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(A)     GE.05-70445    270505    270505                                 BNJ.05-244 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ١٩     بون، 

                 من جدول األعمال ٣      البند 
             االقتصادية -                                         اجلوانـب العلمية والتقنية واالجتماعية      

                                                      آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها

  االقتصادية آلثار -اعية اجلوانب العلمية والتقنية واالجتم
 تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                                                     ً                                                   أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات املقدمة من األطراف والواردة يف              - ١
  .Add.1   وFCCC/SBSTA/2005/MISC.3        الوثيقة 

                                                                                           ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبادل اآلراء بني األطراف الذي جرى يف حلقة                         ورحبـت اهلي   - ٢
  .                                                             العمل اليت عقدت أثناء الدورة لتيسري وضع برنامج عمل ملدة مخس سنوات

                                                                                                      ونظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مشروع مرفق ملشروع مقرر بشأن برنامج العمل الذي      - ٣
                                                                 ، ووافقت على مواصلة دراسة ووضع مشروع املرفق ومشروع املقرر           )                           انظر مرفق هذه االستنتاجات    (               رق مخس سنوات        يستغ

   ).    ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول (                                          َِ                                   يف دورهتا الثالثة والعشرين بغية اعتماده من ِقَبل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة 

                                                                    ولوجية إىل األمانة أن تقوم، حتت إشراف رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة                                                         وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن      - ٤
  .                                                                             ً                    عمل غري رمسية لتيسري وضع برنامج العمل تعقد قبل دورهتا الثالثة والعشرين، وذلك رهناً بتوفري املوارد املالية
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 املرفق

 ١١-م أ/-مشروع املقرر [

 برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                                               ُّ     بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكي ف معه

                إن مؤمتر األطراف،

  ،  ١٠-   م أ / ١           إىل مقرره       إذ يشري 

         ُّ                                                                                       أن التكيُّف مع اآلثار السلبية احلتمية لتغري املناخ مهم جلميع األطراف، مبا فيها تلك املشار                         وإذ يالحـظ   
               من االتفاقية، ٤           من املادة  ٩   و ٨                إليها يف الفقرتني 

                                                                                   أنه ينبغي االضطالع بربنامج العمل هذا يف إطار اختصاصات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية    ُ        ذ ُيؤكـد    وإ 
               من االتفاقية، ٩                               والتكنولوجية كما وردت يف الفقرة 

                                                                     ُّ    طابع التطور للمعرفة العلمية والتجربة العلمية فيما يتصل بأشكال التكيُّف،    ُ     وإذ ُيالحظ 

                                                                     ية للمشورة العلمية والتكنولوجية اليت وضعتها يف دورهتا الثالثة والعشرين،                      يف توصيات اهليئة الفرع       وقد نظر 

                                                                                             برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار                 يعتمد - ١ 
                                     ُّ                                        تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه، كما ورد ذلك الربنامج يف هذا املقرر؛

                                                                                 ىل اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر فيما إذا كان برنامج العمل      إ       يطلـب  - ٢ 
                                                                                                               حباجـة إىل تعديـل يف ضـوء االستنتاجات العلمية اجلديدة الواردة يف التقرير الرابع للتقييم الذي وضعه الفريق             

                               ما تنظر يف اآلثار اليت تنطوي                                                                                    احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ويف ضوء تطورات أخرى ذات صلة، وذلك عند            
                                    عليها االستنتاجات الواردة يف التقرير؛

                                                                                              إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل            يطلب   - ٣ 
    )]. ٨   ٢٠٠      ديسمرب  /          كانون األول (                                                           وأي تعديالت يوصي مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته الرابعة عشرة 
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 املرفق

 برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن 
 آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

  األهداف-   ً أوال  

                      الشديدة التأثر بتغري    [         ال سيما    [         األطراف،    ]    مجيع [                                                    إن اهلـدف العريض لربنامج العمل هذا هو مساعدة           [ - ١
    ]         للتصدي ل [           االقتصادي -                               األساس العلمي والتقين واالجتماعي     ] [    تفهم [     على     ]]                بتغري املناخ،             ً      أشـدها تأثـراً      ] [        املـناخ، 

                   عملية على األصعدة     ]       تكيفية [                 إجراءات وتدابري     ]      واختاذ  ]                                         تغـري املناخ القصري األجل والطويل األجل         ] [       لـتفهم  [
  ]             والتكيف معه  [                                      املناخ وآثاره والقابلية للتأثر به        ]           ملخاطر تغري      ] [                                                واإلقليمـية والوطنية واحمللية وتدابري للتصدي ل                 الدولـية   

    .].  ١٠-   م أ / ١      املقرر   ]                     الفقرات ذات الصلة من [                      اقتصادي، ومع مراعاة -                                  على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي  [

  نطاق العمل-     ً ثانيا  

               ملناخ والقابلية                      االقتصادي آلثار تغري ا-                                                         سريكز برنامج العمل على اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  [ - ٢
                          املنهجيات والبيانات ووضع     :                          وسيتناول املسائل التالية   [   ،   ]  ١٠-    م أ  / ١                    ومع مراعاة املقرر     [                          للتأثر به والتكيف معه     

                                                                                            عمليات تقدير قابلية التأثر به؛ وختطيط التكيف وتدابريه وإجراءاته؛ وإدراجه يف التنمية              ]          التكيف و  [           النماذج؛ و 
    .].             من االتفاقية ٩                                يئة الفرعية املشار إليها يف املادة                             املستدامة، يف نطاق اختصاصات اهل

