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 ةوجياهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول
 السابعة واألربعون الدورة
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  15-6بون، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

خلسائر ية ابعنالدولية امل تقرير اللجنة التنفيذية آللية وارسو
 املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  واألضرار

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 2017الثاين/نوفمرب تشرين  15-6بون، 
 من جدول األعمال املؤقت 13البند 

ر ابخلسائ نيةملعالدولية ا تقرير اللجنة التنفيذية آللية وارسو
 املرتبطة بتأثريات تغري املناخ واألضرار

تقريررر اللجنررة التنفيذيررة آلليررة وارسررو الدوليررة املعنيررة ابخلسررائر واألضرررار   
 املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

 *افةإض  

 موجز  
تتضمن هذه اإلضافة إىل تقريرر الجننرة التنذيذيرة ةليرة واالرو الدوليرة املخلنيرة    را ر  

ن ألطررا.  وتتضرمامرؤرر  واألضراا املرتبطة بتأثريات تغرري املنرات تواريات الجننرة التنذيذيرة إىل
رتة برررر  الذرررريف  اإلضررررافة ًيضررررات مخلجومررررات ددثررررة عررررن التقرررردن الررررذ  ً ر ترررر  الجننررررة التنذيذيررررة

إلجرا يررة يف ومخلجومررات عررن امل ررا ظ التنويميررة وا 2017آب/ًغ ررطو وتشرررين األول/ًرترروبر 
 التنذيذية  ة لجننةالذرتة املشمولة  لتقرير  وترد يف املرفق خطة الخلمظ ا م ية املتندد

 

__________ 

قُررردمت هرررذه الوثيقرررة بخلرررد املوعرررد ااررردد بغيرررة تضرررميندا ً رررد  املخلجومرررات عرررن التقررردن اارررر  يف ًعمرررال الجننرررة  *
  ري املناتالتنذيذية ةلية واالو الدولية املخلنية    ا ر واألضراا املرتبطة بتأثريات تغ
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 التوصيات املقدمة إىل مؤمتر األطراف -أوالا  
وافقت الجننرة التنذيذيرة ةليرة واالرو الدوليرة املخلنيرة    را ر واألضرراا املرتبطرة بترأثريات  -1

، عجررأ ًن ليررظ، عررن طريررق 2017 نتغررري املنررات، الررتنادات إىل الخلمررظ الررذ  اضررطجخلت برر  يف عررا
اهليئة الذرعية لجمشواة الخلجمية والتكنولوجية )هيئرة املشرواةو واهليئرة الذرعيرة لجتنذيرذ )هيئرة التنذيرذو، 

 التوايات التالية إىل مؤرر األطرا. لينور فيدا  وقد يود مؤرر األطرا. ًن:
خطرررة عمجدرررا األوىل  ير رررب  لتقررردن الرررذ  ً ر تررر  الجننرررة التنذيذيرررة يف تنذيرررذ )ًو 

 ؛21-ن ً/1لذرتة ال نت  والولايت ذات الصجة املنبثقة من املقرا 
يخلررررررب ل طررررررا. واهليئرررررات واملنومرررررات عرررررن تقرررررديره لررررردعمدا ًعمرررررال الجننرررررة  )بو 

 ك؛التنذيذية، ب بظ مندا إقامة الشرارات والتخلاون، ويشنخلدا عجأ موااجة ذل
 لجننة التنذيذية؛ير ب خبطة الخلمظ ا م ية املتنددة  )جو 
حييط عجمات أبن الجننرة التنذيذيرة لرتنر  تقييمرات مر جيرات لجتقردن اارر  يف تنذيرذ  )دو 

 اهتا الال قة؛، وعجأ فرتات منتومة يف اجتماع2020 خطة عمجدا ا م ية املتنددة يف عان
يكرررررا دعوترررر  لجديئررررات املنشررررأة  وجررررب التذاقيررررة ًن توااررررظ، وهرررر  تضررررطج   )هو 
أ تغرري اة املرتتبة عجاثا الضاإدماج اجلدود الرامية إىل جتنب ا  ا ر واألضراا املرتبطة  ةبخلمجدا، 

 جتررأثر بوجرر  خررا ملخلرضررة لاملنررات والتقجيررظ مندررا قرردا امل ررتطاع والتصررد  هلررا، يف البجرردان الناميررة ا
 ذه الذئات؛ه مد عجيدااذو. الذئات ال كانية املخلرضة لجتأثر والنوم اإليكولوجية اليت تخلت ويف

مواارررجة إدااج داالرررة الورررواهر اجلويرررة  يكررررا تشرررنيخل  األطررررا. عجرررأ إدااج ًو )وو 
يف ذلرك النرزو   ر ،  راالقصوى والوواهر البطيئة احلدو  وا  ا ر غري القتصادية والتنقظ البشر

اهتررررا ذات ا وإجراءواهلنررررة وإعرررادة التررروط  املخطرررط هلررررا، واإلدااة الشرررامجة لجمخررراطر يف خططدررر
 د؛الصجة،   ب القتضاء، ويشن  اجلدات الذاعجة املخلنية عجأ دعم هذه اجلدو 

يشرررن  األطررررا. املدتمرررة عجرررأ تخليررر  جدرررات اتصرررال مخلنيرررة    رررا ر واألضرررراا  ) و 
)دو مرررن 4لذقررررة اليدرررا يف التن ررريق الوطنيرررة املخلنيرررة  لتذاقيرررة يف ررررظ مندرررا واملشررراا إ طريرررق مراررررز عرررن
 ة بصذة مراقب؛رذلك األطرا. عجأ  ضوا اجتماعات الجننة التنذيذي، ويشن   22-ن ً/4 املقرا

يرررررردعو مؤل ررررررات األمررررررم املتحرررررردة واملؤل ررررررات املخلنيررررررة األخرررررررى والورررررررالت  ) و 
ضراء، إىل  رب القت والكياانت املتخصصة واألولرا  البحثيرة وامتمر  املردين والقطراع ا را ، 

يف املواضررري   لتنذيذيرررةالشررررارات، مررر  الجننرررة ا تخلزيرررز التخلررراون والخلمرررظ املشررررت ، ب ررربظ مندرررا إقامرررة
ندررا منررات والتقجيررظ تغررري امل املتصررجة بتننررب ا  ررا ر واألضررراا املرتبطررة  ةاثا الضررااة املرتتبررة عجررأ

 احلدو ؛ البطيئة يف ذلك الوواهر اجلوية القصوى والوواهر قدا امل تطاع والتصد  هلا،  ا
لررررديدا مررررن  ة ذات الصررررجة إىل تقالررررم مررررايرررردعو املؤل ررررات واملنومررررات البحثيرررر ) و 

 ذلررررك يف يف ة،  رررابيررراانت ونترررا ي ا ي رررية بشررررأن الورررواهر البطيئرررة احلررردو  مرررر  الجننرررة التنذيذيررر
 بطيئة احلدو ؛وواهر الاألنشطة اليت تنومدا الجننة التنذيذية، وذلك هبد. تخلزيز مخلرفة وفدم ال
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األنشررطة الرريت لُيضررطج  هبررا، وحيرر   حيرريط عجمررات  ةاثا املرتتبررة يف امليزانيررة عجررأ ) و 
ملتنرررددة  م رررية ااألطررررا. واملنومرررات األخررررى عجرررأ إات رررة املررروااد إللرررا  تنذيرررذ خطرررة الخلمرررظ ا

 لجننة التنذيذية يف الوقت املنالب 

 التقدم احملرز يف جمال التنفيذ -اثنياا  
 خطة العمل اخلمسية املتجددة للجنة التنفيذية -ألف 

 و1)مررن خطررة الخلمررظ األوليررة ملرردة لررنت  9األطرررا.، مررن خررالل جمررال الخلمررظ قرررا مررؤرر  -2
لجننررة التنذيذيررة، تكجيررف الجننررة التنذيذيررة بوضرر  خطررة عمررظ متنررددة ملرردة  ررو لررنوات ررر  
ينورررر فيدررررا مرررؤرر األطرررررا. يف دواتررر  الثانيررررة والخلشررررين  ووافررررق مرررؤرر األطرررررا. يف دواتررر  الثانيررررة 

 و2)اد   طة الخلمظ ا م ية املتنرددة الريت وضرخلتدا الجننرة التنذيذيرةوالخلشرين عجأ اإلطاا اإلاش
بواررذ  األلرراذ الررذ  توضرر  عجيرر  األنشررطة املقابتجررة، وذلررك اعتبررااات مررن الجتمرراع األول لجننررة 

، مرر  مراعرراة املرردخالت ذات الصررجة الرريت تقرردومدا األطرررا. واملنومررات 2017 التنذيذيررة يف عرران
 املخلنية 

