
 
 FCCC/SB/2015/3  األمــم املتحـدة

 

  

 االتفاقية اإلطارية بشأن
 تغّير المناخ

 
Distr.: General 

17 November 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

011215    021215    GE.15-20141 (A) 

*1520141*  

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة واألربعون

 2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
    من جدول األعمال املؤقت 7 البند 

تقرير اللجنة التنفيذية آلليةة واروةو الدوليةة المعنيةة 
 بتأثيرات تغير المناخبالخسائر واألضرار المرتبطة 

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
    واألربعون الثالثة الدورة 
    2015كانون األول/ديسمرب   4-1 باريس، 
    من جدول األعمال املؤقت 9 البند 

تقرير اللجنة التنفيذية آلليةة واروةو الدوليةة المعنيةة 
   بالخسائر واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ

تقريةةةر اللجنةةةة التنفيذيةةةة ووليةةةة واروةةةو الدوليةةةة المعنيةةةة بالخسةةةائر واألضةةةرار   
   *المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ

 

 موجز 
ــــس   ــــس وار ــــو الدوللــــس املتنل ــــس التنولييــــس التابتــــس  لل يشــــما اــــيا التمليــــل التمــــا الــــيي يةزاــــع اللين

 26إة  24باخلســا ل واألاــلار امللابتــس بتــري اان ا ــا املنــاه ي نــاا جلســتيفا األوة املتمــودة   الوــ ة مــن 
يلــ ت اتلــن وانت ــا   ومنــي انتمــاد الــة اولســس  ويترــمن التمليــل متلومــان عمــا 2015ييلول/ ــبتمرب 

ــــس،  ــــا  ليفــــا املتلومــــان املتتلمــــس  ــــاو واملســــا ا التن لملــــس واتجلا ل يعرــــاا اللينــــس ويعرــــاا م؛تبيفــــا األوا 
 ممدمــس بتو ــلان وخيتــتم جبلســتيفا األوةو وانولــي تموعتيفــا األوللــس مــن األنشــتس الــ.  ــدر  ــا ا؛للــ   

   س والت؛نولوجلس واهللئس الولعلس للتنولي التلمل للمشورة الولعلس اهللئس طليق عن األطلاف مؤمتل إة
__________ 

للينــس التنولييــس  للــس وار ــو الدوللــس  قُــدمت اــيو الو لمــس بتــد املوعــد ايفــدد لتري ــي   االعتبــار نتــا   االجتمــا  األول * 
   ابتس بتري اان ا ا املناهاملتنلس باخلسا ل واألالار املل 
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 المحتويات

 الصوحس الوملان  

 3 8-1                                            ممدمس -يوالا  
 3 2-1                                       الواليس - يل   
 3 3                                   نتاق امليكلة - باا  
اتجــــــــلااان الــــــــ. ي؛ــــــــن ين ات ــــــــياا اهللئــــــــس الولعلــــــــس للمشــــــــورة التلملــــــــس  - جلم  

 3 4                       للتنوليوالت؛نولوجلس واهللئس الولعلس 
 3 8-5                                  ي ا لس متلومان - دال   

 4 13-9                                       املسا ا التن لملس - انلاا  
 4 11-9                                  اتلن األعراا - يل   
 5 13-12                             انت ا  يعراا امل؛تب - باا  

 5 30-14                             2015  عام  التنولييس اللينس يعمال - الثاا   
 5 20-15                         االجتما  األول للينس التنولييس - يل   
 6 30-21      2015انولي  تس عما اللينس التنولييس األوللس ملدة  نتن   عام  - باا  

 9 31                               األطلاف مؤمتل إة ممدمس او لان -رابتاا   
   مل ق

بآ ــــار األعرــــاا املتل نــــون   اللينــــس التنولييــــس  للــــس وار ــــو الدوللــــس املتنلــــس باخلســــا ل واألاــــلار امللابتــــس   
 10                                                  املناه ا ا
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 مقدمة -أوالا  
 

 الوالية -ألف 
 
 للـــس وار ـــو ، ين اتمـــا اللينـــس التنولييـــس 19-/م ي2قـــلر مـــؤمتل األطـــلاف،  وجـــب ممـــلرو  -1

