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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥-٦بون، 
 من جدول األعمال ٥البند 

 ملعنيوةاليوة تقرير اللجنة التنفيذية آللية وارسوو الدو 
 ناخ املابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٧فمرب تشرين الثاين/نو  ١٥-٦بون، 
 من جدول األعمال ١3البند 

 ملعنيوةاليوة تقرير اللجنة التنفيذية آلليوة وارسوو الدو 
 ناخ املابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري

تقريوور اللجنووة التنفيذيووة آلليووة وارسووو الدوليووة املعنيووة ابخلسووائر واألضوورار   
 املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

 مقرتح من الرئيسمشروع استنتاجات   

توصووية موون اهليئووة الفرعيووة للمشووورة العلميووة والتكنولوجيووة واهليئووة الفرعيووة   
 للتنفيذ
أوصتتا ائة تتف الةرعةتتف ل مشتتوية الل مةتتف والوانولوجةتتف وائة تتف الةرعةتتف ل ونةةتت ،   التتدوية  

ويلومتتديف    األطتترا  الستتابلف واأليبلتتل لاتتا منشمتتا، قشتتروت ا كتتري الوتتام متتت  ين تتر فةتت  متت  ر
 دويت  الثالثف واللشرين:

 23-م أ/-مشروع املقرر   

آليوووة وارسوووو الدوليوووة املعنيوووة ابخلسوووائر واألضووورار املرتبطوووة بتوووأثريات تغوووري   
 املناخ

 إن م  ر األطرا ، 
، ٢١-م أ/١، و٢٠-م أ/٢، و١9-م أ/٢، و١8-م أ/3إىل ا كتتتتتتتتتتتتتتتتتتريا   إذ يشتتتتتتتتتتتتتتتتتتر 

  ،من 8ةاق ابييس، وال سةما ا ادة ، وات٢٢-م أ/4، و٢٢-م أ/3، و٢١-أ م/٢و
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الشواغا اليت أاثيهتا األطرا  عن تزايد تواتر وشدة الاوايث ا وص ف اب ناخ  وإذ يالحظ 
األعاصتر ةضتات  و اليت أثر  ع ت  اللديتد متن الب تدان، قتا   ذلتت موجتا  ااتر وافةتا  والة

بطتف لوتثثرا  ا رتتزايتد ا صتو،، فضتالع عتنا داييف واللواصف الرم ةف وغرها من ال واهر افويف الك
ا إىل أدىن حتتد ك ةتتا منشتتابل تتواهر البطة تتف ااتتدوث، واااجتتف ا  حتتف إىل تنتتا هتت يف الوتتثثرا  والو

تتإل شتتام ف طداية ا ذتتاطر: ومتتن ذلتتت ن تتم اطنتت اي ا تتتدابر تلزيتتز  باتتر، و والوصتتدهل ئتتا ابتبتتات مل
ا   ذلتتتت ماعةتتتف، قتتتوحستتتل، وأدوا  اامايتتتف االجواطنلتتتاإ وإعتتتادة الوثهةتتتا وإعتتتادة البنتتتا  وال

 شباا  األمان االجوماع ، والنشلإل اليت تةض  إىل الوحول،
بوكريتتر ال ةنتتف الونةة يتتف الةتتف وايستتو الدولةتتف ا لنةتتف اب ستتا ر واأل تتراي  يرحتتا -١ 

 ؛(١)ا رتبطف بوثثرا  تغر ا ناخ
ابلوكتتتدم التتت هل أحرلتتتت  ال ةنتتتف الونةة يتتتف   تنةةتتت   طتتتف عم شتتتا  يرحتتتا أيضتتتاع  -٢ 

 طر وفرقتف اللمتايتا ا ذتااألولةف ا مودة لةرتة سنول، وتةلةا مرمتتز تبتادل ا ل ومتا  متن أجتا  و 
 ؛٢١-م أ/١من ا كري  49و 48ا لنةف ابلنزوح عمالع ابلةكرتل 

أعمال ال ةنف الونةة يف،  لألطرا  وائة ا  وا ن ما  لدعم يلرب عن تكديريف -3 
 صدد؛إبجرا ا  تشما الشرامتا  والولاون، ويشةلشا ع   لايدة جشودها   ه ا ال

