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 الطرائق -أوالا  
 العناص  ال ئيسي 

 اتفىىىىاق مىىىن ١4 املىىىىاد  مىىىن ١ الفقىىىى   يف عليىىى  منصىىىىو  هىىىو ملىىىىا وفقىىىا    ،ىىىرك   -١ 
 ،ضىىطل  أن جيى  ابر،ىىس اتفىاق يف األطىى ا  اجتمىا  بوصىىف  العامىل األطىى ا  مىر   أبن ابر،ىس 
 صىو  احمل ز اجلماع  التقدم تقيي  أجل من ابر،س اتفاق تنفير حلصيل  استص   بعملي  دوري  
 مىىى  وتيسىىىري،   شىىىامل  بط ،قىىى  بىىىرل  ،قىىىوم وأن األجىىىل  الطو،لىىى  وأهدافىىى  االتفىىىاق غىىى   حتقيىىى 
 املعىار  وأفضىل اإلنصىا  ضىو  ويف والىدع   التنفيىر ووسىائل والتكيف التصفيف مسائل م اعا 
 ؛املتاح  العلمي 

 بط ،قىىى  املتاحىىى  العلميىىى  املعىىىار  وأفضىىىل اإلنصىىىا  مسىىى ل  يف ،ُنظىىى  أن ،قىىى ر -٢ 
 العاملي ؛ احلصيل  استص   عملي  طوال  األبعاد متداخل وأبسلو  األط ا  تقودها

 التالي : العناص  من العاملي  احلصيل  استص   عملي  تت لف أن أ،ضا   ،ق ر -3 
 املعلومىىا  حتصىىيل عمليىى  علىى  الرتكيىىز مىى   للتقيىىي  تحضىىريالو  املعلومىىا  مجىى  )أ( 
 أدانه؛ ) (3 الفق   يف إلي  املشار التقين التقيي  إلج ا  والتحضري وتوليفها وجتميعها
 لتقيىي  ابر،ىس اتفىاق تنفيىر حصىيل  اسىتص   على  الرتكيىز مى  التقىين  التقيىي  ) ( 
 فىى   عىىن فضىى    األجىىل  الطو،لىى  وأهدافىى  االتفىىاق غىى   حتقيىى  صىىو  احملىى ز اجلمىىاع  التقىىدم
 األهدا ؛ وهره الغ   هرا لتحقي  العمل تعز،ز

 اسىىىىتنتاجا  علىىىى  املرتتبىىىى  اآلاثر مناقشىىىى  علىىىى  الرتكيىىىىز مىىىى  النىىىىوات   يف النظىىىى  )ج( 
 يف األطىى ا  إطىى   يف املتمثلىى  العامليىى  احلصىىيل  اسىىتص   نتيجىى  حتقيىى  هبىىد  التقىىين التقيىىي 
 ذا  لألحكىام وفقىا    وطنيىا   حمىدد  بط ،قى  ودعى   عمىل مىن بى  تضىطل  مىا وتعز،ز حتد،ث سياق
 املناخ ؛ العمل جمال يف الدوي التعاون تعز،ز سياق يف وكرل  ابر،س  اتفاق من الصل 

 اهليئىىىى  مبسىىىىاعد  العامليىىىى  احلصىىىىيل  اسىىىىتص   عمليىىىى  جتىىىى ى أن كىىىىرل  ،قىىىى ر -4 
 مشرتكا   اتصال ف ،  ستنشئان اللتني والتكنولوجي   العلمي  للمشور  الف عي  واهليئ  للتنفير الف عي 
 املس ل ؛ هره بش ن

 املشرتك االتصال ف ،  عمل دع  إىل ،هد  تقين حوار إج ا  عل  العزم ،عقد -5 
 مصادر يف احملدد النحو عل  املدخ    يف اخلربا  نظ  خ ل من أع ه 4 الفق   يف إلي  املشار

 العاملي ؛ احلصيل  ابستص   ،تعل  فيما أدانه 37و 36 الفق تني يف إليها املشار املدخ  
 التاي: النحو عل  أع ه  5 الفق   يف إلي  املشار التقين احلوار إقام  ،ق ر -6 
جُت ى أعمال احلوار من خ ل تبادل م ك ز لىررا  واملعلومىا  واألفكىار يف سىياق  )أ( 

