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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
 الدورة الحادية واألربعون

  ٤١1٢كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 من جدول األعمال  7البند 

 آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون 

  ٤١1٢كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 جدول األعمال من  1١البند 

 آلية وارسو الدولية المعنية بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ

آليةة وارسةةو الدوليةةة المعنيةةة بالخسةائر واألضةةرار المرتبطةةة بتةةأثيرات تغيةةر   
 المناخ 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسين  
ئة الفرعية للتنفيذ على أن توصيا اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهلي 

بأن يواصل مؤمتر األطراف يف دورته العشرين النظر يف هذذ  اسسذألة، علذى أ ذان الذنا الذوارد يف 
 مرفق هذ  الوثيقة
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 المرفق

 02-/م أ-مشروع المقرر   
 ]إن مؤمتر األطراف،  
 ،11-/م أ18و 18-/م أ3اسقررين  األحكام الواردة يف إذ يعيد تأكيد 

مذذذا تامذذذت بذذذه اللينذذذة التنفيذيذذذة التابعذذذة  ليذذذة وار ذذذو الدوليذذذة اسعنيذذذة با سذذذا ر  يقذذذدر وإذ 
 واألضرار اسرتبطة بتأثريات تغري اسناخ من عمل تصد وضع خطة عملها األوىل لفرتة السنتني،

 ،(1)بتقرير اللينة التنفيذية وإذ حييط علما   

األوليذذذة لفذذذرتة السذذذنتني للينذذذة التنفيذيذذذة التابعذذذة  ليذذذة علذذذى خطذذذة العمذذذل  يوافذذذق -1 
 ؛(٤)وار و الدولية اسعنية با سا ر واألضرار اسرتبطة بتأثريات تغري اسناخ

اسذذدخالت اسفيذذدة اسقدمذذة مذذن األطذذراف واسذذراتبني واسنظمذذات األخذذر    يالحذذ  -٤ 
األوىل لفذذرتة السذذنتني كيذذ م مذذن عمليذذة وذذفافة ووذذاملة وتا مذذة علذذى اسشذذاركة لوضذذع خطذذة العمذذل 

 للينة التنفيذية؛ 
 الوالية واسساملة  

إنشام اللينة التنفيذية التابعذة  ليذة وار ذو الدوليذة اسعنيذة با سذا ر يد كيعيد تأ -3 
واألضذذرار اسرتبطذذة بتذذأثريات تغذذري اسنذذاخ، ليذذة تعمذذل اللينذذة بتوجيذذه مذذن مذذؤمتر األطذذراف وتكذذون 

مذن  5يف تنفيذ مهام آلية وار ذو الدوليذة اسشذار إليهذا يف الفقذرة مسؤولة أمامه، لكي ُيسرتَود هبا 
 ؛11-/م أ٤اسقرر 

 مكررا   3 
وا يف ؤ أن يواصذذل األعءذام اسؤتتذذون انذاليون يف اللينذذة التنفيذيذة مهذذامهم وأن يبذذد ]يقذرر 

تنفيذذذذذ خطذذذذة العمذذذذل لفذذذذرتة السذذذذنتني بينمذذذذا تُنتئذذذذ  اللينذذذذة التنفيذيذذذذة الدا مذذذذة يف موعذذذذد أتصذذذذا  
 ؛[ ٤١15ر/مارن آذا

 اإلبالغ  
الطلذذذ  اسوجذذذه إىل اللينذذذة التنفيذيذذذة لكذذذي تقذذذدإم تقريذذذرا   ذذذنويا  إىل  يذذذدكيُعيذذذد تأ -٢ 

مذذؤمتر األطذذراف عذذن طريذذق اهليئذذة الفرعيذذذة للمشذذورة العلميذذة والتكنولوجيذذة واهليئذذة الفرعيذذة للتنفيذذذذ، 
 وتقدَم توصيات حس  االتتءام؛ 

__________ 

(1) FCCC/SB/2012/4. 
(٤) FCCC/SB/2012/4  ٤اسرفق. 
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 العءوية والتكوين  
يح خربام اللينة التنفيذية استنوعة خذربامم ومعذارفهم األطراف على ترو يشيع -5 

 فيما خيا ا سا ر واألضرار اسرتبطة بتأثريات تغري اسناخ؛ 
عءذذوا  تروذذحهم األطذذراف  X/16أن تتذذألا اللينذذة التنفيذيذذة مذذن  يقذذرر أيءذذا   -6 

هبدف حتقيق متثيل عذادل ومنصذا ضمن جمموعاما أو فئاما التمثيلية وينتئبهم مؤمتر األطراف، 
 ومتوازن على النحو التايل: 