 و3)التنذيذيررة عمجدررا املتخلجررق بوضرر  هررذه األنشررطة يف اجتماعدررا ا ررامو وبرردًت الجننررة -3
ررت الخلمررظ يف اجتماعدررا ال رادذ  ولرربق الجتمرراعق ال رادذ عقررُد  جقررة عمرظ مي رررة ومغجقررة  ًو

 ملدة يوم  
ًدانه يف اليررون  13ًعرراله والذقرررة  3وُعرضررت نررواتي  جقررة الخلمررظ املشرراا إليدررا يف الذقرررة  -4

األمررر الرررذ   راقب ،لجننررة التنذيذيرررة ال ررادذ التمالرررات ملرردخالت إضرررافية مررن املررراألول لجتمرراع ا
 تنددة م ية املمسح لجننة التنذيذية  وااجة نورها يف األنشطة املمكنة  طة عمجدا ا 

وترد يف املرفق ًنشطة خطة الخلمظ ا م ية املتنددة،  لصيغة اليت وافقت عجيدا الجننة  -5
 تجك األنشطة مرهون بتوافر موااد مالية تكميجية التنذيذية  وتنذيذ 

والررتُند يف وضرر  ًنشررطة خطررة الخلمررظ ا م ررية املتنررددة إىل اةااء واملرردخالت املقدمررة  -6
 ، ولُي رتشد هبا يف تنذيذها،   ب القتضاء و4)من األطرا. واملنومات ذات الصجة

قبجررة بنرردات دا مررات هررو النوررر يف ولررتداج الجننررة التنذيذيررة يف جرردول ًعمررال اجتماعاهتررا امل -7
امل ا ظ الشامجة لخلدة قطاعات وال تياجات امل رتندة الناةرة عرن تنذيرذ خطرة عمجدرا ا م رية 

 املتنددة 

__________ 

  ، املرفق الثاين  FCCC/SB/2014/4انور الوثيقة  و1)
   3، الذقرة 22-ن ً/3املقرا  و2)
جرريم، لالطررالع عجررأ مزيررد مررن املخلجومررات بشررأن األعمررال -، الذصررظ الثالرر FCCC/SB/2017/1انوررر الوثيقررة  و3)

 ذات الصجة املننزة يف اجتماع الجننة التنذيذية ا امو 
  http://unfccc.int/10064متا ة يف:  و4)

http://unfccc.int/10064
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 مركز تبادل املعلومات من أجل نقل املخاطر -ابء 
 ،21-ن ً/1مرن املقررا  48لتذخليظ احلكرم املشراا إلير  يف الذقررة  و5)راشيات م  خطة التنذيذ -8

نورت الجننة التنذيذية يف اجتماعدا ال ادذ يف ن خة جتريبية ملررز تبادل املخلجومات من ًجرظ نقرظ 
املخرراطر يكررون م ررتودعات لجمخلجومررات عررن التررأم  ونقررظ املخرراطر )يشرراا إليرر  فيمررا يجرر   لررم  مررررز 
تبرررررادل املخلجومرررررات مرررررن ًجرررررظ نقرررررظ املخررررراطر و  وًُجرررررر  عرررررر  ألمثجرررررة مرررررن املخلررررراا. املتا رررررة عرررررن 

يف ذلررك  يررزه تذرراعج  امل ررمأ  تبررادل املخلجومررات مررن ًجررظ نقررظ املخرراطر وقدااترر  الو يذيررة،  ررا مررررز
 Risk Talk  فالقأ التح اانت و6))  دي  املخاطر و ، 
يقدم  املراقبون والجننة التنذيذية مرن تخلقيبرات ومردخالت إضرافية، لتمضر   و راعاة ما -9

نيرررون بتطررروير وتخلدرررد احليرررز التذررراعج  يف تطررروير مرررررز تبرررادل األمانرررة وشررررراء الجننرررة التنذيذيرررة املخل
املخلجومررات مررن ًجررظ نقررظ املخرراطر يف الذرررتة الرريت ت رربق تدشررين  امسيررات يف الرردواة الثالثررة والخلشرررين 

 ملؤرر األطرا. 

 إاتحة أفضل املعارف العلمية -جيم 
، وااررررجت الجننررررة 22-ن ً/4)جو مررررن القررررراا 4راشرررريات مرررر  التواررررية الررررواادة يف الذقرررررة  -10

التنذيذية يف اجتماعدا ال ادذ النور يف ال بظ اليت ركندا من ل   إمكانية التوااظ والتذاعظ 
هو مترا  مرن ًفرقرة وهيئرات وخرربات عجميرة وتقنيرة ذات ارجة  وتبخلرات لرذلك، تخلترزن الجننرة  م  ما

ة الخلجميررة واهليئررة احلكوميرررة التنذيذيررة املشرراارة يف اجتمرراع الذريررق الخلامررظ املشررررت  برر  هيئررة املشرروا 
غررري امسرر  لررر يو هيئررة املشررواة الخلجميررة مرر  ةخليررة ااررد  اجتمرراع ويف و7)الدوليررة املخلنيررة بتغررري املنررات

 األا  من املقرا عقده خالل الدواة الثالثة والخلشرين ملؤرر األطرا. 
نشررأت الجننررة التنذيذيررة يف اجتماعدررا ال ررادذ فريقررات مررن األعضرراء  -11 املدتمرر  متمخلررون ًو
 ب  الدواات ملوااجة مناقشة تخلزيز التذاعظ م  اهليئة احلكومية الدولية املخلنية بتغري املنات  ما

 املسائل التنظيمية واالجرائية -اثلثاا  
 اجتماع اللجنة التنفيذية وحلقة عملها وحدثها اجلانيب -ألف 

 تشرررررررين األول/ 13إىل  11مرررررن ُعقرررررد اجتمررررراع الجننرررررة التنذيذيرررررة ال رررررادذ يف الذررررررتة  -12
يف برررررون  ورررررران الجتمررررراع مذتو رررررات لجمرررررراقب   وت رررررنيالت املناقشرررررات الخلامرررررة  2017 ًرتررررروبر

  و8)الجننة التنذيذية مداولتوالواث ق متا ة عجأ شبكة اإلنرتنت عند الطجب ضماانت لشذافية 
__________ 

 /http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee و5)

application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf  
، مل يكرررن املوقررر  الشررربك  قرررد ُدشرررن 2017تشررررين األول/ًرتررروبر  24)يف  http://unfccc-clearinghouse.org و6)

 بخلدو 
  http://unfccc.int/science/workstreams/cooperation_with_the_ipcc/items/1077.phpانور  و7)
مراع الجننرة التنذيذيرة ةي  الواث ق والخلرو  والت نيالت والنتا ي املوجزة لكظ بنرد مرن بنرود جردول ًعمرال اجت و8)

  http://unfccc.int/9073ال ادذ متا ة يف: 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/clearing_house_concept_paper_excom_4.pdf
http://unfccc-clearinghouse.org.[the/
http://unfccc.int/science/workstreams/cooperation_with_the_ipcc/items/1077.php
http://unfccc.int/9073
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ًجررظ املضرر  يف ولرربق اجتمرراعق الجننررة التنذيذيررة ال ررادذ عقررُد  جقررة عمررظ مغجقررة مررن  -13
 9وضرر  ًنشررطة خطررة الخلمرررظ ا م ررية املتنررددة لجننررة التنذيذيرررة  ونُومررت  جقررة الخلمررظ يررروم  

اتُذررق عجيرر  يف اجتمرراع الجننررة التنذيذيررة  يف بررون عجررأ اررو مررا 2017تشرررين األول/ًرترروبر  10و
  و9)ا امو

عررررادت الجننررررة التنذيذيررررة يف اجتماعدررررا ال ررررادذ  ريررررد الرتتيبررررات ا ااررررة -14  حلررررد   ًو
ًثنرراء الرردواة الثالثررة والخلشرررين ملررؤرر  2017تشرررين الثرراين/نوفمرب  9املزمرر  تنويمرر  يف  و10)اجلررانيب

  وعنرررروان احلررررد  اجلررررانيب  فررررتح آفررررا  جديرررردة: رويررررظ املخرررراطر لجوررررواهر البطيئررررة و11)األطرررررا.
بتكرررررة احلرررردو   وهررررو يدررررد. إىل تي ررررري التذكررررري املتبصررررر يف مسررررات األدوات املاليررررة وال رررربظ امل

لجتخلرررراون وإقامررررة الشرررررارات لتخلزيررررز الخلمررررظ والرررردعم مررررن ًجررررظ التصررررد  ملخرررراطر الوررررواهر البطيئررررة 
 احلدو   ولت بق احلد ق اجلانيب محجُة توعية ملدة ثالثة ًاين بشأن الوواهر البطيئة احلدو  