 مستد،   أو حلقا  عمل أو غريها من األنشط  تنظ  خ ل فرت  االنعقاد؛ اجتماعا  مائد 
 ابر،ىىس اتفىىاق تنفيىىر حصىىيل  اسىىتص   مىى  ،تماشىى  مبىىا احلىىوار أعمىىال تىىنظ  ) ( 
 ذلىى  يف مبىىا األجىىل  الطو،لىى  وأهدافىى  االتفىىاق غىى   حتقيىى  صىىو  احملىى ز اجلمىىاع  التقىىدم لتقيىي 
 والتكيىىىف التصفيىىىف يف املتمثلىىى  املواضىىىيعي  اجملىىىاال  يف  ٢ املىىىاد  مىىىن ج(-)أ١ الفقىىى   مبوجىىى 
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 ،ضىى  أن ميكىىن العامليىى  احلصىىيل  اسىىتص   أن السىىياق  هىىرا يف  علمىىا   والىىدع   التنفيىىر ووسىىائل
 ،ل : فيما تص  واليت احلوار أبعمال الصل  ذا  اجلهود االقتضا   حس  احلسبان  يف

 واالقتصاد،  النامج  عن تدابري التصدي؛معاجل  العواق  والت ثريا  االجتماعي   '١'
جتن  اخلسائ  واألض ار امل تبط  ابآلاثر الضىار  لتغىري املنىاو  والتقليىل منهىا إىل  '٢'

 أدىن حد والتصدي هلا؛
ىىى  )ج(  ىىى ان احلىىىوار أعمىىىال ،يس   وإعىىىداد إدارتىىى  مبسىىىرولي  ،ضىىىطلعان (١)متشىىىاركان ميس 

 األمان ؛ من مبساعد  التقين  تقيي لل أخ ى ونوات  الوقائ  عل  قائ  توليف  تق ، 
 الف عيىى  واهليئىى  والتكنولوجيىى  العلميىى  للمشىىور  الف عيىى  اهليئىى  رئيسىى  إىل ،طلىى  -7 
 ذلىىى  يف مبىىىا العامليىىى   احلصىىىيل  اسىىىتص   عمليىىى  عناصىىى  جلميىىى  توجيهيىىى  أسىىىئل  إعىىىداد للتنفيىىىر
 املندرجى  الصىل  ذا  األنشىط  تنفير ،سب  موعد يف وذل  األبعاد  واملتداخل  املواضيعي  املسائل

 الف عيتني؛ اهليئتني دورا  من واحد  بدور  العاملي  احلصيل  استص   إطار يف
 اسىىىىتص   عمليىىىى ل تحضىىىىريالو  املعلومىىىىا  مجىىىى  عنصىىىى  م حلىىىى  تبىىىىدأ أن ،قىىىى ر -8 
 اهليئتىىىىني دوريت خىىىى ل سىىىىُيج ى الىىىىري التقىىىىين  التقيىىىىي  بىىىىد  قبىىىىل واحىىىىد  دور    العامليىىىى  احلصىىىىيل 
 اهليئىىىى  تقىىىىار،  نشىىىى  موعىىىىد حبسىىىى  الفىىىى عيتني  للهيئتىىىىني الىىىىث   الىىىىدورا  خىىىى ل )أو الفىىىى عيتني
 ملىىىىر   السادسىىىى  الىىىىدور  تسىىىىب ( الىىىىيت أو) تسىىىىبقان اللتىىىىني املنىىىىاو( بغىىىىري املعنيىىىى  الدوليىىىى  احلكوميىىىى 
 الىيت ( ٢0٢3 نوفمربالثىا// )تشى ،ن ابر،ىس اتفىاق يف األطى ا  اجتمىا  بوصف  العامل األط ا 
 ذل ؛ بعد سنوا  مخس كل  العملي  جوال  تتك ر أن عل  النوات   يف اخ هل سُينظ 

 وتيسىري،  شىامل  بط ،قى  العامليى  احلصيل  استص   عملي  جُت ى أن أ،ضا   ،ق ر -9 
 الصىىل  ذا  األعمىىال نتىىائ  وم اعىىا  العمىىل يف االزدواجيىى  تفىىادي مىى  ابلكفىىا    ومتسىىم  وفعالىى 
 كيوتو؛  وب وتوكول واالتفاقي  ابر،س اتفاق إطار يف هبا املضطل 
 تقودهىىىا عمليىىى  سىىىتكون العامليىىى  احلصىىىيل  اسىىىتص   عمليىىى  أن كىىىرل   ،قىىى ر -١0 
 هىره دعى  أجىل مىن وأنى  األطى ا   غىري مىن املصلح  أصحا  ومبشارك  شفاف  بط ،ق  األط ا 
 عىىن ذلى  يف مبىا لألطى ا   ابلكامىل متاحى  املىىدخ   مجيى  سىتكون واملنصىف   الفعالى  املشىارك 
 أدانه؛ ٢١ الفق   يف إلي  املشار النحو عل  اإلنرتنت  ط ، 