الدوللــس املتنلــس باخلســا ل واألاــلار امللابتــس بتــري اان ا ــا املنــاه ااملشــار إلليفــا  لمــا يلــ  با ــم اللينــس 
ـــسع، عنـــد اوجلـــع  انولـــي ميفـــام اللـــس وار ـــو الدوللـــس، ألـــت اوجلـــع مـــؤمتل األطـــلاف وين ا؛ـــون التنوليي

  ع1امسؤولس يمامع
 طليــــق عـــن، امـــد م ين التنولييــــس اللينـــس إة األطـــلاف مـــؤمتل طلــــب نوســـع، املمـــلر و وجـــب  -2

ع2ااالقتراا حسب ،او لان اتد وين األطلاف مؤمتل إة  نوياا  امليلاا  الولعلتن، اهللئتن
     

  
 نطاق المذكرة -باء 

 
يترمن ايا التمليل متلومان عـن التمـا الـيي يةزاـع اللينـس التنولييـس ي نـاا جلسـتيفا األوة  -3

 ومني انتماد الة اولسس  2015ييلول/ بتمرب  26إة  24املتمودة   الو ة من 
  

ولوجيةةة اإلجةةراءات التةةك يمكةةت أن تتخةةذةا الهيئةةة الفرعيةةة للمشةةورة العلميةةة والتكن -جيم 
 والهيئة الفرعية للتنفيذ

 
 ع واهللئــس الولعلــس للتنولــياملشــورة الولعلــس للمشــورة التلملــس والت؛نولوجلــس االئــس قــد اــود اهللئــس -4
ين ان لا   اـيا التمليـل واو ـلا مـؤمتل األطـلاف بالتنا ـل الـواردة  لـع للت ـي إجـلااان  عالئس التنوليا

 إاا لس، حسب االقتراا 
  

    أواوية معلومات -دال  
 
، إطـــار كــــان؛ون للت؛لـــ   ـــدف اتزيــــز 16-/م ي1ينشـــري مـــؤمتل األطـــلاف،  وجــــب املمـــلر  -5
الت؛ل    إطــار املتتلمــس بــســا ا املالت؛ل ، بســبا منيفــا التتــاون الــدو  و ــ  املتتلمــس بــجــلااان ات

املمـلر نوسـع، بلنـام  عمـا و  اـيا السـلاق، ينشـري مـؤمتل األطـلاف،  وجـب   ع3ااالاواقلس  ثاا متسـماا 
تـــري اان ا ـــا املنـــاه   البلـــدان الناملـــس املتلاـــس ب امللابتـــسلبحـــ  ُ ـــ  التصـــدي لل ســـا ل واألاـــلار 

  ع4ابصوس  ا س لآل ار الرارة لت ا املناه، بو ا ا منيفا حلمان التما ومجاعان اخلرباا
__________ 

  2، الوملة 19-/م ي2اململر  ع1ا 
  3، الوملة 19-/م ي2اململر  ع2ا 
  13، الوملة 16-/م ي1اململر  ع3ا 
  26، الوملة 16-/م ي1اململر  ع4ا 
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دوراـــــع التا ـــــتس عشـــــلة، ، قـــــلر مـــــؤمتل األطـــــلاف ين ينشـــــ ،   18-/م ي3و وجــــب املمـــــلر  -6
الالبـــان مؤ ســـلس مـــن يجـــا التصـــدي لل ســـا ل واألاـــلار امللابتـــس بتـــري اان ا ـــا املنـــاه   البلـــدان 
الناملــس املتلاــس بصــوس  ا ــس لآل ــار الرــارة لت ــا املنــاه، ملاعلــاا   ةلــة النتــا   النا ــئس عــن انولــي 

  ع5ايعالو 5بلنام  التما امليكورة   الوملة 
 تع6ا، ما يل 19-/م ي2لى ةلة، ينشري مؤمتل األطلاف،  وجب مملرو وبنااا ع -7

