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 ناالتفاقية اإلطارية بشأ
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٦-١، ليما
  من جدول األعمال املؤقت ٧البند 

سائر واألضرار املرتبطة آلية وارسو الدولية املعنية باخل
   املناخبتأثريات تغري

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٨-١، ليما
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة 
   املناخبتأثريات تغري

ة آللية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضـرار        تقرير اللجنة التنفيذي      
  *املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

  موجز    
اللجنة التنفيذية آللية وارسـو الدوليـة        معلومات عن أعمال      هذا التقرير  ضمنيت  

 املعقود األويل   يف ذلك اجتماعها    مبا ،املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ      
 يف  ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٨ و ١٧ يومي، و ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٥لفترة من   يف ا 

خطة واللجنة التنفيذية   األعضاء املؤقتني املعّينني يف       قائمة بأمساء  ويتضمن أيضاً . بون، أملانيا 
  .عملها األولية ملدة سنتني من أجل تنفيذ مهام آلية وارسو الدولية

  
__________ 

 .للجنة التنفيذيةقُدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد لتقدميها بسبب توقيت انعقاد اجتماع ا  *  
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  مقدمة  -الًأو  

  الوالية  -ألف  
مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدوليـة            أنشأ    -١

تعمل بتوجيه مـن مـؤمتر      اليت س  ،)١(املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ      
يذ مهام آلية وارسو    تقدمي اإلرشادات الالزمة لتنف   من أجل    ،األطراف وتكون مسؤولة أمامه   

  .)٢(الدولية
  :يلي  ماوطلب مؤمتر األطراف إىل اللجنة التنفيذية  -٢

اهليئة الفرعية للمشورة    تقدم تقريراً سنوياً إىل مؤمتر األطراف عن طريق       أن    )أ(  
  ؛)٣(العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، وأن تعّد توصيات حسب االقتضاء

 مهام آلية وارسـو     لها األولية ملدة سنتني من أجل تنفيذ      تضع خطة عم  أن    )ب(  
لُينظر فيها يف الدورة  ،١٨-م أ/٣ من املقرر ٧ و٦مبراعاة املسائل احملددة يف الفقرتني الدولية، 

  .)٤(احلادية واألربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني

  نطاق املذكرة  -باء  
يف ذلك   مبا،٢٠١٤  عاميفالتنفيذية اللجنة  معلومات عن أعمال      هذا التقرير  ضمنيت  -٣

 ١٨ و ١٧ يـومي ، و ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٥ يف الفترة من     املعقود األويل   اجتماعها
 املعّينني يف  األعضاء املؤقتني   قائمة بأمساء  ويتضمن أيضاً .  يف بون، أملانيا   ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول

  .خطة عملها األولية ملدة سنتنيوكذلك  ،اللجنة التنفيذية

اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            -جيم  
  واهليئة الفرعية للتنفيذ

النظر يف  قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ             -٤
حو الـوارد يف املرفـق      خطة العمل األولية اليت وضعتها اللجنة التنفيذية ملدة سنتني، على الن          

__________ 

 .٢، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )١(
 .٥، الفقرة ١٩-م أ/٢مهام آلية وارسو الدولية يف املقرر ترد  )٢(
 .٣، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٣(
 .٩، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٤(
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. زيد من اإلجراءات، حسب االقتـضاء     امل توصيات إىل مؤمتر األطراف الختاذ       تقدميو الثاين،
  .يف املرفق الثاين ةالواردبصيغتها  عملال مؤمتر األطراف خطة قّراللجنة التنفيذية بأن ُيوتوصي 

  ذيةتعيني أعضاء مؤقتني يف اللجنة التنفي: املسائل التنظيمية  -ثانياً  
 أن تتشكل اللجنة التنفيذية، كتدبري      ،١٩-م أ /٢قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٥

مع ضمان متثيل    -مؤقت، من ممثلْين اثنني عن كل واحدة من اهليئات التالية التابعة لالتفاقية             
  : وهي- متوازن بني البلدان املتقدمة األطراف والبلدان النامية األطراف

  ؛جلنة التكيف  )أ(  
  ؛فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  )ب(  
  ؛اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل  )ج(  
  ؛اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  )د(  
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري            )ه(  

  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 رؤساء هذه اهليئـات املنـشأة ونـواب رؤسـائها           من بالتعيينات ة األمان وأُبلغت  -٦
  . يف املرفق األولاملعّينني األعضاءقائمة وترد . شاركنيت املرؤسائها أو

  ٢٠١٤  عامأعمال اللجنة التنفيذية يف  -اًلثثا  

  االجتماع األويل للجنة التنفيذية  -ألف  
ة التنفيذية، بالتشاور مع رئـيس  األمين، دعت ١٩-م أ/٢ من املقرر   ٨عمالً بالفقرة     -٧

اجلزء األول من االجتماع    وُعقد   .االجتماع األويل للجنة التنفيذية   إىل عقد   مؤمتر األطراف،   
 اللجنة  عضوان من شارك يف تيسريه    ت، و ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٥يف بون يف الفترة من      

