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*1521481*  

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   واألربعون الثالثة الدورة 
   2015 ديسمرب/األول كانون 4-1 باريس، 

 من جدول األعمال 7البند 
 بالخسائر المعنية الدولية وارسو آللية التنفيذية اللجنة تقرير 

  المناخ تغير بتأثيرات المرتبطة واألضرار

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
   واألربعون الثالثة الدورة 
   2015 ديسمرب/األول كانون 4-1 باريس، 

 من جدول األعمال 9البند 
 بالخسائر المعنية الدولية وارسو آللية التنفيذية اللجنة تقرير 

  المناخ تغير بتأثيرات المرتبطة واألضرار    
اللجنرررة التنفيذيرررة آلليرررة وارسرررو الدوليرررة المعنيرررة بالخسرررائر واألضررررار  تقريرررر  

المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ
 

 مشروع استنتاجات منقح مقترح من الرئيسين  
 

 توصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ  
 

كنولوجةــف وائة ــف الة عةــف ل تنةةــر   الــدورة ال ال ــف أوصــا ائة ــف الة عةــف ل ملــورة الل مةــف والت 
واألربلـــك لكـــا منرمـــا رلـــ ويل املنـــ ر التـــاأل لةن ـــ  دةـــد مـــاحل  األ ـــ ا  ويلتمـــد    دور ـــد ا اديـــف 

 واللل ين.
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   21-أ م/- المقرر مشروع 
 

تغيرررر آليرررة وارسرررو الدوليرررة المعنيرررة بالخسرررائر واألضررررار المرتبطرررة بترررأثيرات   
 المناخ
   األ  ا ، ماحل  إن 
باللمــا الــرط   ــ  ت بــد ال فنــف التنةةريــف للةــف وار ــو الدولةــف  ي حــم مــت التنــدي  -1 

امللنةــــف بارســـــار  واألبـــــ ار امل  ب ـــــف بتــــإلياا  يـــــي املنـــــان  امللـــــار إلةرــــا دةمـــــا ي ـــــ  با ـــــم ال فنـــــف 
 التنةةريف( بوصةد خ وة مرمف    ةلةا هر  اللةف؛

 ؛(1 بتن ي  ال فنف التنةةريف ا  ي حم أي  -2 
، أن  نترــ  2015 ، نتةفــف ل تــإخ     لةــك أع ــا  ال فنــف التنةةريــف   عــا ينــ ر -3 

بالنســبف لضع ــا  الــرين  2018 دــ ة أع ــا  ال فنــف ا ــالةك مبااــ ة هبــا اجتماعرــا األول   عــا 
بالنســـبف لضع ـــا  الـــرين حلتـــد  2019 عـــا حلتـــد دـــ تم لســـنتك، ومبااـــ ة هبـــا اجتماعرـــا األول   

 د تم ل الث  نواا؛
، نتةفف لتلديا مـدة ع ـويف أع ـا  ال فنـف التنةةريـف ع ـو النحـو امللـار ين ر أي ا   -4 

أعــال ، أن  نترــ  دــ ة كــا مــن ال رةســك امللــاركك ا ــالةك مبااــ ة هبــا ا جتمــايل  3إلةــد   الةنــ ة 
 ؛2017 األول ل فنف التنةةريف   عا 

التنــد  اوــدود الــرط أحــ ذ    نةةــر خ ــف اللمــا األولةــف ل فنــف  يالحــم مــت الن ــ  -5 
ـــف املمتـــدة لةـــ ة  ـــنتك، بســـبم التـــإخ     ســـمةف األع ـــا  ع ـــو النحـــو امللـــار إلةـــد    (2 التنةةري
 أعال ؛ 3الةن ة 

اا خــالل بـإن ال فنــف التنةةريـف ل ـ  للنـد لاللـف اجتماعـ حيـة  ع مـا  مـت التنـدي  -6 
 ؛(3 2016 عا 

ال فنــف التنةةريــف ع ــو ا تكلــا    ارــ  اللمــا الالذمــف لتنةةــر و يترــا ودنــا   حيــ  -7 
 ؛20-/  أ2و 19-/  أ2ل من رين 
ع ـو إ احـف مـوارد كادةـف لتنةةـر خ ـف عمـا ال فنـف التنةةريـف  أي ـا  األ ـ ا  يلفت  -8 

   بةلف ال موحف ر ف اللما.الوها املنا م، ن  ا  ل األولةف ملدة  نتك بنفاح و 
 

__________ 

  1) FCCC/SB/2015/3. 
 .FCCC/SB/2014/4  د خ ف اللما   امل د  ال اين ل ولةنف  (2  
 .2016اباط/درباي   5إىل  2من املن ر أن  لند ال فنف التنةةريف اجتماعرا األول   الة ة من  (3  