اللــس وار ــو الدوللــس، اــمن إطــار كــان؛ون للت؛لــ ، مــن يجــا التصــدي لل ســا ل  ايع 
واألاـــلار امللابتـــس بتــــري اان ا ـــا املنـــاه،  ــــا   ةلـــة ال ـــواال املنا لــــس المصـــو  وال ـــواال البتلئــــس 

 و ا س لآل ار الرارة لت ا املناهاس بصوس ،   البلدان الناملس املتل التتور
ا؛ـــون ونـــس انولييـــس  للـــس وار ـــو الدوللـــس اتمـــا ألـــت اوجلـــع مـــؤمتل األطـــلاف و  ا ع 

مــن  5مســؤولس يمامــع لتوجلــع انولــي ميفــام اللــس وار ــو الدوللــس علــى النحــو املشــار إللــع   الومــلة 
 اململر نوسع 

 الئــــس طليــــق عــــن  ــــنوياا  امليــــلاا إللــــع  امــــد م ين التنولييــــس اللينــــس إة األطــــلاف مــــؤمتل وطلـــب  -8
     ع7ااالقتراا حسب او لان، امدم وين التنولي والئس املشورة

  
 تنظيميةالمسائل ال -ثانياا  

 
 عااءاألتعييت  -ألف 

 
يتلـــنيفم األطـــلاف   ع8اعرـــواا  20قـــلر مـــؤمتل األطـــلاف ين ا؛ـــون اللينـــس التنولييـــس مؤلوـــس مـــن  -9

للينـــس التنولييـــس  ـــرباا ان نتمـــ  إلليفـــا، و ـــيع األطـــلاف علـــى اتـــ  اجملموعـــس يو الوئـــس الـــ. ي كـــا  
لــدييفم انــو  اخلــربان واملتــارف ةان الصــلس باخلســا ل واألاــلار امللابتــس بتــري اان ا ــا املنــاه، ا ــية 

بيفم عرـــاا منا ـــاأل  ويشـــ ا 18-/م ي23بـــاململر    االعتبـــار اـــدف التـــواسن بـــن اونســـن عمـــالا 
ــــن متتــــاللتن كحــــد يقصــــى   نصــــ  ويُنت ــــب ملــــدة  ــــنتن وي؛ونــــون مــــؤالن للشــــ لواا ملــــدة واليت

تـد ةلـة، ينت ـب مـؤمتل بو  وع9ا ـنتن ملـدة نصـويفم ويُنت ـب  ـنوان  ـال  ملـدة البدايـس   األعراا
 عراا ملدة  نتن األاألطلاف 

__________ 

  9، الوملة 18-/م ي3اململر  ع5ا 
  2و 1الوملاان  ،19-/م ي2اململر  ع6ا 
  3، الوملة 19-/م ي2اململر  ع7ا 
  5، الوملة 20-/م ي2اململر  ع8ا 
 السنتن والثال   نوان  واليان إ ناد  مل يبل غ بتد إة األمانس 7، الوملة 20-/م ي2اململر  ع9ا 
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والمـــت األمانـــس اتللنــــان مـــن كــــا تموعـــان و ئــــان األطـــلاف متا ــــلاا مـــع األح؛ــــام ةان  -10
     املل ق   املتل نن األعراا قا مس والد ت؛وين اللينس التنولييس  املتتلمس بالصلس 
ـــسلينـــس النتليـــس للتـــري ل   اريكلـــد يعرـــاا وك -11 ، إة ورد 2015  منا ـــبيفم   عـــام  التنوليي

انتيفـــ  ين ، او ـــ  اللينـــس مـــؤمتل األطـــلاف ين يوا ـــق علـــى 2015حزيلان/يونلـــع  11ا ـــل اتلـــن   
 لمــا خيــ   2018الجتمــا  األول للينــس   عــام نتمــاد امبا ــلة قبــا ا رمسلــاا  احلــاللن  يفا ــ ة يعرــا

 2019الجتمــا  األول للينــس   عــام ا نتمــاد ــنتن، ومبا ــلة قبــا ا واليــتيفماألعرــاا الــيين اــدوم 
   ال   نوان واليتيفم لما خي  األعراا اليين ادوم 