 إىلباإلضـافة   و. نـوميلني   والـسيد مـايت    مينديسثياغو دي أراوجو    مها السيد   التنفيذية  
 مـن   مراقبـاً ٤٧االجتمـاع  شارك يف هذا اللجنة التنفيذية، مؤقتني يف  أعضاء  ١٠ حضور

املتـصلة بالتـصدي للخـسائر      باألنشطة  األطراف واملنظمات ذات الصلة واجلهات املعنية       
  .)٥(واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

__________ 

 .<unfccc.int/8107>لالطالع على تفاصيل االجتماع األويل، انظر  )٥(
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ألول من االجتمـاع، الواليـات ذات       خالل اجلزء ا  ،  اللجنة التنفيذية واستعرضت    -٨
ناقـشت  و أعاله،) ه-أ(٥ املنشأة اليت وردت يف الفقرة       اخلمساهليئات   الصلة وخطط عمل  

 يف النظر   ت، وشرع  إىل هذه اهليئات    مؤمتر األطراف  اليت أوكلها استراتيجيات إلكمال املهمة    
 فرعيـة  أفرقة إطار يف و لسات عامة ج يف   ةاملناقشدارت  و.  األولية ملدة سنتني   عملاليف خطة   

  .شارك فيها املراقبون بنشاط
 جتميع طائفة متنوعة من العناصر يف جمـاالت         عناجلزء األول من االجتماع     وأسفر    -٩

  إجـراء   باحلاجـة إىل   واعترافاً من اللجنة التنفيذية   . حمددة  أنشطة باإلضافة إىل العمل املمكنة   
 على أمل مارس  / آذار ٢٨ يف   االجتماع تق، عل اختتام األعمال املزيد من املداوالت من أجل      

  .)٦(يف وقت الحقأن ُيستأنف 
وأُتيح أيضاً البث .  مراقبا٢١ًشارك فيه    و ،سبتمرب/ أيلول ١٧ يف   االجتماعاستؤنف  و  -١٠

 مـن املـراقبني،   طائفة عريضة   من أجل تسهيل املشاورات مع      و. االجتماع الشبكي لوقائع 
 شبكة  بتعليقاهتم عرب  اإلدالء غري احلاضرين من   راقبني متكني امل  ترمي إىل  اختذت كذلك تدابري  

 شاورات اللجنة التنفيذية مـع املـراقبني احلاضـرين يف         م  اليت استغرقتها  دةامل طيلةاإلنترنت  
  .االجتماع

 مشروع خطـة العمـل      بتقدمي اجلزء الثاين من االجتماع   وافتتحت اللجنة التنفيذية      -١١
الـصيغة   من املشاورات مع املراقبني هبدف وضـع         املزيدمن أجل إجراء     ة ملدة سنتني  األولي
الشفوية املقدمة من املـراقبني احلاضـرين يف   اإلسهامات وباإلضافة إىل  . طة العمل خل النهائية

ـ  املدىل هبا  من التعليقات     جمموعة ٢٥اللجنة التنفيذية   تلقت  جتماع،  اال واختـتم  . اًإلكتروني
مجيع األعضاء املؤقتني يف اللجنة التنفيذيـة       حبضور   سبتمرب/ أيلول ١٨املستأنف يف   االجتماع  

  .طة العملخل الصيغة النهائية اليت اعتمدت
ثقتـها   للمشاركة النشطة للمراقبني، وأعربت عن       االلجنة التنفيذية تقديره  وجددت    -١٢
  .تنفيذ خطة العمل يف املستقبلل الدعم الذي سيواصلون تقدميهيف 

خالل الفترة الفاصلة بـني اجلـزأين األول والثـاين          أعمال اللجنة التنفيذية      -باء  
  لالجتماع األويل

 نظمـت ،   ملدة سـنتني   عمل األولية الخطة   من أجل ضمان الشفافية يف عملية وضع        -١٣
 ١٢ يف   اًإعالمياً  نشاط ، على هامش الدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني        ،اللجنة التنفيذية 

األعمال  عن   ّدثة، معلومات حم  النشاط  هذا أثناءنة التنفيذية،   وقدمت اللج . ٢٠١٤يونيه  /حزيران
__________ 

 ونتائج املناقشات الـيت دارت يف اجلـزء األول مـن            مبداوالتاملتعلقة  على املزيد من التفاصيل     طالع  لال )٦(
   :، انظر مالحظات امليسرين املتشاركني يف املوقع التايلاالجتماع األويل

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/co-facilitators_note_3_june.pdf>. 
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مشروع خطـة العمـل      اإلسهامات يف  املزيد من    طلبت تقدمي حىت اآلن، و  اليت اضطلعت هبا    
  .)٧(واليتهاإجناز  عملية األولية ملدة سنتني يف إطار

يت تضمنت   ال هذه اإلسهامات من   جمموعة   ١٧، تلقت اللجنة التنفيذية     واستجابة لذلك   -١٤
اللجنـة  وحللـت    .)٨(األنشطةمن املقترحات املتعلقة ب    مقترحاً ١٥٠ يزيد عن   ما يف اجملموع 