 : يف الذرتترر  الترراليت 2018 وقرررات الجننررة التنذيذيررة عقررد اجتماعيدررا الخلررادي  يف عرران -15
آذاا/مااذ والجتماع الثامن يف األلبوع الذ   12الجتماع ال اب  يف األلبوع الذ  يبدً يون 

 ًيجول/لبتمرب  17يبدً يون 

 انتخاب أعضاء املكتب -ابء 
، انتخبررت الجننررة التنذيذيررة، بتوافررق اةااء، 20-ن ً/2)بو مررن املقرررا 11وفقررات لجذقرررة  -16

  و12)مشاارات لجننة التنذيذيةال يد توماذ د  لنو  ا ي ات 

__________ 

  انور موجز مقراات اجتماع الجننة التنذيذية ا امو، متا  يف: و9)
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/appli

cation/pdf/excom_5_summary_decisions_24_mar.pdf  
النشرررا  )هو، مرررن خطرررة الخلمرررظ األوليرررة ملررردة لرررنت  لجننرررة ، 7لرررينوقم احلرررد  اجلرررانيب يف لررريا  جمرررال الخلمرررظ  و10)

 التنذيذية 
 لجمزيد من املخلجومات عن احلد  اجلانيب، انور: http://unfccc.int/10502  و11)
  ولريحظ ال ريد د  لنرو  دررظ http://unfccc.int/8806لالطرالع عجرأ عضروية الجننرة التنذيذيرة  اليررات، انورر  و12)

 ال يدة مونيكا ًنتوليك 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/excom_5_summary_decisions_24_mar.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/excom_5_summary_decisions_24_mar.pdf
http://unfccc.int/10502
http://unfccc.int/8806
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 املرفق

التنفيذيرررة آلليرررة وارسرررو الدوليرررة خطرررة العمرررل اخلمسرررية املتجرررددة للجنرررة   
 املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

تقرردن الجننررة التنذيذيررة ةليررة واالررو الدوليررة املخلنيررة    ررا ر واألضررراا املرتبطررة بتررأثريات  -1
تغررررري املنررررات خطررررة الخلمررررظ ا م ررررية املتنررررددة  ولررررتُنذيذ خطررررة الخلمررررظ يف لرررريا  اتذررررا   ايررررو 

 21-ن ً/2و 21-ن ً/1و 20-ن ً/2و 19-ن ً/2و 18-ن ً/3و 16-ن ً/1املقررررررررررررررررررررررررررررراات و 
واملقراات املقبجرة ذات الصرجة، ولتضرطج   ملدران الرثال  التاليرة ةليرة  22-ن ً/4و 22-ن ً/3و

 :و1)واالو الدولية
الندرررررو   خلرفرررررة وفدرررررم نُرُدررررري اإلدااة الشرررررامجة لجمخررررراطر مرررررن ًجرررررظ التصرررررد   )ًو 

 لورررواهر البطيئرررةاثرررريات يف ذلرررك   املرتبطرررة  ةاثا ال رررجبية لتغرررري املنرررات،  رررا لجخ رررا ر واألضرررراا
 احلدو ؛
تررردعيم احلرررواا والتن ررريق والت رررا  ًووجررر  الترررة ا بررر  اجلدرررات املخلنيرررة ارررا بة  )بو 
 املصجحة؛
يف ذلرررررك التمويرررررظ والتكنولوجيرررررا وبنررررراء القرررررداات،  تخلزيرررررز الخلمرررررظ والررررردعم،  رررررا )جو 

 واألضراا املرتبطة  ةاثا ال جبية لتغري املنات لجتصد  لجخ ا ر 
 يج : ولتأخذ خطة الخلمظ يف احل بان، بطريقة شامجة، ما -2

اإلجررررراءات اهلادفررررة إىل إرمررررال عمررررظ اهليئررررات األخرررررى الرررريت تنشررررط يف إطرررراا  )ًو 
 التذاقية وخااج إطااها وإشرا  هذه اهليئات واللتذادة من عمجدا؛

املخلرضرررة لجترررأثر بوجررر  خرررا ؛ وشررررا ح ال ررركان املخلرضرررة ًارررالت البجررردان الناميرررة  )بو 
نروع  يش ًولربظ الخلر الوضر  الجتمراع  والقتصراد  ًو لجتأثر ب بب عوامرظ رراملوق  اجلغررايف ًو

 رربب اإلعاقررة؛ ب يررات ًوإىل ًقجيررة مررن األقج النتمرراء إىل الشررخلوب األاررجية ًو الخلمررر ًو اجلررنو ًو
 عجيدا هذه الشرا ح؛والنوم اإليكولوجية اليت تخلتمد 

يف ذلررك ترروافر بيئررة مواتيررة مررن ال يالررات والقواعررد  دوا التنميررة امل ررتدامة،  ررا )جو 
 التنويمية؛
 ميكن تدااردا  الوواهر اليت قد تنطو  عجأ خ ا ر ًوضراا دا مة ول )دو 

 :والرُتشد يف وض  األنشطة الواادة يف هذا التقرير  لتوقخلات اللرتاتينية التالية -3
مراعرررررراة ا  ررررررا ر واألضررررررراا يف ال يالررررررة واملماالررررررة عجررررررأ الصررررررخليدين الخلررررررامل   )ًو 
 والوطين؛
الرتريرررررز عجرررررأ الذئرررررات ال ررررركانية وامتمخلرررررات ااجيرررررة والبجررررردان الناميرررررة والرررررنوم  )بو 

 اإليكولوجية املخلرضة لجتأثر؛
__________ 

  5، الذقرة 19-ن ً/2املقرا  و1)
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 ل رررر  القررررداة عجررررأ جتنررررب ا  ررررا ر واألضررررراا والتقجيررررظ مندررررا قرررردا امل ررررتطاع )جو 
 والتصد  هلا؛

 وجود نوم فخلالة إللا  الخلمظ وتقدمي الدعم بذخلالية  )دو 
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 األنشطة يف إطار خطة العمل اخلمسية املتجددة للجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية

 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
 يتعلق ابلظواهر البطيئة احلدوث مسار العمل االسرتاتيجي )أ(: تدعيم التعاون والتيسري فيما 
خطرررة  )دو و)هررررو مرررن3مواارررجة الخلمرررظ اجلررراا  يف جمرررال الخلمرررظ  1

جررررظ ًاألوليررررة ملرررردة لررررنت  لتقيرررريم ووضرررر  توارررريات مررررن الخلمررررظ 
و  احلرررد ل ررر   الرررة املخلررراا. الال مرررة لذدرررم الورررواهر البطيئرررة

لوررالت اة ايف ذلرك قرد و ثرياهتا والقداة عجرأ التصرد  هلرا،  را
 ءاإلقجيمية، ولديد إجراءات املتابخلة،   ب القتضا
صجحة بة امل إلضافة إىل ذلك، التخلاون م  اجلدات املخلنية اا 

 يج ،   ب القتضاء: لجقيان  ا
اللتمراا يف لدي  قاعردة بيراانت املنومرات الخلامجرة يف  )ًو

يف  ،  رراجمررال الوررواهر البطيئررة احلرردو ، وجدودهررا الراهنررة
 طرذلك الرتتيبات املؤل ية لإلدااة الشامجة لجمخا

تقيررريم نطرررا  الخلمرررظ املضرررطج  بررر  بشرررأن الورررواهر البطيئرررة  )بو
ر لورواهاالذ  يبجغ ب  الشرراء يف قاعردة بيراانت  احلدو 

 البطيئة احلدو 
تقييم التأثريات اإلقجيمية لجوواهر البطيئرة احلردو  ولديرد   جو)

قجيميرة ت اإلريذية مخلاجلة الثغرات ااتمجة يف قداة الورال
 عجأ م اعدة البجدان يف التصد  لتجك التأثريات

الثغررررات ووضررر  فدررررذ لديررد الرررندي املنالررربة ل رررد تجررك  )دو
ظ لتقجيررربتجرررك الرررنُرُدي لتننرررب الورررواهر البطيئرررة احلررردو  وا

 هلا مندا قدا امل تطاع والتصد 

 تقييم  الة املخلاا. والقداات

 تقدمي توايات 
تنوررررريم  جقرررررات عمرررررظ إقجيميرررررة  لتخلررررراون مررررر  

 اجلدات األخرى اا بة املصجحة
 توجي  نداء لتقدمي مخلجومات
 ةاا بة املصجح التخلاون م  اجلدات املخلنية

 تقدمي املخلجومات
الرررررتقاء املخلجومرررررات مرررررن قاعررررردة 

 البياانت

اجتمرررررررررراع الجننررررررررررة التنذيذيررررررررررة ال رررررررررراب  
 يجي  وما

