
(A)   GE.14-23696    061214    061214 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الحادية واألربعون

  4112كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 من جدول األعمال )أ( 8البند 

 المسائل المتعلقة بالعلم واالستعراض
 تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إضافة  

 ورة العلمية والتكنولوجية توصية الهيئة الفرعية للمش  
أوصتتتتي ا يلتتتتة المشعيتتتتة ليم تتتتونو الييميتتتتة والحلانولوجيتتتتة،   دون تتتتا ا اديتتتتة واألن يتتتت ،  

 مب شوع املقشن الحلايل كي ينظش فيه مؤمتش األطشاف وييحلمده   دونته الي شين: 

 02-/م أ-مشروع المقرر   

 ية بتغير المناخ تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعن  
 إن مؤمتش األطشاف، 
 ، 11-/م أ2و 7-/م أ42و 4-/م أ6و 1-/م أ6املقشنات  إىلإذ ي ري  
  حلقشيش الحلقييم اخلامس ليهيلة ا اومية الدولية املينية  حلغري املناخ؛  يشحب -1 
عتتتن تقتتديشه وامحلنانتتته لاتتت  متتن دتتتانكوا   إعتتتداد تقشيتتش الحلقيتتتيم اخلتتتامس  ييتتش  -4 
 اومية الدولية املينية  حلغري املناخ ملا ااموا  ه من عم  تمحلا؛؛ ليهيلة ا 
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 أن تقشيش الحلقيتيم اخلتامس ل ت  أوت  وأمتي تقيتيم لحلغتري املنتاخ حت  ا ن  يسيِّم -1 
 إذ يوفش منظوناً عيمياً وتقنياً واجحلماعياً ااحلصادياً محلااماًل   أن القضايا ذات الصية؛ 

 تتتتتأن تقشيتتتتتش الحلقيتتتتتيم اخلتتتتتامس ي تتتتتا  األ تتتتتا  الييمتتتتتي ليمشيتتتتت  اليامتتتتت   يقتتتتتش -2 
 املخصص امليين مبنهاج ديش ان لييم  امليز؛؛ 

األطتتتشاف   ااتماايتتتة عيتتتة اا تتتحلمادو متتتن املييومتتتات التتتواندو   تقشيتتتش  حيتتت  -2 
 الحلقييم اخلامس   مناا ا م   إطان مجيع  نود جدول األعمال ذات الصية؛ 

ألطشاف عيتة اا تحلمادو، حستب اااحلضتان، متن املييومتات التواندو   ا ي جع -6 
   وضع  يا ا ا الوطنية املحلييقة  حلغري املناخ؛  اخلامس تقشيش الحلقييم
ا يلتتتتتة ا اوميتتتتتة الدوليتتتتتة املينيتتتتة  حلغتتتتتري املنتتتتتاخ إىل اا تتتتتحلمشان   تزويتتتتتد  يتتتتدعو -7 

يمية والحلقنيتة وااجحلماعيتة اااحلصتادية لحلغتري األطشاف  املييومات ذات الصية املحلييقة  اجلوانب الي
 املناخ، مشاعية   ذلك اليم  الذي تنجزه ااتمااية   حتديد منحلجا ا ودونات تقييمها املقبية؛ 

األطتتتشاف عيتتتة مواصتتتية دعتتتم أعمتتتال ا يلتتتة ا اوميتتتة الدوليتتتة املينيتتتة  ي تتتجع -8 
 املناخ.   حلغري

    


