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  واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ
 الهيئة الفرعية للتنفية
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 املؤقت األعمال جدول من 11 البند
الدوليررة المعنيررة بالخسررا ر اللجنررة التنفيةيررة  ليررة واروررو  تقريررر

  واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ

اللجنررة التنفيةيررة  ليررة واروررو الدوليررة المعنيررة بالخسررا ر واألضرررار  تقريررر  
 *المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ

 موجز  
يغطييه اييلا الر رييير الذمييجن الييلل نةزتيين اليةنييي الرنسوليييي يلوييي وا  ييو الدولوييي املذنوييي  

إىل  2015باخلسائر واألضرا  املرتبطي برأثريات تغري املناخ يف السرتة من كيانو  األول/ييسيمرب 
. ويرضيييمن مذيوميييات عييين املسيييائجن الرنئومويييي والجرائويييي،  يييا يف  لييي  2016نييول/ يييبرمرب 

ت واألحيدا،، وعين ااواكيجن السرعويي اليأ ننشيأجا اليةنيي الرنسولييي. ويقسيي  الر ريير االجرماعا
الضييوع عييي  مييا ح  ريين اليةنييي الرنسوليييي ميين إةييا ات  ئوسييوي وي ييد  مذيومييات تس ييويوي عيين 

__________ 

احملر  يف إطيا  عميجن اليةنيي الرنسولييي يلويي تأخر ت دمي اله الوثو ي كه تقد ج فوها نحد، املذيومات عن الر د   *
 وا  و الدولوي املذنوي باخلسائر واألضرا  املرتبطي برأثريات تغري املناخ.
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الر د  احملر  يف تنسول خطي عميها األولويي ويف تسذويجن الوالييات  ات ال ييي الناعي ي عين امل ير  
مييا يرضييمن الر رييير الطييا  ال عييايل خلطييي الذمييجن اخلمسييوي ليةنييي الرنسوليييي. . ك21-/  ن1

ييواتة م دمييي إىل مييؤعر األطييراي عيين طريييل ااو ييي السرعوييي ليمشييو ة الذيموييي  رييرم الر رييير برٍو وُيق
  .والركنولوجوي وااو ي السرعوي ليرنسول
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

، آلوييي وا  ييو الدولوييي املذنوييي باخلسييائر 19-/  ن2ننشييأ مييؤعر األطييراي،  وجيي  م يير ه  -1
لويي وا  يو الدولويين مين نجيجن واألضرا  املرتبطي برأثريات تغري املنياخ ييقشيا  إلوهيا فوميا يييه با يم آ

الر دل ليرسائر واألضيرا  املرتبطيي بريأثريات تغيري املنياخ،  يا يف  لي  الئيواار املناخويي ال  يو  
 . ن1يوالئواار البطو ي احلدو،، يف البيدا  الناموي املذرضي ب سية خاٍي لآلثا  الضا ة لرغري املناخ

 :ن2يجبميي نمو  منها ما ييه وتنسولاا ملهامها،  ر و  آلوي وا  و الدولوي -2
 توسري يعم الجراعات الراموي إىل الر دل ليرسائر واألضرا ؛ ينن 
حتسييني تنسييول األعمييال  ات ال يييي الييأ تضييطيا قييا ااو ييات ال ائمييي املنشييأة  يبن 

  وج  االتساقوي؛
 ي؛الدعوة إىل ع د اجرماعات اخلرباع  ول ال يي واجلهات ٍاحبي امل يحي املذنو يجن 
 تذزيز إعداي املذيومات وجتموذها وحتيويها وتولوسها وا رذراضها؛ يين 
 توفري الروجون والدعم يف اجملال الر ين؛ ن يا 
وات، حسي  االقرضياع، بشيأ  كوسويي النهيوش باملشيا كي والذميجن وتذزييز  يون  ت دمي تٍو

امليييوا ي واخليييرباع عيييي   ريييييف االتسييياق يف إطيييا  االتساقويييي وخيييا ج إطا ايييا،  يييا يف  ليييي  كوسويييي تذب يييي 
 املسرويات.

وننشيأ ميؤعر األطيراي،  وجي  ال يرا   اتين، اليةنيي الرنسولييي يلويي وا  يو الدولويي املذنويي  -3
باخلسييائر واألضييرا  املرتبطييي برييأثريات تغييري املنيياخ ييقشييا  إلوهييا فومييا ييييه با ييم اليةنييي الرنسوليييين، 

، ن3ينماميين عيين توجويين تنسوييل مهييا  آلوييي وا  ييو الدولويييالييأ  ييرذمجن بروجويين منيين و ييركو  مسييؤولي 
وطييي  مييؤعر األطييراي إىل اليةنييي الرنسوليييي ن  ت ييد  إلويين، عيين طريييل ااو رييني السييرعورني، ت ريييراا 

وات، حس  االقرضاع  . ن4ي نوياا ون  تقذد تٍو
، عيييي  خطيييي الذميييجن األولويييي ليةنيييي 20-/  ن2ووافيييل ميييؤعر األطيييراي،  وجييي  امل ييير   -4

، والييأ تشييمجن جمييال عمييجن يرذيييل بوضييا خطييي عمييجن مرةييدية ن5يالرنسوليييي الييأ عرييد لسييرتة  يينرني
__________ 

  .1، الس رة 19-/  ن2 ن1ي

  .7، الس رة 19-/  ن2 ن2ي

  .2، الس رة 19-/  ن2 ن3ي

  .3، الس رة 19-/  ن2 ن4ي

  .1، الس رة 20-/  ن2 ن5ي
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مخسوي كيه ينئير فوهيا ميؤعر األطيراي يف يو تين الثانويي والذشيرين، و لي  ا يرناياا إىل نريائ  خطيي 
 . ن6يالذمجن األولوي ملواٍيي توجون تنسول مها  آلوي وا  و الدولوي

، إىل اليةنييييي الرنسوليييييي ن  تقنشيييي  21-/  ن1 وجيييي  امل يييير  وطييييي  مييييؤعر األطييييراي،  -5
 : ن7يييه ون  تقضّمن ت ريراا السنول مذيومات عن الر د  احملر  يف  ل  ال دي ما

مركييز لربييايل املذيومييات ميين نجييجن حتويييجن املريياطر يكييو  مسييرويعاا ليمذيومييات  ينن 
 عن الرأمني وحتويجن املراطر؛ 

ٍييوات ترذيييل بيينيقهق  مركاميييي لرةنيي  حيياالت الرشييري فرقييي عمييجن تقذيي  بوضييا تو  يبن 
املرتبطي بايثا  الضا ة لرغري املناخ والر يوجن منهيا قيد  املسيرطاا والر يدل ايا ييقشيا  إلوهيا فوميا يييه 

 با م فرقي الذمجن املذنوي بالرشرين. 

 نطاق المةكرة -باء 
رنسوليييي يف السييرتة ميين  يرضييمن اييلا الر رييير مذيومييات عيين الذمييجن الييلل نةزتيين اليةنييي ال -6

وات اليةني الرنسوليي امل دمي 2016إىل نييول/ برمرب  2015كانو  األول/ييسمرب  ، وعن تٍو
 إىل مؤعر األطراي كه ينئر فوها يف يو تن الثانوي والذشرين. 

اإلجراءات التي يمكن أن تتخةها الهيئة الفرعيرة للمشرورة العلميرة والتكنولوجيرة  -جيم 
 ية للتنفيةوالهيئة الفرع

قد توي ااو ي السرعوي ليمشو ة الذيموي والركنولوجوي ياو ي املشو ةن وااو ي السرعوي ليرنسويل  -7
ياو ي الرنسولن ن  تنئرا يف املذيومات اليوا ية يف ايلا الر ريير. وقيد تيوي ااو ريا ، بوجين اخل يو ، 

وات الوا ية يف الس جن ثانواا  إىل ميؤعر األطيراي ملواٍييي النئير  بياع نينياه وإحالرهيا-النئر يف الرٍو
 فوها، حس  االقرضاع.

المنجررر ات الر يسرررية للجنرررة التنفيةيرررة والتو ررريات المقدمرررة  لررر  مررر تمر  -ثانياا  
 األطراف

 المنج ات الر يسية  -ألف 
ما ح  رن اليةني الرنسوليي من منةزات  ئوسوي يف إطا  تنسول خطي عميها  1يذرش اجلدول  -8

يرذيييل  فومييا 21-/  ن1لسييرتة  يينرني وتسذوييجن الواليييات  ات ال يييي املنبث ييي عيين امل يير   األولوييي املمرييدة
 نعالهن. 2بأ الو  الذمجن الأ  قويت قا آلوي وا  و الدولوي ملما  ي وظائسها يانئر الس رة 

__________ 

  .9، املرفل الثاين، جمال الذمجن FCCC/SB/2014/4 ن6ي

   .50-48، الس رات 21-/  ن1امل ر   ن7ي
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  1اجلدول 
المنجررر ات الر يسرررية للجنرررة التنفيةيرررة  ليرررة وارورررو الدوليرررة المعنيرررة بالخسرررا ر واألضررررار 

 لمرتبطة بتأثيرات تغير المناخ في تنفية خطة عملها األولية الممتدة لفترة ونتينا

 املنةزات الرئوسوي ليةني الرنسوليي الس ات

توسييييري يعييييم الجييييراعات الراموييييي إىل الر ييييدل 
ليرسيييائر واألضيييرا /ت دمي الروجوييين واليييدعم يف 

 اجملال الر ين

  والروجويييين يف اجملييييال الر ييييين إنشيييياع فريييييل خييييرباع ت نوييييني لر ييييدمي الييييدعم
، 2اليا ة الشيياميي ليمريياطر واليينيقهق  احملدتثييي ليرحييول يجمييال الذمييجن  بشييأ 

ينن، النشاط يجنن8النشاط يين، وجمال الذمجن 
 

  يييوات لرحسيييني البوانيييات إنشييياع فرييييل خيييرباع لعيييداي إ يييهامات وتٍو
ايا،  واملذا ي املرذي ي باحلد مين  ياطر اخلسيائر ايري االقر ياييي والر يدل

 ا يف  ل  كوسوي نخلاا يف االعربا  لد  ختطيو  وإعيداي الريدابري الال ميي 
لير دل ليرسائر واألضرا  املرتبطي بايثا  الضا ة املرتتبيي عيي  تغيري املنياخ 