 مىىىن العامليىىى  احلصىىىيل  اسىىىتص   عمليىىى  يف األطىىى ا  مشىىىارك  ُتكفىىىل أن ،قىىى ر -١١ 
 يف املندرج  األنشط  مجي  يف األط ا  النامي  البلدان و ثيل ملشارك  الكايف التمو،ل تقدمي خ ل
 واجتماعىىا  العمىىل وحلقىىا  التقىىين احلىىوار ،شىىمل مبىىا العامليىى   احلصىىيل  اسىىتص   عمليىى  إطىىار
 يف األطىى ا  اجتمىىا  بوصىىف  العامىىل األطىى ا  ومىىر   الف عيىى  اهليئىىا  ودورا  املسىىتد،   املائىىد 
 القائم ؛ للممارسا  وفقا   العاملي   احلصيل  استص   لعملي  أنشط  تتضمن اليت ابر،س اتفاقي 

 تىىتمكن حىىى القىىدرا  لبنىىا  الىىدع  حشىىد إىل األطىى ا  املتقدمىى  البلىىدان ،ىىدعو -١٢ 
 يف بفعاليى  املشىارك  مىن الناميى  البلىدان مىن وغريهىا الناميى  الصغري  اجلزر،  والدول منوا   البلدان أقل

 العملي ؛ هبره الصل  ذا  املعلوما  وتناول العاملي  احلصيل  استص   عملي 

__________ 

 .األط ا  امهتار ط   خت متقدم بلد من واآلخ أحدمها من بلد انم ط    (١)
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 3عناصى  عمليى  اسىتص   احلصىيل  العامليى  املشىار إليهىا يف الفقى    نوات  أن،ق ر  -١3 
ز الفىى   والتحىىدي  لتعز،ىىز العمىىل والىىدع  يف ضىىو  اإلنصىىا  وأفضىىل املعىىار   أعىى ه ،نبغىى  أن تىىوجر
العلميىىى  املتاحىىى   وكىىىرل  الىىىدروا املسىىىتفاد  واملمارسىىىا  اجليىىىد   هبىىىد  حتقيىىى  النتيجىىى  احملىىىدد  يف 

 من اتفاق ابر،س؛ ١4ملاد  من ا 3 الفق  
 علىى  ت كىىز أن ،نبغىى  العامليىى  احلصىىيل  اسىىتص   عمليىى  نىىوات  أن علىى  ،شىىدد -١4 
 على  ت كيىزا   تشىمل ال وأهنىا احملى ز  اجلمىاع  التقىدم لتقيىي  ابر،س اتفاق تنفير حصيل  استص  

 وميكىىن سياسىىايت  توجيىى  فيىى  لىىيس احملىى ز  اجلمىىاع  للتقىىدم تنىىاول علىى  وتقىىوم األطىى ا   فىى ادى
 بط ،قىى  ودعىى   عمىىل مىىن بىى  ُ،ضىىطل  مىىا وتعز،ىىز حتىىد،ث يف بىى  ل سرتشىىاد اسىىتصدام  لألطىى ا 
 مىىن الىىدوي التعىىاون لتعز،ىىز وكىىرل   ابر،ىىس اتفىىاق مىىن الصىىل  ذا  لألحكىىام وفقىىا    وطنيىىا   حمىىدد 
 املناخ ؛ العمل أجل

 اسىىتص   عمليىى  جملمىىل واللوجسىىتي  اإلج ائيىى  العناصىى  تنقىىي  يف النظىى  ،قىى ر -١5 
 العامليىىى  احلصىىىيل  السىىىتص   األوىل العمليىىى  بعىىىد املكتسىىىب  اخلىىىرب  إىل اسىىىتنادا   العامليىىى  احلصىىىيل 
 االقتضا ؛ حس  ال حق   والعمليا 
 الف عيىى  واهليئىى  والتكنولوجيىى  العلميىى  للمشىىور  الف عيىى  اهليئىى  رئيسىى  إىل ،طلىى  -١6 
 فى   حتد،ىد على  والعمىل وم ئم   م ن  بط ،ق  العاملي  احلصيل  استص   عملي  تنظي  للتنفير
 يف للنظىىى  ال زمىىى  اخلطىىىوا  واختىىىاذ احملىىى ز  اجلمىىىاع  التقىىىدم تقيىىىي  ،شىىىمل مبىىىا ابملمارسىىى   الىىىتعل 