خلرررريف اذ املإنشررراء هيئرررة/فريق مرررن ا ررررباء التقنيررر  لتح ررر  األلررر 2
ي ا ررررررا   لوررررررواهر البطيئررررررة احلرررررردو  ووضرررررر  توارررررريات بررررررنُردُ 

دعم تنتنات املخلريف إىل ملجتصد  هلا، بغية لويظ هذا األلاذ 
 اجلدود املبذولة عجأ الصخليدين اإلقجيم  والوطين

 دعررروة ا ررررباء املخلنيررر ؛ وضررر  الختصاارررات؛  إنشاء هيئة/فريق ا رباء التقني 
ريرق عقد اجتماعات ا رباء؛ تجق  تقرااير مرن ف

  ا رررررررباء؛ ةرررررر  نتررررررا ي الختبررررررااات واملشررررررااي
 جرررةتنوررريم مح التنريبيرررة الررريت يضرررطج  هبرررا الغرررري؛

 توعية )مثظ مخلر و

 مقراات الجننة التنذيذية
 قا مة ا رباء

 نثاماجتماعا الجننة التنذيذية ال اب /ال
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 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
نيررر  التق تنوررريم اجتمررراع تقرررين بتن ررريق مشررررت  بررر  فريرررق ا ررررباء 3

ملخلررررررين اء ااملخلررررررين  إلدااة الشررررررامجة لجمخرررررراطر وهيئررررررة/فريق ا رررررررب 
وإعررادة  لتخلرايفالرتريرز عجرأ نُرُدري ا لورواهر البطيئرة احلردو ، مر  

 التأهيظ وا  ا ر الدا مة

  ايدة املخلرررررراا. بشررررررأن نُرُدرررررري التخلررررررايف
 وإعادة التأهيظ وا  ا ر الدا مة

  تالاجتماعا الجننة التنذيذية الثامن/ال وض  اختصااات لالجتماع توجي  دعوات لجتخلاون

 جقرررررةتخلتي رررررري الرررررتحدا  وإات رررررة ًدوات إلدمررررراج املخلجومرررررات امل 4
 احلردو  يف بطيئرة   ا ر واألضرراا ااتمجرة املرتبطرة  لورواهر ال

 عمجيات التخطيط والم ال يالات عجأ الصخليد الوطين

وضرررررررر  خطررررررررط وليالررررررررات وطنيررررررررة 
 م تنرية  خلجومات ذات اجة
 التحدا  األدوات وإات تدا

الررررتحدا  ًدوات، مثررررظ التوجيدررررات، لتي ررررري 
 اإلدماج

وا ررررباء مررردخالت مرررن اهليئرررات 
واألطرررررررررررررررررررا. والجتماعررررررررررررررررررات 

 املخلني 

اجتماعرررررررررررررررررررررررا الجننرررررررررررررررررررررررة التنذيذيرررررررررررررررررررررررة 
 الخلاشر/احلاد  عشر

 

5 
 2021-2019األنشطة ذات األولوية للفرتة 

 لديد إجراءات املتابخلة،   ب القتضاء
    

 يتعلق ابخلسائر غري االقتصادية مسار العمل االسرتاتيجي )ب(: تدعيم التعاون والتيسري فيما
إنشرررررراء فريررررررق خرررررررباء إلعررررررداد مرررررردخالت وتوارررررريات لتح رررررر   1

  ر غرررررريالبيررررراانت واملخلررررراا. املتخلجقرررررة  حلرررررد مرررررن  ررررراطر ا  رررررا
عتبراا  اليفيف ذلرك ريذيرة ًخرذها  القتصادية والتصد  هلرا،  را

ضراا ر واأللدى ختطيط وإعداد التدابري الال مة لجتصد  لجخ ا 
ق يُنشرررأ فريررر  ولري املنررراتاملرتبطرررة  ةاثا الضرررااة املرتتبرررة عجرررأ تغررر

املداجرررة  نشرررطةا ررررباء، يف املقررران األول، لذررررتة لرررنت  لتنذيرررذ األ
 ًدانه

إعرررررادة إنشررررراء فريرررررق ا ررررررباء؛ تقررررردمي 
املشررررواة واملرررردخالت والتوارررريات إىل 

 الجننة التنذيذية

دعرررررروة ا رررررررباء؛ وضرررررر  الختصااررررررات؛ عقررررررد 
ق ؛ تجقرررر  التقررررااير مررررن فريرررراجتماعررررات ا رررررباء

 ا رباء

اجتمرررررررررراع الجننررررررررررة التنذيذيررررررررررة ال رررررررررراب   راات الجننة التنذيذيةمق
 يجي  وما

مواد /خلرفيرةيتصظ هبا من منتنات م وض  الرتاتينية لجتوعية وما 2
 توعية/الا ظ ا ي ية

توضررررررريح ا  رررررررا ر غرررررررري القتصرررررررادية 
 ول   فدمدا

عجرررة الجننرررة التنذيذيرررة وغريهرررا مرررن اجلدرررات الذا
ا رررررباء  املخلنيررررة،   ررررب القتضرررراء، مرررر  فريررررق

املخلرررررررين    رررررررا ر غرررررررري القتصرررررررادية: ًنشرررررررطة 
جانبيرررررررة؛  جقرررررررات عمرررررررظ ينومدرررررررا الشررررررررراء، 

   ب القتضاء؛ منتنات مخلرفية، اخل 

الجننررررررررة التنذيذيررررررررة، مرررررررر  فريررررررررق 
ا رررررررررباء املخلررررررررين    ررررررررا ر غررررررررري 
القتصرررررررادية: ًنشرررررررطة جانبيرررررررة؛ 
  جقات عمظ؛ منتنات مخلرفية

 اجتماع الجننة التنذيذية الثامن

القيررران،  ة إىلدعررروة فريرررق ا ررررباء املخلرررين    رررا ر غرررري القتصرررادي 3
 يج :  لتخلاون م  الجننة التنذيذية،  ا

ةرررررر  وتوليررررررف مخلجومررررررات عررررررن األدوات املتا ررررررة لتقيرررررريم  )ًو
 ا  ا ر غري القتصادية

فيدررا  إات تدررا بطررر  ًخرررى،  ررا نشررر تجررك املخلجومررات ًو )بو
 املوق  الشبك  لالتذاقية

، نشرررر املخلجومرررات عرررن طريرررق القنررروات املال مرررة املخلجومات وتوليذدا ونشرهاة  
مثررررررررظ األنشررررررررطة اجلانبيررررررررة، واملوقرررررررر  الشرررررررربك  

 لالتذاقية

 اجتماع الجننة التنذيذية الثامن األدوات املتا ة
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 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
  2021-2019األنشطة ذات األولوية للفرتة  
 ا يف ليا  التنقظ البشر يظ مندا قدا امل تطاع والتصد  هللقتصادية والتقجاالقتصادية ًن يخلمظ م  فرقة الخلمظ املخلنية  لنزو ،   ب القتضاء، عجأ وض  مبادئ توجيدية لتننب ا  ا ر غري يتخل  عجأ فريق ا رباء املخلين    ا ر غري  4
 ملخلنية اا بة املصجحة اليت تخلمظ يف جمال ا  ا ر غري القتصاديةتدعيم الشرارات القا مة و/ًو إقامة شرارات جديدة والتخلاون خبال. ذلك م  اجلدات ا 5
 لقتصادية والتصد  هلااغري دان النامية لتقييم ا  ا ر ليت تبذهلا البجاات، بغية دعم اجلدود ادعوة الشرراء إىل تن يق ًنشطة بناء القداات ذات الصجة عجأ الصخليدين اإلقجيم  والوطين من ًجظ لديد ال تياجات والدعم يف جمال القد 6

ة علر  الظرواهر القصروا والظرواهر فيهرا تلرك املرتتبر األضررار  مبراو لتصرد  للخسرائر ليتعلق بنُرُهج اإلدارة الشاملة للمخاطر )مبا يف ذلك التقيريم والتخفيرف والنقرل واالحتجراز(  مسار العمل االسرتاتيجي )ج(: تعزيز التعاون والتيسري فيما
 وإعادة التعايف لتعزيز وتدابري ملبكر؛ا اإلنذار نظم ذلك يف مبا لطوارئ ا حلاالت لتأهبايلي:  ث  وبناء قدرات البلدان والفئات السكانية واجملتمعات احمللية املعرضة للتأثر عل  التأقلم يف املدا الطويل  وذلك بوسائل منها ماالبطيئة احلدو 

 واتباع نُرُهج ُُمِدثة للتحول االجتماعي؛ األمان شبكات ذلك يف مبا االجتماعية  احلماية وأدوات التأهيل وحتسني البناء وإعادة البناء؛