 ، النشاط يجنن8، النشاط يبن، وجمال الذمجن 4يجمال الذمجن 

  يييوات ترذييييل مركاميي لرةني  حياالت الرشيري املرتبطيي بايثيا  الضيا ة لرغيري املنياخ والر يويجن بييينيقهق ة إنشييياع فرقيييي عميييجن تقذييي  لييياالت الرشيييري لوضيييا تٍو
 ن49، الس رة 21-/  ن1منها قد  املسرطاا والر دل اا يامل ر  

  وضييييييا ال ييييييوغي النهائوييييييي لو قييييييي مسااوموييييييي بذنييييييوا   مركييييييز لربييييييايل
املذيوميييات مييين نجيييجن حتوييييجن املرييياطر ،  يييا يشيييمجن حتدييييد إطيييا   ميييين 

الق منرد  عي  النرتنت قبجن انذ اي الدو ة الثالثي والذشرين ملؤعر لط
 األطراي، و ل  بطري ية تذاونوي ما اجلهات ٍاحبي امل يحي املذنوي

حتسييييييني تنسييييييول األعمييييييال  ات ال يييييييي الييييييأ 
تضيييطيا قيييا ااو يييات ال ائميييي املنشيييأة  وجييي  

 االتساقوي 

 دو، يف إطيييييا  تشيييييةوا املواضيييييوا املر ييييييي بيييييالئواار البطو يييييي احلييييي
جييييدول األعميييييال البحثيييييه مييييين خييييالل   يييييالي توجييييين إىل  ئيييييو  او يييييي 
 ن.8، النشاط يبن، وجمال الذمجن 3البحثه الثامن يجمال الذمجن املشو ة، واحلوا  البحثه او ي املشو ة، ومي  ني يقذرضا   نا بي احلوا  

  فييرق قنييوات االت ييال مييا جلنييي الركوييف وفريييل اخلييرباع اال رشييا ل
اخلييرباع املذييين بأقييجن البيييدا  لييواا واليةنييي الدائمييي املذنوييي بالرمويييجن وفريييل 

واليةني الرنسوليي املذنوي بالركنولوجوا بغوي إيماج مراعاة البيدا  النامويي 
ملذرضيييييي ليريييييأثر بوجييييينة خيييييا  وف يييييات السيييييكا  املذرضيييييي ليريييييأثر واليييييينئم ا

لنشياط ينن، ، ا1اليكولوجوي الأ تذرمد عيوها اله الس يات يجميال الذميجن 
ن، و ليي  يف  ييواق  ريييف األعمييال  ات ال يييي الييأ 8وجمييال الذمييجن 

 يقضطيا قا  وج  االتساقوي

   إي اج النئر يف ال كوك املالوي لير دل ملراطر اخلسائر واألضرا
يف إطييا  الذمييجن الييلل ت ييو  بيين اليةنييي الدائمييي املذنوييي بالرمويييجن،  ييا يف 

املذنويييي بالرموييييجن وت ويييوم فيييرتة   لييي  يف  يييواق منريييد  اليةنيييي الدائميييي
السنرني اللل يرضمن ا رذراضاا عاماا لردف ات الرمويجن املرذيل باملنياخ 

 ن8ن، وجمال الذمجن  ، النشاط يجن والنشاط يا7يجمال الذمجن 

  إي اج النئيييير يف مييييد  نزوييييي تذزيييييز فهييييم الركنولوجوييييات الييييأ تسييييمق
الرنسوليييييي املذنوييييي بر يييييو  نو جتنيييي  اخلسييييائر واألضييييرا  يف عمييييجن اليةنييييي 

بالركنولوجوا الأ طيبت إىل فرقرها الذاميي املذنوي بال ضايا الناع ي والشاميي 
 ن8ا ركشاي مداخجن لزياية الرذاو  بني اليةنرني يجمال الذمجن 
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 املنةزات الرئوسوي ليةني الرنسوليي الس ات

  حتديييد ميييداخجن ليحيييوا  والرنسييول واالتسييياق والرييي    باال يييرناي إىل
ال ييييييي املنشيييييأة  والييييييات ااو يييييات ونفرقيييييي اخليييييرباع وبيييييرام  الذميييييجن  ات

 وجييي  االتساقويييي وإىل األنشيييطي اليييأ ت يييو  عيوهيييا خقطييي  عميييجن ايييله 
 ، النشاط ينن والنشاط يبنن8ااو ات واألفرقي والربام  يجمال الذمجن 

الييييييدعوة إىل ع ييييييد اجرماعييييييات ليرييييييرباع  ول 
 ال يي واجلهات ٍاحبي امل يحي املذنوي 

  وممثييني عين منئميات اجرماا ت ين جيما خيرباع وطنويني وإقيومويني
يولويييي واألميييم املرحييييدة واألو ييياط األكاييوييييي ال يييررال  املذيومييييات 
 ات ال ييييييي واليييييد و  املسيييييرساية واملما  يييييات اجلويييييدة بشيييييأ  ااةيييييرة 

 ، النشاط يبنن6والرشري وتن جن البشر يجمال الذمجن 

  يبنر اييي الأ جير  حتدييداا مين قبيجن يف و قيي ت نويياخلسائر اري االقاجرمييياا جيييانك يقشيييرك فوييين خيييرباع مييين ال طاعيييات الرئوسيييوي لرنييياول 
 ، النشاط يننن4يجمال الذمجن 

  االجرميييياا األول لسريييييل اخلييييرباع املذييييين باخلسييييائر اييييري االقر يييياييي
 ، النشاط يبنن4يجمال الذمجن 

  يجنقر ييييياييي، وت يييييدير املرييييياطرالبطو يييييي احليييييدو،، واخلسيييييائر ايييييري االإحاطات إعالموي يق دمها اخلرباع بشيأ  املواضيوا املر ييي بيالئواار ،
وال ييييييكوك واأليوات املالوييييييي، واملسيييييياعدة النسييييييانوي، و ليييييي  خييييييالل 

 االجرماعات الذاييي ليةني الرنسوليي

تذزييييييز إعييييييداي املذيوميييييات وجتموذهييييييا وحتيويهييييييا 
 وتولوسها وا رذراضها

  إنشاع قاعدة بوانات عي  النرتنت ترضمن املذيومات  ات ال يي
منئمي تذمجن عي  ي ا ي الئواار البطو ي  160 خب و  ما يربو عي 

احلدو،، بالضيافي إىل مذيوميات عين نطياق اجلهيوي اليأ تبيلاا حالوياا 
 ، النشاط يننن3يجمال الذمجن 

   و قي مذيومات بشأ  املما  يات السقضيي ، والرحيديات، واليد و
املسيرساية فوميا يرذييل بال يكوك املالوييي املوجيوية عيي  وويا املسييرويات 

 ، النشاط يينن7ال الذمجن يجم

  الر ائجن الرئوسوي فوما يرذيل بال يكوك واأليوات املالويي املر  يي
لير دل ملراطر اخلسائر واألضرا  يف  واق اليا ة الشاميي ليمراطر 

 ، األنشطي ينن ويبن ويينن7يجمال الذمجن 

  ملكرة موجزة عن االجرماا اجلانك بشأ  اخلسائر اري االقر ياييي
 ، النشاط يننن4يجمال الذمجن ومحيي ٍو  

  تولويييف نول ليمذيوميييات واملما  يييات اجلويييدة واليييد و  املسيييرساية
، النشيييياط ينن 6بشييييأ  ااةييييرة والرشييييري وتن ييييجن البشيييير يجمييييال الذمييييجن 

 والنشاط يبنن 

  2اجملموعييي األولوييي لييينيقهق  الشيياميي ليا ة املريياطر يجمييال الذمييجن ،
 النشاط يننن

يييييوات، حسييييي  االقرضييييي اع، بشيييييأ   ت يييييدمي تٍو
كوسويييي تذزييييز املشيييا كي والجيييراعات واالتسييياق 
يف إطا  االتساقوي وخا ج إطا ايا،  يا يف  لي   
كوسوييييييي تذب ييييييي املييييييوا ي واخلييييييرباع عييييييي   ريييييييف 

 املسرويات

  باع من الا الر رير -الس جن ثانواا 

  وضييييا مشييييروا إ ييييهامات نول، ملزيييييد النئيييير فويييين ميييين قتبييييجن اليةنييييي
 بيييييي فومييييا يرذييييل بالكوسوييييي اليييأ تييييؤثر قييييا الرنسولييييي، بشييييأ  اخلطيييوات امل

اخلسييييائر واألضييييرا  املرتبطييييي بايثييييا  الضييييا ة املرتتبييييي عييييي  تغييييري املنيييياخ يف 
البيدا  الناموي املذرضي ليرأثر بوجنة خا  وف ات السكا  املذرضيي ليريأثر 
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 املنةزات الرئوسوي ليةني الرنسوليي الس ات

والييينقئم اليكولوجويييي اليييأ تذرميييد عيوهيييا، والكوسويييي اليييأ يكييين قيييا وضيييا 
الر ييدل ليرسييائر واألضييرا  املرتبطييي بايثييا  الضييا ة املرتتبييي وتنسوييل نيقهقيي  

، 1تغيييري املنييياخ لرسيييرسود منهيييا ايييله الس يييات مييين السيييكا  يجميييال الذميييجن 
 النشاط يبنن

  بدع عميوي، ملواٍيي النئر فوها من قتبجن اليةني الرنسوليي، من نججن
يييوات لرحسيييني حاليييي املذرفيييي الال ميييي لسهيييم الئيييواار  ت ويييوم ووضيييا تٍو

و ي احلدو، وتأثرياجا، وال د ة عي  الر دل اا،  ا يف  ل  قد ة البط
الوكيييياالت القيومويييييي، فضيييييالا عييييين حتدييييييد إجيييييراعات املرابذيييييي، حسييييي  

 نن ، النشاط يين والنشاط يا3االقرضاع يجمال الذمجن 

  حتديد ال ضايا املر ييي باخلسيائر ايري االقر ياييي كيه يواٍيجن فرييل
، 4االقر يييياييي مناقشييييرها يجمييييال الذمييييجن  اخلييييرباع املذييييين باخلسييييائر اييييري
 النشاط ينن والنشاط يبنن 

  يوات بشيأ  ااةيرة والرشيري وتن يجن جمموعي نولوي مين مشيا يا الرٍو
البشر، ملواٍيي النئر فوها يف إطا  الذمجن امل بجن ليةني الرنسوليي يجمال 