إىل  طتتتف اللمتتتا ا وةتتتددة ا مستتتةف ا رنتتتف ل ةنتتتف الونةة يتتتف، التتتيت توتتتة   يشتتتر -4 
 ناش ف؛ حف والالن ر،   الوقا ا ناسا،   ا سا ا الشام ف واالحوةاجا  ااالةف وا 

إىل أن ال ةنتتتف الونةة يتتتف ستتتولكةم م الوكتتتدم اذتتترل صتتتوب تنةةتتت   طتتتف  يشتتتر أيضتتتاع  -٥ 
 لالحكف؛اوع   فرتا  منو مف   اجوماعاهتا  ٢٠٢٠عم شا ا مسةف ا وةددة   عام 

إىل ال ةنتتف الونةة يتتف أن تتتديا   تكاييرهتتا الستتنويف، حستتا االقوضتتا ،  يط تتا -٦ 
أفرقتتتف ا تتتربا  وال ةتتتان الةرعةتتتف وأفرقتتتف النكتتتاإ واألفرقتتتف مل ومتتتا  أمتثتتتر تةصتتتةالع عمتتتا تضتتتط   بتتت  

االسوشاييف ا وا ةلةف واألفرقتف اللام تف ا ذصصتف  شتام ملةنتف الوابلتف ئتا متن أعمتال تونتاول، قتدي 
اطماان، ا سا ا ذا  الص ف ابلسةاق اطق ةم  والتوط،، ع ت  النحتو الت هل  تدديف األطترا    

 ؛(٢)اويقا  ا ل وما  اليت تكدمش
أعاليف، عكد  ٢ابعوزام فرقف اللما ا لنةف ابلنزوح، ا شاي إلةشا   الةكرة  يرحا -٧ 

  واستتتلف بشتتتثن  ةتتت  متتتاال  عم شتتتا، سةشتتتما إجتتترا  مشتتتاويا ٢٠١8اجومتتتات   أايي/متتتايو 
 النطاق م  افشا  صاحبف ا ص حف من أجا متةالف تغطةف إق ةمةف؛

أعتتاليف، إىل مراعتتاة  ٢فرقتتف اللمتتا ا لنةتتف ابلنتتزوح، ا شتتاي إلةشتتا   الةكتترة  يتتدعو -8 
النزوح التدا    وعترب ااتدود، وفكتاع لواليوشتا، عنتد و ت  توصتةا  تول ت  بتنتلشلإل مواام تف لوةنتا 

 ؛(3)النزوح ا رتبط ابااثي الضاية لوغر ا ناخ والوك ةا من  إىل أدىن حد والوصدهل ل 

__________ 

(١) FCCC/SB/2017/1 وAdd.1. 
. وتترد ويقتا  ا ل ومتا    الترابط ٥، الةكترة ٢٢-م أ/3اسوةابف ل دعوة التيت وجششتا مت  ر األطترا    مكترييف  (٢)

 .http://unfccc.int/10064الوام: 
 .49، الةكرة ٢١-م أ/١ا كري  (3)

http://unfccc.int/10064
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مانتف أن تتن م، بووجةت  متتن ال ةنتف الونةة يتف وي تةس ائة تف الةرعةتتف إىل األ يط تا -9 
 ي/أاي - ةستتان/أبرياعةول )نل ونةةت ، وابلوتزامن مت  التدوية الثامنتف واأليبلتل لاتا متن ائة وتل الةتر 

ايا  طستشاما  وا(، حواياع ل ذربا  بغةتف اسواشتا  طا ةتف واستلف متن ا ل ومتا  وا٢٠١8مايو 
 انولوجةتا وبنتا مويتا والوتلب ف ا ربا  وتوفرهتا، ولايدة التدعم، قتا   ذلتت الوبشثن سبا تةسر 

ىل الوك ةتا منشتا إو ا نتاخ  الكديا ، من أجا تنا ا سا ر واأل راي ا رتبطف ابااثي الضتاية لوغتر
وث، متتتت  ة تتف ااتتدأدىن حتتد والوصتتدهل ئتتا، قتتتا   ذلتتت ال تتواهر افويتتف الكصتتتو، وال تتواهر البط