درررم نُرُدررري فرررة وفإنشررراء فريرررق مرررن ا ررررباء التقنيررر  يخلررر  بتخلزيرررز مخلر  1
لشرؤون  تصرجة يف ذلرك امل را ظ امل اإلدااة الشامجة لجمخراطر،  را

ات نرراء القرردا وب يررةاملاليررة والبيرراانت والتكنولوجيررا والبيئررات التنويم
شرامجة إلدااة الاُدري )فريق ا رباء التقين املخلين بتخلزيز مخلرفة وفدم نرُ 

 لجمخاطرو

  إقرررررراا وإنشررررراء فريرررررق ا ررررررباء التقنيررررر
اة إلدااملخلين بتخلزيز مخلرفرة وفدرم نُرُدري ا

 الشامجة لجمخاطر

دعرررررروة ا رررررررباء؛ وضرررررر  الختصااررررررات؛ عقررررررد 
ق اجتماعررررات ا رررررباء؛ تجقرررر  التقررررااير مررررن فريرررر

ُدرري نرُ فدررم ا رررباء التقنيرر  املخلررين بتخلزيررز مخلرفررة و 
 اإلدااة الشامجة لجمخاطر

 موافقررررة الجننررررة التنذيذيررررة موافقررررةت 
 هنا يةت عجأ األعضاء

تررررروفري مررررروااد لررررردعم اجتماعرررررات 
 ًفرقة ا رباء

 اجتماع الجننة التنذيذية ال اب 

تخلزيز املخلين ب قني تقون الجننة التنذيذية، عن طريق فريق ا رباء الت 2
  :يج مخلرفة وفدم نُرُدي اإلدااة الشامجة لجمخاطر،  ا

وضرررررررر  املندنيررررررررات الرررررررريت  لديررررررررد الثغرررررررررات ولديررررررررد ًو )ًو
ي نُرُدر لت تخدمدا احلكومرات الوطنيرة لتخلزيرز مخلرفرة وفدرم

قرررة ملتخلجايف ذلرررك امل رررا ظ  اإلدااة الشرررامجة لجمخررراطر،  رررا
ت بيئرررررررا، وال لشرررررررؤون املاليرررررررة، والبيررررررراانت، والتكنولوجيرررررررا

 يفميكرررن ًن يصرررب  التنويميرررة، وبنررراء القرررداات، وهرررو مرررا
خطررط التكيررف الوطنيررة وغرررري ذلررك مررن الخلمجيرررات ذات 

 الصجة،   ب القتضاء

لديرررد و/ًو وضررر  مندنيرررات لتخلزيرررز 
 مخلرفررررررة وفدررررررم نُرُدرررررري اإلدااة الشررررررامجة

 لجمخاطر

خلرفرررة يرررز مقيررران فريرررق ا ررررباء التقنيررر  املخلرررين بتخلز 
ديررد اإلدااة الشررامجة لجمخرراطر بتحوفدررم نُرُدرري 

وضررررررررررررر  املندنيرررررررررررررات  الثغرررررررررررررات ولديرررررررررررررد ًو
 والتخلرا  اللتبياانت

 اجتماع الجننة التنذيذية الثامن إران اللتبياانت واملوجز

ةرر  التخلقيبررات وتقررردمي املشررواة بشرررأن إدخررال تنقيحرررات  )بو 
 رعجأ ا الاة املتخلجقة  إلدااة الشامجة لجمخاط

  تقنيررتي ررري األمانررة اجتماعررات فريررق ا رررباء ال تنقيح ا الاة
امجة الشرر املخلررين بتخلزيررز مخلرفررة وفدررم نُرُدرري اإلدااة

يقدمررررر  مرررررن مشرررررواة  لجمخررررراطر وتصرررررنيذدا ملرررررا
 وتنقيحات

تي ررررري اجتماعررررات فريررررق ا رررررباء 
 فدرمالتقني  املخلين بتخلزيز مخلرفة و 

نُرُدرررري اإلدااة الشررررامجة لجمخرررراطر 
وتقرررررردمي املشررررررواة بشررررررأن تنقرررررريح 

  الاةا

 اجتماع الجننة التنذيذية التال 
 

 اجتماع الجننة التنذيذية التال توجيررررررررررررررررر  نرررررررررررررررررداءات لتقررررررررررررررررردمي لديرد فريررق ا رررباء التقنير  املخلررين بتخلزيررز مخلرفررة إعررررداد واقررررة لرررردد بوضررررو  امررررالت التشررراوا مررر  ا ررررباء إلعرررداد الواقرررة املشررراا إليدرررا يف جمرررال  )جو 
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 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
، النشرررا  )جو، مرررن خطرررة الخلمرررظ األوليرررة ملررردة 5الخلمرررظ 

لررررنت  وتوطيررررد التنررررااب والررررداوذ امل ررررتذادة، ولديررررد 
امرررررررررالت ذات األولويرررررررررة مرررررررررن ًجرررررررررظ  ايدة القرررررررررداات 

 إىل اجلدات الذاعجة املخلنيةواللتثماا وإبالغدا 

وفدررم نُرُدرري اإلدااة الشررامجة لجمخرراطر امررالت  ذات األولوية
ذات األولويررررررررررة مرررررررررررن ًجررررررررررظ  ايدة القرررررررررررداات 

 واللتثماا
خلرفرة مزيرز تشاوا فريرق ا ررباء التقنير  املخلرين بتخل

وفدرررررررم نُرُدررررررري اإلدااة الشرررررررامجة لجمخررررررراطر مررررررر  
 ا رباء

التخلقيبرررات،  شرررواة فريرررق ا ررررباء 
التقني  املخلين بتخلزيز مخلرفة وفدرم 

 نُرُدي اإلدااة الشامجة لجمخاطر
 تصنيف التخلقيبات عجأ الواقة

والولرررا ظ الكذيجرررة  خلاجلرررة تقررردمي مخلجومرررات عرررن األدوات  )دو 
ة ة الشامجإلداا  دود النُرُدي واإلجراءات احلالية املتبخلة يف ا

 لجمخاطر لتي ري نُرُدي إ دا  التحول

ظ ل   وتخلزيز فدم األدوات والولا 
الكذيجررررررررررة  خلاجلررررررررررة  رررررررررردود الررررررررررنُرُدي 

ة داا واإلجرررراءات احلاليرررة املتبخلرررة يف اإل
الشررررررررامجة لجمخرررررررراطر لتي ررررررررري نُرُدرررررررري 

 تحولإ دا  ال

الرررررررردعوة إىل تقرررررررردمي مخلجومررررررررات عررررررررن األدوات 
والولررررررررا ظ الكذيجررررررررة  خلاجلررررررررة  رررررررردود الررررررررنُرُدي 

جة لشرررراماواإلجررررراءات احلاليررررة املتبخلررررة يف اإلدااة 
 لجمخاطر لتي ري نُرُدي إ دا  التحول

 اجتماع الجننة التنذيذية الخلاشر تصنيف التخلقيبات

ًجررظ لديررد ريذيررة الررتخدان مررررز تبررادل املخلجومررات مررن  وه) 
رباء ق ا ررنقررظ املخرراطر لرردعم ًعمررال الجننررة التنذيذيررة وفريرر
لشرررامجة ااة االتقنيررر  املخلرررين بتخلزيرررز مخلرفرررة وفدرررم نُرُدررري اإلد

 ن ًجرظلجمخاطر، وريذية تدعيم مرررز تبرادل املخلجومرات مر
 نقظ املخاطر

 تخلزيز فدم آليات نقظ املخاطر
 رررزملتخلزيز فدم الكيذية اليت ميكن هبا 

املخلجومرررررات اإللررررردان يف دعرررررم تبرررررادل 
اء عمرررظ الجننرررة التنذيذيرررة وفريرررق ا ررررب 
م التقنيررررر  املخلرررررين بتخلزيرررررز مخلرفرررررة وفدررررر

 نُرُدي اإلدااة الشامجة لجمخاطر
ل ررررر  فدررررررم ال تياجرررررات ا ااررررررة 
املتخلجقررررة تليررررات نقررررظ املخرررراطر )مررررن 
خررررررررالل لجيررررررررظ املواضرررررررري  واأللررررررررئجة 
املطرو رررة وغرررري ذلرررك مرررن املخلجومرررات 

 قدمرررة إىل مرررررز تبرررادلذات الصرررجة امل
 املخلجوماتو

ة فراددعوة شرراء مرررز تبرادل املخلجومرات إىل اإل
لررديدم مررن مال وررات عررن الررتخلمال مررررز   ررا

