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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

  من جدول األعمال٣البند 
  االقتصادية آلثار-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

     تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه

  االقتصادية آلثار-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
 تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبادل اآلراء فيما بني األطراف الذي جرى يف حلقة رحَّبت ا -١
، لتيسري  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ إىل   ١٧العمـل غري الرمسية اليت ُعِقدت يف بون، أملانيا، يف الفترة من             

 .ة للتأثر به والتكيُّف معهوضع برنامج العمل للسنوات اخلمس بشأن آثار تغيُّر املناخ والقابلي

وأعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تقديرها حلكومة كندا للدعم املايل الذي قّدمته  -٢
 .لعقد حلقة العمل

وقّررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة                -٣
ع مقـرر بشـأن بـرنامج عمـلها بشـأن آثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه             باعـتماد مشـرو   

(FCCC/SBSTA/2005/L.30/Add.1). 
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ونظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مشروع قائمة إرشادية تشمل أنشطة برنامج               -٤
نظر يف هذه القائمة وتفصيلها يف دورهتا الرابعة والعشرين         ، واتفقت على متابعة ال    )تـرد يف املرفق أدناه    (العمـل   

 .١ املشار إليها يف الفقرة )١(، آخذة يف اعتبارها ملخص أعمال حلقة العمل)٢٠٠٦مايو /أيار(

وكخطـوة أوىل يف اتِّجاه تنفيذ برنامج العمل، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من                -٥
ع وتتيح هلا يف دورهتا الرابعة والعشرين قائمة أولية باملنظمات واملؤسسات النشطة يف اجملاالت ذات األمانة أن ُتَجمِّ

فرباير / شباط١٣ودعت األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه  . الصلة بربنامج العمل  
 . مبعلومات كمسامهة منها يف جتميع هذه القائمة٢٠٠٦

هليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تقوم، حتت إشراف رئيس اهليئة              وطلبـت ا   -٦
الفرعية ورهناً بتوفُّر املوارد، بتنظيم اجتماع غري رمسي ملمثلني عن األطراف قبل دورهتا الرابعة والعشرين من أجل 

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر      واّتفقت اهليئة   . ٤متابعة تفصيل القائمة املشار إليها يف الفقرة        
 .٢٠٠٦يف نتائج هذا االجتماع يف دورهتا الرابعة والعشرين بغية حتديد األنشطة بدءاً من عام 

                                                      

 ) ٢٠٠٥ (٢ورقة العمل رقم  )١(
<http://unfccc.int/files/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/application/pdf/workshop_summary_in_template_edit.pdf>>. 
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 مرفق

 قائمة إرشادية بأنشطة برنامج العمل

املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 
 النشاط هليئة الفرعيةاإلجراء الذي ستتخذه ا املوضوع ألول مرة

 التشجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم آثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به،           -`١`املوضـوع الفرعي ألف     
 مثل التقييمات السريعة والُنُهج التصاعدية الشاملة، مبا يف ذلك ما ينطبق منها على التنمية املستدامة

 للهيئة  ٢٧الـدورة   
 الفرعية

الدعـوة إىل تقـدمي مسامهات من األوساط ذات          �
الصلة واخلرباء وأفرقة اخلرباء التابعة التفاقية األمم       

 املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

بصورة مستقلة أو   (عمل  ) حلقات(تنظـيم حلقة     �
باالقتران مع االجتماعات األخرى ذات الصلة اليت       

) جتماعاتُتعقـد يف إطار االتفاقية وغريها من اال       
شـاركة مـن املختصـني يف هذا اجملال واخلرباء          مب

 واملستخدمني واألطراف

 ورقة توليفية تستند إىل املعلومات      ُتعـد األمانـة    �
املسـتقاة من األنشطة املذكورة أعاله، مبا يف ذلك         
الـنواتج ذات الصـلة اليت تتمخض عنها حلقات         

 ١٠-م أ/١العمل اإلقليمية اليت ُتعقد مبوجب املقرر 

تقاُسم اخلربات والدروس املستفادة يف      -١
اسـتخدام املنهجيات بشأن تقييم آثار    
تغـيُّر املـناخ، والقابلـية للـتأثُّر به         
والتكـيُّف معه، مبا يف ذلك ألغراض       
التقييم السريع املتكامل للقابلية للتأثُّر     
بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه، وغري ذلك      

 من الُنُهج التصاعدية الشاملة

 للهيئة  ٢٥لـدورة   ا
 الفرعية

 ُتعد األمانة استبياناً �

الدعـوة إىل تقـدمي معلومات وآراء من األطراف          �
 واملنظمات

 ُتعد األمانة ورقة توليفية  �

 

حتلـيل السبل والوسائل املتاحة لنشر       -٢
واستخدام املعلومات بشأن املنهجيات،  
مبــا يف ذلــك حتلــيل االحتــياجات 

بل املمكنة  واإلمكانـية العملـية والس    
ملتابعة تطوير خالصة اتفاقية تغيُّر املناخ 

