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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف 
  الدورة التاسعة عشرة

   ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢-١١وارسو، 
  من جدول األعمال ) ب(٣البند 
   اهليئتني الفرعيتني اتقرير

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ

  لية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخآ    

  مقترح من الرئيس    

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

  آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ    
  إن مؤمتر األطراف،  
  إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية،إذ يشري   
  ،١٨-م أ/٣ و١٧-م أ/٧ و١٦-م أ/١ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
مبسامهة استراتيجيات التكيف وإدارة املخاطر يف التـصدي للخـسائر          وإذ يعترف     

  واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، 
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إىل مقرره الذي يقضي بأن يضع يف دورته التاسعة عشرة ترتيبات           وإذ يشري كذلك      
 للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات      ،وظائف وطرائق هلا  دولية،   آلية   منهامؤسسية  

  ، )١(املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة املترتبة على تغري املناختغري املناخ يف البلدان النامية 
طار كـانكون   وفقاً إل  وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار       آليةينشئ    -١  

ي للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر           للتكيف وذلك للتصد  
املعرضة بصفة خاصـة لآلثـار      القصوى والظواهر البطيئة احلدوث يف البلدان النامية         املناخية

ومبا يتمـشى مـع   ) يشار إليها فيما بعد بآلية وارسو الدولية(الضارة املترتبة على تغري املناخ     
   أدناه؛١٥ إىل ٢ يف الفقرات من األحكام الواردة

جلنة تنفيذية آللية وارسو الدولية تعمل بتوجيه من مؤمتر األطـراف           ينشئ    -٢  
   أدناه؛٥وتكون مسؤولة أمامه لتقدمي اإلرشادات الالزمة لتنفيذ املهام املشار إليها يف الفقرة 

ألطراف عـن    إىل اللجنة التنفيذية أن تقدم تقريراً سنوياً إىل مؤمتر ا          يطلب  -٣  
طريق اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، وأن تعد توصيات            

  حسب االقتضاء؛ 
كـل  اثنني عن   ن  ممثلْيمن   ، كتدبري مؤقت  ،اللجنة التنفيذية أن تتشكل    يقرر  -٤  
 بني البلدان املتقدمة     مع ضمان حتقيق متثيل متوازن     ،من اهليئات التالية التابعة لالتفاقية    واحدة  

 جلنة التكيف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         : وهي ،األطراف والبلدان النامية األطراف   
واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل واللجنة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا وفريـق اخلـرباء       

 املدرجـة يف املرفـق األول       االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري        
  لالتفاقية؛
 أن تضطلع آلية وارسو الدولية بالدور احملدد يف االتفاقية املتمثل      يقرر كذلك   -٥  

لتغري املناخ  الضارة  رمي إىل التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار        تج  ُهيف تعزيز تنفيذ نُ   
ذلك باالضطالع جبملة مهـام      على حنوٍ شامل ومتكامل ومتسق و      ١٨-م أ /٣عمالً باملقرر   
  : منها ما يلي

 معرفة وفهم الُنهج الشاملة إلدارة املخاطر إزاء التـصدي للخـسائر            زتعزي  )أ(  
 لتغري املناخ، مبا فيها الظواهر البطيئة احلدوث مـن خـالل            الضارةواألضرار املرتبطة باآلثار    

  :تيسري وتعزيز ما يلي
لُنهج الرامية إىل التصدي للخسائر     العمل على سد الثغرات القائمة يف فهم ا        '١'

اخلربة هبا يف جماالت، منها     يف   لتغري املناخ و   الضارةواألضرار املرتبطة باآلثار    
  ؛ ١٨-م أ/٣من املقرر ) أ(٧اجملاالت املشار إليها يف الفقرة 

__________ 

 .٩، الفقرة ١٨-م أ/٣املقرر  )١(
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مجع البيانات واملعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك البيانات املـصنفة علـى           '٢'
  ا وإدارهتا واستخدامها؛أساس نوع اجلنس وتبادهل