تبررررررررادل املخلجومرررررررررات ورررررررررذلك عرررررررررن املواضررررررررري  
ت واأللئجة املطرو ة، ًو  مخلجومات ًخرى ذا
نوررر تاررجة، وتقرردميدا إىل الجننررة التنذيذيررة ررر  

 فيدا

 اع الجننة التنذيذية الخلاشراجتم التوايات واملوجز

وجيررا  لتكنول خلنيررةقيرران الجننررة التنذيذيررة برردعوة الجننررة التنذيذيررة امل 3
وجرر   عجررأ يجرر  إىل مناقشررة إجررراءات دررددة لجتخلرراون،  راعرراة مررا

 ا صو :
إعرررداد مررروجز لج يالرررة املشررررترة، يف جمرررال تكنولوجيرررات  )ًو

نطرررا  وطرا رررق تبرررادل املخلجومرررات بررر  
 الذريق 

قررررة آليررررة لديررررد ا رررررباء التقنيرررر  بطري
تخلاونيرررررررررررة لجم ررررررررررراعدة يف األعمرررررررررررال 

 املتخلجقة    ا ر واألضراا

 اجتماع الجننة التنذيذية ال اب  الختصااات عقد الجتماعات
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 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
 املناطق ال ا جية مثالت 

لديد خرباء تقني  ميكندم امل امهة يف ًفرقة التخلاون عجأ  )بو
 ئت اهلي ا رباء واألنشطة/الجتماعات اليت تنومدا رجتا

تبررادل املرردخالت واملشررواة برر  اهليئترر  لالاتقرراء بخلمجدمررا  )جو
 ملخلز ة يفاابري يف ةجة ًموا مندا الكيذية اليت ميكن هبا لجتد
عجررأ  ت رراعدجمررال التأهررب وبنرراء القررداة عجررأ التررأقجم ًن 

 احلد من ا  ا ر واألضراا وجتنبدا

 
إذا ررررررران  طريقررررررة التذررررررا  عجررررررأ مررررررا

 املرررررروجز ال يالرررررراا املشرررررررت  مذيرررررردات،
وضرررررررررر   وإن ررررررررررران األمررررررررررر رررررررررررذلك،

يف  اختصااررررررات التحضررررررري لرررررر ،  ررررررا
 ذلك لديد جدات ُتكجف بوضخلدا

مررررن  تي رررري مشررراارة اجلدرررات اررررا بة املصرررجحة وبنررراء القرررداات 4
 يج : خالل ما

التن يق م  الربامي واملنومات البحثيرة اإلقجيميرة والخلامليرة،  )ًو
 جلويررة،القتضرراء، مثررظ املنومررة الخلامليررة ل اارراد ا  ررب 

م مرررررن ًجرررررظ تي رررررري بنررررراء القرررررداات لتخلزيرررررز الرارررررد وتقيررررري
 املخاطر يف ليا  ا  ا ر واألضراا

لديررررررررد الررررررررربامي البحثيررررررررة اإلقجيميررررررررة 
والخلامليررررررة ذات الصررررررجة القرررررراداة عجررررررأ 
تي رررررري بنررررراء قرررررداات الرارررررد وتقيررررريم 
 املخاطر يف ليا  ا  ا ر واألضراا

ارراد خلرراون مرر  املنومررة الخلامليررة ل ا الت
اجلويررررررررة بشررررررررأن لرررررررربظ تي ررررررررري بنرررررررراء 
القررررررررررداات لتخلزيررررررررررز الراررررررررررد وتقيرررررررررريم 
 املخاطر يف ليا  ا  ا ر واألضراا

 اطرتخلزيز قداات املراقبة وتقييم املخ

درم رفرة وفز مخلقيان فريق ا رباء التقني  املخلين بتخلزير
مررررر   نُرُدررررري اإلدااة الشرررررامجة لجمخررررراطر،  لتخلررررراون

مي لرررربانرررة التنذيذيرررة، بتحديرررد قا مرررة ًوليرررة  الجن
لصرجة ات اواملنومات البحثيرة اإلقجيميرة والخلامليرة ذ

د الرررريت ت رررراهم يف بنرررراء القررررداات يف جمررررال الرارررر
ء  لبنااليات  وتقييم املخاطر، وتقييم اجلدود املبذولة 
 القداات يف جمال املراقبة وتقييم املخاطر

خلرفرررة ز م بتخلزيرررتخلررراون فريرررق ا ررررباء التقنيررر  املخلرررين
مي لرررباوفدررم نُرُدرري اإلدااة الشررامجة لجمخرراطر مرر  ا

نرراء واملنومررات البحثيررة ذات الصررجة عجررأ تي ررري ب
 القداات يف جمال املراقبة وتقييم املخاطر

 اجتماع الجننة التنذيذية الثامن 

دعوة املنومة الخلامليرة ل ااراد اجلويرة إىل تقردمي مخلجومرات  )بو 
 دررا يفامل ررتخدم  واللررتذادة من عررن منصررة التن رريق برر 

جرردان  البتصررميم وتنذيررذ نُرُدرري اإلدااة الشررامجة لجمخرراطر يف
نررات،  املالناميررة املخلرضررة بصررذة خااررة لرر اثا الضررااة لتغررري
 ونشر هذه املخلجومات عجأ امل تخدم  املخلني 

  تخلزيز فدم ووع  امل تخدم  املخلني
ملنصرررة التن ررريق وغريهرررا مرررن األدوات 

 مررررن خرررررالل املنومررررة الخلامليرررررة املتا ررررة
ل ااررراد اجلويرررة والررريت تررردعم تصرررميم 
وتنذيرررررررررررررررذ نُرُدررررررررررررررري اإلدااة الشرررررررررررررررامجة 

 لجمخاطر

قردمي ىل تدعوة املنومة الخلاملية ل ااراد اجلويرة إ
مخلجومررررررات إىل الجننررررررة التنذيذيررررررة عررررررن منصررررررة 

شطة التن يق ب  امل تخدم  )وغريها من األن
ة ذادللررتذات الصررجة الرريت تقررون هبررا املنومررةو وا

 اطر،مندررا يف دعررم نُرُدرري اإلدااة الشررامجة لجمخرر
 ونشرها عجأ امل تخدم  املخلني 

 اجتماع الجننة التنذيذية الثامن 

دعررررروة املنومرررررات والوررررررالت املخلنيرررررة يف إطررررراا التذاقيرررررة  )جو 
وخااجدررررررا إىل مناقشررررررة ريذيررررررة تخلزيررررررز القررررررداات الوطنيررررررة 

يف  واألضرررراا،  ررراواإلقجيميرررة يف جمرررال التصرررد  لجخ رررا ر 
ذلرررررررك نُرُدررررررري إدااة املخررررررراطر، مرررررررن ًجرررررررظ بنررررررراء قرررررررداات 

لديررررررد ا تياجررررررات بنرررررراء القررررررداات، 
   ب القتضاء

 اجتماع الجننة التنذيذية الثامن  
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 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
احلكومرررات اإلقجيميرررة والوطنيرررة ودون الوطنيرررة وااجيرررة مرررن 

 ًجظ التصد  لجخ ا ر واألضراا
 2021-2019األنشطة ذات األولوية للفرتة  
 يج : تي ري وض  ونشر التوجيدات،   ب القتضاء، من ًجظ ما 5
 يف ذلك إعداد قوا م جرد ل اول اطر،  اوض  موجزات شامجة لجمخاطر، ولديد ا يااات املتا ة لجقيان عجأ امل توى الوطين بتصميم وتنذيذ تقييمات ُقطرية لجمخاطر/تقييمات لجمخ )ًو 
 إدااة املخاطر/التخطيط اجليد ووض  خطط جيدة لجطواائالرتاتينيات ونُرُدي  )بو 
  جول التأم  ضد املخاطر املناخية )جو 
 هلا اتخدان هذه احلكوميتصظ هبا من املنتنات واملندنيات املخلرفية من ًجظ تخلزيز فدم نُرُدي اإلدااة الشامجة لجمخاطر، وإات تدا لجحكومات الوطنية والت ة  الرتاتينيات التوعية وما 6

 يف ذلك اهلجرة والنزوح وإعادة التوطني املخطط له يتعلق ابلتنقل البشر   مبا مسار العمل االسرتاتيجي )د(: تعزيز التعاون والتيسري فيما
ة التنذيذيرر لجننررةاموااررجة فرقررة الخلمررظ املخلنيررة  لنررزو  الرريت ًنشررأهتا  1

الت نشرراطدا لوضرر  توارريات تتخلجررق بررنُرُدي متكامجررة لتننررب  رر
 مندررررا قرررردا تقجيررررظالنررررزو  املرتبطررررة  ةاثا الضررررااة لتغررررري املنررررات وال