 ؛٢٢-م أ/4 كري )و( من ا٢شد هبا   إعداد الويقف الةنةف ا شاي إلةشا   الةكرة يلسرت 
األطرا  وافشا  ا راقبف وسا ر افشا  صاحبف ا ص حف إىل أن تكدم،  يدعو -١٠ 
االستترتاتةة   )أ( متتن مستتاي اللمتتا١، آيا هتتا   ستتةاق النشتتاف ٢٠١8شتتباف/فرباير  ١٥حب تتول 

 ا ا وةددة ا مسةف ل ةنف الونةة يف؛)هت( الوايد    طف اللم
 9إىل األمانتتتف أن تللتتتدم تكريتتتراع عتتتن حتتتواي ا تتتربا  ا شتتتاي إلةتتت    الةكتتترة  يط تتتا -١١ 

 ؛٢٠١8أعاليف مت  تن ر فة  ال ةنف الونةة يف   اجوماعشا الثاين   عام 
األطتترا  وا ن متتا  ذا  الصتت ف وغرهتتا متتن افشتتا  صتتاحبف ا صتت حف  يتتدعو -١٢ 

، آبيا شتتا وإستتشاماهتا بشتتثن اللناصتتر ٢٠١9شتتباف/فرباير  ١وافتتاة األمانتتف،   موعتتد أقصتتايف إىل م
)د( متن ٢اليت ميان إدياجشا   ا وصاصا  اسولراض آلةف وايسو الدولةف ا شاي إلةشا   الةكرة 

، متتت  مراعتتتاة نوتتتا إل تنةةتتت  أعمتتتال ال ةنتتتف الونةة يتتتف، متتتت  تن تتتر فةشتتتا ائة وتتتان ٢٢-م أ/4ا كتتتري 
 ؛(4)٢٠١9ةرعةوان   دويتةشما ال ول سوللكدان   حزيران/يونة  ال

األطرا  ع   ا شايمتف بنشتاف   ت تت األعمتال، ونشتر منوةتا  آلةتف  يشة  -١3 
 ما ي  : وايسو الدولةف وفنوشا الونةة يف، وتروجيشا واسوذدامشا، إبجرا ا  تشما

مرامتتتتز الونستتتة  الوطنةتتتف  إنشتتتا  جشتتتا  اتصتتتال ملنةتتتف اب ستتتا ر واأل تتتراي عتتترب )أ( 
 ؛٢٢-م أ/4من ا كري  )د(4لالتةاقةف اططاييف   متا منشا، ع   النحو ا شاي إلة    الةكرة 

ا شايمتف   اجوماعا  ال ةنف الونةة يف بصةف مراقا، م  مراعاة  تة  الوقتا  )ب( 
 وق ف ا وايد؛
ر البطة تتتتتف ااتتتتتدوث، إدياا أو مواصتتتتت ف إدياا دياستتتتتف ال تتتتتواهر الكصتتتتتو،، وال تتتتتواه )ا( 

إعتتادة ةترة والنتزوح و  ذلتت ائوا ستا ر غتر االقوصتاديف، واثترا  تغتر ا نتاخ ع تت  تنك،تا البشتر، قتا  
ا  ذجتتتترا ا  الوتتتتوطل ا ذطتتتتط ئتتتتا، واطداية الشتتتتام ف ل مذتتتتاطر،  تتتتمن السةاستتتتا  وا طتتتتط واط

  يف افشود؛ه   دعم األطرا  ع الص ف، حسا االقوضا ، وحث الاةات  ا لنةف الثنا ةف وا ولددة
التتتتدعوة ا وجشتتتتف إىل ائة تتتتا  ا نشتتتتثة قوجتتتتا االتةاقةتتتتف إىل أن  ياتتتتري امتةتتتتد -١4 

 رتبطتتف أل تتراي اتواصتتا، حستتا االقوضتتا ، تضتتمل عم شتتا افشتتود الرامةتتف إىل تنتتا ا ستتا ر وا
 تتف ن النامةتتف ا لر الب تتدا  ابااثي الضتتاية لوغتتر ا نتتاخ، والوك ةتتا منشتتا إىل أدىن حتتد والوصتتدهل ئتتا 