  
 انتخاب أعااء المكتب -باء 

 
، انت بــــــت اللينــــــس التنولييــــــس، بتوا ــــــق ا راا، 20-/م ي2مــــــن املمــــــلر  10للومــــــلة  و مــــــاا  -12

لالاواقلـــــسع والســـــلدة  الســـــلدة بلبلتـــــوا إلل؛شـــــن الاا ـــــ  ااألطـــــلاف  ـــــا املدرجـــــس   املل ـــــق األول
ر لســـتن متشــــاركتن للينــــس   ـــاين د ــــوسا ااألطـــلاف املدرجــــس   املل ــــق األول لالاواقلـــسع لــــتتمال

 التنولييس ملدة  نس واحدة 
اللينـــس التنولييـــس املشـــار إللـــع    اعلـــى مـــدة واليـــس يعرـــاإد الـــع يا املمـــ   ونتليـــس للتتـــد -13

ن تن املتشـــاركتاألطـــلاف ين يوا ـــق علـــى انتيفـــاا  ـــ ة الل لســـيعـــالو، او ـــ  اللينـــس مـــؤمتل  11الومـــلة 
  2017الجتما  األول للينس التنولييس   عام نتماد ان مبا لة قبا اتاحلالل

  
    2015أعمال اللجنة التنفيذية فك عام  -ثالثاا   

 
، بــدين اللينــس التنولييــس،   جلســتيفا األوة، انولــي 20-/م ي2مــن املمــلر  13و مــاا للومــلة  -14

  ع10ااألوللس ملدة  نتن تس عمليفا 
  

 االجتماع األول للجنة التنفيذية -ألف 
 

 26إة  24ابادلـــــــت اللينــــــــس التنولييـــــــس،   جلســــــــتيفا األوة املتمـــــــودة   الوــــــــ ة مــــــــن  -15
، اراا بشــرينت رةيــس واوقتــان يعمــال اللينــس التنولييــسو وانولــي  تــس عمليفــا 2015ييلول/ ــبتمرب 

وانولـــي األنشـــتسو وال البـــان املت ـــية لتوتلـــا اللـــس وار ـــو الدوللـــسو واملبـــاد   ملـــدة  ـــنتناألوللـــس 
ــــس    ــــس التنوليي ــــا اللين ــــن يعرــــاا لتمثل ــــة اتل ــــن الــــدوران،  ــــا   ةل التوجليفلــــس للتمــــا  لمــــا ب

 األحدا  اخلارجلس 

__________ 

اُتـا  ييرـاا علـى املوقـع الشـب؛  و   FCCC/SB/2014/4 نتن   املل ق الثـا  مـن الو لمـس  ملدةالد  تس التما األوللس  ع10ا 
  <http://unfccc.int/adaptation/workstreams/loss_and_damage/items/8805.php>التا ت 
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مــن  مــد النوُيجليــت طــوال االجتمــا ،   إطــار جلســان عامــس، مناقشــان روعلــت  ليفــا  -16
املـــلاقبن  وباتاـــا س إة إدالا املـــلاقبن بـــآرا يفم  ـــالل املناقشـــس التامـــس، طُل ـــب إلـــليفم ين  حرـــل مـــن

ـــواردة    تـــس التمـــا األوللـــس  ـــاا، اراااـــم بشـــرين انولـــي تـــاالن التمـــا ايفـــددة ال ملـــدة يمـــدموا،  تل
ثــا، عمــا وبامل  ع11اتن ــل اللينــس   املســريلسل،  ــدف اــو ا مــد  يو ــع مــن ا  ــاق املســتمبللس  ــنتن

ــــس   تموعــــان علــــى اــــام  االجتمــــا  اللمســــ    بتــــ   األعرــــاا  ــــلاد  و/يو بصــــورة  ــــا رمسل
 ، إة جانب ملاقبن ةوي  ربة مواالتلس، تعداد مد الن للمناقشس التامس احلاالن

دعم انولــي  تــس لــ الالسمــسوي ــارن اللينــس التنولييــس إة وجــود حاجــس ملحــس تااحــس املــوارد  -17
 ــنتن بنيــا  و  الوقــت املنا ــب، وةلــة لتحملــق النتــا   املتوقتــس الــ. ي ــنداا  ملــدةوللــس عمليفــا األ