اء ظ ألدامل ررتطاع والتصررد  هلررا، وإات ررة وقررت رررا. لذرقررة الخلمرر
 عمجدا بشأن ةي  التوايات

  موااررررجة فرقررررة الخلمررررظ املخلنيررررة  لنررررزو 
نشررررررررررررررررراطدا؛ النورررررررررررررررررر يف املشرررررررررررررررررواة 
واملرررردخالت والتوارررريات املقدمررررة إىل 

 الجننة التنذيذية

جتماعررررات؛ تجقرررر  التقررررااير مررررن فرقررررة عقررررد ال
 الخلمظ املخلنية  لنزو 

 اجتماع الجننة التنذيذية الثامن مقراات الجننة التنذيذية

ُدرررري اد نرُ نشررررر نتررررا ي توارررريات فرقررررة الخلمررررظ املخلنيررررة  لنررررزو  إلمرررر 2
ضررااة ا المتكامجررة مررن ًجررظ جتنررب  ررالت النررزو  املرتبطررة  ةاث

 هلا امل تطاع والتصد  لتغري املنات والتقجيظ مندا قدا

نوررررررررر اجلدررررررررات الذاعجررررررررة املخلنيررررررررة يف 
تواررررررريات فرقرررررررة الخلمرررررررظ وتنذيرررررررذها، 

   ب القتضاء

، نشرررر املخلجومرررات عرررن طريرررق القنررروات املنالررربة
مثررررررررظ األنشررررررررطة اجلانبيررررررررة، واملوقرررررررر  الشرررررررربك  

 لالتذاقية

التواررررررريات املقدمرررررررة مرررررررن فرقرررررررة 
 الخلمظ

 اجتماع الجننة التنذيذية التال 

اون مرر   التخلررا رررباء واملنومرات املخلنيررة اررا بة املصرجحة إىلدعروة  3
 ء، عرررنالجننرررة التنذيذيرررة، وتقالرررم املخلجومرررات،   رررب القتضرررا

 ، نقررظ البشررر  التاملخلرراا. الخلجميررة املتخلجقررة بتررأثريات تغررري املنررات يف
ذئررات لرر  ل يف ذلررك اهلنرررة والنررزو  وإعررادة الترروط  املخطررط  ررا

 ال كان املخلرضة لجتأثر

يشرررررمظ م رررررا ظ  توجيرررر  دعررررروات لجتخلررررراون،  ررررا املخلرفة والذدم  ايدة
 ا ي ية ًولئجة إاشادية

 منوذج تنويم الردود
 قا مة ا رباء املراد دعوهتم

 اجتماع الجننة التنذيذية التال 

 2021-2019األنشطة ذات األولوية للفرتة  
 يج :  مدا، بولا ظ مندا مالوليتدا ومدا ات تضطج  ب  آلية واالو الدولية املخلنية    ا ر واألضراا املرتبطة بتأثريات تغري املنات، وفقالقيان، من خالل الجننة التنذيذية، بتخلزيز الدوا احلذا  الذ   4
  ادة التوط  املخطط ل يف ذلك اهلنرة والنزو  وإع ،  اتطاع والتصد  ل تقجيظ من  قدا امل تشني  التخلاون ب  امالت ال يالاتية ذات الصجة وتخلزيز احلواا والن نان ولديد األدوات واللرتاتينيات لتننب النقظ البشر  وال 

 خطط ل يف ذلك اهلنرة والنزو  وإعادة التوط  امل اغتنان الذر ،   ب القتضاء، لإللدان يف ال يالات والخلمجيات الدولية ذات الصجة يف جمال التنقظ البشر ،  ا 
 واحل ن التنويم والتخلاون ب  املنومات واهليئات والشبكات املخلنية، من ًجظ تخلزيز تبادل التنااب ب  املناطق والبجدان تي ري احلواا امل تمر 
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 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
 يظ من  قدا امل تطاع والتصد  ل  املنات والتقجالضااة لتغريتبط  ةاثا دعوة الشرراء واجلدات املخلنية اا بة املصجحة إىل لديد ال تياجات من القداات ودعم جدود البجدان النامية لتننب التنقظ البشر  املر  5

 لضارة لتغرير املناختبطة ابآلاثر االتصد  للخسائر واألضرار املر  لقدرات  من أجلايف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء  يتعلق ابإلجراءات املتخذة والدعم املقدم  مبا مسار العمل االسرتاتيجي )ه(: تعزيز أنشطة التعاون والتيسري فيما
 التمويظ 1

يتخلررر  عجرررأ الجننرررة التنذيذيرررة ًن تررردعم األمانرررة يف لديرررد  )ًو
وو و) و مرن )2نطا  الواقة الذنيرة املشراا إليدرا يف الذقررة 

برررررظ ، بغيرررررة إات رررررة الواقرررررة ل طررررررا. ق22-ن ً/4املقررررررا 
 يررررران/ا م ررر  لكرررظ مررررن اهليئتررر  الذررررعيت  ) ز  الررردواة
الررررو فيدررررا ًثنرررراء الررررتخلرا  آليررررة وا و لجنوررررر2019 يونيرررر 

ات تغرررري ترررأثري الدوليرررة املخلنيرررة    رررا ر واألضرررراا املرتبطرررة ب
 املنات

اد إاررداا الواقررة الذنيررة قبررظ موعررد انخلقرر
الرررررردواة ا م رررررر  لكررررررظ مررررررن اهليئترررررر  

 الذرعيت 
 لديد نطا  الواقة

 قيررران األمانرررة، عجرررأ لررربيظ امل رررامهة يف
الرررررررررتخلرا  آليرررررررررة واالرررررررررو الدوليرررررررررة يف 

، إبعررداد واقررة فنيررة تذصررظ 2019 انعرر
يف مصرررادا الررردعم املررران، عجرررأ النحرررو 
املقرررررررردن مررررررررن خررررررررالل اةليررررررررة املاليررررررررة، 
لجتصد  لجخ را ر واألضرراا مثجمرا هرو 
منصررررررررررو  عجيرررررررررر  يف املقررررررررررراات ذات 
الصررررررجة، ورررررررذلك يف طرا ررررررق احلصررررررول 

 عجأ هذا الدعم
 ملترا ظ اتضم  الواقة الذنيرة بيراانت  لتموير

واألضرررراا مثجمرررا هرررو لجتصرررد  لجخ رررا ر 
منصو  عجي  يف املقرراات ذات الصرجة، 
خررررررااج اةليررررررة املاليررررررة، ورررررررذلك لطرا ررررررق 

 احلصول عجأ هذا التمويظ

ة توجيرر  نررداء لتقرردمي مخلجومررات عررن نرروع وطبيخلرر
اإلجررررررررراءات الراميررررررررة إىل التصررررررررد  لجخ ررررررررا ر 

 واألضراا اليت قد يجزن رويجدا
توليرررررررف املخلجومرررررررات املقدمرررررررة، ونورررررررر الجننرررررررة 

 يةنذيذية فيدا لتحديد نطا  الواقة الذنالت
عررم ىل ددعرروة الجننررة الدا مررة املخلنيررة  لتمويررظ إ
 ةلذنياالجننة التنذيذية يف لديد نطا  الواقة 

اختصااررررررررررات النررررررررررداء املوجرررررررررر  
 لتقدمي املخلجومات

الختصاارررررات املذصرررررجة لجواقرررررة 
 الذنية

 املوااد املخصصة إلعداد الواقة

املخلجومرررررررات قبرررررررظ إالرررررررال نرررررررداء تقررررررردمي 
 اجتماع الجننة التنذيذية ال اب 

اع تقدمي واقة توليذية حبجول موعرد اجتمر
 الجننة التنذيذية الثامن

التشررررررراوا مررررررر  الجننرررررررة الدا مرررررررة املخلنيرررررررة 
ة  لتمويررررظ يف اجتمرررراع الجننررررة التنذيذيرررر

 الثامن
إاررررررررداا الواقررررررررة حبجررررررررول  زيران/يونيرررررررر  

2019 

 لتمويررظ إىل موااررجة التخلرراون دعرروة الجننررة الدا مررة املخلنيررة  )بو 
يذيرة رر يف  والتذاعظ م  الجننة التنذيذية، ب ربظ مندرا النور

ا ر إدااج األدوات املاليررررررة الرررررريت تتصرررررردى ملخرررررراطر ا  رررررر
الخلررر  و نت  واألضررراا يف ًعماهلررا املتخلجقررة بتقيرريم فرررتة ال رر

 الخلان لتدفقات التمويظ املناخ 

صردى النور يف األدوات املالية اليت تت
ملخرررراطر ا  ررررا ر واألضررررراا يف إطرررراا 