وواصلت .  نتائج اجلزء األول من االجتماع األويل      وحيدها مع  هبدف ت  هذه اإلسهامات التنفيذية  
.  بعد  من التحاور  عن طريق  يف ذلك   مبا  الوسائل اإللكترونية،  أعماهلا من خالل  اللجنة التنفيذية   

ـ ن امل و امليـسر  مبـن فـيهم    بعض األعضاء،    اجتمعوباإلضافة إىل ذلك،      ١٦ن، يف   وشاركت
  .سبتمرب/ أيلول١٧ يف جتماعستئناف االال للتحضريسبتمرب /أيلول

  خطة العمل األولية ملدة سنتني اليت وضعتها اللجنة التنفيذية  -جيم  
 التنفيذية خطة عملها األولية     ةللجنا، وضعت   ١٩-م أ /٢ من املقرر    ٩عمالً بالفقرة     -١٥

 ٧ و ٦مبراعاة املسائل احملددة يف الفقرتني       مهام آلية وارسو الدولية،      ملدة سنتني من أجل تنفيذ    
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية    لُينظر فيها يف الدورة احلادية واألربعني ل       ١٨-م أ /٣من املقرر   

 اللجنـة   الـذي أقرتـه    العمل، على النحو     خطةوترد   .والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ   
  .التنفيذية، يف املرفق الثاين

__________ 

 .<http://unfccc.int/ 8410> مات، انظراملتعلقة بطلب تقدمي اإلسهاعلى التفاصيل طالع لال )٧(
 .<http://unfccc.int/ 8422>املتعلقة باإلسهامات الواردة، انظر على التفاصيل طالع لال )٨(
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  املرفق األول

  األعضاء املؤقتون للجنة التنفيذية    
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغـات الوطنيـة   عّينه  (مينديس   دي أراوجو    السيد ثياغو 

  )املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  ) اللجنة الدائمة املعنية بالتمويلعّينته ()١(جيورغ بورستينغالسيد 

  ) جلنة التكيفعّينتها(كريستينا تشان السيدة 
  ) جلنة التكيفعّينتها(خوان هوفمايستر السيد 

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن         عّينها  (السيدة هيالري هوف    
  )يف املرفق األول لالتفاقيةاألطراف غري املدرجة 

  )اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياعّينتها  (كلينسيفيزكرزيستوف السيد 
  )فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًعّينها (التاسي . هبيبيتوا السيدة 

  )فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًعّينها (السيد مايت نوميلني 
  )اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياعّينتها (أوميدي  موسيس جوراالسيد 
  )اللجنة الدائمة املعنية بالتمويلعّينتها (بول هريبرت أكويست كيلي السيد 

  )اللجنة الدائمة املعنية بالتمويلعّينتها  ()٢(ويليميجن فريديغالالسيدة 

__________ 

 ليحل حمل السيدة ويليميجن فريديغـال       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢١ يف   اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل   عّينته   )١(
 .٢٠١٤مايو / أيار٦ت يف اليت استقال

 .٢٠١٤مايو / أيار٦ت يف استقال )٢(



 

 

F
C

C
C

/SB
/2014/4 

G
E

.14-19093 
8  

  املرفق الثاين

 وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطـة        آلليةذية  جنة التنفي  للّ ولية ملدة سنتني  خطة العمل األ      
  ١٩-م أ/٢ و١٨-م أ/٣بتأثريات تغّير املناخ وفقاً للمقررين 

 
وشرائح السكاِن املعرضة أصالً للتـأثر بـسبب عوامـل           للتأثر بوجه خاص،   البلدان النامية املعرضة      يف  تغري املناخ  املترتبة على  الضارة   باآلثارخلسائر واألضرار املرتبطة    ا تؤثر هبا تعزيز فهم الكيفية اليت     : ١ جمال العمل 
رائح، بسبب اإلعاقة، والنظم اإليكولوجية اليت تعتمد عليها هذه الـش           أو إىل أقلية من األقليات     أو االنتماء إىل الشعوب األصلية     أو العمر  أو نوع اجلنس   أو سبل العيش   أو الوضع االجتماعي واالقتصادي    أو كاجلغرافيا

 والكيفية اليت ميكن أن يفيد هبا تنفيذ ُنُهج التصدي للخسائر واألضرار هذه البلدان والشرائح والنظم
 النتائج املتوقعة )أ(اجلدول الزمين اإلرشادي األنشطة

 واهليئات األخرى ذات الصلة املنـشأة        جلنة التكيف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        دعوة  )أ(
 البلدان النامية   يف  من اخلسائر واألضرار   للحد بذل اجلهود الالزمة   النظر يف    إىلالتفاقية  مبوجب ا 
 والنظم اإليكولوجية اليت تعتمد عليها       املعرضة للتأثر   السكان للتأثر بوجه خاص وفئات   املعرضة  

 . النتائج مع اللجنة التنفيذيةوتقاسم،  الفئات، أثناء اضطالع هذه اهليئات بأعماهلاهذه

