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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
 الخامسة واألربعونالدورة 
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 14-7 مراكش،

 من جدول األعمال 5البند 
 بالخسائر المعنية الدولية وارسو آللية التنفيذية اللجنة تقرير

 المناخ تغير بتأثيرات المرتبطة واألضرار
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 األعمال جدول من 11 البند
 بالخسائر المعنية الدولية وارسو آللية التنفيذية اللجنة تقرير

  المناخ تغير بتأثيرات المرتبطة واألضرار

 تغيةةر بتةةأثيرات المرتبطةةة واألضةةرار بالخسةائر المعنيةةة الدوليةةة وارسةةو آليةة  
 المناخ

 اجات مقترح من الرئيسيناستنت مشروع  

 توصية من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ  
أوصت  كتتن متن ا التتع اللرعاتتع للمشتوة  التلماتتع والاهلنولوجاتتع وا التع اللرعاتتع للانلاتت ،    

مؤمتر األطترا  ويتامتديف   فاه ينظر  كيدوة  كن منهما اخلامسع واألةبتني، مبشروع املقرة الاايل  
 : دوةته الثاناع والتشرين

 FCCC/SB/2016/L.8 األمم املاحد  

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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 22-أ م/- المقرر مشروع  

يةةة بالخسةائر واألضةةرار المرتبطةةة بتةةأثيرات تغيةةر آليةة وارسةةو الدوليةةة المعن  
 المناخ
 إن مؤمتر األطرا ، 
 ،21-م أ/2و، 21-م أ/1، و20-م أ/2، و19-م أ/2و ،18-م أ/3إىل مقرةاتتتته  إذ يشتتتر 

  وإىل اتلاق باةيس،
ما حتقت  متن تقتدم كبتر   النهتوف بانلات  عمتع التمتن األولاتع  وإذ يالحظ مع الاقدير 

ملتد  نتتناني لل نتتع الانلا يتتع رلاتتع واةنتتو الدولاتع املتناتتع باخلستتاطر واألثتتراة املرتبمتتع باتت  را  ت تتر 
 ؛21-/م أ1من املقرة  49و 48اللقرتني املناخ، والواليا  الناشلع عن 

بستتبا الاتت عر   تستماع األععتتا ، علتت   إجنتاليفمتتا لال  تع عمتتن ياتتتني  أن وإذ يالحتظ 
 ،للتمن املاتل  باخلساطر واألثراةالرغم من الاقدم الهلبر ال ي ُأحرَل   إةنا  األناس 

متتا تقتتوم بتته الل نتتع الانلا يتتع رلاتتع واةنتتو الدولاتتع متتن عمتتن   وثتتع ا طتتاة  وإذ يقتتد ة 
 ،املا دد اخلمساع ا ةشادي خلمع التمن 

جمتاال  الاتتاون والااستر متن أجتن تتليتل اللهتم وا جترا ا  والتدعم علت   إىل وإذ يشر 
 من اتلاق باةيس، 8من املاد   4النحو املشاة إلاه   اللقر  

بمباتع آلاع واةنو الدولاع احللال  والراطد    تتليل تنلا  ُُنت  متاةتع اخلستاطر  وإذ يسل م 
 شاملع وماهلاملع وماسقع، اخ متاةع  العاة  لا ر املن  اةواألثراة املرتبمع بار

باقريتتر الل نتتع الانلا يتتع رلاتتع واةنتتو الدولاتتع املتناتتع باخلستتاطر واألثتتراة  يرح تتا -1 
وبالاقتدم ارترل   تنلات  عمتع عملهتا األولاتع ملتد  نتناني، مبتا فاته  ،(1)املرتبمع با  را  ت ر املناخ

فريتت  اخلتتربا  املتتتا باخلستتاطر غتتر اال ا تتاديع  تتليتتل اللهتتم وا جتترا ا  والتتدعم، وال نتتاما إنشتتا 
 ،لاع وفر ع التمن املتناتع بالاشتردالشاملع للمخاطر والنُّه  الاحوُّ املتا با داة   اقاوفري  اخلربا  ال
  الاوعاع وتبادل املتلوما ؛إىل جانا 
إىل الل نع الانلا يع مواصلع تنلا  أنشتمع متن عمتع عملهتا األولاتع ملتد   يملا -2 
 ؛ (2)نناني

علتتت  ا طتتتاة ا ةشتتتادي خلمتتتع التمتتتن اخلمستتتاع املا تتتدد  التتت  وثتتتتاها  يوافتتت  -3 
اةنع الانلا يتع بوصتله األنتاس الت ي توثتع علاته األنشتمع املقابللتع، وذلتً اعابتاةا  متن االجامتاع 

د مها األطترا  ، مع مراعا  ا نهاما  ذا  ال لع ال  تقت2017يع   عام األول لل نع الانلا 
  ؛(3)واملنظما  املتناع