 ، النشاط يبنن6الذمجن 

املمريدة لسيرتة ليةنيي الرنسولييي األولويي ذميجن التي  املبوَّني يف خطيي  إىل تشري جماالت الذمجن اله ينن
 ، املرفل الثاين.FCCC/SB/2014/4 نرني كما تري يف الوثو ي 

 .<http://unfccc.int/9548>انئر  يبن
 .FCCC/TP/2013/2 يجن

 التو يات المقدمة  ل  م تمر األطراف -باء 
، عييي  2016اتس ييت اليةنييي الرنسوليييي، ا ييرناياا إىل الذمييجن الييلل اضييطيذت بيين يف عييا   -9

ييوات الرالويي إىل ميؤعر األطييراي كيه ينئيير  ن  حتويجن، مين خييالل او يي املشيو ة واو ييي الرنسويل، الرٍو
 فوها. وقد يرا  مؤعر األطراي يف ال وا   ا ييه: 

سولييي يف تنسويل خطيي عميهيا األولويي ن  يرح  بالر د  اللل نحر تن اليةني الرن ينن 
 ييوما ميين خييالل  املمرييدة لسييرتة  يينرني،  ييا يف  ليي  مييا يرذيييل برذزيييز السهييم والذمييجن والييدعم، وال

إنشاع فريل اخلرباع املذين باخلسائر اري اقر اييي، وفريل اخليرباع املذيين بياليا ة الشياميي ليمرياطر، 
ت يييال وتبيييايل املذيوميييات؛ ون  يذيييرتي بيييدو  اليةنيييي وفرقيييي الذميييجن املذنويييي بالرشيييري، ويف جميييال اال

احلسيييا  والرييييايل يف تذزييييز تنسويييل الييينه  الكسوييييي بالر يييدل ليرسيييائر واألضيييرا  املرتبطيييي بايثيييا  
 الضا ة املرتتبي عي  تغري املناخ بطري ي عاميي ومركاميي ومرس ي؛ 

د اعرمايات ملواٍيي تنسول األنشطي  ات ال يي الوا ية يبن  يف خطي الذمجن  ن  يٍر
 األولوي ليةني الرنسوليي املمردة لسرتة  نرني؛

ن  يوافييل عييي  الطييا  ال عييايل خلطييي الذمييجن املرةييدية اخلمسييوي ليةنييي الرنسوليييي،  يجن 
اليييوا ي يف املرفيييل األول، كأ يييا  لوضيييا األنشيييطي امل ابييييي، و لييي  اعربيييا اا مييين االجرمييياا األول ليةنيييي 

 ة ال هامات  ات ال يي امل دمي من األطراي واملنئمات املذنوي؛، ما مراعا2017الرنسوليي يف 
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ن  حيو  عيماا ن  اليةني الرنسوليي  ر و  بر ووم مرحيه لير د  احملير  يف تنسويل  يين 
 خطي عميها املرةدية اخلمسوي؛ 

ن  ييييدعو ااو يييات املنشيييأة  وجييي  االتساقويييي إىل ن  تواٍيييجن، يف  يييواق الذميييجن  يهن 
اله ااو ات، إيماج اجلهوي الراموي إىل جتني  اخلسيائر واألضيرا  املرتبطيي بايثيا   اللل تضطيا بن

الضييا ة املرتتبييي عييي  تغييري املنيياخ والر يوييجن منهييا قييد  املسييرطاا والر ييدل اييا، ال  ييوما يف البيييدا  
النامويييييي املذرضيييييي ليريييييأثر  بوجييييين خيييييا  ويف ٍيييييسوي الس يييييات السيييييكانوي املذرضيييييي ليريييييأثر والييييينئم 

 وجوي الأ تذرمد عيوها اله الس ات؛اليكول
ن  يشييةا األطييراي عييي  ن  تييد ج نو تواٍييجن إي اج ي ا ييي الئييواار ال  ييو   يون 

والئواار البطو ي احلدو، واخلسائر اري االقر اييي والرشري وااةرة وتن جن البشر واليا ة الشياميي 
ا الكوانييات الثنائوييي ليمريياطر يف خططهييا وإجراعاجييا  ات ال يييي، حسيي  االقرضيياع، ون  يشيية

 واملرذدية األطراي عي  يعم اله اجلهوي؛
ن  يييييدعو مؤ سييييات األمييييم املرحييييدة واملؤ سييييات املذنوييييي األخيييير  والوكيييياالت  ي ن 

والكوانييات املرر  ييي واألو يياط البحثوييي وال طيياا اخلييا ، حسيي  االقرضيياع، إىل تذزيييز الرذيياو  
ا اليةنييي الرنسوليييي فومييا يرذيييل باملواضييوا والذمييجن املشييرتك،  ييا يف  ليي  ميين خييالل الشييراكات، ميي

املر يي بالر دل ليرسائر واألضرا  املرتبطي بايثا  الضا ة املرتتبيي عيي  تغيري املنياخ،  يا يف  لي  
 الئواار املناخوي ال  و  والئواار البطو ي احلدو،؛ 

 ن  يكيير  تأكوييد تشييةوذن لعطييراي عييي  ن  ترييوق املييوا ي الكافوييي لرنسوييل عمييجن يحن 
اليةني الرنسوليي بنةاح ويف الوقت املنا  ،  ا يف  ل ، حس  االقرضاع، ما تذيل  ركز تبايل 

 املذيومات من نججن حتويجن املراطر وفرقي الذمجن املذنوي بالرشري. 

 المسا ل التنظيمية واإلجرا ية -ثالثاا  
 االجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة التنفيةية -ألف 

رتة املشييييمولي بييييالر رير، ع ييييدت اليةنييييي الرنسوليييييي اجرماعاجييييا الذاييييييي الثيييياين خييييالل السيييي -10
 19نوسيا /نبريجن،   مين  30إىل  26عيباط/فرباير، ومين  5إىل  2والثالث والرابا يف السرتة مين 

 ، عي  الروال. 2016نييول/ برمرب  23إىل 
مييراقبني، وقييد ع ييدت يف وكانييت كافييي االجرماعييات الذاييييي ليةنييي الرنسوليييي مسروحييي لي -11

بيو ، بأملانوييا. وحسيي  الطييي ، تريياح عييي  عييبكي النرتنييت تسييةوالت املناقشييات الذامييي ووثييائل 
 . ن8ياالجرماعات، و ل  ضماناا لشسافوي إجراعات اليةني الرنسوليي

__________ 

كيييجن الوثيييائل والذيييروش والرسيييةوالت والنريييائ  امليييوجزة املرذي يييي بكيييجن بنيييد مييين بنيييوي جيييدول األعميييال مراحيييي يف  ن8ي
 <unfccc.int/9647>يبالنسبي لالجرمياا الذيايل الثياين ليةنيي الرنسولييين، و <unfccc.int/9428>الذناوين الرالوي 

يبالنسييبي لالجرميياا الذييايل الرابيييا  <unfccc.int/9073>يبالنسييبي لالجرميياا الذييايل الثالييث ليةنييي الرنسوليييين و
 ليةني الرنسوليين. 
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وعالوة عي   ل ، ع دت اليةني الرنسوليي اجرماعياا ت نوياا بشيأ  ااةيرة والرشيري وتن يجن  -12
ن بالرذاو  ما املنئمات املذنويي. وا رضيافت 2016عو /يولون  29إىل  27يف السرتة من البشر ي

 . ن9ياملنئمي الدولوي ليهةرة الا االجرماا اللل عق د يف الدا  البوضاع، باملغرب
و حبت اليةنيي الرنسولييي ميا الر يدير باليدعم اليلل قدمرين املنئميي الدولويي ليهةيرة لذ يد  -13

نعيياله، كمييا  حبييت  شييا كي نعضيياع اليةنييي الرنسوليييي  12املشييا  إلويين يف الس ييرة االجرميياا الر ييين 
 واخلرباع املدعوين. 

وع ييييدت اليةنييييي الرنسوليييييي نيضيييياا االجرميييياا األول لسريييييل اخلييييرباع املذييييين باخلسييييائر اييييري  -14
 . ن10ييف بو  2016نييول/ برمرب  16و 15االقر اييي، و ل  يومه 

ن 2016نيا /ميييايو  18وإضيييافي إىل  لييي ، نئميييت اليةنيييي الرنسولييييي ل ييياعا جانبوييياا ييف  -15
ن خيالل اليدو ة اخلامسيي 2016نيا /ميايو  18-16ومحيي ٍو  بشأ  اخلسائر اري االقر اييي ي

 واأل بذني لكجن من او ي املشو ة واو ي الرنسول. 

 العضوية -باء 
مل د  إىل ميؤعر األطيراي، حيجن السيود ميالكوو إييدو منل الر رير السابل ليةني الرنسوليي ا -16

ياألطيراي املد جيي يف املرفيل األولن اييجن السيودة اوييني براييير ياألطيراي املد جيي يف املرفييل األولن 
ب يييسرن عضيييواا يف اليةنيييي الرنسولييييي. وتيييري يف املرفيييل الثييياين قائميييي بأيييياع نعضييياع اليةنيييي الرنسولييييي 

 . 2016نييول/ برمرب  30 يف
ويف االجرميييياا الذييييايل الثالييييث ليةنييييي الرنسوليييييي، انرقريييي  األعييييرا  الرالوييييي نيييييا ام  -17

نعضاع يف فريل اخلرباع املذين باخلسائر اري االقر اييي: السودة مونوكا ننرو يو ، والسيود ننرونويو  
 كانا ، والسودة آما إيسيوجن، والسيودة كيا ال يو انوي . وبالضيافي إىل ايؤالع األعضياع األ بذيي يف

 . ن11ياليةني الرنسوليي، يضم السريل خرباع ت نوني من مثاين منئمات
ويف االجرماا الذايل الرابا ليةني الرنسوليي، انرقر  األعرا  الرالوي نييا ام نعضياع  -18

 يف ااو رني السرعورني الرالورني الرابذرني ليةني الرنسوليي: 
وال عاي يف اجملال الر ين بشيأ  اليا ة  فريل اخلرباع الر نوني املذين بر دمي الدعم ينن 

يبن مين  ، النشياط2الشاميي والنه  احملدثي ليرحول، واو السرييل املكييف يف إطيا  جميال الذميجن 
خطييييي الذمييييجن األولوييييي املمرييييدة لسييييرتة  يييينرني: السييييود نو فوييييجن اييييرال، والسييييود إيرلونيييي  كسرينوسويييي ، 

ي إىل اييؤالع األعضيياع،  وضييم السريييل عييدياا ناثونوييجن، والسييود  يييدو. وإضيياف -والسييودة ياو  بوييري 
 خرباع ت نوني، حسبما  ور ر  يف مرحيي الح ي؛  10ي جن إىل 
__________ 

 . <http://unfccc.int/9682>انئر  ن9ي

 . <http://unfccc.int/9694>انئر  ن10ي

 لالطالا عي  قائمي بأياع نعضاع فريل اخلرباع.  <unfccc.int/9694>انئر  ن11ي
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فرقيييييي الذميييييجن املذنويييييي بالرشيييييري: السيييييودة عيييييريين يل  يييييو ا، والسيييييود ايميييييوت  يبن 
اوجوسييكه، والسييودة بوبورييوا إلوكسييو  التييا ل، والسييود إيييدل نوييان . وإضييافي إىل  ليي ،  رضييم 

ي عيدياا ي يجن إىل مثانويي نعضياع آخيرين، حسيبما ير ير  يف مرحييي الح يي، ومميثالا عيين  السرقيي الذاميي
 كجن من جلني الركوف وفريل اخلرباع املذين بأقجن البيدا  لواا. 