كـانون   - يوليـه /متوز
 ٢٠١٥ديسمرب /األول

 للتأثر وفئات السكان     خاص وجهالبلدان النامية املعرضة ب   اعتبار موضوع   
من املواضيع املتعددة   والنظم اإليكولوجية اليت تعتمد عليها      املعرضة للتأثر   

  االتفاقيةاألعمال ذات الصلة املضطلع هبا يف إطار اجلوانب، ودجمه يف

 مجيع مراحل تنفيـذ     أثناءيف ذلك النظر      مبا إلجراءات واخلطوات املقبلة،  بشأن ا   توصيات وضع  )ب(
 املترتبة علـى   الضارة   باآلثارملرتبطة  اخلسائر واألضرار   ا هبا   تؤثرخطة العمل هذه يف الكيفية اليت       

 والـنظم  املعرضة للتأثر     السكان للتأثر بوجه خاص وفئات    البلدان النامية املعرضة     يفتغري املناخ   
هنج التـصدي للخـسائر     وضع وتنفيذ   اإليكولوجية اليت تعتمد عليها، والكيفية اليت ميكن هبا         

  هذه الفئات من السكان منهاتستفيدل الضارة النامجة عن تغري املناخ باآلثارواألضرار املرتبطة 

-ينــاير/كــانون الثــاين
  ٢٠١٦يونيه /حزيران

ة يف االعتبار لـدى     قبلاإلجراءات واخلطوات امل  ب أخذ التوصيات املتعلقة  
 جنة التنفيذية إىل مؤمتر األطراف اللالذي تقدمهالتقرير إعداد 

 للتأثر وفئات    خاص وجهالبلدان النامية املعرضة ب    أن يصبح تناول مسألة     
من املواضيع   والنظم اإليكولوجية اليت تعتمد عليها    السكان املعرضة للتأثر    

  ذهاملتعددة اجلوانب، ودجمه يف خطة العمل ه
قدرة البلدان وفئات   يف سياق بناء     ،احملدثة للتحول احلماية االجتماعية والنهج    أدوات  يف ذلك     مبا ، وتعزيز هذه الُنهج   )والتخفيف، والنقل، واالحتجاز   التقييم،(الُنُهج الشاملة إلدارة املخاطر      سني فهم حت: ٢ جمال العمل 

 أقلم على املدى الطويل على الت واجملتمعات احملليةاملعرضة للتأثر السكان 
 النتائج املتوقعة )أ(اجلدول الزمين اإلرشادي األنشطة

يتعلـق    ما يف ذلك   مبا  والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة،     وسائلحتديد ال   )أ(
والـُنهج احملدثـة    من قبيل التأمني واحلماية االجتماعية       واألدوات   السياسات ومعايري البيانات  ب
   من أجل تيسري اإلدارة الشاملة للمخاطر حولللت

 كـانون   - يوليـه /متوز
 ٢٠١٥ديسمرب /األول

 فادةحتديد املمارسات اجليدة والدروس املست
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معرفـة  تعزيز  لتستخدمها احلكومات الوطنية    سنهجيات اليت   املوضع    أو حتديد الثغرات وحتديد    )ب(

  والبيانـات،   املاليـة،  شؤونملسائل املتعلقة بال  يف ذلك ا    مبا هج الشاملة إلدارة املخاطر،   وفهم النُ 
 بـرامج العمـل     يصب يف  ميكن أن   ما وهو وبناء القدرات،    ،والتكنولوجيا، والبيئات التنظيمية  

 حسب االقتضاء الوطنية والعمليات األخرى ذات الصلة،

 كـانون   - يوليـه /متوز
 ٢٠١٥ديسمرب /األول

هج الشاملة   النُ معرفة وفهم تعزيز  الرامية إىل   أو وضع املنهجيات    /حتديد و 
  التخطيط والتنفيذتوجيه عملييتإلدارة املخاطر من أجل 

القنوات الثنائية والقطـاع    و وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية املتعددة األطراف         إشراك  )ج(
ل يف جمـا  هج شاملة إلدارة املخـاطر   اخلاص من أجل حتديد الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز تنفيذ نُ          

  تغري املناخاملترتبة على الضارة باآلثارالتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة 

-ينــاير/كــانون الثــاين
 ٢٠١٦يونيه /حزيران

دثة هج احمل تعزيز فهم الكيفية اليت ميكن هبا إلدارة املخاطر أن تسهم يف النُ           
  للتحول

 التابعـة لالتفاقيـة    املعنيـة    توجيه دعوات إىل اهليئات   و،  ني خرباء تقني  جمموعة  أو إنشاء فريق   )د(
القطاع اخلاص وهيئات اخلـرباء واملبـادرات   مؤسسات ومنظمات األمم املتحدة ذات الصلة و  

 هج والـنُ  اإلدارة الشاملة للمخـاطر    الدعم التقين والتوجيه بشأن      ميكنها تقدمي ذات الصلة اليت    
 ) من خطة العمل هذه٧ و٥العمل جايل  املسائل املتعلقة مبيشمل ذلك ميكن أن(احملدثة للتحول 