                                                     مع مراعاة األولويات واالحتياجات اإلقليمية والوطنية       [         أعاله    ٣                                                    ينـبغي النظر يف املسائل املشار إليها يف الفقرة           [ - ٣
             واملتصلة بكسب    ] [     كاملة    واملت [                                                                                االستخدام املرن جملموعة من النهوج املواضيعية والقطاعية املتصلة بإدارة املخاطر            ]         عن طريق 
                        ، وإدماج املعارف العلمية  ]                                                              املناسبة لتلبية احتياجات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل       [                   وغريها من النهوج      ]        العـيش 

    .].                                                          االقتصادية اآلخذة يف التطور، واالستعانة باملعارف احمللية املتاحة-                    والتقنية واالجتماعية 

ّ         ينـبغي لربنامج العمل أن يزّود      [ - ٤ َ                             َ                                    مؤمتَر األطراف، وحسب االقتضاء، اهليئةَ الفرعية، يف الوقت املناسب،                                       
                               االقتصادية آلثار تغري املناخ     -                                                                                  باملعلومات واملشورة بشأن املسائل املتصلة باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية          

                      ، والتنوع االقتصادي،                                                                                                والقابلـية للـتأثر به والتكيف معه، ألغراض من بينها النظر يف احتياجات بناء القدرات              
                                                                                         كما ينبغي أن يشمل الربنامج تبادل املعلومات فيما بني مجيع األطراف ومع املنظمات ذات                .                     واملسـاعدة املالـية   

   ].            ً                ً                 ً                           ً     ً     الصلة تعزيزاً للتعاون وتفادياً لالزدواجية وتوخياً الستغالل أوجه التكامل استغالالً فعاالً

                                                              دل املعلومات فيما بني مجيع األطراف ومع املنظمات ذات الصلة                                             ينبغي لربنامج العمل أن يشمل تبا        [-      ً    مكرراً    ٤
    .].      ً                ً                 ً                           ً     ً     تعزيزاً للتعاون وتفادياً لالزدواجية وتوخياً الستغالل أوجه التكامل استغالالً فعاالً

  العملية واألنشطة -     ً ثالثا  

                شطة والتطبيقات               باملعرفة واألن  [                  إلجراء جرد شامل      ]     تكون [                             األوىل يف برنامج العمل سوف        ]      اخلطوة   ] [       السـنة  [ - ٥
  :      لتحديد   ] [ ٣                                   القائمة بشأن املسائل احملددة يف الفقرة 
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                                                                       جتارب التكيف العملية املتوفرة والدروس املستخلصة منها وأفضل املمارسات فيها؛  ) أ ( 

  ] و [                                                   املوجود من معارف وأنشطة وجهات فاعلة وآليات التنفيذ؛   ) ب ( 

                         الفجوات واملشاكل واحلاجات؛ [  ) ج ( 

    ]].                ارات يف جمال احللول          الفرص واخلي  ) د ( 

                                                                                                            سوف يعتمد إجراء هذا اجلرد على املعلومات ذات الصلة، مبا فيها املعلومات املقدمة من األطراف واليت تتضمن                [ - ٦
                                                                                                                       تفاصيل األنشطة ذات الصلة، والبالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وحلقات العمل السابقة اليت عقدت يف                

                                                                                     ير التقييم املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وغريها من مسامهاته، ومسامهات                             أثـناء الـدورات، وتقار    
                                              وينبغي هلذه العملية أن تشمل اخلرباء املعنيني          . [                                                                        املـنظمات الدولية واإلقليمية وغريها ذات الصلة واملصادر املعنية األخرى         

     .]].                                           من أوساط قطاعية وأوساط إدارة خماطر الكوارث                                        واملؤسسات املعنية، مبا يف ذلك اخلرباء واملؤسسات

    أما    . [ )    مباذا (    ...                 للقيام ب       )   امسه (  ]                فريق خرباء خمصص   [          وعلى يد         ...  )    موعد (                              وسـوف جيري هذا اجلرد حبلول        [ - ٧
   ].XX                     ُ                                                          استنتاجات اجلرد فسوف ُتبلغ هبا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا 

ـ      [[ - ٨                   الطالع األطراف على    [             تستخدم صيغ     ]        تنشأ و    ] [                      وبعد إجناز هذا اجلرد،      ] [                ري أعمـال اجلرد                   ويف أثـناء س
              ومن تلك الصيغ    ] [ ١                    املشار إليه يف الفقرة  [                                          دعم بلوغ اهلدف املتفق عليه لربنامج العمل       ]       تستطيع   ] [                   اسـتنتاجات اجلـرد   
   ].             فريق خرباء خمصص

  :                 مل، مبا يف ذلك حتديد                                             سوف تنشأ عملية متابعة ملواصلة تطوير برنامج الع [ - ٩

                         الفجوات واملشاكل واحلاجات؛ [  ) أ ( 

  ]                             الفرص واخليارات يف جمال احللول؛ و  ) ب ( 

   .]             ُ                             أنشطة إضافية ُيضطلع هبا كجزء من برنامج العمل  ) ج ( 

   ].              وفريق خرباء خمصص   ) [َ  ْ َمْن (       على يد       ) ...     موعد (ُ                       ُيضطلع هبذه العملية حبلول  [ -  ١٠

 استعراض [-     ً رابعا  

                            ً                                                                          راض لربنامج العمل هذا استناداً إىل استنتاجات التقرير الرابع للتقييم الذي يعده الفريق احلكومي                            يضـطلع باستع   -  ١١
    .].    ٢٠٠٧                                           الدويل املعين بتغري املناخ والذي سوف يتاح يف عام 

- - - - - 