إلليفا مؤمتل األطلاف  ورداا على ي ـئلس األعرـاا بشـرين اـيا املواـو ، قـدمت األمانـس متلومـان ةان 
س األوللـس ا  ـار امل ابـس   امللزانلـس علـى انولـي  تـس عمـا اللينـس التنولييـ مـن مجلتيفـا يمـور بشرين لس 
 وكــيلة ،ع12ا، علـى النحــو املشـار إللــع   التمليـل املتتلــق بالـدورة التشــلين ملـؤمتل األطــلاف ــنتن ملـدة
 دورة  نتن للمداوالن املتتلمس بامللزانلس  بشرين

 
 النظام الداخلك -1 

، ين اتتمـــــد اللينـــــس التنولييـــــس ن اميفـــــا 20-/م ي2قـــــلر مـــــؤمتل األطـــــلاف،  وجـــــب ممـــــلرو  -18
  وبنااا على ةلة، وا مت اللينس التنولييس على ن اميفا الدا ل األول اجتماعيفاالدا ل    

  ع13ا
 

 الترتيبات المتخذة لالجتماع المقبل -2 
ــلن اللينــس التنولييــس بــرين مــؤمتل األطــلاف -19 ين جتتمــع اللينــس  ،20-/م ي2قــلر  وجــب ممــلرو  ،ةك 

التنولييــــس مــــلان علــــى األقــــا   الســــنس، وألــــتوع  لونتيفــــا الالسمــــس لتتــــديا عــــدد االجتماعــــان، حســــب 
األول، قــلرن عمــد اجتماعيفــا  الجتماعيفــاتــد ين الح ــت اللينــس التنولييــس التوقلــت املتــري ل بو   االقترــاا

    2016، وعمد ما ال يما عن  ال س اجتماعان  الل عام 2016الثا   الل اللبع األول من عام 
  2016 باط/ ربايل  5-2ومن اململر عمد االجتما  الثا  للينس التنولييس   الو ة  -20

  
 2015فك عام  ونتيت لمدةتنفيذ خطة عمل اللجنة التنفيذية األولية  -باء 

 
 البارام ان لبدا التما املتتلق  ا يل توا مت اللينس التنولييس على تموعس من  -21

اتزيـز  يفــم التليمــس الــ. اــؤ ل  ــا اخلسـا ل واألاــلار امللابتــس بالتــري اان الرــارة لت ــا  عيا 
املنــاه علــى البلــدان الناملــس املتلاــس بصــوس  ا ــس، و ــلا أ الســ؛ان املتلاــس ي ــالا بســبب ال ــلوف 

__________ 

قـــــــدم امللاقبــــــــون  ــــــــبع ورقــــــــان ارــــــــمنت مــــــــد الن  تلــــــــس متاحــــــــس علــــــــى املوقــــــــع الشــــــــب؛  التــــــــا  لالجتمــــــــا ت  ع11ا 
<http://unfccc.int/9283>  

 اجع 157، الوملة FCCC/CP/2014/10 ع12ا 
  <http://unfccc.int/9215>متا    املوقع الشب؛  التا ت  ع13ا 
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ا  املتلشـــــس، ونـــــو  اوـــــنس، والســـــن، وواـــــع االقتصـــــادي، وي ـــــب-او لا لـــــس، والواـــــع االجتمـــــاع 
ـــن م اتي؛ولوجلـــس الـــ. اتتمـــد علليفـــا، والتليمـــس الـــ.  الشـــتو  األ ـــللس يو األقللـــان يو اتعاقـــس، وال

 وع14اي؛ن  ا لتنولي    ملواجيفس اخلسا ل واألالار ين يولد ايو اويفان
ومــــا  التتــــورالبتلئــــس  املنا لــــس اتزيــــز البلانــــان واملتــــارف املتتلمــــس بري تــــار ال ــــواال ع ا 