 فيذية بوضع االختصاصات واعتمادهااضطالع اللجنة التن عند االقتضاء
 نيالدعم التقنيو جمموعة خرباء لتقدمي التوجيه  أوإنشاء فريق

  ، حسب االقتضاء املالئمةحتديد إجراءات املتابعة عند االقتضاء   حسب االقتضاءإجراءات املتابعة،حتديد   )ه(
 تغري املناخ مع التركيـز      املترتبة على  الضارة   باآلثار هج التصدي للظواهر البطيئة احلدوث املرتبطة     نُباً  ، وحتديد سبل املضي قدم    وتأثرياهتا الظواهر البطيئة احلدوث     خاطر املتعلقة مب   واملعارف تعزيز البيانات : ٣ جمال العمل 

  احملتملة داخل البلدان واملناطقالتأثريات بوجه خاص على
 النتائج املتوقعة )أ(اجلدول الزمين اإلرشادي األنشطة

-ينــاير/كــانون الثــاين  ونطاق اجلهود اليت تبذهلا حالياًظواهر البطيئة احلدوث بال ُتعىن املنظمات اليت إجناز حصر لعمل  )أ(
 ٢٠١٥يونيه /حزيران

  هاجهودو املنظماتحتديد هذه 

تعزيز احلـوار   ل،  اجلهود املبذولة حالياً  ، استناداً إىل    نتعزيز قنوات التعاو    أو نشاءتشجيع على إ  ال  )ب(
وفهم الظواهر البطيئـة     من أجل حتسني وتقاسم وإدارة معرفة        االتساق وأوجه التآزر  ووالتنسيق  
   هج التصدي هلااحلدوث وُن

 كـانون   - يوليـه /متوز
 ٢٠١٥ديسمرب /األول

مات ذات الصلة  املعلووتقاسم التعاون املعنية جبمعقنوات تعزيز   أوإنشاء

  سـبل  تيـسري من أجـل    التعاون مع اللجنة التنفيذية     إىل   واخلرباء    ذات الصلة  دعوة املنظمات   )ج(
الـيت  قواعد البيانات، والتكنولوجيات      أو قنوات التعاون   بوسائل منها  احلصول على املعلومات  

 الـضارة   باآلثـار  لتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة   ل هجُن وإتاحة وضع ،  التأثريات  تتبع تتيح
  الظواهر البطيئة احلدوثفيها  مبا تغري املناخ،املترتبة على

  احلصول على املعلوماتيف جمالتعزيز التعاون  عند االقتضاء

وتأثرياهتـا،    حالة املعرفة الالزمة لفهم الظواهر البطيئة احلدوث       تقييم ووضع توصيات لتحسني     )د(
  قدرة الوكاالت اإلقليميةيف ذلك   مبا،هلاعلى التصدي  والقدرة

   املعارف والقدرات حالةتقييم عند االقتضاء
 األبعاد اإلقليميةمع مراعاة توصيات، وضع 
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 حتديد إجراءات املتابعة عند االقتضاء حتديد إجراءات املتابعة، حسب االقتضاء  )ه(

  غري االقتـصادية   اخلسائر خماطر من أجل احلد من   اً  ، وحتديد سبل املضي قدم     ومعرفة هذه اخلسائر    تغري املناخ  املترتبة على  الضارة   باآلثاررتبطة  اخلسائر غري االقتصادية امل   ب املتعلقة حتسني مستوى البيانات  : ٤ جمال العمل 
   احملتملة داخل املناطقالتأثريات، مع التركيز بشكل خاص على والتصدي هلا

 النتائج املتوقعة )أ(اجلدول الزمين اإلرشادي األنشطة
 دمج التدابري الرامية إىل احلد من خمـاطر         وكيفيهتوعية بطبيعة ومدى اخلسائر غري االقتصادية،       ال  )أ(

 باآلثـار  التصدي للخسائر واألضرار املرتبطـة        شاملة من أجل   جُهاخلسائر غري االقتصادية يف نُ    
 تغري املناخملترتبة على الضارة ا

 كـانون   - يوليـه /متوز
 ٢٠١٥ديسمرب /األول

 اق نشر املعلومات املتعلقة باخلسائر غري االقتصاديةتوسيع نط

واملعارف املتعلقة باحلد مـن     البيانات  توصيات لتحسني   و عداد إسهامات إنشاء فريق خرباء إل     )ب(
 ختطيط  لدى أخذها يف االعتبار  يف ذلك كيفية      مبا ، والتصدي هلا  اطر اخلسائر غري االقتصادية   خم

 تغـري   املترتبة علـى   الضارة   باآلثارللخسائر واألضرار املرتبطة    تصدي  الالزمة لل تدابري  الوإعداد  
 املناخ

كـانون   - يوليـه /متوز
  ٢٠١٥ديسمرب /األول

  عند االقتضاء

  اختصاصات فريق اخلرباء واعتمادهاة بوضع  اللجنة التنفيذياضطالع
  وتوصياتإعداد إسهامات