 متاح ؛ تصب  عندما املدخ  
 بنتىىىائ  فيهىىىا مسرتشىىىد   وطنيىىىا   احملىىىدد  مسىىىامها ا تقىىىدمي إىل األطىىى ا  ،ىىىدعو -١7 
 املتحد ؛ لألم  العام األمني رعا،  حتت خاص  مناسب  يف العاملي   احلصيل  استص   عملي 

 اإلطار،ى  االتفاقيى  إطىار يف ابملوضو  صل  ذا  أخ ى أنشط  تنظي  أبن ،سل  -١8 
 نتائج ؛ وتنفير العاملي  احلصيل  استص   يف ،سه  أن ميكن وخارج 

 مج  املعلوما  والتحضري
 الف عيىى  واهليئىى  والتكنولوجيىى  العلميىى  للمشىىور  الف عيىى  اهليئىى  رئيسىى  إىل ،طلىى  -١9 
 أن م اعىىا  مىى  أدانه  37و 36 الفقىى تني يف إليهىىا املشىىار املىىدخ   بشىى ن نىىدا  إصىىدار للتنفيىىر
 سىىىياق يف فيهىىىا النظىىى  موعىىىد مىىىن األقىىىل علىىى  أشىىىه  ث ثىىى  قبىىىل تقىىىدم أن ،نبغىىى  املىىىدخ   هىىره
 التقين؛ التقيي 

 اسىتص   عمليى ل تحضىريالو  املعلومىا  مجى  عنصى  م حلى  ُتسىتكمل أن ،ق ر -٢0 
 يف املىىدخ   تنىىاول لضىىمان النىىوات  يف النظىى  قبىىل أشىىه  سىىت  أقصىىاه موعىىد يف العامليىى  احلصىىيل 
 النهائ ؛ املوعد بعد فيها ،ُنظ  أن تستدع  حامس  معلوما  تربز مل ما املناس   الوقت

 عمليى  مىدخ   مجيى  إاتحى  اإلنرتنىت ط ،  عن تسهر ل أن األمان  إىل ،طل  -٢١ 
 حلقىى  تىىنظ  وأن املواضىىيعي   اجملىىاال  حبسىى  األطىى ا   مىىن املقدمىى  العامليىى  احلصىىيل  اسىتص  
 بعىىد تُعقىىد املىىدخ    تصىىنيف يف املسىىتصدم  واالفرتاضىىا  املنهجيىىا  لتوضىىي  شىىبكي  دراسىىي 
 التقين؛ التقيي  يف البد  وقبل أع ه ١9 الفق   يف إليها املشار املدخ   لتقدمي النهائ  املوعد
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 مىن املستمد  التقين التقيي  مدخ   أحد  جتمي  يف البد  إىل األمان  ،دعو -٢٢ 
 موعىىىد الفىىى عيتني للهيئتىىىني بىىىدورتني ،سىىىب  موعىىىد يف وذلىىى  أدانه 37 الفقىىى   يف احملىىىدد  املصىىىادر
 النوات ؛ يف النظ 

 إرشىىىىىادا  إطىىىىىار ويف التقىىىىىين  التقيىىىىىي  ألغىىىىى ا  تعىىىىىد أن األمانىىىىى   إىل ،طلىىىىى  -٢3 
 ،ل : ما أع ه  )ج(6 الفق   يف إليهما املشار املتشاركنْي  امليس ْ،ن
 اخلىىرب  م اعىىا  مىى  أدانه  )أ(36 الفقىى   يف املبينىى  املعلومىىا  بشىى ن توليفيىىا   تق ،ىى ا   )أ( 
 التقار، ؛ هره مثل إعداد يف السابق 
 التكيىىف مبجىىال املتصىىل  واألولىىوي  والتجىىار  اجلهىىود حالىى  عىىن توليفيىىا   تق ،ىى ا   ) ( 