امللابتــس  التتــوري اــب علليفــا مــن ا ــار، وألديــد  ــبا املرــ  قــدماا    ــ  التصــدي لل ــواال البتلئــس 
ايفتملــــس دا ــــا البلــــدان  التــــري اانبالتــــري اان الرــــارة لت ــــا املنــــاه مــــع ال كلــــز بشــــ؛ا  ــــا  علــــى 

  ع15اواملناطق
لتتامــا مــع ال؛لانــان التاللــس واالاصــال  ــا، وبــدين اللينــس التنولييــس ييرــاا مناقشــس بشــرين ا -22

 و وف اوا ا التما  لما بن الدوران   ايا الصددت
املن مــــان الوطنلــــس املتنلــــس بــــردارة نــــاطل ال؛ــــوار  واملن مــــان اتنســــانلس الدوللــــس  عيا 

 ، ب لـــس التو ــــا إة إدارةالتتــــورو ـــلكا يفا، ا ـــية   االعتبــــار ال ـــواال المصــــو  وال ـــواال البتلئـــس 
 تع16ا املس للم اطل املتتلمس باملناه

لواـــع وإجـــلاا أللـــلالن  ا ـــس ب؛ـــا بلـــد للم ـــاطل املنا لـــس ومـــا يـــلاب   ـــا مـــن  ‘1‘ 
 الرارة لت ا املناه   نتل  المتاعانو با  ار سا ل ويالار ملابتس 

 با  ــــارلتحديــــد االحتلاجــــان املؤ ســــلس الالسمــــس ملنــــع اخلســــا ل واألاــــلار امللابتــــس  ‘2‘ 
 رارة لت ا املناه يو امللليفا يو إدارهتا بتليمس ي ل وال

املن مـــان واخلـــرباا املتنلـــن لتمـــدم متلومـــان علملـــس عـــن  ـــاال  اهليـــلة والتشـــلد  ع ا 
بـــــع بـــــن الوئـــــان الرـــــتلوس  املتتلمـــــسباملنـــــاه و ـــــا  املتتلمـــــساملتوقتـــــس  ا  ـــــاراملتـــــوقتتن باال ـــــتناد إة 

 وع17االس؛ان من
األطـلاف واملن مــان املتنلــس لتمــدم متلومــان عــن ي رــا املمار ــان، والتحــديان،  عجا 

 تــل اخلســا ل  اتصــد والــدروا املســتوادة مــن األدوان املاللــس الما مــس علــى مجلــع املســتويان الــ. 
  ع18اواألالار امللابتس با  ار الرارة لت ا املناه

مـال مـا بـن الـدوران املتتلمـس بزيـادة الـوع  وباتاا س إة ةلة، يطلمت اللينس التنولييس يع -23
 وكيلة بمنوان التتاون  ،ع19اباخلسا ل واألالار  ا االقتصاديس

__________ 

 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدةمن  تس عما اللينس التنولييس األوللس  1تال التما  ع14ا 
 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدةمن  تس عما اللينس التنولييس األوللس  3تال التما  ع15ا 
 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدة، النشاط ايع، من  تس عما اللينس التنولييس األوللس 5تال التما  ع16ا 
 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدة، النشاط ايع، من  تس عما اللينس التنولييس األوللس 6تال التما  ع17ا 
 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدةعما اللينس التنولييس األوللس ، النشاط ادع، من  تس 7تال التما  ع18ا 
 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدة، النشاط ايع، من  تس عما اللينس التنولييس األوللس 4تال التما  ع19ا 
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الســا عمــا اللينــس التنولييــس، يااحــت األمانــس  ــدف تلســا و ــا ا االاصــال اتل؛ ونلــس ول -24
 واجيفس  ب؛لس مريمونس ونصصس 

التاللـــس املنشـــرية  وجـــب االاواقلـــس    ـــلاق تـــال  ويُقـــلم االاصـــال األو  مـــع اهللئـــان املتنلـــس -25
 ــــنتنت ونـــــس الت؛لــــ ، و ليـــــق اخلـــــرباا  ملـــــدةمـــــن  تــــس عمـــــا اللينــــس التنولييـــــس األوللــــس  1التمــــا 