 والتصدي هلا وتعزيز القدرة على التأقلم معهـا بوسـائل    البطيئة احلدوث القصوى والظواهرالظواهرب واألضرار املرتبطة   للخسائر االستعدادفيما يتعلق ب  والتنسيق  ات  القدراالحتياجات من    فهم   سنيحت: ٥ جمال العمل 
  اإلنعاش وإعادة التأهيلمنها

 النتائج املتوقعة )أ(اجلدول الزمين اإلرشادي األنشطة
إدارة خماطر الكوارث واملنظمات اإلنسانية الدوليـة       ملعنية ب ا  ذات الصلة   الوطنية  املنظمات دعوة  )أ(

بلوغ إدارة شـاملة  هبدف ووالظواهر البطيئة احلدوث، الظواهر القصوى  مع مراعاة وشركائها،  
 :يلي  مبا، إىل االضطالعلمخاطر املناخيةل
سائر واألضرار  اخل هبا من    يتصل  وما لمخاطر املناخية قطرية ل  وإجراء حتليالت    إعداد ' ١'

  تلفةخم تغري املناخ يف قطاعات املترتبة على الضارة باآلثار املرتبطة
 باآلثـار  واألضرار املرتبطـة     اخلسائروقوع  حتديد االحتياجات املؤسسية من أجل منع        ' ٢'

 إدارهتا   أوالتقليل منها  أو تغري املناخاملترتبة علىالضارة 

 - ينـاير /كانون الثـاين  
 ٢٠١٥يونيه /حزيران

املعنيـة    ذات الصلة   الوطنية املنظمات املقدمة من لومات  املعتوثيق ونشر   
  إدارة خماطر الكوارث واملنظمات اإلنسانية الدولية وشركائهاب

  التعاون مع اللجنة التنفيذية لتقييم قـدرة       إىلدعوة املنظمات ذات الصلة على مجيع املستويات          )ب(
 املوجودةاستخدام البيانات واملعارف     ، بوسائل منها   إدارة املخاطر  ونظم  اإلنسانية نظم املساعدة 
 :يلي  ما، لتحقيقذات الصلة

 التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا ' ١'

 - ينـاير /كانون الثـاين  
 ٢٠١٥يونيه /حزيران

 اطر الكوارثخمم إدارة اتقييم قدرة املساعدة اإلنسانية وتوثيق نظ
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  احلد من املخاطراختاذ إجراءات استباقية من أجل ' ٢'

 وإعـادة البنـاء     اإلنعاش بعد  ما  يف مرحلة  أقلم بشكل واضح  زيادة القدرة على الت    ' ٣'
 بعد الكوارث وإعادة التأهيل

) د(٥ النـشاط    بشأن ورقة   إلعداد التعاون مع اللجنة التنفيذية      إىل املؤسسات ذات الصلة     دعوة  )ج(
حتليـل  بعة يف   املتيف ذلك بشأن األساليب       مبا أعاله،) ب(و) أ(٥نشاطني  إىل ال باالستناد  أدناه،  

االحتياجات احملتملة للتأهـب    و  التحديات وضحي قد  ما وهوالسيناريوهات واختبار اإلجهاد،    
  أقلمعن بناء القدرة على الت واالستجابة، فضالً

 - ينـاير /كانون الثـاين  
 ٢٠١٦يونيه /حزيران

واهليئـات  املعلومات لألطراف واهليئات ذات الصلة يف االتفاقيـة   إتاحة  
هبـدف   مثل القمة العاملية للعمل اإلنـساين،        مناسبات األخرى، خالل 

طنية والعمليات األخـرى    ، حسب االقتضاء، يف برامج العمل الو      دجمها
  ذات الصلة

يف ذلـك     مبا حتسني تطبيق هذه املعارف يف عمليات التخطيط الوطنية،       
  لتحليل والتخطيطل  حمّسنةأطروضع دعم 

 اخلـربات   وحيـد تو  أعاله، )ج(٥قة املذكورة يف النشاط     تشاور مع اخلرباء الستعراض الور    ال  )د(
 والدروس املستفادة، وحتديد اجملاالت ذات األولوية من أجل زيادة القدرات واالستثمار

استعراض النتائج، وتوحيد اخلربات والدروس املستفادة، وحتديد اجملاالت         مستمر
  ذات األولوية والتوصيات

 أمناط هجرة البشر وتشردهم وتنقلهم؛ وتطبيق هذا الفهم وهذه اخلربةيف  املناخ تأثريات تغري هبا تؤثراخلربة بشأن الكيفية اليت زيز تعفهم وال سني حت:٦جمال العمل 
 النتائج املتوقعة )أ(اجلدول الزمين اإلرشادي األنشطة

رة والتـشرد   دعوة املنظمات ذات الصلة واخلرباء إىل تقدمي املعلومات العلمية املتعلقـة بـاهلج              )أ(
املتوقعني استناداً إىل التأثريات املناخية وغري املناخية املتوقعة فيما يتصل بفئات السكان املعرضـة              