  أدانه؛ )ج(36 الفق   يف املبين  املعلوما  أحد  ،وجز
 عنهىىىا تبلىىى  الىىىيت وطنيىىىا   احملىىىدد  للمسىىىامها  اإلمجىىىاي األثىىى  عىىىن توليفيىىىا   تق ،ىىى ا   )ج( 
 أدانه؛ ) (36 الفق   يف املبين  املعلوما  أحد  ،وجز األط ا 
  أدانه؛ )د(36 الفق   يف احملدد  املعلوما  عن توليفيا   تق ، ا   )د( 
 املرسسىىي  الرتتيبىا  مىن وغريهىىا الصىل  ذا  املشىك ل  واملنتىىدي  اهليئىا  ،ىدعو -٢4 
  (٢)خبىىدمتهما املضىىطلع  أو االتفاقيىى   و/أو ابر،ىىس اتفىىاق إطىىار يف العاملىى  الصىىل  ذا  األخىى ى

 يف املبينىى  املعلومىىا  بشىى ن توليفيىىا   تق ،ىى ا   األمانىى   مىىن مبسىىاعد  التقىىين  التقيىىي  أجىىل مىىن تعىىد أن
 خربت ؛ جماال  يف كل  أدانه 36 الفق  

 للتنفيىىر الف عيىى  واهليئىى  والتكنولوجيىى  العلميىى  للمشىىور  الف عيىى  اهليئىى  إىل ،طلىى  -٢5 
 تطلبىىا  وأن العامليىى   احلصىىيل  اسىىتص   بعمليىى  املتعلقىى  املعلومىىا  يف احملتملىى  الثغىى ا  حتىىددا أن

 عنصىى  مل حلىى  النهىىائ  املوعىىد م اعىىا  مىى  إضىىافي   مىىدخ    وجمىىدي   ضىى وري   ذلىى  ،كىىون عنىىدما
 املعلومىىا  يف النظىى  إىل واحلاجىى  العامليىى  احلصىىيل  اسىىتص   عمليىى ل تحضىىريالو  املعلومىىا  مجىى 

 الدوليىىى  احلكوميىىى  اهليئىىى  تقىىىار،  يف احملىىىدد  ابملوضىىىو  الصىىىل  ذا  الثغىىى ا  م اعىىىا  ومىىى  احلامسىىى  
 األجل؛ الطو،ل  وأهداف  ابر،س اتفاق بغ   ،تعل  فيما وأتثريا ا املناو بتغري املعني 
 التقين التقيي 

 للتقيىي  ميكن املتاح  الوقت من فعال  بصور  االستفاد  أجل من أن   إىل ،شري -٢6 
 العاملي ؛ احلصيل  استص   عملي ل تحضريالو  املعلوما  مج  عنص  م  ،تداخل أن التقين

 خمتلف بني الرتابط سيما ال واملواضي   املدخ   مجي  مناقش  ،نبغ  أن  ،ركد -٢7 
 املواضىيعي   اجملىاال  بىني للوقىت متىوازن توز،ى  على  قائمى  ووافيى  ومشوليى  متوازن  بط ،ق  القضاي 

 املتاح ؛ العلمي  املعار  وأفضل اإلنصا  اعتبارا  م اعا  م 

__________ 

 البلىىدان أبقىىل املعىىين اخلىىربا  وف ،ىى  التكيىىف  جلنىى  ،لى : مىىا املشىىكل  واملنتىىدي  اهليئىىا  تشىىمل الىى اهن  الوقىت يف (٢)
 القىدرا   ببنىا  املعنيى  ابر،ىس وجلنى  ابلتمو،ىل  املعنيى  الدائمى  واللجن  ابلتكنولوجيا  املعني  التنفير،  واللجن   منوا  

 اخلىىىربا  وف ،ىىى  املنىىىاو  تغىىىري بتىىى ثريا  امل تبطىىى  واألضىىى ار ابخلسىىىائ  املعنيىىى  الدوليىىى  وارسىىىو آلليىىى  التنفير،ىىى  واللجنىىى 
 احملليى  اجملتمعىا  مبنىرب املعىين التيسىريي العامىل والف ،ى  التصىدي  تىدابري تنفيىر بتى ثري املعىين واملنتدى االستشاري 
 األصلي . والشعو 