 التقدم المحرز في مجال التنفية -رابعاا  
عييي  الييرام ميين ق يير فييرتة عمييجن اليةنييي الرنسوليييي منييل إنشييائها يف اجرماعهييا األول يف  -19

يت إىل إحرا  ت د  كبيري يف إ  ياع ن ي  الذميجن عيي  الر يدل 2015نييول/ برمرب  ، ف د تٍو
ليرسائر واألضرا  بو ائجن منها تذب ي اخلربات واملوا ي من  ريف املنئمات ال طاعوي واخلرباع مين 

  ييات، فضييالا عيين الوكيياالت املنسييلة خييا ج عميوييي اتساقوييي األمييم املرحييدة الطا يييي  ريييف الرر
 بشأ  تغري املناخ، بطري ي مر   ة ومرس ي. 

وبالضيافي إىل حضييو  االجرماعييات الذاييييي، عميجن نعضيياع اليةنييي الرنسوليييي يف السييرتات  -20
ليةنيي بشيأ  مواضيوا مذونيي الساٍيي بيني اليدو ات عيرب الو يائجن اللكرتونويي مين نجيجن يفيا عميجن ا

 يف إطا  نفرقي عاميي    ي ننش ت لكه تذ  بطائسي من األولويات املرسل عيوها. 

 21-/م أ1من المقرر  49و 48عن الفقرتين  منبثقةتفعيل الواليات ال -ألف 
 طي  مؤعر األطراي يف يو تن احلاييي والذشرين إىل اليةني الرنسوليي ن  تنش  ما ييه:  -21

مركييز لربييايل املذيومييات ميين نجييجن حتويييجن املريياطر يكييو  مسييرويعاا ليمذيومييات  نني 
عييييين الريييييأمني وحتوييييييجن املرييييياطر، مييييين نجيييييجن توسيييييري جهيييييوي األطيييييراي الرامويييييي إىل وضيييييا وتنسويييييل 

 ا رتاتوةوات عاميي ليا ة املراطر؛ 
فرقي عمجن لكمال عميجن ااو يات وجمموعيات اخليرباع املنشيأة  وجي  االتساقويي،  يبن 

 ييا يف  ليي  جلنييي الركوييف وفريييل اخلييرباع املذييين بأقييجن البيييدا  لييواا، وكييلا عمييجن املنئمييات واو ييات 
اخلييرباع املذنوييي الييأ تنشيي  خييا ج إطييا  االتساقوييي، واال ييرساية ميين عمييجن اييله ااو ييات واجملموعييات 
وات ترذيل بالنه  املركاميي لرةن  حياال ت واملنئمات وإعراكها، حس  االقرضاع، لوضا تٍو
 الرشري املرتبطي بايثا  الضا ة املرتتبي عي  تغري املناخ والر يوجن منها قد  املسرطاا والر دل اا. 

وبيييدنت اليةنيييي الرنسولييييي، يف اجرماعهيييا الذيييايل الثييياين، الذميييجن عيييي  تسذويييجن الوالييييات  -22
ينن 21ن يف الس رة نعاله. وفوما يرذيل  ركز تبايل املذيومات املشا  إلو 21املشا  إلوها يف الس رة 

نعيياله، اتس ييت اليةنييي الرنسوليييي، يف اجرماعهييا الذييايل الرابييا، عييي  طري ييي اييدية ليمضييه قييدماا 
حنو إطالق منرد  إلكرتوين نول قبجن موعد انذ اي الدو ة الثالثي والذشرين ملؤعر األطراي، و ل  
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املذرميييييدة يف  ن12ياوموييييييبالرذييييياو  ميييييا اجلهيييييات ٍييييياحبي امل ييييييحي املذنويييييي. وترضيييييمن الو قيييييي املسا
 االجرماا الذايل الرابا ليةني الرنسوليي، يف ويي نمو ، مذيومات بشأ  ما ييه: 

مهيييا  مركيييز تبيييايل املذيوميييات: تذزييييز السهيييم، وحتسيييني االتسييياق عيييي  ٍييييذود  ينن 
 السوا ات الذامي، وتذزيز الذمجن والدعم؛ 

: كوانييات ال طيياا ن13يوهاجلمهييو  املسييرهدي ملركييز تبييايل املذيومييات ومسييرردم يبن 
الذا ، واه حتديداا الكوانات احلكوموي عي   ريف املسرويات اليأ تنشي  يف جميال وضيا وتنسويل 

 ا رتاتوةوات حتويجن املراطر وا رتاتوةوات اليا ة الشاميي ليمراطر؛ 
ارييو  مركييز تبييايل املذيومييات: مذيومييات عيين كوسوييي وضييا  ططييات ليرييأمني  يجن 

اخوي؛ وعرش عا   لرتتوبات الرأمني ال ائمي؛ ومذيومات عين الكوسويي اليأ يسيهم ضد املراطر املن
قييا الرييأمني ضييد املريياطر املناخوييي يف مذاجلييي املسييائجن املرذي ييي بلعيياية الرأاوييجن والر ييدل ليرسييائر 
واألضيييرا  الدائميييي يف البييييدا  النامويييي املذرضيييي ليريييأثر؛ ومذيوميييات عييين املرييياطر؛ وقائميييي بأيييياع 

 ت املذنوي؛ ومذيومات بشأ  ننواا الرمويجن؛ املؤ سا
جدول  مين إ عايل بشأ  اخلطوات الأ ينبغه اختا اا يف السيرتة املمريدة حي   يين 

موعيييييد انذ ييييياي اليييييدو ة الثالثيييييي والذشيييييرين مليييييؤعر األطيييييراي،  يييييا يشيييييمجن إجيييييراع عميويييييات ت ويييييوم 
يرييوخ  ن  يكييو  اجملوبييو  عييي  لالحرواجييات مييا املسييرردمني احملرميييني ملركييز تبييايل املذيومييات. و 

عميوييات ت وييوم االحرواجييات اييم جهييات الرنسييول الرابذييي لعطييراي اييري املد جييي يف املرفييل األول 
 لالتساقوي واملؤ سات والكوانات املذنوي. 

وعالوة عي   ل ، ننش ت يف االجرماا الذايل الرابا ليةني الرنسوليي، فرقيي الذميجن املذنويي  -23
يبن نعاله بذد اعرمياي اخر اٍياجا. ويروقيا مين فرقيي الذميجن ن  21وها يف الس رة بالرشري املشا  إل

ييواجا يف موعييد نق يياه الييدو ة الرابذييي والذشييرين ملييؤعر األطييراي، ويكيين ليسرقييي ن  تسيياعد  ت ييد  تٍو
اليةني الرنسوليي يف توجون عميوي تنسول آلوي وا  و الدولوي، من خالل يو ايا اال رشيا ل، وال  يوما 

وما يرذيل باألنشطي املر يي برحسني السهم وتذزيز اخليربة بشيأ  الكوسويي اليأ تيؤثر قيا تيأثريات تغيري ف
 املناخ يف نلاط ااةرة والرشري وتن جن البشر، وتطبول الا السهم واله اخلربة. 

ت يا ير منرئميي إىل اجرماعيات اليةنييي  مين خيالل موّسييريها املشيا كني وت يد  فرقيي الذميجن -24
 الرنسوليي . و وذك  الر رير السنول ليةني الرنسوليي الر د  احملر  يف عمجن السرقي. 

__________ 

 /http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee>انئييييييييييير  ن12ي

application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf> . 
 رراح يو  قووي نو نل نيوا مين ننيواا  رذي ي  ركز تبايل املذيوماتتبني الو قي املسااوموي بوضوح ن  املذيومات امل ن13ي

 االمروا ات املرتبطي بالذضويي. 
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 التقدم المحرز في تنفية خطة العمل األولية الممتدة لفترة ونتين -باء 
يةنييييي نئييييراا ل طييييا  الييييزمين لذمييييجن اليةنييييي الرنسوليييييي احملييييدي يف  ييييني واحييييدة، نحيييير ت ال -25

الرنسوليي خالل السيرتة املسرذرضيي ت يدماا ا يرثنائواا يف النهيوش برنسويل خطيي عميهيا األولويي املمريدة 
لسيييرتة  ييينرني. وتيييري يف اجليييدول الثاليييث تساٍييييوجن الجيييراعات احمليييدية املرريييلة يف كيييجن جميييال ميييين 

 جماالت الذمجن الرسذي املشمولي خبطي الذمجن األولوي املمردة لسرتة  نرني. 
نسوييلاا خلطييي عميهييا األولوييي املمرييدة لسييرتة  يينرني، عميييت اليةنييي الرنسوليييي مييا طائسييي وت -26

وا يذي ميين املنئمييات واخلييرباع ميين  ريييف نو ياط املما  ييني بغوييي إةييا  واليرهييا املرمثيييي يف توجويين 
نمثييي  نليف ويف املرفيل الثاليث -. وتري يف الس يجن ثانوياا ن14يتنسول املها  الثالثي يلوي وا  و الدولوي

 عي  جمموعي املنئمات واخلرباع اللين عميت مذهم اليةني الرنسوليي. 

