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 للمشورة العلمية والتكنولوجية الفرعية الهيئة
 واألربعون الخامسة الدورة
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 14-7 ،مراكش

 من جدول األعمال )أ(12البند 
 من اتفاق باريس 6المسائل المتعلقة بالمادة 

 2إرشاادا  بشا ن الانهال التعاو ياة المشاار إليهاا قاة الفقارة 
 باريسمن اتفاق  6من المادة 

 6مان الماادة  2إرشادا  بش ن النهال التعاو ية المشار إليها قة الفقرة   
 من اتفاق باريس

 مشروع استنتاجا  مقترح من الرئيس  
، واصالالالالهلي ا الالالالالة ال رعاالالالالة لهلمشالالالالو   ال هلماالالالالة 21-/م أ1مالالالالن ا  الالالالر   36عمالالالالال قالالالالال  ر   -1

مالالالن  2اإل شالالالا امل ا شالالالا  يفلالالالالا   ال  الالالر  وضالالال  قوالتكنولوجاالالالة )ةالالالالة ا شالالالو  ( أعما الالالا ا ت هل الالالة 
 .من ات اق قا يس 6 ا ا  
 . اتضطهل  هبلألعمال اليت قالنسبة  6من ا ا    1والحظي ةالة ا شو   مدى أمهاة ال  ر   -2
 2لالر ا  قشالالان ال  الالرت   مثمالالرال  أن األطالرا  قالالدأمل تبالا الل ةالالالة ا شالو   أيضالالال والحظالي  -3
  كالتمل، طالوال ةال ا الالدو   و 21-/م أ1مالن ا  الر   36قا يس وال  ر  من ات اق  6من ا ا    3و

 6من ا ا    2عهلى التوصل يفىل فلم مشرتك لهلمسائل ا ت هل ة قاإل شا امل ا شا  يفلالا   ال  ر  
، م  احلرص ا تواصل عهلى حت اق ت دم متوازن ق  مجاال  البنالو  ال رعاالة ا فتهل الة من ات اق قا يس

 )ج((.12)ب( و12)أ( و12الثاثة )
، آ ا ةالالالا 2017 مالالالا  /آذا  17األطالالالرا  يفىل أن ت الالالدم،  هلالالالول  ةالالالالة ا شالالالو  و عالالالي  -4

 6مالن ا الا    2اإل شالا امل ا شالا  يفلالالا   ال  الر   أمو  منلا ال ناصر اليت ينبغال  تناو الا   قشان
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وال اقالامل قال  ، مبا   ذلك ت  ال تهلالك ال ناصالر، وقشالان ال ضالايا الشالامهلة، (1)من ات اق قا يس
واألحكالالالام األ الالالرى   ات الالالاق قالالالا يس و  االت اقاالالالة وال الالالكوك ال انوناالالالة  6مالالالن ا الالالا    2ال  الالالر  

 حسب االقتضا . ،ا ت هلة هبا
قال  إلجالرا  مناقشالامل مائد  مسالتدير  اجتماع وطهلبي ةالة ا شو   يفىل األمانة أن تنظم  -5

   الالة ا شالو   ا  دمة، وذلك قالتتامن م  الالدو   السا سالة واأل ق الاآل ا  األطرا  قاالستنا  يفىل 
 (، م  احلرص عهلى مشا كة البهلدان الناماة والبهلدان ا ت دمة مشا كةل واس ةل.2017)أيا /مايو 

وأحاطالالالي ةالالالالة ا شالالالو   عهلمالالالال قاآلثالالالا  الت ديريالالالة ا رتتبالالالة   ا اتاناالالالة عهلالالالى األنشالالالطة الالالاليت  -6
تن االالالالال  األمانالالالالالة  وطهلبالالالالالي أن يكالالالالالون أعالالالالالاا. 5ال  الالالالالر   ستضالالالالالطهل  هبالالالالالا األمانالالالالالة وا شالالالالالا  يفلالالالالالالا  

 .لإلجرا امل اليت  عي يفلالا ة ا االستنتاجامل  ةنال قتوافر ا وا   ا الاة
 وات  ي ةالة ا شو   عهلى أن تواصل نظرةا   ة ا ا سالة    و هتا السا سة واأل ق  . -7

    

__________ 

  : ينبغ  لألطرا  أن ت دم آ ا ةا عن طريق قواقة الو قامل عهلى ة ا ال نوان اإللكرتوين (1)

<http://www.unfccc.int/5900>. 