FCCC/CP/2018/L.16 

GE.18-21999 6 

 العلميىىى  للمشىىىور  الف عيىىى  اهليئىىى  مىىىن املسىىىدا  املشىىىور  اعتبىىىاره يف واضىىىعا    ،ُسىىىل ر  -٢8 
 الدوليى  احلكوميى  اهليئى  تقييما  أبن  ٢١-أ م/١ املق ر من ١00 ابلفق   عم    (3)والتكنولوجي 

 مىىن املسىتفاد  الىدروا م اعىا  مى  ومتوازنى   فعالى  بط ،قىى  فيهىا ،ُنظى  أن ،نبغى  املنىاو بتغىري املعنيى 
 السابق ؛ التجار 
 املعنيى  الدوليى  احلكوميى  اهليئ  خربا  بني وارحب االستعان  ،نبغ  أبن  أ،ضا   ،ُسل   -٢9 
 العلميىىى  للمشىىىور  الف عيىىى  اهليئىىى  بىىىني جتمىىى  خاصىىى  أنشىىىط  خىىى ل مىىىن واألطىىى ا   املنىىىاو بتغىىىري

 م ك ىز وتقىين علمى  تبىادل إجياد أجل من املناو  بتغري املعني  الدولي  احلكومي  واهليئ  والتكنولوجي 
 بتغىىري املعنيىى  الدوليىى  احلكوميىى  اهليئىى  إصىىدارا  يف الىىوارد  ابالسىىتنتاجا  ،تصىىل فيمىىا للمعلومىىا 

 للمشىور  الف عيى  اهليئى  بىني املشرتك العامل الف ،  استصدام وأبن وشفاف   منفتح  بط ،ق  املناو 
 االتصىال لتعز،ىز ،سىتم  أن ،نبغى  املنىاو بتغىري املعني  الدولي  احلكومي  واهليئ  والتكنولوجي  العلمي 
 العاملي ؛ احلصيل  استص   عملي  سياق يف اهليئتني بني والتنسي 
 وشىىىام    منفتحىىىا  أعىىى ه سىىىيكون  6أن احلىىىوار التقىىىين املشىىىار إليىىى  يف الفقىىى   ،قىىى ر  -30 

والتحىىاور مىى  اهليئىىا  واملنتىىدي  املشىىكل     وسيسىىم  لألطىى ا  ابلعمىىلوتيسىىريي   للجميىى  وشىىفافا  
املضىطلع   وغريها من الرتتيبىا  املرسسىي  األخى ى العاملى  يف إطىار اتفىاق ابر،ىس و/أو االتفاقيى   أو

 خبدمتهما  وكرل  م  اخلربا   والنظ  يف املدخ   املقدم  وتقيي  اجلهود اجلماعي ؛
 احلىىوار نىىوات  إبجيىىاز التقىىين للحىىوار املتشىىاركان امليسىى ان ،ضىىطل  أن أ،ضىىا   ،قىى ر -3١ 
 جمىال كىل  ،شىمل مبىا املتاحى   العلميى  املعىار  وأفضىل اإلنصىا  م اعىا  مى  موجز   تقار،  ضمن

 األبعىاد ومتىداخل شىامل وقىائع  توليىف عىن فض    أع ه  ) (6 الفق   يف إلي  مشار مواضيع 
 التقار، ؛ هلره

 نتىىائ  إجيىىاز التصىىدي تىىدابري تنفيىىر بتىى ثري املعىىين املنتىىدى ،تىىوىل أن كىىرل   ،قىى ر -3٢ 
 مىىىن 34 ابلفقىىى   عمىىى    واملهىىىام  العمىىىل وبىىى انم  الط ائىىى  مىىىن الصىىىل  ذا  للعناصىىى  وفقىىىا   أعمالىىى 
 ؛٢١-أ م/١ املق ر

 النظ  يف النوات 
 فيهىىا تعىى   املسىىتوى رفيعىى  أنشىىط  علىى  سيشىىتمل النىىوات  يف النظىى  أن ،قىى ر -33 
 جلنى  األنشىط  ت أا وأن األط ا   فيها وتنظ  النتائ  تل  آاثر فيها وتناقش التقين التقيي  نتائ 
 اتفىىاق يف األطىى ا  اجتمىىا  بوصىىف  العامىىل األطىى ا  مىىر   ا رائسىى مىىن تتكىىون املسىىتوى رفيعىى 
 للتنفير؛ الف عي  واهليئ  والتكنولوجي  العلمي  للمشور  الف عي  اهليئ  ورئيس  ابر،س