تقدمي عروض عامة عن أفضل املمارسات والتحديات واخلربات والدروس          '٣'
  املستفادة يف جمال األخذ بُنهج التصدي للخسائر واألضرار؛

تعزيز احلوار والتنسيق واالتساق والتآزر بني أصحاب املـصلحة املعنـيني             )ب(  
  : بالقيام مبا يلي

والدور اإلشرايف، حسب مقتـضى     تنسيقي،  االضطالع بالدور القيادي وال    '١'
تقييم وتنفيذ النهج الرامية إىل التصدي      فيما يتعلق ب  مبوجب االتفاقية   احلال،  

 املناخيةللخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ اليت حتدثها الظواهر          
  لتغري املناخ؛الضارة القصوى والظواهر البطيئة احلدوث املرتبطة باآلثار 

يز احلوار والتنسيق واالتساق والتآزر فيما بني مجيع أصحاب املـصلحة           تعز '٢'
املعنيني واملؤسسات واهليئات والعمليات واملبادرات من خارج االتفاقيـة         
هبدف توثيق أواصر التعاون والتعاضد بني األعمال واألنشطة ذات الـصلة           

  ؛)٢(على مجيع املستويات
ـ التمويل   ذلك   اإلجراءات والدعم، مبا يف   النهوض ب   )ج(    وبنـاء   اوالتكنولوجي

لتغري املناخ كيما يتسىن متكـني      الضارة  القدرات للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار       
  :، ويشمل ذلك ما يلي١٨-م أ/٣ من املقرر ٦البلدان من اختاذ إجراءات عمالً بالفقرة 

لخـسائر  تقدمي الدعم التقين والتوجيه بشأن النهج الرامية إىل التـصدي ل           '١'
القصوى  املناخيةواألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر 

  والظواهر البطيئة احلدوث؛ 
تقدمي املعلومات والتوصيات لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف لـدى تقـدمي             '٢'

توجيهاته ذات الصلة باحلد من خماطر التعرض للخسائر واألضرار، وعنـد           
 التصدي للخسائر واألضرار إىل جهات، منها الكيانات التشغيلية         الضرورة،

  لآللية املالية لالتفاقية حسب االقتضاء؛
ـ يشمل التمويل   تيسري تعبئة اخلربات وتأمينها وزيادة الدعم،        '٣'  اوالتكنولوجي

وبناء القدرات من أجل تعزيز النهج القائمة، وعند االقتضاء تيسري وضـع            
تصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغـري       ُنهج إضافية وتنفيذها لل   

  املناخ؛

__________ 

 .إىل املستويات الوطين واإلقليمي والدويل" مجيع املستويات"يشري تعبري  )٢(
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ل عمل اهليئات وأفرقة اخلـرباء      ّمتكون آلية وارسو الدولية آلية تك      أن   يقرر  -٦  
وتستند، فـضالً    ،القائمة العاملة يف إطار االتفاقية وتستند إليها وتشاركها، حسب االقتضاء         

رباء من خارج االتفاقية علـى مجيـع        عمل املنظمات ذات الصلة وهيئات اخل     عن ذلك إىل    
  املستويات؛

ممارسة مهامها احملددة يف    يف إطار    أن تضطلع آلية وارسو الدولية       يقرر أيضاً   -٧  
  : يلي  أعاله جبملة أمور منها ما٥الفقرة 

  تيسري دعم اإلجراءات الرامية إىل التصدي للخسائر واألضرار؛  )أ(  
اليت تضطلع هبا اهليئات القائمة العاملة يف       حتسني تنسيق األعمال ذات الصلة        )ب(  

  إطار االتفاقية؛
  الدعوة إىل عقد اجتماعات اخلرباء وأصحاب املصلحة املعنيني؛  )ج(  
  علومات وجتميعها وحتليلها وتوليفها واستعراضها؛إعداد املتعزيز   )د(  
  توفري التوجيه والدعم يف اجملال التقين؛  )ه(  
املشاركة واإلجراءات  قتضاء، بشأن كيفية تعزيز     تقدمي توصيات، حسب اال     )و(  