ة تقررررون برررر  الجننررررة الدا مررررة املخلنيرررر مررررا
  لتمويظ من عمظ متصرظ بتقيريم فررتة
ال رررررررنت  والخلرررررررر  الخلررررررران لتررررررردفقات 

 التمويظ املناخ 

التن رررريق مرررر  جدررررات التصررررال التابخلررررة لجننررررة 
 تالدا مة املخلنية  لتمويظ، وعقد اجتماعا

تقريررررر مرررروجز  لتوارررريات املنبثقررررة 
ة نتردى الجننرة الدا مرة املخلنيرعن م

وعن تقيريم  2016  لتمويظ لخلان
فرررررررررتة ال رررررررررنت  والخلررررررررر  الخلررررررررران 
لترررررررررررردفقات التمويررررررررررررظ املنرررررررررررراخ  

 2016 لخلان

 اجتماع الجننة التنذيذية الخلاشر

التخلررررراون مررررر  الجننرررررة الدا مرررررة املخلنيرررررة  لتمويرررررظ يف دعررررروة  )جو 
  رب  قيران،اجلدات الذاعجة املخلنية إىل النور يف ريذيرة ال

  را ر صرظ  تخلزيز توافر التمويظ املت القتضاء، بتي ري ًو
 واألضراا عجأ الصخليدين اإلقجيم  والوطين

ا يررررررررااات املتخلجقررررررررة بكيذيررررررررة تي ررررررررري 
تخلزيررررررز ترررررروافر التمويررررررظ مررررررن ًجررررررظ  ًو

 ل   فدم ا  ا ر واألضراا

مررررز تبررادل املخلجومررات مررن ًجررظ  عقد اجتماعات ومشاواات
الجننررررررة  نقررررررظ املخرررررراطر، تقررررررااير
 الدا مة املخلنية  لتمويظ

قا مرررررة أبمسررررراء اجلدرررررات الذاعجرررررة 

  تالاجتماعا الجننة التنذيذية الثامن/ال
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 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
 املخلنية

 بناء القداات 2
دعوة جلنة  ايو املخلنية ببناء القداات وغريها من الورالت  )ًو

 را ر د  لجخاملخلنية إىل لديد الثغرات يف القداة عجأ التصر
 والتواية بطر  ملخلاجلة الثغراتواألضراا 

دعررروة اجلدرررات الذاعجرررة املخلنيرررة إىل تنوررريم  جقرررات عمرررظ  )بو
أ إقجيميررررة لجندررررات اررررا بة املصررررجحة لبنرررراء القررررداة عجرررر
ر، الررررتخدان مبررررادئ توجيديررررة لررررإلدااة الشررررامجة لجمخرررراط

ااات لختبريف ذلرك اللرتخلانة  لتخلقيبرات الرواادة مرن ا  ا
 قد  ددهتاومن ً  مشااي  جتريبية تكون 

دعررروة منتررردى ديرررر ن املخلرررين ببنررراء القرررداات إىل النورررر يف  )جو
ء ًثنرررا ختصررريح ً رررد ًنشرررطت  ال رررنوية املقبجرررة الررريت ترررنويم
 صررجحةالرردواة وهتررد. إىل ةرر  اجلدررات املخلنيررة اررا بة امل

 املشرررررراارة يف بنررررررراء القررررررداات، لبحررررررر  م ررررررألة ا  رررررررا ر
 واألضراا واجلوانب ذات الصجة

ملخلاجلرررررررررررة م رررررررررررألة بنررررررررررراء القرررررررررررداات وضررررررررررر  إجرررررررررررراءات  )دو
لجخ رررررا ر واألضرررررراا عجرررررأ ًلررررراذ التواررررريات  لجتصرررررد 

دررررات )جو ًعرررراله، ودعرررروة اجل-)ًو2املنبثقررررة مررررن النقطررررة 
يف  لنورررريف ذلرررك ا الذاعجرررة املخلنيرررة إىل دعرررم تنذيرررذها،  رررا

وجرررررب  إطررررراا بنررررراء القرررررداات يف البجررررردان الناميرررررة املنشرررررأ 
 7-ن ً/2 املقرا

لقرررررررررداات ل ررررررررر   الرررررررررة املخلررررررررراا. وا
والتكنولوجيررات مررن ًجررظ فدررم ومخلاجلررة 

يط وتخلقررب التررأثريات وإمرراد نُرُدرري لت ررج
طررة الضرروء عجررأ ا  ررا ر واألضررراا املرتب
، نررات ةاثا الضررااة الناةررة عررن تغررري امل

 مثظ الوواهر البطيئة احلدو 
 

 قدااتء التوجي  الالة إىل جلنة  ايو املخلنية ببنا
 املصجحةمشاارة اجلدات املخلنية اا بة 

ت جلدررراقيررران األمانرررة والجننرررة التنذيذيرررة بتحديرررد ا
 الذاعجة املخلنية

اش النقررو توجيرر  الررالة إىل اجلدررات الذاعجررة املخلنيررة 
 مخلدا

 جتمي  الردود
 نذيذلجت توجي  رتاب دعوة إىل ا يو اهليئة الذرعية

ء مدخالت جلنة  ايو املخلنية ببنرا
 القداات

قا مررررررة أبمسرررررراء اجلدررررررات الذاعجررررررة 
 املخلنية؛ الرلا ظ اليت ًُعدت

رترررراب الرررردعوة املوجرررر  إىل ا رررريو 
 اهليئة الذرعية لجتنذيذ

حبجررررررررول موعررررررررد اجتمرررررررراع الجننررررررررة  )ًو
 التنذيذية ال اب 

حبجررررررررول موعررررررررد اجتمرررررررراع الجننررررررررة  )بو
 التنذيذية الثامن

حبجررررررررول موعررررررررد اجتمرررررررراع الجننررررررررة  )جو
 التنذيذية الثامن

حبجررررررررول موعررررررررد اجتمرررررررراع الجننررررررررة  )دو
 احلاد  عشرالتنذيذية 

 إشرا  اجلدات اا بة املصجحة 3
يف  إشررررا  اجلدرررات ذات ا رررربة املتخصصرررة املنالررربة،  رررا )ًو

 ذلرررررك يف جمرررررالت احلرررررد مرررررن  ررررراطر الكرررررواا  واملخلونرررررة
جرررظ ً، مرررن اإلمنا يرررة وامل ررراعدة اإلن رررانية وإدااة املخررراطر

ط تطرروير املخلرراا. ودعررم نشررر ًفضررظ املماالررات لجتخطرري
 بصواة فخلالة لجخ ا ر واألضرااوالتأهب والتصد  

 

ل ررررر  فدرررررم املماالرررررات اجليررررردة مرررررن 
ًجرررررظ التخطررررريط واإلعرررررداد والتصرررررد  

 لجخ ا ر واألضراا بصواة فخلالة
 املواد والتقااير املخلرفية

 فدم  تجف آليرات ًودوات الترأم  مرن
 ًجظ نقظ املخاطر

 

ةرررر  اجلدررررات اررررا بة املصررررجحة يف شرررررارة مرررر  
الخلمررررظ الرررريت يُرررردعأ منومرررر  األنشررررطة و جقررررات 

 إليدا ا رباء واجلدات اا بة املصجحة
 عقد اجتماعات منتومة م  الجننة التنذيذية

 الوثيقة التنميخلية
 التقااير والواث ق ذات الصجة

املؤلذررررررررررررات والتقررررررررررررااير والواث ررررررررررررق 
األخرررررررررررررررى ذات الصررررررررررررررجة الرررررررررررررريت 

 التخلرضدا األقران

حبجرررررول موعرررررد اجتمررررراع الجننرررررة التنذيذيرررررة 
 الثامن
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 اإلاشادية الال مةاملدخالت  ةونرُُدي التنذيذ املمكنة )الطرا ق ااتمج النتا ي املتوقخلة األنشطة #

 اجتمرراع )اجتماعرراتو الجننررة التنذيذيررة
اإلاشرررررررررررراد  )اإلاشرررررررررررراديةو لجنوررررررررررررر يف 

 النشا / لبدء النشا 
دعررروة اجلدرررات الذاعجرررة املخلنيرررة إىل مواارررجة وضررر  آليرررات  )بو  

ظ لجترررأم ،   رررب القتضررراء، وإدماجدرررا يف هنررري متكامررر
واررذدا وعررة بإلدااة املخرراطر، مثررظ التأمينررات الزااعيررة املتن

جررف   تآليرة لنقررظ املخراطر ميكررن ًن ت راعد املررزااع ، يف
ر ملخراطالورو. الجتماعية والقتصادية، عجأ احلد من ا

 ناخية يف القطاعامل

، لردعمتدعيم بيئة مواتية إلدااة الخلمظ وا
قرظ يف ذلك آليات التأم  وآليرات ن  ا

 املخاطر
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