 للتأثر

 - ينـاير /كانون الثـاين  
 ٢٠١٥يونيه /حزيران

حتسني فهم مسألة اهلجرة والتشرد استناداً إىل معايري علمية سليمة، مبا يف            
تأثر واليت قد تتنقـل بـسبب       ذلك خصائص فئات السكان املعرضة لل     

  عوامل ذات صلة بالتأثريات املترتبة على تغري املناخ
  حتسني الفهم وتعزيز التعاون

إتاحة معلومات مولّفة تشمل املعلومات ذات الصلة والدروس املستفادة         
  واملمارسات اجليدة املستمدة من أنشطة املنظمات واخلرباء

 التعاون مـع اللجنـة      إىلت اخلرباء واملبادرات ذات الصلة       األمم املتحدة وهيئا   نظماتمدعوة    )ب(
التنفيذية من أجل استخالص املعلومات ذات الصلة والدروس املستفادة واملمارسـات اجليـدة            

 األنشطة اليت تضطلع هبامن املستمدة 

 - ينـاير /كانون الثـاين  
 ٢٠١٦يونيه /حزيران

 

كـانون   - يوليـه /متوز حتديد إجراءات املتابعة، حسب االقتضاء  )ج(
 ٢٠١٦ديسمرب /األول

 حتديد إجراءات املتابعة
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تيسري التمويـل يف    من أجل    ملخاطر اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ        اليت تتصدى  املالية   ذات الصلة باألدوات والوسائل   نشر املعلومات   من خالل   تشجيع اإلدارة الشاملة للمخاطر     : ٧ جمال العمل 

: يلـي   مـا  املاليـة األدوات والوسائلهذه وميكن أن تتضمن  .لتهيئة بيئات مواتية الالزمة اجلهود الوطنية   مراعاة، مع   كل منطقة   ويف  من البلدان النامية    للسياسات املعتمدة يف كل بلد     الت اخلسائر واألضرار وفقاً   حا
 الراميـة إىل   تمويل وُنهج ال  ؛ الكوارث سندات مواجهة  و ؛وشهاداهتا  ومتويل الطوارئ؛ والسندات املتعلقة باملناخ     التأمني ضد خماطر الكوارث؛   و ها؛قلونمع تقاسم املخاطر مجاعياً      القدرة على اإلدارة الشاملة للمخاطر    

  )ب(بتكرة أخرىمالية م أدوات ووسائل فضالً عنلتأقلم مع تغري املناخ، ل مالئمة جعل التنمية
 النتائج املتوقعة )أ(اجلدول الزمين اإلرشادي األنشطة

 الثنائية واملتعددة األطراف واملستثمرين من القطاع اخلاص         العامة تشجيع املؤسسات والصناديق    )أ(
عـايري  امل  ويف  يف املـشاريع اإلمنائيـة     التأقلم معهـا   والقدرة على    مراعاة املخاطر املناخية  على  
 االستثمارب  املتعلقةقراراتالو

 - ينـاير /كانون الثـاين  
 ٢٠١٥ونيه ي/حزيران

خاطر مل اليت تتصدى  املالية   باألدوات والوسائل   املتعلقة  والتطوير عمليات البحث   وتعزيز تشجيع  )ب(
   مع تلك العمليات والتنسيق، تغري املناخاملترتبة على الضارة باآلثاراخلسائر واألضرار املرتبطة 

 

 - ينـاير /كانون الثـاين  
 ٢٠١٦يونيه /حزيران

يف تقييمها القادم لفترة الـسنتني وعرضـها       إىل أن تدرج،      اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل    دعوة  )ج(
 ملخـاطر   ىتـصد ت املالية الـيت     دواتمعلومات عن األ  العام لتدفقات التمويل املتعلق باملناخ،      

  تغري املناخاملترتبة على الضارة باآلثاررتبطة اخلسائر واألضرار امل

 - ينـاير /كانون الثـاين  
 ٢٠١٦يونيه /حزيران

  األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي معلومات عن أفضل املمارسات والتحـديات            دعوة  )د(
مـن أجـل     ، على مجيع املستويات   وجودة،األدوات املالية امل  فيما يتصل ب  والدروس املستفادة   

  تغري املناخاملترتبة على الضارة باآلثار اخلسائر واألضرار املرتبطة دي ملخاطرالتص

كـانون   - يوليـه /متوز
  ٢٠١٥ديسمرب /األول

تقـارير  و املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، باب يف علومات شاملة عن طريقم نشر  سبل تيسري  )ه(
اللجنة الدائمـة املعنيـة     ودعوة   ة املوازية، واألنشطإىل مؤمتر األطراف،    املقدمة  اللجنة التنفيذية   

 ملخاطر  اليت تتصدى آلليات املالية    ل ٢٠١٦  عام املنتدى الذي تعقده يف    أن تكرس إىل   بالتمويل
  تغري املناخاملترتبة على الضارة باآلثاراخلسائر واألضرار املرتبطة 

   مستمر

 الثنائيـة واملتعـددة    العامـة  فهم املؤسسات والصناديق  حتسني مستوى 
 الناميـة    املتقدمة والبلـدان   األطراف واملؤسسات املالية اخلاصة والبلدان    