 16اجملموع:    1ا يار رتم   
 عءوان من كل جمموعة من جمموعات األمم استحدة اإلتليمية ا مس؛  )أ( 
 عءو واحد من إحد  الدول اجل رية الصغرية النامية؛  )ب( 
 عءو واحد من أحد أتل البلدان األطراف منوا ؛  )ج( 
عءذذوان مذذن األطذذراف اسدرجذذة يف اسرفذذق األول لالتفاتيذذة )األطذذراف اسدرجذذة يف  )د( 

 اسرفق األول(؛ 
عءذذذوان مذذذن األطذذذراف  ذذذري اسدرجذذذة يف اسرفذذذق األول لالتفاتيذذذة )األطذذذراف  ذذذري  )ه( 

 اسدرجة يف اسرفق األول(؛
 فما فوق  1١: اجملموع   6الفقرة  1البديل   

يذيذذة مذذن نثلذذني  اثنذذني عذذن كذذل واحذذدة مذذن اهليئذذات التاليذذة أن تتشذذكل اللينذذة التنف يقذذرر 
التابعذذذذة لالتفاتيذذذذة، مذذذذع ضذذذذمان متثيذذذذل متذذذذوازن بذذذذني البلذذذذدان استقدمذذذذة األطذذذذراف والبلذذذذدان الناميذذذذة 
األطذذراف، وهذذي: جلنذذة التكيذذا، وفريذذق ا ذذربام اسعذذ  بأتذذل البلذذدان منذذوا ، واللينذذة الدا مذذة اسعنيذذة 

يذذذة اسعنيذذذة بالتكنولوجيذذذا، وفريذذذق ا ذذذربام اال تشذذذار  اسعذذذ  بالبال ذذذات بالتمويذذذل، واللينذذذة التنفيذ
الوطنية اسقدمة من األطراف  ري اسدرجة يف اسرفق األول لالتفاتية؛ وعءو واحد مذن كذل منظمذة 

 من اسنظمات الدولية التالية: حي  ألمسام اسنظمات؛ 
 6الفقرة  ٤البديل   

عءذذذوا مذذذع اسسذذذاواة يف التمثيذذذل بذذذني البلذذذدان  1٤ن أن تتذذذألا اللينذذذة التنفيذيذذذة مذذذ يقذذذرر 
 استقدمة والبلدان النامية؛ 

 األعءام دة واليةم  
أن يشذذذغل األعءذذذام مناصذذذبهم سذذذذدة  ذذذنتني وأن يكونذذذوا مذذذؤهلني للعمذذذذل  يقذذذرر -7 

 سدتني متتاليتني كحد أتصى، وأن تنطبق القواعد التالية: 
وات ويُنتئذ  نصذفهم سذذدة يُنتئذ  نصذا األعءذام يف البدايذة سذذدة ثذال   ذن )أ( 
  نتني؛
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 بعد ذلك، ينتئ  مؤمتر األطراف أعءام لوالية مدما  نتان؛ )ب( 
 يظل األعءام يف مناصبهم إىل أن يُنتئ  من خيلفهم؛ )ج( 

 اهلياكل الفرعية  
8-  

  1ا يار   

وأفرتذذذة للمسذذذاعدة يف تنفيذذذذ عمذذذل اللينذذذة يقذذذرر أن تنشذذذن اللينذذذة التنفيذيذذذة أفرتذذذة خذذذربام  
التنفيذيذذذذة، حسذذذذ  االتتءذذذذام، ويكذذذذون دور هذذذذذ  األفرتذذذذة ا تشذذذذاريا  وتقذذذذدم التقذذذذارير إىل اللينذذذذة 

 التنفيذية؛

  ٤خيار   
أن تنشذذن اللينذذة التنفيذيذذة أفرتذذة خذذربام، وهياكذذل فرعيذذة وأفرتذذة للمسذذاعدة يف تنفيذذذ  يقذرر 

وار ذو الدوليذة، حسذ  االتتءذام، ويكذون دورهذا ا تشذاريا  عمل اللينذة التنفيذيذة ويف تنفيذذ آليذة
وتقذذذدم التقذذذارير إىل اللينذذذة التنفيذيذذذة، وتشذذذمل عءذذذوين مذذذن اللينذذذة التنفيذيذذذة؛ واحذذذد مذذذن ]أحذذذد 
األطذراف اسدرجذة يف اسرفذق األول لالتفاتيذة[ ]أحذد البلذدان استقدمذة األطذراف[ وواحذد مذن ]أحذذد 