اال تشــاري املتــل بالبال ــان الوطنلــس املمدمــس مــن األطــلاف  ــا املدرجــس   املل ــق األول لالاواقلــس، 
لينــــــس الدا مــــــس املتنلــــــس بالتمويــــــا، واللينــــــس التنولييــــــس املتنلــــــس ، والو ليــــــق  ــــــرباا يقــــــا البلــــــدان  ــــــواا 

 بالت؛نولوجلا 
ودعـــت اللينـــس التنولييـــس اـــيو اهللئـــان املنشـــرية إة ين ان ـــل، عنـــد االاـــتال  بتمليفـــا،    -26

بيل جيفود هتدف إة  وـ  وجتنـب األاـلار واخلسـا ل بـن البلـدان الناملـس املتلاـس بشـ؛ا  ـا ، 
الســــ؛ان، والـــن م اتي؛ولوجلــــس الــــ. اتتمــــد علليفـــا وين اتما ــــم النتــــا   مــــع والوئـــان الرــــتلوس مــــن 

وطلبــت اللينــس التنولييــس، علــى وجــع التحديــد، ين اشــا اــيو اهللئــان، عمــب   ع20االلينــس التنولييــس
اجتماعيفــا املمبــا و/يو   يقــل  وقــت ا؛ــن عمللــاا، إة الســبا الــ. يتتــزم كــا منيفــا ااباعيفــا أل ــي 

 ايو الدعوة   احلسبان 
لي املــلم كمــا جيــ  التتــوروجيــلي حاللــاا املــلم املن مــان الــ. اتمــا   تــال ال ــواال البتلئــس  -27

 الثــا  االجتمــا و ــتُتا  علــى املوقــع الشــب؛  لالاواقلــس، قبــا انتمــاد   ع21انتــاق اويفــود الــ. ابــيهلا
من مــس مــن اــيو  170للينــس التنولييــس، قاعــدة بلانــان ألتــوي علــى نتــا   املســأ املتتلــق بــريكثل مــن 

  تس التما األوللس من  3املن مان لت؛ون  ثابس إ يفام   موا لس التما   إطار تال التما 
إم؛انلـــس حـــواراا بشـــرين  ،ع22اوبـــدين اللينـــس التنولييـــس، عـــن طليـــق نتلـــ  ي ـــاللب االاصـــال -28

 بن اللينس الدا مس املتنلس بالتمويا واللينس التنولييس، ال  لما   السلاقن التاللنت التتاون
ملتتلـق باملنـاه،  ـدف امللم  ـ ة السـنتن والتـلل التـام املمبلـن لتـد مان التمويـا ا عيا 

إدراج املتلومـــان املتتلمـــس بـــاألدوان املاللـــس الـــ. اتصـــد  مل ـــاطل اخلســـا ل واألاـــلار امللابتـــس با  ـــار 
 وع23االرارة لت ا املناه

الســـا نشـــل متلومـــان  ـــاملس عـــن طليـــق دعـــوة موجيفـــس إة اللينـــس الدا مـــس املتنلـــس  ع ا 
املاللــس الــ. اتصــد  مل ــاطل اخلســا ل واألاــلار لــودوان  2016منتــدااا لتــام  لت صــل بالتمويــا 

  ع24اامللابتس با  ار الرارة لت ا املناه
__________ 

 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدة، النشاط ايع، من  تس عما اللينس التنولييس األوللس 1تال التما  ع20ا 
 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدة، النشاط ايع، من  تس عما اللينس التنولييس األوللس 3تال التما  ع21ا 
 التداول عن بتد والل الس اخلتلس واملشاركس   االجتما  احلادي عشل للينس الدا مس املتنلس بالتمويا  ع22ا 
 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدة، النشاط ادع، من  تس عما اللينس التنولييس األوللس 7تال التما  ع23ا 
 يعالو  14 نتن املشار إلليفا   الوملة  ملدة، النشاط اهع، من  تس التما األوللس 7تال التما  ع24ا 
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  الل ــالس األوة  ،ع25ا،   جلســتيفا احلاديــس عشــلةالدا مــس املتنلــس بالتمويــا ون ــلن اللينــس -29
 28للينــس التنولييــس وقبلــت الــدعوة إة إم؛انلــس التتــاون بــن اللينتــن علــى النحــو املــيكور   الومــلة 