ليت تلومتد ولوجةف ابوج   اص لو ت اااثي، و  صةو  الة ا  الساانةف الضلةةف والن م اطيا
 ع ةشا ه يف الة ا ؛

__________ 

ينبغتتتتتتتتتتتتت  لألطتتتتتتتتتتتتترا  أن تكتتتتتتتتتتتتتدم آيا هتتتتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتتتتتن طريتتتتتتتتتتتتت  بوابتتتتتتتتتتتتتف تكتتتتتتتتتتتتتد  ا ل ومتتتتتتتتتتتتتا    التتتتتتتتتتتتترابط الوتتتتتتتتتتتتتام:  (4)
http://www.unfccc.int/5900 وينبغتتت  أن ترستتتا افشتتتا  ا لومتتتدة بصتتتةف مراقتتتا وافشتتتا  األ تتتر، صتتتاحبف .

 .secretariat@unfccc.intوان الوام: ا ص حف مسامهاهتا ابلربيد اطلارتوين إىل اللن

http://www.unfccc.int/5900
mailto:secretariat@unfccc.int
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م سستا  األمتم ا وحتدة وا  سستا  ا لنةتف األ تر، والومتتاال  ا وذصصتف  يدعو -١٥ 
إىل تلزيتز  القوضتا ،طتات ا تاص، حستا اوغرها متن الاةتات  وأوستاف البحتوث وا ومت  ا تدين والك

 وا تتة  ا وصتت فبشتتثن ا  الولتتاون واللمتتا ا شتترتا، بوستتا ا منشتتا إقامتتف شتترامتا ، متت  ال ةنتتف الونةة يتتف
 دىن حتتد والوصتتدهلأنشتتا إىل مبوةنتتا ا ستتا ر واأل تتراي ا رتبطتتف ابااثي الضتتاية لوغتتر ا نتتاخ والوك ةتتا 

 كصو، وال واهر البطة ف اادوث؛ئا، قا   ذلت ال واهر ا نا ةف ال
ا  سستتا  وا ن متتا  البحثةتتف ذا  الصتت ف إىل أن توكاستتم، حستتا  يتتدعو أيضتتاع  -١٦ 

 ونةة يتتف، قتتا  ل ةنتتف الااالقوضتتا ، بةاتهتتتا ونوا ةشتتا الر ةستتةف بشتتثن ال تتواهر البطة تتف ااتتدوث متت  
لبطة تتتتف ال تتتواهر افتتتف وفشتتتم ذلتتتت   ا ناستتتبا  التتتيت تن مشتتتا ال ةنتتتف الونةة يتتتتف، هبتتتد   ستتتل ملر 

 اادوث؛
أن ال ةنتتف الونةة يتتف مياتتن أن تزيتتد فلالةوشتتا إبعطتتا  األولويتتف  ي متتتد متتن جديتتد -١٧ 

 ألنشطف   ماال  موا ةلةف  دد ل لما ا سوكب  ؛
ال ةنتتتف الونةة يتتتف ع تتت  البحتتتث عتتتن ستتتبا إ تتتافةف لولزيتتتز قتتتديهتا ع تتت   يشتتتة  -١8 

م ةا  أفرقتف  سةاق عاالسوةابف وفلالةوشا وأدا شا بوحسل ختطةط وتن ةم عم شا، قا   ذلت  
ذصصتتف قتتف اللام تتف ا ف واألفر ا تتربا  وال ةتتان الةرعةتتف وأفرقتتف النكتتاإ واألفرقتتف االسوشتتاييف ا وا تتةلة

فرقتتتف رقتتف ا تتربا  وأرعةتتف وأفابلتتف ئتتا، متتن قبةتتا الومثةتتا ا وتتوالن   ت تتت ال ةتتان الة شتتام ملةنتتف الو
شا و تتربة أعضتتا  م ملةنتتف،النكتتاإ واألفرقتتف االسوشتتاييف ا وا تتةلةف واألفرقتتف اللام تتف ا ذصصتتف  شتتا

 وفكاع ل مشام ا نوطف هبا، ومدة والايهتا؛
 ١، ول وكريتر ا شتاي إلةت    الةكترة (٥)إىل ال ةنف الونةة يف، وفكتاع لواليوشتا يط ا -١9 
 أعاليف:

أن تن تتر، لتتد، استتوامال  طتتف عم شتتا ا مستتةف ا وةتتددة،   ا ستتا ا الشتتام ف  )أ( 
 لبطة تف ااتدوث،اال تواهر و واالحوةاجا  ااالةتف وا  حتف والناشت ف ا وصت ف ابل تواهر افويتف الكصتو، 

 لر تف بوجت   تاصنامةف ا لةةضات ،   الب دان القا فةشا، ع   سبةا ا ثال ال ااصر، افةا  وا
ةتف التيت تلومتد طياولوجالآلاثي الضاية لوغتر ا نتاخ، و  صتةو  الة تا  الستاانةف الضتلةةف والتن م 

 ع ةشا ه يف الة ا ؛
أن تلتتتزل جشودهتتتا متتتن أجتتتا  تتتمان  ويتتتا ا ل ومتتتا  ا ستتتومدة متتتن عم شتتتا إىل  )ب( 

 ةتتف، بغةتتتف لايدةالودييب وا  واألستتالةا، وا تتواد الاللمتتتف ل نمتتاذامنوةتتا  ستتش ف االستتولمال، مثتتتا األد
 القوضا ؛ا،، حسا اتساق وفلالةف افشود ذا  الص ف اليت تلب ل ع   الصلةدين اطق ةم  والوط

أن تن ر، من  الل الولاون والشرامتا ،   و   منوةا  ستش ف االستولمال  )ا( 
ةمت  والتوط، اق اطق وواي ، توناول متا لت  صت ف ابلستةلإلعالم واالتصال، ونشرها ع    ة  ا س

 ؛وصدهل ئامن مسا ا تول   بوةنا ا سا ر واأل راي والوك ةا منشا إىل أدىن حد وال
ال ةنتتف الونةة يتتف ع تت  أن تولتتاون متت  ائة تتا  األ تتر، ا نشتتثة قوجتتا  يشتتة  -٢٠ 

 ستتتبا تةستتتر تلب تتتف ا تتتربا  االتةاقةتتتف واتةتتتاق ابييتتتس، متتتتا   نطتتتاق واليوتتت ، وتواصتتتا الن تتتر  
وتوفرها، ولايدة الدعم، قا   ذلت الومويا والوانولوجةا وبنا  الكديا ، قتا يشتما عم شتا ع ت  
 سل اطجرا ا  والدعم، وعند الن ر   تاوين ووالاي  أفرقتف ا تربا  الوابلتف ئتا وستا ر األفرقتف 

 اليت قد تنش شا؛
__________ 

 .٥و ٢، الةكراتن ١9-م أ/٢ا كري  (٥)
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األطترا  ع ت  إاتحتف متتوايد متافةتف لةوست  ل ةنتف الونةة يتف وأفرقتتف  يشتة  متدداع  -٢١ 
ا تتربا  وال ةتتان الةرعةتتف وأفرقتتف النكتتاإ واألفرقتتف االسوشتتاييف ا وا تتةلةف واألفرقتتف اللام تتف ا ذصصتتف 

  شام ملةنف الوابلف ئا، أن تنة  أعمائا بنةاح و  الوقا ا ط وب؛
القوضا ، إىل ا ض    تلب ف ا وايد، قتا ا ن ما  ذا  الص ف، حسا ا يدعو -٢٢ 

  ذلت ا ربا  واألدوا  الاللمف، من  الل طا ةف واستلف متن األدوا  والكنتوا  والشترامتا ، 
الختتاذ إجتترا ا  تول تت  بوةنتتا ا ستتا ر واأل تتراي ا رتبطتتف بوتتثثرا  تغتتر ا نتتاخ والوك ةتتا منشتتا إىل 

 أدىن حد والوصدهل ئا؛
ااثي الوكديريتف ا رتتبتف   ا ةزانةتف ع ت  األنشتطف ا كتري أن تنةتت ها اب حيتةط ع متاع  -٢3 

 أعاليف؛ ٢٠-4األمانف عمالع ابألحاام الوايدة   الةكرا  
أن تلوذ  اطجرا ا  اليت علشد هبا إىل األمانتف   هت ا ا كتري يهنتاع بوتوافر  يط ا -٢4 

 ا وايد ا الةف.
    