 ل لالتفاتية[ ]أحد البلدان استقدمة األطراف[؛ األطراف  ري اسدرجة يف اسرفق األو 

 إىل اللينة التنفيذية إنشام اهليكل الفرعي التايل:  يطل  

مذن  6مرفق تق  سساعدة األطراف يف اختاذ اإلجرامات اسشار إليهذا يف الفقذرة  )أ( 
من  7 الفقرة ، وتوجيه العمل سواجهة ا سا ر واألضرار يف اجملاالت اسذكورة يف18-/م أ3اسقرر 

 اسقرر نفسه؛ 
 ؛  11-/م أ٤من اسقرر  1٢للفقرة  مرفق مايل سساعدة األطراف وفقا   )ب( 

 اختاذ القرارات  
 أن تُذتإئذ ترارات اللينة التنفيذية بتوافق ا رام؛ يقرر -1 
 : حي  ألحكام إضافية[؛ 6/6للفقرة  ٤و 1]يف انتظار حل مسألة البديلني  -1١ 

 ترتيبات الر ا ة  
أن تنتئذذ  اللينذذة التنفيذيذذة  ذذنويا  ر يسذذني مشذذاركني، مذذن بذذني أعءذذا ها  يقذذرر -11 

تصد العمل سدة  نة واحذدة، يكذون أحذدعا عءذوا مذن ]أحذد األطذراف اسدرجذة يف اسرفذق األول 
لالتفاتية[ ]البلذدان استقدمذة األطذراف[ وا خذر عءذوا مذن ]أحذد األطذراف  ذري اسدرجذة يف اسرفذق 

 ]أحد البلدان النامية األطراف[؛  األول لالتفاتية[
 بشأن أحكام أخر  ذات صلة منها ما يلي:  يقرر أيءا   -1٤ 



FCCC/SB/2014/L.8 

5 GE.14-23606 

إذا تغيذذذ  أحذذذد الر يسذذذني اسشذذذاركني أو كالعذذذا عذذذن اجتمذذذاع معذذذني، يتذذذوىل أ   )أ( 
 عءو آخر تعينه اللينة التنفيذية مهام الر يس اسشارك أو ر يس ذلك االجتماع بصفة مؤتتة؛

ر يس اسشذذذارك إ ذذذام مذذذدة واليتذذذه، انتئبذذذت اللينذذذة التنفيذيذذذة إذا تعذذذذر علذذذى الذذذ (ب) 
 بديال  عنه إلكمال مدة تلك الوالية؛

 االجتماعات  
يقذذذرر أن عتمذذذع اللينذذذة التنفيذيذذذة مذذذرتني يف السذذذنة علذذذى األتذذذل، مذذذع االحتفذذذا   -13 

 باسرونة الالزمة لتكييا عدد االجتماعات، حس  االتتءام؛ 
ذيذذة اجتماعهذذا األول يف أتذذرب وتذذت عملذذي أن تعقذذد اللينذذة التنفي يقذذرر أيءذذا   -1٢ 

نكذن بعذذد انتئذذاب أعءذذا ها، اعتبذذارا مذذن الذدورة العشذذرين سذذؤمتر األطذذراف علذذى أال يتيذذاوز ذلذذك 
، وأن تعتمذذذذد نظامهذذذذا الذذذذداخلي يف اجتماعهذذذذا األول وتبذذذذدم يف تنفيذذذذذ خطذذذذة ٤١15آذار/مذذذذارن 

 عملها؛ 
 الشفافية  

ذيذة مفتوحذا يف وجذه اسنظمذات أن يكون حءور اجتماعذات اللينذة التنفي يقرر -15 
اسقبولذذذة بصذذذفة مراتذذذ ، مذذذا ة تقذذذرر اللينذذذة التنفيذيذذذة خذذذالف ذلذذذك، بغيذذذة تشذذذييع متثيذذذل إتليمذذذي 

 متوازن للمراتبني؛ 
أن تتذذذذاا تذذذذرارات ونذذذذواتن اللينذذذذة التنفيذيذذذذة لليمهذذذذور علذذذذى اسوتذذذذع  يقذذذرر أيءذذذذا   -16 

 الشبكي لالتفاتية ما ة تقرر اللينة التنفيذية خالف ذلك؛
 عمللغة   

 أن تكون اللغة اإلنكلي ية لغة عمل اللينة التنفيذية؛ يقرر -17 
 األمانة  

أن تذذذذدعم األمانذذذذة عمذذذذل اللينذذذذة التنفيذيذذذذة وتيسذذذذر ، رهنذذذذا  بوجذذذذود  يقذذذذرر أيءذذذذا   -18 
 .[اسوارد

    