يف إطار االتفاقية وخارج إطارها، مبا يف ذلك كيفية تعبئة املوارد واخلـرباء علـى               واالتساق  
  خمتلف املستويات؛

 األمني التنفيذي إىل أن يعقد، بالتشاور مع رئيس مؤمتر األطـراف،            يدعو  -٨  
جلساته مفتوحة أمام    على أن تكون     ٢٠١٤مارس  /آذاراالجتماع األويل للجنة التنفيذية يف      

 وأن يدعو ممثلي املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة اليت    ،بصفة املراقب اجلمعيات املتمتعة   
لديها املهارات الالزمة يف جمال الُنهج الرامية إىل التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار             

  والظواهر البطيئة احلدوث؛القصوى ظواهر اجلوية لتغري املناخ، مبا يف ذلك الالضارة 
لجنة التنفيذية أن تضع خطة عملها األولية ملدة سنتني من أجل           إىل ال  يطلب  -٩  

 أعاله، مبا يف ذلك حتديد اجلدول الزمين لالجتماعات مبراعاة          ٥تنفيذ املهام احملددة يف الفقرة      
 لكي تنظر فيهـا اللجنـة الفرعيـة         ١٨-م أ /٣ من املقرر    ٧ و ٦املسائل احملددة يف الفقرتني     

للمشورة العلمية والتكنولوجية واللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورتيهما احلـاديتني واألربعـني            
  ؛)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة          يطلب    -١٠  
نفيذية واإلجراءات اخلاصة هبا وأن تقدما توصيات عن        للتنفيذ أن تنظرا يف تشكيلة اللجنة الت      

هبدف ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (ذلك لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين         
  استكمال تنظيم اللجنة التنفيذية وإدارهتا؛
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 املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واملؤسسات والعمليـات إىل          يدعو  -١١  
تضاء التدابري الرامية إىل التصدي لتأثريات تغري املناخ واستكشاف أوجـه           أن تدمج عند االق   

الضارة لتغري املناخ،   التآزر وتعزيزها يف سياق التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات          
  سيما يف البلدان النامية األشد تعرضاً للتأثر؛ وال

ملتحـدة وغريهـا مـن       عن طريق األمم ا    ،األطراف إىل العمل  يدعو أيضاً     -١٢  
 تعزيـز   حسب االقتضاء، علـى   املؤسسات ذات الصلة والوكاالت املتخصصة والعمليات،       

االتساق على مجيع املستويات يف النهج املتصلة بالتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار            
  القصوى والظواهر البطيئة احلدوث؛ املناخيةلتغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر الضارة 

 األطراف إىل أن تعزز، وأن تنشئ عند االقتضاء مؤسـسات           يدعو كذلك   -١٣  
وشبكات على املستويني اإلقليمي والوطين، وال سيما يف البلدان النامية األشد تعرضاً للتـأثر              

الصلة الرامية إىل التصدي للخسائر واألضرار علـى حنـوٍ          من أجل تعزيز تنفيذ النهج ذات       
 ويساعد علـى    لتعاون والتنسيق بني أصحاب املصلحة املعنيني     قطري التوجه ويشجع على ا    

  حتسني تدفق املعلومات؛
إىل البلدان املتقدمة األطراف أن توفر للبلـدان الناميـة األطـراف            يطلب    -١٤  

 ومقررات مـؤمتر األطـراف      ١٦-م أ /١التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وفقاً للمقرر       
  األخرى ذات الصلة؛ 

ستعراض آلية وارسو الدولية يف دورته الثانية والعشرين هبدف اعتماد           ا يقرر  -١٥  
   مقرر مناسب بشأن نتائج هذا االستعراض؛

 باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة اليت ستـضطلع           حييط علماً   -١٦  
  هبا األمانة عمالً باألحكام الواردة يف هذا املقرر؛

منها يف هذا املقـرر رهنـاً       املطلوبة  نة باإلجراءات    أن تضطلع األما   يطلب  -١٧  
  .بتوافر املوارد املالية

        