 ،نبغى  العامليى  احلصىيل  اسىتص   عمليى  من العنص  هرا نوات  أن أ،ضا   ،ق ر -34 
 ،ل : ما تستويف أن

 املتعلى  اجلمىاع  التقدم سياق يف والدع  العمل تعز،ز وحتدي  ف   حتدد أن )أ( 
 أعىىى ه  ) (6 الفقىىى   يف إليهىىىا املشىىىار العامليىىى  احلصىىىيل  اسىىىتص   لعمليىىى  املواضىىىيعي  ابجملىىىاال 
 جيد ؛ ممارسا  من ب  ،تصل وما الدوي والتعاون اجليد  واملمارسا  املمكن  التدابري عن فض   

__________ 

(3) FCCC/SBSTA/2016/4    56 الفق. 
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 عىىىىن املنبثقىىىى  التوصىىىىيا  ذلىىىى  يف مبىىىىا ال ئيسىىىىي   السياسىىىىي  ال سىىىىائل تىىىىوجز أن ) ( 
 الدع ؛ وحتسني العمل لتعز،ز أع ه 33 الفق   يف إليها املشار األنشط 
 العامىل األط ا  مر   و،عتمده في  ،نظ  مق ر يف إليها م جعي  إشار    درجتُ  أن )ج( 
 إع ن؛ يف و/أو ابر،س اتفاق يف األط ا  اجتما  بوصف 

 املدخالت مصادر -اثنياا  
 تصى  أن ،نبغى  العاملي  احلصيل  استص   عملي  مدخ   مصادر أن ،ق ر -35 

  أع ه؛ ) (6 الفق   يف إليها املشار املواضيعي  اجملاال  يف
 ستشىىمل العامليىى  احلصىىيل  اسىىتص   عمليىى  مىىدخ   مصىىادر أن أ،ضىىا   ،قىى ر -36 
 ،ل : ما بش ن اجلماع  املستوى عل  معلوما  تناول

 البواليىى  بواسىىط  اإلزالىى  وعمليىىا  املصىىادر مىىن الدفيئىى  غىىازا  انبعىىااث  حالىى  )أ( 
 مىن )أ(7 الفقى   يف إليهىا املشىار املعلومىا  ذلى  يف مبىا األط ا   تتصرها اليت التصفيف وجهود
 ابر،س؛ اتفاق من 4 املاد  من ١9و ١5و 7 والفق ا  ١3 املاد 

 أح زتى  الىري اإلمجىاي والتقىدم وطنيا   احملدد  األط ا  ملسامها  اإلمجاي األث  ) ( 
 يف إليهىىىىىا املشىىىىىار املعلومىىىىىا  ذلىىىىى  يف مبىىىىىا  وطنيىىىىىا   احملىىىىىدد  مسىىىىىامها ا تنفيىىىىىر صىىىىىو  األطىىىىى ا 
 ابر،س؛ اتفاق من ١3 املاد  من ) (7 الفق  

 املعلومىىا  ذلىى  يف مبىىا واألولىىوي   والتجىىار  والىىدع  التكيىىف جهىىود حالىى  )ج( 
 املشىىار والتقىىار،  ابر،ىىس  اتفىىاق مىىن 7 املىىاد  مىىن ١4و ١١و ١0و ٢ الفقىى ا  يف إليهىىا املشىىار
 االتفاق؛ ابر،س من ١3 املاد  من 8 الفق   يف إليها

)ج( مىىىىن ١املشىىىىار إليهىىىىا يف الفقىىىى   التىىىىدفقا  املاليىىىى   مبىىىىا يف ذلىىىى  املعلومىىىىا   )د( 
  ووسىىىىائل التنفيىىىىر والىىىىدع  والتعبئىىىى  وتقىىىىدمي الىىىىدع   مبىىىىا يف ذلىىىى  املعلومىىىىا  املشىىىىار إليهىىىىا ٢ املىىىىاد 
  ١3  واملىىاد  ١١مىىن املىىاد   3  والفقىى   ١0مىىن املىىاد   6  والفقىى   9مىىن املىىاد   6و 4الفقىى تني  يف
و،نبغى  أن ،تضىمن ذلى  معلومىا  مىن أحىد  تقيىي   .من اتفاق ابر،س ١0و 9سيما الفق تني  ال

 وع   عام لفرت  سنتني بش ن تدفقا  التمو،ل املناخ  صادر عن اللجن  الدائم  املعني  ابلتمو،ل؛
 وتيسىى ي  تعىىاو/ أسىىاا علىى  والىىدع   والعمىىل التفىىاه  لتعز،ىىز املبرولىى  اجلهىىود )ه( 