 خطة العمل المتجددة الخمسية للجنة التنفيةية -جيم 
بيدنت اليةنيي الرنسوليييي نئرايا يف خطييي عميهيا املرةيدية اخلمسييوي يف اجرماعهيا الذييايل  -27

ر بشأ  نمو  منها اجلوان  الرالويي الثالث وخ  ت يوماا كامالا لجراع تبايل نول لوجهات النئ
  مييين خطيييي عميهيييا امل بييييي: الر ييييي، واملبيييايا الروجوهويييي، ومسيييا ات الذميييجن، واجملييياالت املواضيييوذوي/
 جماالت الذمجن. وتي ت اليةني الرنسوليي إ هامات  ات ٍيي من املنئمات املراقبي ونفرقي اخلرباع. 

لذيييايل الثاليييث، وضيييذت الرئوسيييرا  املشيييا كرا  وا يييرناياا إىل تبيييايل اي اع يف االجرمييياا ا -28
ليةنييي الرنسوليييي مييلكرة نولوييي ت ييد  إطييا اا ممكنيياا لروسييري عميوييي املضييه قييدماا يف وضييا خطييي الذمييجن 
املرةدية اخلمسوي. وا رقردمت امللكرة ن ا اا ليذمجن يف السرتة الساٍيي بني الدو ات،   ن حيت 

االجرماا الذايل الرابا قدي توسيري املناقشيات يف  لي   الرئوسرا  املشا كرا  امللكرة قبجن انذ اي
 االجرماا األخري قبجن الدو ة الثانوي والذشرين ملؤعر األطراي. 

واليةني الرنسوليي إ  تذه نزوي ضما  قد  مذني من املروني مين نجيجن تيبويي االحرواجيات  -29
ميين النريائ  األخير  اليأ يسر اييا  اجلدييدة والناعي ي، وكيلل  احلاجيي إىل تييوافر ال يد ة عيي  الفياية

تنسول خطي الذمجن األولوي املمردة لسرتة  نرني واال رةابي لريي  النريائ ، اتس يت اليةنيي الرنسولييي 
عييي  ن  ت ييد  إىل ميييؤعر األطييراي يف يو تييين الثانوييي والذشييرين إطيييا  عمييجن يقذرميييد كأ ييا  خلطيييي 

األنشيطي امل ابييي اعربيا اا مين االجرمياا عميها املرةدية اخلمسوي كه يوافيل عيوين، عيي  ن  توضيا 
، و ليي  مييا مراعيياة ال ييهامات  ات ال يييي امل دمييي ميين 2017األول ليةنييي الرنسوليييي يف عييا  
 األطراي واملنئمات املذنوي. 

واليةنييي الرنسوليييي، إ  تقييد ك عاميياا احلاجييي امليحييي إىل اختييا  إجييراعات لريبوييي االحرواجييات  -30
موي املذرضيي  بوجين خيا  لآلثيا  الضيا ة املرتتبيي عيي  تغيري املنياخ، ف يد اتس يت السو يي ليبيدا  النا

__________ 

 . 5، الس رة 19-/  ن2لالطالا عي  املها  الثال، يلوي وا  و الدولوي، انئر امل ر   ن14ي
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عي  ن  تراعه ووا املها  الثال، يلوي وا  و الدولوي،  يا فوهيا تذزييز الذميجن واليدعم،  يا يشيمجن 
نياخ الرمويجن والركنولوجوا وبناع ال د ات ملذاجلي اخلسائر واألضرا  املرتبطيي بايثيا  السييبوي لرغيري امل

لييد  وضييا نل ننشييطي اييدية يف إطييا  مسييا ات الذمييجن اال ييرتاتوةوي ال عيياييي املشييمولي خبطييي 
 . ن15يالذمجن املرةدية اخلمسوي

وبناعا عي   ل ، تشمجن مسيا ات الذميجن اال يرتاتوةوي ال عياييي خلطيي الذميجن املرةيدية  -31
افوي خلطييي الذمييجن األولويييي اخلمسييوي فرااييات    ييي ليمواضييوا املر يييي بالرمويييجن، والنرييائ  الضيي

 املمردة لسرتة  نرني، إضافيا إىل االحرواجات الناع ي.
وإضيييافي إىل تنسويييل املهيييا  اليييثال، يلويييي وا  يييو الدولويييي،  يييرقنسَّل خطيييي الذميييجن املرةيييدية  -32

اخلمسييوي يف  ييواق اتسيياق بييا ي  وامل يير ات  ات ال يييي املوجييوية وامل بيييي، و ييرأخل يف احلسييبا  
 : ن16يييه ما

إجراعات لكمال عمجن ااو يات األخير  اليأ تنشي  يف إطيا  االتساقويي وخيا ج  ينن 
 إطا  االتساقوي وإعراكها واال رساية من عميها؛

البيدا  الناموي املذرضي بوجنة خا  يثا  تغري املناخ، وعرائق السيكا  املذرضيي  يبن 
واالقر يايل نو  يبجن الذيوش نو نيوا نٍالا ليرأثر بسب  عوامجن كاجلغرافويا نو الوضيا االجرمياعه 

اجلن  نو الذمر نو االنرمياع إىل الشيذوب األٍييوي نو إىل نقيويي مين األقيويات نو بسيب  العاقيي، 
 والنئم اليكولوجوي الأ تذرمد عيوها اله الشرائق؛

يو  الرنمويييي املسيييردامي،  يييا يف  لييي  تيييوافر بو يييي مؤاتويييي مييين حويييث السوا يييات  يجن 
 الرنئوموي؛ الذامي وال واعد

 الئواار الأ قد تنطول عي  خسائر ونضرا  يائمي وال يكن تدا كها. يين 
ويييري يف املرفييل األول الطييا  ال عييايل خلطييي الذمييجن املرةييدية اخلمسييوي، بال ييوغي الييأ  -33

 واف ت عيوها اليةني الرنسوليي. 

__________ 

   يجن.5، الس رة 19-/  ن2امل ر   ن15ي

  .21-/  ن2، و21-/  ن1، و20-/  ن2و ،19-/  ن2، و18-/  ن3، و16-/  ن1امل ر ات  ن16ي
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 المرفق األول

اإلطررررار اإلر ررررادل لخطررررة العمررررل المتجررررددة الخمسررررية التابعررررة للجنررررة   
 التنفيةية  لية واروو الدولية

يلوييي وا  ييو الدولويي املذنوييي باخلسييائر واألضيرا  املرتبطييي برييأثريات تذيرش اليةنييي الرنسولييي  -1
، كأ يييا  خلطيييي عميهيييا املرةيييدية اخلمسيييوي. 2تغيييري املنييياخ الطيييا  الريييال،  يييا يف  لييي  اجليييدول 

 19-/  ن2و 18-/  ن3و 16-/  ن1و ييرقنسل خطييي الذمييجن يف  ييواق اتسيياق بييا ي  وامل يير ات 
مل ييييييير ات امل بييييييييي  ات ال ييييييييي، و رضيييييييطيا باملهيييييييا  وا 21-/  ن2و 21-/  ن1و 20-/  ن2و

 :ن1يالثال، الرالوي يلوي وا  و الدولوي
تذزيز املذرفي بالنيقهق  الشاميي ليا ة املراطر من نججن مذاجلي اخلسيائر واألضيرا   ينن 

 املرتبطييي بايثييا  السيييبوي لرغييري املنيياخ،  ييا يف  ليي  تييأثريات الئييواار البطو ييي احلييدو،، وتذزيييز فهييم
 اله النيقهق ؛
تذزيييييز احلييييوا  والرنسييييول واالتسيييياق ونوجيييين الريييي    فومييييا بييييني اجلهييييات ٍيييياحبي  يبن 

 امل يحي املذنوي؛ 
تذزيز الذمجن والدعم،  ا يف  ل  الرمويجن والركنولوجويا وبنياع ال يد ات، ملذاجليي  يجن 

 اخلسائر واألضرا  املرتبطي بايثا  السيبوي لرغري املناخ.
 الذمجن نيضاا يف احلسبا ، وبطري ية عاميي، ما ييه:و رأخل خطي  -2

الجيييراعات ااايفييييي إىل إكمييييال عمييييجن ااو ييييات األخيييير  الييييأ تنشيييي  يف إطييييا   ينن 
 االتساقوي وخا ج إطا  االتساقوي وإعراك اله ااو ات واال رساية من عميها؛

ي نٍيييالا البييييدا  النامويييي املذرضيييي ليريييأثر بوجييينة خيييا ، وعيييرائق السيييكا  املذرضييي يبن 
ليرأثر بسب  عوامجن كاجلغرافوا نو الوضا االجرماعه واالقر ايل نو  قبقجن الذوش نو نيوا اجلين  
نو الذمر نو االنرماع إىل الشيذوب األٍييوي نو إىل نقيويي مين األقيويات نو بسيب  العاقيي، والينقئم 

 اليكولوجوي الأ تذرمد عيوها اله الشرائق؛
ا يف  لييي  تيييوافر بو يييي مؤاتويييي مييين حويييث السوا يييات يو  الرنمويييي املسيييردامي،  ييي يجن 

 الذامي وال واعد الرنئوموي؛
 الئواار الأ قد تنطول عي  خسائر ونضرا  يائمي وال يكن تدا كها. يين 

__________ 

   .5، الس رة 19/  ن/2امل ر   ن1ي
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 2اجلدول 
مسررارات العمررل االوررتراتيجية اإلر ررادية لخطررة العمررل المتجررددة الخمسررية التابعررة للجنررة 

  التنفيةية  لية واروو الدولية

 الئواار البطو ي احلدو،؛ ينن
 اخلسائر اري االقر اييي؛ يبن

اليينيقهق  الشيياميي ليا ة املريياطر ي ييا يشييمجن الر وييوم والررسوييف والن ييجن واالحرةييا ن ملذاجلييي  يجن
اخلسييائر واألضييرا ،  ييا فوهييا تييي  املرتتبييي عييي  الئييواار ال  ييو  والئييواار البطو ييي احلييدو، وبنيياع 

السيكا  واجملرمذييات احمليوييي املذرضيي ليرييأثر عييي  الريأقيم يف املييد  الطويييجن، قيد ات البيييدا  وف ييات 
 و ل  بو ائجن منها ما ييه:

 الرأا  حلاالت الطوا ا،  ا يف  ل  نئم النلا  املبكر؛ •

 تدابري لرذزيز النذاش وإعاية الرأاوجن؛ •

 نيوات احلمايي االجرماعوي،  ا يف  ل  عبكي الضما  االجرماعه؛ •

دتثي ليرحول •  نيقهق  اق
 ؛يننااةرة والرشري وتن جن البشر،  ا يف  ل  فرقي الذمجن املذنوي بالرشري يين

 ؛    ليمواضوا املر يي بالرمويجن فراغ يهن

 ؛ نرني لسرتة املمردة األولوي الذمجن خطي تسر اا   ي لينرائ  الضافوي الأ  فرااات يون

 .    لالحرواجات الناع ي فراغ ي ن

   .49، الس رة 21-/  ن1فرقي الذمجن املشا  إلوها يف امل ر   ينن 
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 المرفق الثاني

 العضوية في اللجنة التنفيةية  لية واروو الدولية   
 البيد اجلهي املرعحي الذضو

نطييييييييييييراي اييييييييييييري مد جييييييييييييي يف املرفييييييييييييل  السود عونوساين مونزيهد ل
 األول/نفري وا

 نفري واجنوب 

نطييييييييييييراي اييييييييييييري مد جييييييييييييي يف املرفييييييييييييل  السود عودل نوان 
 األول/نفري وا

 السنغال

السودة بوبروا إلوكسوو  التا ه ي ئوسي 
 مشا كين

نطييييييييييييراي اييييييييييييري مد جييييييييييييي يف املرفييييييييييييل 
 آ وا واحملو  ااايااألول/

 توفالو

نطييييييييييييراي اييييييييييييري مد جييييييييييييي يف املرفييييييييييييل  السود نو ول ال دير
 آ وا واحملو  ااايااألول/

 بنغالييش

نطييييييييييييراي اييييييييييييري مد جييييييييييييي يف املرفييييييييييييل  السود ننطونوو كانا 
نمريكييا الالتونوييي ومنط ييي البحيير األول/
 الكا يك

 السيسايو 

نطييييييييييييراي اييييييييييييري مد جييييييييييييي يف املرفييييييييييييل  السود نو فوجن ارال
نمريكييا الالتونوييي ومنط ييي البحيير األول/
 الكا يك

 جامايكا

املرفييييييييييييل نطييييييييييييراي اييييييييييييري مد جييييييييييييي يف  السود آيو  وا ي  با بو ا
 نقجن البيدا  لواا األول/

 لوشأ -تومو  

نطييييييييييييراي اييييييييييييري مد جييييييييييييي يف املرفييييييييييييل  السودة ياو  بوري ناجونوجن
 الدول اجلز يي ال غرية الناموياألول/

  انت لو وا

 اانا اري مد جي يف املرفل األولنطراي  السودة نما إيسوجن

 نوبال األولاري مد جي يف املرفل نطراي  السود كريشنا عاند ا بوييجن

 بولندا مد جي يف املرفل األولنطراي  السودة مونوكا ننرو و 

 الواليات املرحدة األمريكوي مد جي يف املرفل األولنطراي  السودة عريين يل  و ا ي ئوسي مشا كين

 االحتاي األو ويب مد جي يف املرفل األولنطراي  السود توما  يل النول

 النمسا مد جي يف املرفل األولنطراي  السود اويموت اوجوسكه

 ن رتالوا مد جي يف املرفل األولنطراي  السودة كا ال يو انو 
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 البيد اجلهي املرعحي الذضو

 النروي  مد جي يف املرفل األولنطراي  السود إيرلن  كسرينسو 

املميكييييييييييييييي املرحييييييييييييييدة لربيطانوييييييييييييييا  مد جي يف املرفل األولنطراي  السود مالكوو  يدو
 الذئم  وآيرلندا الشمالوي

 االحتاي الرو ه مد جي يف املرفل األولنطراي  السود فالريل  ودياكني

 الوابا  مد جي يف املرفل األولنطراي  السود كوموو تكوا

 نملانوا مد جي يف املرفل األولنطراي  السود اوتسريد فو  اومنغن
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 المرفق الثالث

اإلجررراءات المحررددة المتخررةة فرري  طررار مجرراالت العمررل التسررعة لخطررة العمررل   
 األولية الممتدة لفترة ونتين التابعة للجنة التنفيةية  لية واروو الدولية

: تع يرر  فهررم الكيفيررة الترري ترر ثر بهررا الخسررا ر واألضرررار المرتبطررة با ثررار 1مجررال العمررل   
را ح السركان  رثر بوجٍه خاص، و أغير المناخ في البلدان المعرضة للتالضارة المترتبة عل  ت

المعرضة أ الا للتأثر بعوامل كالجغرافيا أو الوضع االجتماعي واالقتصادل أو ُوُبل العري  
أو نرروا الجررن  أو العمررر أو االنتمرراء  لرر  الشررعوإ األ ررلية أو  لرر  أقليررة مررن األقليررات أو 

وجية التي تعتمد عليها هرة  الشررا ح، والكيفيرة التري يمكرن يكولاإلبسبب اإلعاقة، والُنظم 
 أن يفيد بها تنفية نُرُهج التصدل للخسا ر واألضرار هة  البلدان والشرا ح والنظم

نقامت اليةنيي الرنسولييي يلويي وا  يو الدولويي املذنويي باخلسيائر واألضيرا  املرتبطيي بريأثريات  -1
تغيييري املنييياخ ييقشيييا  إلوهيييا فوميييا يييييه با يييم اليةنيييي الرنسولييييين ات ييياالا نولوييياا ميييا ااو يييات املرر يييي 

جتنييي  اخلمييي  املنشيييأة  وجييي  االتساقويييي ليييدعوجا إىل النئييير يف بيييلل اجلهيييوي الال ميييي لر ييييو  و 
اخلسييائر واألضييرا  يف البيييدا  الناموييي املذرضييي ليرييأثر بوجيينة خييا  وف ييات السييكا  املذرضييي ليرييأثر 
والييينئم اليكولوجويييي اليييأ تذرميييد عيوهيييا ايييله الس يييات، نثنييياع اضيييطالا ايييله ااو يييات بأعماايييا، 

وكييلل   وت ا ييم النرييائ  مييا اليةنييي الرنسوليييي. ويكيين االطييالا عييي  الييريوي الييوا ية ميين ااو ييات
 . <http://unfccc.int/9504>ارو  االت ال األول يف الراب  الرال: 

ووقضذت جمموعيي نولويي مين مشيا يا ال يهامات ملواٍييي النئير فوهيا بشيأ  الكوسويي اليأ  -2
تيييؤثر قيييا اخلسيييائر واألضيييرا  املرتبطيييي بايثيييا  الضيييا ة املرتتبيييي عيييي  تغيييري املنييياخ يف البييييدا  النامويييي 

يرأثر بوجنة خا  وف ات السكا  املذرضي ليرأثر والنئم اليكولوجويي اليأ تذرميد عيوهيا، املذرضي ل
والكوسوييي الييأ يكيين قييا وضييا وتنسوييل خيي  الر ييدل ليرسييائر واألضييرا  املرتبطييي بايثييا  الضييا ة 

 الناوي عن تغري املناخ لرسرسود منها اله الس ات من السكا .

ج الشراملة إلدارة المخراطر لالتقيريم والتخفيرف والنقرل : تحسرين فهرم الرنُرهُ 2مجال العمرل   
واالحتجاز( وتع ي  هة  النُرُهج، بما في ذلك أدوات الحمايرة االجتماعيرة والرنُرُهج المحدثرة 
للتحرررول، فررري ورررياق بنررراء قررردرة البلررردان وفئرررات السررركان المعرضرررة للترررأثر والمجتمعرررات 

 المحلية عل  التأقلم في المدى الطويل
وىل لرحديد الو ائجن والركنولوجوات واملما  يات اجلويدة واليد و  املسيرساية، وكرطوةة ن -3

 ييييا يف  ليييي  مييييا يرذيييييل بالسوا ييييات ومذييييايري البوانييييات واأليوات، ميييين قبوييييجن الرييييأمني واحلمايييييي 
االجرماعوييي، والييينيقهق  احملدتثيييي ليرحييول مييين نجيييجن توسيييري اليا ة الشيياميي ليمرييياطر، تذميييجن اليةنيييي 

م يينف و قييه مراعويييا يف  ليي  نرييائ  األنشييطي املضييطيا قييا يف إطييا  جمييال  الرنسوليييي عييي  وضييا
 نيناه. 7و 5الذمجن 
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ليةنيي الدائميي املذنويي بالرموييجن بشيأ  ٍيكوك الرموييجن اليأ  2016وخالل منريد  عيا   -4
تذيياخم  ييياطر اخلسيييائر واألضيييرا  املرتبطييي بايثيييا  الضيييا ة املرتتبيييي عييي  تغيييري املنييياخ، بيييدنت اليةنيييي 

نسوليي يف إعراك وكاالت األميم املرحيدة واملؤ سيات املالويي املرذيدية األطيراي وال نيوات الثنائويي الر
وال طاا اخلا  من نجيجن حتدييد الكوسويي اليأ يكين قيا تذزييز وتنسويل نيقهقي ة عياميي ليا ة املرياطر 

 ناخ.يف جمال الر دل ليرسائر واألضرا  املرتبطي بايثا  الضا ة املرتتبي عي  تغري امل
وننشييأت اليةنييي الرنسوليييي فري يياا ميين اخلييرباع الر نوييني، بذييد ن  اعرمييدت اخر اٍيياتن يف  -5

اجرماعها الذايل الرابيا، ويكين ايلا السرييل ت يدمي اليدعم والروجوين يف اجمليال الر يين بشيأ  اليا ة 
  منهيييا ميييا يييييه، الشيياميي ليمرييياطر والييينيقهق  احملدتثيييي ليرحييول. و يييو و  فرييييل اخليييرباع الر نوييني بيييأمو 

مراعويياا يف  ليي  احرواجييات البيييدا  الناموييي األطييراي، وخباٍييي تييي  املذرضييي ليرييأثر بوجيينة خييا  
 بايثا  الضا ة املرتتبي عي  تغري املناخ:

 نعاله؛ 3اال رناي إىل امل نف الو قه املشا  إلون يف الس رة  ينن 
ردمها احلكومييييات حتديييييد الثغييييرات وحتديييييد نو وضييييا املنهةوييييات الييييأ  رسيييير يبن 