 اإلجراءات املتخـذة   تعزيز   الرامية إىل  األدوات والوسائل املالية  موعة  جمل
بنـاء القـدرات،    تمويل والتكنولوجيـا و   اليف ذلك     مبا ، املقدم والدعم

 تغـري   املترتبة علـى   الضارة   باآلثار للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة   
  املناخ

 

، اجلهـات  وإشراك تلك   إليه االستناد و ، على مجيع املستويات   ،املنظمات ذات الصلة وهيئات اخلرباء من خارج االتفاقية       ، وكذلك   مة العاملة يف إطار االتفاقية     عمل اهليئات وأفرقة اخلرباء القائ     استكمال: ٨ جمال العمل 
  خطة العمل من العناصر املذكورة أعاله بتنفيذ اللجنة التنفيذية يف سياق اضطالعحسب االقتضاء،

 النتائج املتوقعة )أ(إلرشادياجلدول الزمين ا األنشطة
 جلنـة التكيـف،     واليات وخطط عمـل    من قبيل     ذات الصلة  خطط العمل  و والياتحتليل ال   )أ(

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف         و برنامج عمل نريويب،  و
كـانون   - يوليـه /متوز
 ٢٠١٥ديسمرب /األول

حتليل لواليات وخطط عمل اهليئات ذات الـصلة يف االتفاقيـة           إجراء  
 التآزرأوجه  للحوار والتنسيق واالتساق ومداخل ديدحت
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فريق اخلرباء املعين   و ية بالتكنولوجيا،  واللجنة التنفيذية املعن   ،غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

 وجماالت احلوار   روابط هبدف حتديد ال   ، وذلك اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل   ، و بأقل البلدان منواً  
 والتنسيق واالتساق والتآزر

احلـوار والتنـسيق     و  الشراكات ذات الـصلة     لتعزيز طرائق املناسبة الحتديد وإنشاء القنوات و     )ب(
   الدويل واإلقليمي والوطينستويات القطاعني العام واخلاص على املمعواالتساق والتآزر 

كـانون   - يوليـه /متوز
 ٢٠١٦ديسمرب /األول

   مستويات متعددةامة عالقات علىإق

إىل ذلك، من أجل تنفيـذ عمـل اللجنـة            وما ،وأفرقة مواضيعية رباء،  خالنظر يف إنشاء أفرقة       )ج(
 التنفيذية، حسب االقتضاء

  ة بوضع اختصاصات أفرقة اخلرباء واعتمادها اللجنة التنفيذياضطالع مستمر
  ، حسب االقتضاءإىل ذلك  وما، مواضيعيةخرباء وأفرقة أفرقةإنشاء 

  تنفيذ مهام آلية وارسو الدولية  توجيه من أجل مواصلةعمل السنتني هذه خطة نتائج دورته الثانية والعشرين استناداً إىلمخس سنوات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف ملدة تجددة موضع خطة عمل : ٩ جمال العمل

  . اللجنة التنفيذيةوجممل أعمال لترتيب مواعيد اجللسات ويقصد منه أن يشكل أساساً ول أويلهو جدخطة العمل هذه املدرج يف اجلدول الزمين   )أ(
ومرفق التـأمني ضـد      ؛(</http://www.africanriskcapacity.com>)شركة التأمني األفريقية احملدودة الستيعاب املخاطر       : يلي  ما احلصر،  ال املؤسسات واألدوات ذات الصلة اليت جيدر ذكرها، على سبيل املثال          من  )ب(

-http://www.iadb.org/en/topics/natural-disasters/idb-helps-latin>(؛ وبرنامج قروض الطوارئ التابع ملصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة             )</http://www.ccrif.org>(أخطار الكوارث يف منطقة البحر الكارييب       

america-to-develop-natural-disaster-insurance%2C2719.html(       ؛ وصندوق التضامن التابع لالحتاد األورويب)<http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_en.cfm>(     ؛ ومبادرة سندات املنـاخ
)<http://www.climatebonds.net/>(   ؛ ومبــادئ الــسندات اخلــضراء)<http://www.ceres.org/resources/reports/green-bond-principles-2014-voluntary-process-guidelines-for-issuing-green-bonds>( ؛

 ؛ واملوضـوع اخلـاص بـتغري      )<http://siteresources.worldbank.org/EXTDISASTER/Resources/8308420-1357776325692/FONDEN_final_FCMNB.pdf>(املكسيك الوطين ملواجهة الكـوارث       وصندوق
 اهلادئ  ؛ وبرنامج متويل مواجهة أخطار الكوارث والتأمني ضدها يف منطقة احمليط)<http://www.worldbank.org/ida/ida-17-replenishment.html>(ديد السابع عشر ملوارد املؤسسة اإلمنائية الدولية يف التج املناخ

)<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/EXTDISASTER/0%2C%2CcontentMDK:23093927~menuPK:8707838~pagePK:64168445~piPK64168309~ 

theSitePK:8308421,00.html>( ؛ واملرفق العاملي للحد من الكوارث واإلنعاش)<https://www.gfdrr.org/>.(  
         


