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

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

المناخ تغير بتأثيرات المرتبطة واألضرار

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعون الخامسة الدورة
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7 مراكش، 

 من جدول األعمال 11البند 
 بالخسائر المعنية الدولية وارسو آللية التنفيذية اللجنة تقرير

المناخ تغير بتأثيرات المرتبطة واألضرار

آليتتتة وارستتتو الدوليتتتة المعنيتتتة بالخستتتائر واألضتتترار المرتبطتتتة  استتتتعرا   
بتأثيرات تغير المناخ

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسين  

توصتتتية الهيئتتتة الفرعيتتتة للمشتتتورة العلميتتتة والتكنولوجيتتتة والهيئتتتة الفرعيتتتة   
 للتنفيذ
يف التتدوية  ،ل ونةةتت أوصتتا ائة تتف الةرعةتتف ل مشتتوية الل مةتتف والوانولوجةتتف وائة تتف الةرعةتتف  
مبشروع املقتري الوتال لةن تر فةتمت متألطر األوترام ويلومتدت يف  ويتتمت  ،واأليبلني لال منهما اخلامسف
  واللشرين. الثانةف
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 22-أ م/- المقرر مشروع

آليتتتة وارستتتو الدوليتتتة المعنيتتتة بالخستتتائر واألضتتترار المرتبطتتتة استتتتعرا    
 بتأثيرات تغير المناخ

 األورام، مألطر إن
آلةتتتتتف وايدتتتتتو الدولةتتتتتف امللنةتتتتتف باخلستتتتتا ر القاضتتتتتش ب نشتتتتتا   19-/م أ2املقري بتتتتتإذ يتتتتت ك ر  

مبتتا يف ذلتتظ ال تتواار املناقةتتف القوتتو  وال تتواار الب ة تتف ، واألضتتراي املرتب تتف بوتتتغرياا تاتتري املنتتا 
 اا يفدوي ، وكتت لظ بتتلواتتري املنتتا الو تتوي، يف الب تتدان النامةتتف امللرضتتف بوتتةف قاصتتف ل غتتاي ال تتاية 

  ،ع ى حنٍو شامل ومواامل وموسق ئ ت املستلفتلزيز تنةة  نُتُهج ترمش إىل الوودي 
لةتتف وايدتتو الدولةتتف امللنةتتف باخلستتا ر واألضتتراي املرتب تتف بتتدوي ال ةنتتف الونةة يتتف آوإذ يقتتر  

 توجةمت تنةة  مهام آلةف وايدو الدولةف،يف  بوتغرياا تاري املنا 
يف  ويتتتتتتتمت الثانةتتتتتتف ، أن يستتتتتتولر ، 19-/م أ2بتنتتتتتتمت وتتتتتتري، مبوجتتتتتت  مقتتتتتتريت إذ يتتتتتت ك ر و  
هبتتدم اعومتتا  ، مبتتا يف ذلتتظ اةا ةوهتتا ووويوهتتا ومتتد  فلالةوهتتا، آلةتتف وايدتتو الدولةتتف، واللشتترين

 ،مقري مناد  بشتن نوا ج ا ا اودولرا 
، 21-أ/م 1، و20-/م أ2، و19-/م أ2، و18-/م أ3اا املقري بتتتتتتوإذ يتتتتتت ك ر أي تتتتتتا   

 منمت،  8، و دةما املا ة وباتةاق باييس 21-/م أ2و
بوقتتدم مزيتتد متتن الووجةتتمت  وتتوي  ستتني وتلزيتتز آلةتتف وايدتتو الدولةتتف  يوصتتش -1 

، بلتتد الن تتر يف وويتتف آلةتتف وايدتتو الدولةتتف امللنةتتف باخلستتا ر واألضتتراي املرتب تتف بوتتتغرياا تاتتري املنتتا 
ملتتألطر األوتترام، ع تى النحتتو املشتتاي إلةتتمت يف نةتف واللشتترين الثا ةدوي واةا وهتا ومتتد  فلالةوهتتا يف التت

 ؛أ نات 5-2الةقرة 
 مبا ي ش: ا  أي  يوصش -2 
وأن جتتتري عم ةتتاا  أن ُتستوحد  عم ةتتف ودتتولرا  آلةتف وايدتتو الدولةتتف  وييتا   )أ( 

 اودولرا  ع ى فرتاا و توةاوز مخس دنواا؛
تقتتتتتتتتر ي عند تتتتتتتت  وتتتتتتتتترية  ، وأن2019أن جيتتتتتتتتري اودتتتتتتتتولرا  املقبتتتتتتتتل يف عتتتتتتتتام  )ب( 

 اودولراضاا املقب ف؛
ينباش أن تن ر اودولراضاا املقب ف آلةتف وايدتو الدولةتف يف   تف مستا ل منهتا  )ج( 

ق ف عمتل ال ةنتف الونةة يتف آلةتف وايدتو الدولةتف امللنةتف باخلستا ر واألضتراي الوقدم احملرز يف تنةة  
هتتا بلةتتدة املتتد  التتىل ترشتتد إىل الستتبل التتىل  اتتن هبتتا عتتن يتيو ف تت    املرتب تتف بوتتتغرياا تاتتري املنتتا 

   سني وتلزيز آلةف وايدو الدولةف، حس  اووو ا ؛
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أن ت ع ائة وان الةرعةوان ال مساا األقرية ع تى اقوواصتاا كتل ادتولرا   ) ( 
 وبل دوف أشهر ع ى األول من موعد إجرا  اودولرا ؛ آلةف وايدو الدولةف