 أدىن إىل منهىىا والتقليىىل املنىىاو لتغىىري الضىىار  رابآلاث امل تبطىى  واألضىى ار اخلسىىائ  بتجنىى  ،تعلىى  فيمىا
 هلا؛ والتصدي حد

 القدرا   وبنا  (4)والتكنولوجيا التمو،ل ثغ ا  ،شمل مبا والتحدي   احلواجز )و( 
  النامي ؛ البلدان تواجهها اليت

__________ 

 يف الىىوارد املقىرتح وفى   ١-  أ م/- املقى ر يف إليهىا املشىار التكنولوجيىىا  آلليى  الىدوري التقيىي  نىوات  ذلى  يف مبىا (4)
 األط ا . ملر   والعش ،ن ال ابع  الدور  أعمال جدول من 4 البند
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 التعىىىاون تعز،ىىىز يف تصىىى  الىىىيت املمكنىىى  والفىىى   والتجىىىار  اجليىىىد  املمارسىىىا  )ز( 
 مىىن ١3 املىىاد  مىىن 5 الفقىى   إطىىار يف املقىىدم الىىدع  وزيد  والتكيىىف  التصفيىىف جمىىاي يف الىىدوي
 ابر،س؛ اتفاق

 يف األطىىىى ا  بىىىى  أبلغىىىىت مىىىىا وفىىىى  اإلنصىىىىا   ذلىىىى  يف مبىىىىا العىىىىدل  اعتبىىىىارا  )ح( 
 ؛وطنيا   احملدد  مسامها ا
 ،ل : ما العاملي  احلصيل  استص   عملي  مدخ   مصادر تشمل أن ،ق ر -37 
 اتفىاق مبوجى  املقدمى  تلى  سيما ال األط ا   من املقدم  والب غا  التقار،  )أ( 
 واالتفاقي ؛ ابر،س

 عمى    املنىاو  بتغىري املعنيى  الدوليى  احلكوميى  اهليئى  عىن الصادر  التقار،  أحد  ) ( 
 ؛٢١-أ م/١ املق ر من 99 ابلفق  

 ؛٢١-أ م/١ املق ر من 99 ابلفق   عم    الف عيتني  اهليئتني تقار،  )ج( 
 األخىى ى املرسسىىي  والرتتيبىىا  الصىىل  ذا  املشىىكل  واملنتىىدي  اهليئىىا  تقىىار،  )د( 

 خبدمتهما؛ املضطلع  أو االتفاقي  و/أو ابر،س اتفاق إطار يف العامل  الصل  ذا 
 أع ه؛ ٢3 الفق   يف إليها واملشار األمان  تعد ها اليت التوليفي  التقار،  )ه( 
 الدوليىىىى  واملنظمىىىا  املتحىىىد  األمىىىى  وكىىىاال  مىىىن الىىىىوارد  الصىىىل  ذا  التقىىىار،  )و( 
 اإلطار، ؛ االتفاقي  لعملي  داعم  تكون أن ،نبغ  اليت األخ ى 
 ال زمى  املىدخ   بش ن ذل  يف مبا األط ا   من املقدم  الطوعي  املعلوما  )ز( 
 العاملي ؛ احلصيل  استص   عملي  إطار يف اإلنصا  اعتبارا  لتناول

 اإلقليمي ؛ واملرسسا  اجملموعا  من املقدم  الصل  ذا  التقار،  )ح( 
 املتمتعى  املنظمىا  ومن األط ا  غري املصلح  أصحا  من املقدم  املعلوما  )ط( 
 اإلطار، ؛ االتفاقي  إطار يف م اق  بصف 

 غىىري القىىوائ  اسىىتكمال إىل والتكنولوجيىى  العلميىى  للمشىىور  الف عيىى  اهليئىى  ،ىىدعو -38 
 مجىى  عنصىى  م حلىى  قبىىل تعقىىدها الىىيت الىىدور  يف أعىى ه 37و 36 الفقىى تني يف الىىوارد  املستفيضىى 
 اجملىاال  م اعىا  مى  االقتضىا   حسى  العامليى   احلصىيل  اسىتص   عملي ل تحضريالو  املعلوما 
 الوطين. املستوى تقار،  من االستفاد  وأمهي  للعملي  املواضيعي 

    


