تقةةمتتاه اهلة تتل ا كومةتتل الدولةتتل ي
<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/specialevent_summaryreport_online.pdf>. 

 )م(.26، الفقرؤ FCCC/SBSTA/1997/4)ه(، و24، الفقرؤ FCCC/SBSTA/1995/3عماًل  الوثةقاني  (10)


