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 للمشورة العلمية والتكنولوجية الفرعية الهيئة
 واألربعون الخامسة الدورة
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 14-7 ،مراكش
 من جدول األعمال )ج(12البند 

 من اتفاق باريس 6المسائل المتعلقة بالمادة 
برنامج عمل في إطار النُهج غير السوقية المشار إليها 

 من اتفاق باريس 6من المادة  8في الفقرة 

منن  8سوقية المشار إليها في الفقرة برنامج عمل في إطار النُهج غير ال  
 من اتفاق باريس 6المادة 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
، واصالالالالهلي ا الالالالالة ال رعاالالالالة لهلمشالالالالو   21-/م أ1مالالالالن ا  الالالالر   40و 39عمالالالالال قالالالالال  رت   -1

عمالاليف إ ارالا  الالالنري   سالالي ال الالو اة الربنالالام  العهلماالة والكننولوجاالالة )ةالالالة ا شالالو  ( أعما الا ا كعهل الالة ق
 .من ات اق قا يس 6من ا اد   9ا شا  الاريا إ ال  ر  

قالن الالالالبة للعمالالالالال الالالالال   6مالالالالن ا الالالالاد   1والحظالالالالي ةالالالالالة ا شالالالالو   مالالالالد  أ االالالالة ال  الالالالر   -2
 هبا. تضطهلع

 8لالر ا  قشالالان ال  الالرت   مثمالالرال أن األرالرا  قالالدأب تبالادالل ةالالالة ا شالو   أيضالالال والحظالي  -3
، روال ةاله  الالدو   21-/م أ1من ا  ر   40و 39 ت من ات اق قا يس وال  ر  6من ا اد   9و
 39 ت ا شا  الاه إ ال  ر  قربنام  العميفعهلى الكوصيف اىل فريم مشرتك لهلم ائيف ا كعهل ة   كزبو 
، مالالالع ا الالالرا ا كواصالالاليف عهلالالالى و االالالني ت الالالدم مكالالالوا ن قالالال   االالالع البنالالالود 21-/م أ1ا  الالالر  مالالالن  40و

 )ج((.12)ب( و12)أ( و12ة ا خكهل ة الثاثة )ال رعا
، آ ا ةالالالا 2017 مالالالا  /آذا  17األرالالالرا  اىل أن ت الالالدم،  هلالالالول  ةالالالالة ا شالالالو  ودعالالالي  -4

الالالالنري    إ ارالالالا عمالالاليف الربنالالالام  ا  الالالر  ا كعهلالالالني ق أمالالالو  منريالالالا العناصالالالر الالالال  ينب الالال  تناو الالالا إ قشالالالان
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إ  مبالالا ،(1)مالالن ات الالاق قالالا يس 6مالالن ا الالاد   9  إ ال  الالر ا ا  الكنماالالة ا  الالكدامة ا الالدد  ال الالو اة  سالالي
 6مالن ا الاد   9و 8ذلك ت عايف تهلك العناصر، وقشان ال ضايا الشامهلة، والعا اب ق  ال  الرت  

االت ا االالالالة وال الالالالنوك ال انوناالالالالة ا ك الالالالهلة هبالالالالا، ح الالالال   وإ واألحنالالالالام األيفالالالالر  إ ات الالالالاق قالالالالا يس
 اال كضا .

تالالنظم اجكمالالائ مائالالد  م الالكدير  اجالالرا  منا شالالة قالال  ورهلبالالي ةالالالة ا شالالو   اىل األمانالالة أن  -5
األررا  قاالسكناد اىل اآل ا  ا  دمة، وذلك قالكزامن مع الالدو   ال ادسالة واأل قعال   الالة ا شالو   

 (، مع ا را عهلى مشا كة البهلدان الناماة والبهلدان ا ك دمة مشا كةل واسعةل.2017)أيا /مايو 
اآلثالالالا  الك ديريالالالة ا رتتبالالالة إ ا ازاناالالالة عهلالالالى األنشالالالطة الالالال  وأحارالالالي ةالالالالة ا شالالالو   عهلمالالالال ق -6

ورهلبالالالالالي أن ينالالالالالون تن االالالالاله األمانالالالالالة  أعالالالالالا . 5ال  الالالالالر   سكضالالالالالطهلع هبالالالالالا األمانالالالالالة وا شالالالالالا  الاريالالالالالا إ
 .لإلجرا اب ال  دعي الاريا ةه  االسكنكاجاب  ةنال قكوافر ا وا د ا الاة

ا  الالالالالة إ دو لالالالالا ال ادسالالالالة عهلالالالالى أن تواصالالالاليف نظرةالالالالا إ ةالالالاله  ةالالالالالة ا شالالالالو    ات  الالالاليو  -7
 واأل قع .

    

__________ 

: عهلى ةها العنوان االنرتوينينب   للررا  أن ت دم آ ا ةا عن رريني قواقة الو  اب  (1)
<http://www.unfccc.int/5900>. 