ن الةرعةوتتتان يف اوعوبتتتاي اتدتتتهاماا واملل ومتتتاا املقدمتتتف متتتن أن تتقتتت  ائة وتتتا )ه( 
 ) (2األورام واملن ماا امللنةف، حس  اووو ا ، لد  وضع اوقوواصاا املشاي إلةها يف الةقرة 

 أع ت؛ 
، ويوتتف فنةتتف تةوتتل 2019أن تُلتتد األمانتتف، ع تتى دتتبةل املستتااف يف ادتتولرا  عتتام  )و( 

  خستتتا ر واألضتتترايلنحتتتو املقتتتدم متتتن قتتت ل اآلةتتتف املالةتتتف، ل ووتتتدي ليف موتتتا ي التتتدعم املتتتال، ع تتتى ا
 مث ما او منووي ع ةمت يف املقرياا ذاا الو ف، وك لظ يف ورا ق احلوول ع ى ا ا الدعم؛

)و( أعت ت بةتان ل ومويتل املوتا  2أن تشمل الويوف الةنةف املشتاي إلةهتا يف الةقترة  )ز( 
مث متتتا اتتتو منوتتتوي ع ةتتتمت يف املقتتترياا ذاا الوتتت ف، قتتتايج اآلةتتتف   خستتتا ر واألضتتترايل ووتتتدي ل

 املالةف، وك لظ ل را ق احلوول ع ى ا ا الومويل؛
يف  ديتتد  آلةتتف وايدتتو الدولةتتفأن تو قتتى األمانتتف مستتاعدة متتن ال ةنتتف الونةة يتتف  ) ( 
رام حب تول موعتد )و( أعت ت، باةتف إتاحتف الويوتف ل وت2وف الةنةف املشتاي إلةهتا يف الةقترة ي ن اق الو 

( ل ن تتتر فةهتتتا أغنتتتا  2019انلقتتتا  التتتدوية اخلمستتتني لاتتتل متتتن ائة وتتتني الةتتترعةوني )حزيران/يونةتتتمت 
 ؛آلةف وايدو الدولةفادولرا  
تتن متن فلالةوهتتا وذلتظ ب ع تتا  األولويتتف  يقتر -3  بتتتن ال ةنتف الونةة يتتف  اتن أن  س 

 ؛ألنش ف يف جماوا مواضةلةف  د  ل لمل املسوقب ش
 مبا ي ش تماانةف أن تل ش ذلظ  فلف للمل ال ةنف الونةة يف: يوصش -4 
 سني الونسةق والولاون والشراكاا مع ائة اا والاةاناا وبترامج اللمتل، مبتا  )أ( 

 يف ذلظ مع جلنف باييس امللنةف ببنا  القدياا، يف إواي اوتةاوةف وقايجها؛
ان فرعةف أو أفروتف موخووتف أو الن ر يف إماانةف إنشا  جمموعاا قربا  أو جل )ب( 

تتزة، حستت  مقو تتى  احلتتال، ملستتاعد ا يف أ ا  جمموعتتاا ادوشتتاييف مواضتتةلةف أو فتترق عمتتل مرك 
 تتى النحتتو ع خلستتا ر واألضتترايو عتتم جهو اتتا الرامةتتف إىل  ستتني اللمتتل والتتدعم ملواجهتتف اعم هتتا 

  ؛‘3‘-‘1‘)ج(5، الةقرة 19-/م أ2 املنووي ع ةمت يف املقري
 فتتري الولتتاوش والوةاعتتل متتع األفروتتف الةنةتتف وائة تتاا واخلتترباا املواحتتف  ستتني )ج( 

آلةف وايدو الدولةف وجلنوها الونةة يف واةاك ها الةرعةف مبتروي الووتا، مبتا يف ذلتظ عتن وريتق دتبل 
منهتتتا  عتتتوة املن متتتاا امللنةتتتف ع تتتى  ةتتتع املستتتووياا ومن متتتاا البحتتت  الل متتتش ذاا اخلتتتربة يف 

املناقةف ل مان جتسةد أحسن ما او موا  ع ى الولةد  خلسا ر واألضرايرتبط بااجملال الل مش امل
 الل مش يف عمل آلةف وايدو الدولةف؛
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 خلستتا ر واألضتتراي عتتوة األوتترام املهومتتف ودتتوحدا  جهتتاا اتوتتال ملنةتتف با ) ( 
ةتت  نُتُهتتج تنةاملناقةتتف عتترب مراكتتز اوتوتتال الوونةتتف امللنةتتف باوتةاوةتتف يف كتتل منهتتا، وذلتتظ لوحستتني 

 ع ى املسوو  الووين؛ املرتب ف بوتغرياا تاري املنا   خسا ر واألضرايلالوودي 
جلنتف بتاييس امللنةتف ببنتا  القتدياا أن تن تر، ضتمن ن تاق ق تف عم هتا،  يدعو -5 

 املناقةف؛  خسا ر واألضرايلالوودي يف إماانةف حب  موضوع يف املسوقبل عن 
ع تتى ي  تت  أن تنةتت  األمانتتف اتجتترا اا التتىل يتتدعواا اتت ا املقتتري إىل تنةةتت اا،  -6 

.ال زمف املواي  املالةف ع ى إتاحف أن ياون ذلظ موووةا  
    