الوطنوي لرذزييز مذرفيي وفهيم الينيقهق  الشياميي ليا ة املرياطر،  يا يف  لي  املسيائجن املرذي يي بالشيؤو  
املالوي، والبوانات، والركنولوجوا، والبو ات الرنئوموي، وبناع ال يد ات، وايو ميا يكين ن  ي ي  يف 

 حلاجي؛خط  الركوف الوطنوي واري  ل  من الذميوات  ات ال يي، حس  ا
حتديييد الكوسوييي الييأ يكيين قييا تذزيييز تنسوييل اليينيقهق  الشيياميي ليا ة املريياطر  ات  يجن 

 ال يي  ذاجلي اخلسائر واألضرا  املرتبطي بايثا  الضا ة املرتتبي عي  تغري املناخ؛
 ت دمي الدعم لنشر املذيومات؛ يين 
 ت دمي م رتحات بشأ  إجراعات املرابذي، حس  االقرضاع. يهن 

: تع يرر  البيانررات والمعررارف المتعلقررة بمخرراطر الظررواهر البطيئررة الحرردو  3مجررال العمررل   
وتأثيراتها، وتحديرد ُورُبل المضري قردماا برنُرُهج التصردل للظرواهر البطيئرة الحردو  المرتبطرة 
با ثار الضارة المترتبرة علر  تغيرر المنراخ مرع التركير  بوجرٍه خراص علر  الترأثيرات المحتملرة 

 دان والمناطقداخل البل
ونةزت اليةنيي الرنسولييي ح يراا ليمنئميات اليأ تقذي  بيالئواار البطو يي احليدو، ونطياق  -6

اجلهوي الأ تبلاا حالواا. وننشأت اليةنيي الرنسولييي قاعيدة بوانيات عيي  النرتنيت ترضيمن النريائ  
ا نقتوحييييت األولوييييي. ويييييرم حتييييديث قاعييييدة البوانييييات اللكرتونوييييي اييييله عييييي  ن ييييا  مرةييييدي كيميييي

 . ن1يمذيومات إضافوي  ات ٍيي
يياا عييي  يفييا عميوييي إنشيياع نو تذزيييز ال نييوات الرذاونوييي ا ييرناياا إىل اجلهييوي املبلولييي  -7 وحٍر

حالواا لرذزيز احلوا  والرنسول واالتساق ونوجن الر    من نجيجن حتسيني وت ا يم وإيا ة مذرفيي وفهيم 
__________ 

   .<http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/soesearch.aspx>مراح يف الراب  الرال:  ن1ي



FCCC/SB/2016/3 

21 GE.16-17845 

ييي  الر يييدل ايييا، ط يبيييت اليةنيييي الرنسولييييي إىل  ئيييو  او يييي املشيييو ة الئيييواار البطو يييي احليييدو، ونيقهق
اعربيا  الئيواار البطو ييي احليدو، موضيوعاا  ئوسييواا ضيمن احليوا  املرذيييل بيالبحو، اجليا ل يف إطييا  

 . ن2ياو ي املشو ة
ييبقجن  -8 ويعييت اليةنييي الرنسوليييي املنئمييات  ات ال يييي إىل الرذيياو  مذهييا ميين نجييجن توسييري  ق

منها قنوات الرذاو  نو قواعد البوانات والركنولوجوات الأ تقروق  احل ول عي  املذيومات بو ائجن
يي ة لير ييدل ليرسييائر واألضييرا  املرتبطييي بايثييا  الضييا ة املرتتبييي  تربييا الرييأثريات، وإتاحييي وضييا نيقهق

. وكأ يوب إضايف لرشةوا الرذاو ، وضيذت ن3يعي  تغري املناخ  ا فوها الئواار البطو ي احلدو،
ي قائمي ات ال خاٍيي بيالئواار البطو يي احليدو، لكيه تكيو  مراحييا يف األحيدا، اليةني الرنسولي

 ات ال يي ليمنئميات املهرميي واخليرباع املهرميني كيه يذيربوا عين اارميامهم بالرذياو  واملشيا كي يف 
 نعاله. 6قاعدة البوانات اللكرتونوي املشا  إلوها يف الس رة 

يةنييي الرنسوليييي عميوييي تريوق خييالل السييرتة الساٍيييي ونقطي يت يف االجرميياا الذييايل الرابيا ل -9
وات املرذي ي برحسيني حاليي املذرفيي الال ميي لسهيم الئيواار البطو يي  بني الدو ات ت ووم ووضا الرٍو
احلييدو، وتأثرياجييا وال ييد ة عييي  الر ييدل اييا،  ييا يف  ليي  قييد ة الوكيياالت القيوموييي، ولرحديييد 

 إجراعات املرابذي.

تحسررين مسررتوى البيانررات المتعلقررة بالخسررا ر ديررر االقتصررادية المرتبطررة : 4مجررال العمررل   
با ثار الضارة المترتبة عل  تغير المناخ ومعرفة هة  الخسا ر، وتحديرد ُورُبل المضري قردماا 
مررن أجررل الحررد مررن مخرراطر الخسررا ر ديررر االقتصررادية والتصرردل لهررا، مررع التركيرر  بشرركٍل 

 مناطقخاص عل  التأثيرات المحتملة داخل ال
ونقئم يف الدو ة الرابذي واأل بذني لكجنة من او ي املشو ة واو ي الرنسويل، ل ياع جيانك ومحييي  -10

ٍو  ل كاع الوعه بطبوذي ونطاق اخلسيائر ايري االقر ياييي وكوسويي يمي  الريدابري الرامويي إىل احليد 
واألضيرا  املرتبطيي  من  اطر اخلسائر اري االقر اييي يف نيقهق ة عاميي من نججن الر يدل ليرسيائر

يييد يت يف الي ييياع اجليييانك ن4يبايثيييا  الضيييا ة املرتتبيييي عيييي  تغيييري املنييياخ . و يييرقبحث ال ضيييايا اليييأ حق
 نيناه.  11ملواٍيي النئر فوها يف إطا  عمجن فريل اخلرباع املشا  إلون يف الس رة 

نواا باخلسيائر ايري وننشأت اليةني الرنسوليي، يف اجرماعها الذايل الثالث، فريل خرباع مذ -11
يوات لرحسيني  االقر اييي، وقد ع د الا السريل اجرماعين األول ليبيدع يف إعيداي إ يهامات وتٍو
البوانيات واملذييا ي املرذي ييي باحلييد مين  يياطر اخلسييائر اييري االقر ياييي والر ييدل اييا،  ييا يف  ليي   

__________ 

 /http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee>انئييييييييييير  ن2ي

application/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf>.  

 /http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee>انئييييييييييير  ن3ي

application/pdf/invitation_letter_aa3c_10_may.pdf>.  

  .<http://unfccc.int/9546>انئر  ن4ي
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واألضرا  املرتبطيي بايثيا  كوسوي نخلاا يف االعربا  لد  ختطو  وإعداي الردابري الال مي ليرسائر 
الضا ة املرتتبي عي  تغري املناخ. وجرت املواف ي عي  خطي عمجن فريل اخليرباع يف االجرمياا الذيايل 

 .ن5يالرابا ليةني الرنسوليي

: تحسين فهم االحتياجرات مرن القردرات والتنسريق فيمرا يتعلرق باالورتعداد 5مجال العمل   
ر القصرروى والظررواهر البطيئررة الحرردو  والتصرردل لهررا للخسررا ر واألضرررار المرتبطررة بررالظواه
 ا ل منها اإلنعاش و عادة التأهيلوتع ي  القدرة عل  التأقلم معها بوو

ولرحسني فهم االحرواجات من ال د ات والرنسول يف  واق جمال الذمجن ايلا، وضيذت  -12
ن جهييات 1لرالويي: ياليةنيي الرنسولييي جممييوعرني مين اال يربوانات ال ييركمااما مين قتبيجن اجلهييات ا

ن جمموعييييي ميييين 2الرنسييييول الوطنوييييي الرابذييييي لعطييييراي اييييري املد جييييي يف املرفييييل األول لالتساقوييييي؛ وي
املنئمات املذنويي. و رقسيررد  املذيوميات اليأ  يورم وذهيا مين خيالل اال يربوانات كمسيازي يف 

اا ت يييين يف  يييواق األعميييال امل بييييي ليةنيييي الرنسولييييي، ال  يييوما لوضيييا و قيييي ت نويييي وتنئيييوم اجرمييي
 األنشطي املد جي يف جمال الذمجن الا. 

: تحسررين الفهررم وتع يرر  الخبرررة بشررأن الكيفيررة الترري ترر ثر بهررا تررأثيرات تغيررر 6مجررال العمررل   
 المناخ في أنماط هجرة البشر وتشردهم وتنقلهم؛ وتطبيق هةا الفهم وهة  الخبرة

رباع املذنويييني إىل ت يييدمي املذيوميييات ويعيييت اليةنيييي الرنسولييييي املنئميييات  ات ال ييييي واخلييي -13
الذيموي املرذي ي بااةرة والرشري املروقذني ا رناياا إىل الرأثريات املناخويي وايري املناخويي املروقذيي فوميا 

 . ن6يير جن بس ات السكا  املذرضي ليرأثر
وا رقري يييت املذيوميييات اليييأ ا وذهيييا، بالرذييياو  ميييا مؤ سيييات األميييم املرحيييدة  ات  -14
واو ات اخلرباع واملباي ات املذنوي، لبرا  الد و  املسرساية الرئوسوي واملما  يات اجلويدة،    ال يي

مين ايله الوثو يي بغويي  12جر  ٍي جن تيي  املذيوميات يف االجرمياا الر يين املشيا  إلوين يف الس يرة 
جنة يسيهجن . وختطي  اليةنيي الرنسولييي لنشير الرولويف يف عيكن7يإتاحي جمموعي تولوسوي من املذيومات

ييوات الختييا  مزيييدة ميين الجييراعات بشييأخا يف االجرماعييات امل بيييي ليةنييي  ا ييرردامن وت ييدمي الرٍو
 الرنسوليي، حس  االقرضاع.