 ة موا لس التما   ايا الصدد إواتتلع اللينس التنولييس يعالو  
تتلمــس بــريمور مــن مجلتيفــا موا ــلس املــداوالن امل الثــا  اجتماعيفــاو ــتموم اللينــس التنولييــس    -30

بال البــان الالسمــس لتوتلــا اللــس وار ــو الدوللــس،  ــا   ةلــة بشــرين املســا ا املتصــلس  ــا يلــ ت الــدعم 
املــــــا  واــــــوا ل املــــــوارد   األمانــــــس لتمــــــا اللينــــــس التنولييــــــسو وإنشــــــاا تموعان/ي لقــــــس بات ــــــارة إة 

اة، لتحســــن  تاللــــس و وطلا ــــق التمــــا،  ــــا   ةلــــة اجملموعــــان الصــــ 8، الومــــلة 20-/م ي2 املمــــلر
وكوــااة اللينـــس التنولييـــسو والســـبا ال؛وللــس با ـــتلتا  التنا ـــل املتصـــلس بواــع  تـــس عمـــا متيـــددة 

 الوا لس بن الدوران  ان نوانو والالبان التما   الو   مدهتا مخس
  

    توصيات مقدمة إلى مؤتمر األطراف -رابعاا   
 
 احلاديس والتشلين ملؤمتل األطلاف  ا يل ت او   اللينس التنولييس الدورة -31

 ور لســــتليفااملوا مــــس علــــى التتــــديالن املتتلمــــس  ــــدة واليــــس يعرــــاا اللينــــس التنولييــــس  عيا 
 يعالوو 13و 11ن، على النحو املبن   الوملان تاملتشارك
اشـــيلع األطـــلاف علـــى إااحـــس املـــوارد لتنولـــي  تـــس عمـــا اللينـــس التنولييـــس األوللـــس  ع ا 

  نتن بنيا  و  الوقت املنا ب، ن لاا للتبلتس التموحس خلتس التما  ملدة

__________ 

ـــــــــــــدن   الوـــــــــــــ ة مـــــــــــــن  ع25ا    للمزيـــــــــــــد مـــــــــــــن املتلومـــــــــــــان، ان ـــــــــــــل 2015اشـــــــــــــلين األول/يكتـــــــــــــوبل  28إة  26ُعم 
<http://unfccc.int/6881>  



 FCCC/SB/2015/3 

 

10/10 GE.15-20141 

 

  مرفقال
األعاةةةةاء المعي نةةةةون فةةةةك اللجنةةةةة التنفيذيةةةةة آلليةةةةة واروةةةةو الدوليةةةةة المعنيةةةةة   

  بالخسائر واألضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ
    لالتفاقية األول المرفق فك المدرجة غير األطراف  -1 

 
    األفريقية الدول 

 السلد  ونلسا  مونزالدسي
 السلد إيدي نلانغ 

 دول وويا والمحيط الهادئ
 ن الاا   شلل؛السلدة بلبلتوا إ

 السلد نور المديل 
 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبك

 السلد ينتونلو كاناا 
 السلد يور لا  لي 

 أقل البلدان نمواا 
 السلد يداو  واريس باربو ا 

 الدول الجزرية الصغيرة النامية
 نا ونللا - السلدة دون بلا

    لالتفاقية األول المرفق فك المدرجة غير األطراف 
 السلدة اما إيسلا 

   السلد كليشنا  اندرا بوديا 
    لالتفاقية األول المرفق فك المدرجة األطراف  -2 

 
 السلدة اللن بلايل 

 السلدة  اين د وسا 
 السلد  واوليد  ون  لملن ن 
 السلد اللمون اويس؛  
 السلدة كارال جورانلة 

 السلدة مونل؛ا كومشلاسية 
 السلد إيلللنغ كوانلولة
 السلد اوماا دي النوا 
 السلدة  الاي  لدياكن 

 السلد كلملو ااكللا 
 