__________ 

  .FCCC/SB/2016/3الو اقع  (1)
  .FCCC/SB/2014/4املرف  الثاين بالو اقع  (2)
  .FCCC/SB/2012/3وةد   املرف  األول بالو اقع  (3)
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إىل الل نتتتتتع الانلا يتتتتتع أن تتتتتتدةخل   عمتتتتتع التمتتتتتن اخلمستتتتتاع املا تتتتتدد   يملتتتتتا -4 
لاوجاتته أدا  وفالتتع آلاتتع واةنتتو الدولاتتع و تتي الوفالتتع املامثلتتع   تتليتتل  ععمتتن انتتجاتا ا ا مستتاة 

والدعم، مبا   ذلً الاموين والاهلنولوجاا وبنتا  القتدةا ، ت تديا  للخستاطر واألثتراة  ا جرا ا 
 ؛19-م أ/2 العاة  لا ر املناخ، عل  النحو املن وص علاه   املقرة ار اةاملرتبمع ب
األطتتتترا  واملنظمتتتتا  املتناتتتتع إىل تقتتتتدا آةا  ومستتتتا ا  ذا  صتتتتلع    يتتتتدعو -5 

األنشمع ال  من املمهلن تنلا  ا ثمن كن مساة عمن انجاتا ي عل  النحتو التواةد   ا طتاة 
ا ةشادي خلمع التمن اخلمساع املا دد  لل نع الانلا يع، متع الجكاتل علت  مستاةا  التمتن ) ( 

 ؛(4)2017/فرباير شباط 28و)و( و)ل(، حبلول 
إىل الل نتتع الانلا يتتع أن تتتدةخل   عمتتع عملهتتا اخلمستتاع املا تتدد  األعمتتال  يملتتا -6 

 ؛21-/م أ1من املقرة  49و 48ذا  ال لع هبد  النهوف بالتان الواليا  الناشلع عن اللقرتني 
بتت ن الل نتتع الانلا يتتع نتتا ري تقاامتتا  للاقتتدم ارتترل   تنلاتت  عمتتع  علمتتا   حيتتا  -7 

 ملها اخلمساع املا دد  ب وة  مؤ اع وحسا اال اعا ؛ع
ا التتا  املنشتت   مبوجتتا االتلا اتتع، عنتد اثتتمالع  تت يف ا التتا  بتملهتتا،  يتدعو -8 

اةهتتتود الراماتتتع إىل  نتتتا  حتقاتتت  الاهلامتتتن بتتتنيإىل االنتتتامراة أو الشتتتروع، حستتتا اال اعتتتا ،   
نتاخ وإىل تقلالهتا إىل أدح حتد  هلتن ومتاةاهتا، اخلساطر واألثراة املرتبمع بار اة العاة  لا ر امل

ال نتتاما   البلتتدان الناماتتع املترثتتع للاتت  ر بوجتته عتتاص و  صتتلو  الللتتا  الستتهلاناع املترثتتتع 
 ؛ظم ا يهلولوجاع ال  تتامد علاهاللا  ر والن
األطتتتتتترا  علتتتتتت  إدةاخل أو مواصتتتتتتلع إدةاخل دةانتتتتتتع الظتتتتتتوا ر الق تتتتتتو   يشتتتتتت ع -9 

دو  واخلساطر غر اال ا اديع والاشرد وا  ر  وتنقن البشر وا داة  الشتاملع والظوا ر البمالع احل
إجرا ا  ذا  صلع، حستا اال اعتا ، ما تاخ يف من ما تعته من ختماما  و  ثمنللمخاطر 
 الهلاانا  الثناطاع واملاتدد  األطرا  عل  دعم   يف اةهود؛ حثوعل  

مؤنستتتتتا  األمتتتتتم املاحتتتتتتد  واملؤنستتتتتا  املتناتتتتتع األعتتتتتر  والوكتتتتتتاال   يتتتتتدعو -10 
وأونتتاط البحتتو  والقمتتاع اخلتتاص، حستتا اال اعتتا ، إىل تتليتتل الاتتتاون  املاخ  تتعوالهلاانتتا  

والتمتتتن املشتتتجا، بونتتتاطن منهتتتا إنشتتتا  شتتتراكا ، متتتع الل نتتتع الانلا يتتتع بشتتت ن املواثتتتاع املا تتتلع 
ار تتاة العتتاة  لا تتر املنتتاخ، مبتتا   ذلتتً الظتتوا ر املناعاتتع بالا تتدي للخستتاطر واألثتتراة املرتبمتتع ب

 الق و  والظوا ر البمالع احلدو ؛
 الانلا يتع الل نتع أعمتال لانلات  كافاتع مواةد إتاحع عل  األطرا  جمددا   يش ع -11 
 . اململوب الو   و  بن اح

    
__________ 

 .<http://www.unfccc.int/5900>: تقتدم آةا  تتا عتن طريت  بوابتع الوة تتا  علت   ت ا املو تتع ينب تي لططترا  أن (4)
: اهتم عتتتتن طريتتتت  الربيتتتتد ا لهلتتتتجوين الاتتتتايلوة تتتتامل تتتتلحع أن يرنتتتتلوا  أصتتتتحابوينب تتتتي للمتتتترا بني ول تتتتر م متتتتن 

<secretariat@unfccc.int>  . 