__________ 

  .<http://unfccc.int/9694>انئر  ن5ي

جمموعي من املذيومات الذيمويي. ولالطّيالا عيي  اليدعوة وال يهامات،  69  منئمي وخبرياا ب 30 اام نكثر من  ن6ي
  .<http://unfccc.int/9508>انئر 

ييد حيياالت الرشييري  ن7ي قييدمت املنئمييات الرالوييي خرباجييا الر نوييي ميين نجييجن تولوييف املذيومييات الييأ ا وذهييا: مركييز ٍ 
الييداخيه، واملنئمييي الدولوييي ليهةييرة، وجمييي  الالج ييني النروجيييه، ومنييرب الرشييري النيياجم عيين الكييوا ،، ومسوضييوي 

   وجامذي لوو . األمم املرحدة الساموي لشؤو  الالج ني، وجامذي األمم املرحدة،
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: تشجيع اإلدارة الشاملة للمخاطر من خالل نشر المعلومات ذات الصرلة 7مجال العمل   
واألضررررار المرتبطرررة با ثرررار بررراألدوات والوورررا ل الماليرررة التررري تتصررردى لمخررراطر الخسرررا ر 

الضررررارة لتغيررررر المنرررراخ مررررن أجررررل تيسررررير التمويررررل فرررري حرررراالت الخسررررا ر واألضرررررار وفقرررراا 
للسياورات المعتمردة فري كرل بلرد مرن البلردان الناميرة وفري كرل منطقرة، مرع مراعراة الجهرود 
ة الوطنيررة الالزمررة لتهيئررة بيئررات مواتيررة  ويمكررن أن تتضررمن هررة  األدوات والووررا ل الماليرر

يلي: القدرة عل  اإلدارة الشاملة للمخاطر مع تقاوم المخاطر جماعياا ونقلها؛ والتأمين  ما
ضد مخاطر الكوار ؛ وتمويل الطوارئ؛ والسندات المتعلقة بالمناخ و هاداتها؛ وورندات 
مواجهة الكوار ؛ ونُرُهج التمويل الرامية  ل  جعل التنميرة مال مرة للترأقلم مرع تغيرر المنراخ، 

 أدوات وووا ل مالية مبتكرة أخرى عن فضالا 
وقامييت اليةنييي الرنسوليييي جبمييا مذيومييات عيين نفضييجن املما  ييات والرحييديات والييد و   -15

املسرساية فوما ير جن باأليوات املالوي املوجوية عي  ووا املسرويات، مين نجيجن الر يدل ملرياطر 
 . ن8ياملناخ اخلسائر واألضرا  املرتبطي بايثا  الضا ة املرتتبي عي  تغري

وا يرقردمت  ن9يواعرقمدت تي  املذيومات لوضا و قي مذيومات نقشيرت عيي  نطياق وا يا -16
. ونقشيرت مذيوميات 2016نيضاا كمسازي يف تنئوم منرد  اليةني الدائمي املذنوي بالرمويجن يف عا  

 وذهيا نيضياا . و اعدت املذيوميات اليأ ان10يعاميي يف قسم من املوقا الشبكه لالتساقوي الطا يي
اليةني الرنسوليي يف وضا جمموعي من الر ائجن الرئوسيوي املر ييي  ةيال الذميجن ايلا. ومثيي حالوياا يعيوة 

 .ن11يمسروحي لر دمي مذيومات  ياا عي  جمموعي الر ائجن الرئوسوي
، ن ن  تقيد ج1ويعت اليةني الرنسوليي اليةني الدائميي املذنويي بالرموييجن إىل ال ويا   يا يييه: ي -17

يف ت وومها ال اي  لسرتة السنرني لردف ات الرمويجن املرذيل باملناخ، مذيوميات عين األيوات املالويي اليأ 
ن ن  تكير  2تر د  ملراطر اخلسائر واألضرا  املرتبطي بايثا  الضا ة املرتتبيي عيي  تغيري املنياخ؛ وي

الوييي الييأ تر ييد  ملريياطر لبحييث األيوات امل 2016منرييد  اليةنييي الدائمييي املذنوييي بالرمويييجن لذييا  
اخلسائر واألضرا  املرتبطيي بايثيا  الضيا ة املرتتبيي عيي  تغيري املنياخ. واليةنيي الرنسولييي، إ  تيد ك نزويي 
مواٍيي الن اش بشأ  األيوات املالويي اليأ تر يد  ملرياطر اخلسيائر واألضيرا  ومواٍييي الذميجن عيي  

  ة م بيي ليهو رني السرعورني. اله املسألي، فلخا ختط  لذ د ل اع جانك يف يو 
ويف جمال االت ال، نقامت اليةني الرنسوليي ات ياالت ميا املؤ سيات وال يناييل الذاميي  -18

الثنائوي واملرذدية األطراي وما املسيرثمرين مين ال طياا اخليا ، بيني منئميات نخير   ات ٍييي، 
__________ 

طرفياا ومنئمييا. ولالطيالا عيي  اليدعوة إىل ت يدمي مذيوميات واليريوي  ات ال ييي،  19قد  مذيومات ما جمموعين  ن8ي
  .<http://unfccc.int/9565> and <http://unfccc.int/9795>انئر 

 _http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive>مرييياح يف اليييراب  الريييال:  ن9ي

committee/application/pdf/aa7_d_information_paper.pdf>.  
  .<http://unfccc.int/9795>انئر  ن10ي

  .<http://unfccc.int/9727>لالطالا عي  الدعوة إىل ت دمي إ هامات بشأ  الر ائجن الرئوسوي، انئر  ن11ي
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  الرييأقيم مذهييا يف املشييا يا بغوييي تشييةوا اييله اجلهييات عييي  مراعيياة املريياطر املناخوييي وال ييد ة عييي
اللائوي ويف املذايري وال را ات املرذي يي باال يرثما ، فضيالا عين تشيةوا عميويات البحيث والرطيوير 
املرذي ي باأليوات والو ائجن املالوي اليأ تر يد  ملرياطر اخلسيائر واألضيرا  املرتبطيي بايثيا  الضيا ة 

 ذميوات. املرتتبي عي  تغري املناخ، والرنسول ما تي  ال

: اوتكمال عمل الهيئات وأفرقة الخبراء القا مة العاملة في  طار االتفاقية، 8مجال العمل   
وكررررةلك المنظمررررات ذات الصررررلة وهيئررررات الخبررررراء مررررن خررررار  االتفاقيررررة، علرررر  جميرررررع 
المستويات، واالوتناد  ليه و  راك تلك الجهرات، حسرب االقتضراء، فري ورياق اضرطالا 

 نفية العنا ر المةكورة أعال  من خطة العملاللجنة التنفيةية بت
بغويييي حتدييييد اليييرواب  وجمييياالت احليييوا  والرنسيييول واالتسييياق، اضيييطيذت اليةنيييي الرنسولييييي  -19

بذميوي عاميي لرحديد وحتيوجن واليات ااو ات  ات ال يي ونفرقي اخليرباع وبيرام  الذميجن املنشيأة يف 
ييي  ااو ييات واألفرقييي والييربام . وباال ييرناي إىل إطييا  االتساقوييي واألنشييطي املشييمولي خبطيي  عمييجن ت

نريائ  الذميويي الشيياميي امليلكو ة، اتلسييل عيي  ن  تقسيررد  يف إطييا  األعميال امل بيييي امليداخجن الرالوييي 
 ليحوا  والرنسول واالتساق والر   : 

يعوة    اع ااو ات  ات ال يي املنشيأة يف إطيا  االتساقويي حلضيو  االجرماعيات  ينن 
يي ليةني الرنسوليي،  ا يف  ل  جيسات الحاطي املواضوذوي الأ تقنئم عي  اامش اجرمياا مين امل ب

 االجرماعات لرحديد جماالت الرذاو  واالتساق؛
الذمييجن مييا اليةنييي الرنسوليييي املذنوييي بالركنولوجوييا وفرقرهييا الذاميييي بشييأ  ال ضييايا  يبن 

 الناع ي والشاميي لذدة قطاعات؛
س  االقرضياع، يف الي ياعات اليأ تنئمهيا ااو يات األخير  لر يدمي املشا كي، ح يجن 

 األعمال  ات ال يي الأ تضطيا قا اليةني الرنسوليي؛
ت يييدمي إ يييهامات، حسييي  االقرضييياع، يف إطيييا  املنرةيييات املذرفويييي اليييأ ختطييي   يين 

 لرطويراا ااو ات األخر ؛
ملذرفويييي، ليييد  الررطيييو  االعيييرتاك ميييا ااو يييات األخييير  يف تطيييوير املنرةيييات ا يهن 

 ملنرةات جديدة؛
تيييييوفري مذيوميييييات  يييييهيي اال يييييرذمال عييييين اخلسيييييائر واألضيييييرا  وإتاحرهيييييا ليهو يييييات  يون 

 األخر  بغوي توسري إي اج املذيومات  ات ال يي يف املنرةات املذرفوي الأ تطو اا ااو ات األخر ؛ 
 ا رردا  ال نوات ال ائمي لالت ال والرواٍجن؛ ي ن 
 يييرةابي لييييدعوة اليييأ وجهرهيييا او يييي املشيييو ة يف يو جيييا الرابذيييي واأل بذيييني إىل اال يحن 

جلنييي الركوييف وفريييل اخلييرباع املذييين بأقييجن البيييدا  لييواا وااو ييات األخيير   ات ال يييي لينئيير، وف يياا 
يوات بشيأ  األنشيطي اليأ ينبغيه االضيطالا قيا يف إطيا   لواليات ومها  كجن منها، يف ت دمي تٍو

 نريويب املرذيل برأثريات تغري املناخ وال ابيوي ليرأثر بن والركوف مذن. برنام  عمجن
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وما فر يت اليةنيي الرنسولييي، طيوال فيرتة تنسويل خطيي عميهيا األولويي املمريدة لسيرتة  ينرني،  -20
تذميجن عييي  تذزييز الشييراكات  ات ال ييي واحلييوا  والرنسييول واالتسياق والريي    ميا ال طيياعني الذييا  

 املسرويات الدول والقيومه والوطين.واخلا  عي  

: وضررع خطررة عمررل متجررددة لمرردة خمرر  وررنوات كرري ينظررر فيهررا مرر تمر 9مجررال العمررل   
األطراف في دورته الثانية والعشرين اوتناداا  ل  نتا ج خطة عمل السنتين من أجل موا لة 

 توجيه تنفية مهام آلية واروو الدولية
ال عييايل خلطيي عميهييا املرةييدية اخلمسييوي، الييوا ية يف  وضيذت اليةنييي الرنسوليييي الطييا  -21

 جوم من اله الوثو ي.-املرفل األول واملبوني بالرس وجن يف الس جن  ابذاا 
    