 بشأن األساليب واألدوات

 للهيئة  ٢٨الـدورة   
 الفرعية

رئيس اهليئة الفرعية   تقـوم األمانـة، حتت إشراف        �
للمشـورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم اجتماع      

. خـرباء مبشاركة اهليئات واملنظمات ذات الصلة      
نية بالتعاون مع اخلرباء وممثلي     وُتعد األمانة ورقة تق   
 املنظمات ذات الصلة

استعراض األساليب واألدوات املتاحة،     -٣
واالحتـياجات والفجـوات القائمة،     
واملـنظمات واجلهـات الفاعلة ذات      
الصـلة املعنـية بـتطوير املنهجيات       

 والنماذج واألدوات
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املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 

 النشاط اإلجراء الذي ستتخذه اهليئة الفرعية  مرةاملوضوع ألول

 حتسني مجع بيانات الرصد واملعلومات ذات الصلة باحلالة الراهنة والسابقة للمناخ، وإدارة هذه              -`٢`املوضوع الفرعي ألف    
 البيانات واملعلومات وتبادهلا والوصول إليها واستخدامها

 للهيئة  ٢٧الـدورة   
 الفرعية

النظام العاملي ملراقبة املناخ     الطلـب مـن شبكات     �
التركـيز، لـدى تقدمي التقارير إىل اهليئة الفرعية         
للمشـورة العلمـية والتكنولوجية مبوجب املقرر       

، عـلى القضايا املتصلة بتوفري البيانات       ١٠-م أ /٥
واملعلومـات ألغـراض تقييم القابلية للتأثُّر بتغيُّر        

م العاملي  ودعوة أمانة النظا  . املـناخ والتكيُّف معه   
ملراقـبة املـناخ إىل القـيام، بالتعاون مع اللجنة          
االستشارية حللقة العمل اإلقليمية، بتقدمي تقرير عن       

 نتائج الربنامج

تعزيـز تنفـيذ خطـة التنفيذ اخلاصة         -١
النظام العاملي ملراقبة املناخ من حيث      ب

صـلتها بـتوفري البيانات واملعلومات      
 بتغيُّر  ألغـراض تقيـيم القابلية للتأثُّر     

املـناخ والتكيُّف معه، ومعاجلة أوجه      
القصـور يف شـبكات املراقـبة على        

 املستويني الوطين واإلقليمي

 للهيئة  ٢٨الـدورة   
 الفرعية

مبشاركة أمانة النظام الطلـب من األمانة أن تقوم،      �
العـاملي ملراقـبة املناخ وأمانة النظام العاملي لُنظُم         

 مبشاركة  مراقـبة األرض، بتنظـيم نشـاط خاص       
 اجلهات صاحبة املصلحة

يف هذا الشأن من ِقبل     وة إىل تقدمي مسامهات     عالد �
أمانـة الـنظام العاملي ملراقبة املناخ وأمانة النظام         

 العاملي لُنظُم مراقبة األرض

حتديـد احتـياجات اجلهات صاحبة       -٢
املصـلحة للمراقبة والبيانات املناخية     
ذات الصلة ونشر املنتجات واخلدمات     
املناخـية املالئمة للمستخدمني، وسبل     
تطوير نظام دويل شامل وفعال إلدارة      

 البيانات وحفظها

التقلبات املناخية والظواهر املناخية [تشجيع توفري املعلومات والبيانات عن تغيُّر املناخ املتوقَّع  [- `٣`املوضوع الفرعي ألف 
 ]مات واستخدامهاوالوصول إىل هذه البيانات واملعلو] البالغة الشّدة

 للهيئة  ٢٧الـدورة   
 الفرعية

وُتعد . تلقّي تقارير من األطراف عن هذه املسائل       �
 األمانة تقريراً توليفياً هلذه التقارير

حتديـد الفجـوات فيما يتصل بوضع        -١
السيناريوهات املناخية اإلقليمية ودون    

 ذلك احلاجة إىل وضع     اإلقليمية، مبا يف  
 توافرها  الـنماذج املناخـية ومـدى     

وانطباقها، واخليارات املتاحة لسد تلك  
 الفجوات

 للهيئة  ٢٧الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم      
اجـتماع للخـرباء مبشـاركة فريق العمل املعين         

تابع للفريق  بسيناريوهات تقييم آثار تغيُّر املناخ، ال     
احلكومـي الـدويل املعين بتغيُّر املناخ، ومنظمات        
دولية أخرى، ومراكز وضع النماذج، باإلضافة إىل       

ر وانطباق  حتلـيل وسائل حتسني توافُ     -٢
مناذج تغيُّر املناخ ذات النوعية العالية،      
وإتاحـة البـيانات لكي يستخدمها      
واضــعو السياســات عــلى مجــيع 

 املستويات 
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املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 

 النشاط اإلجراء الذي ستتخذه اهليئة الفرعية  مرةاملوضوع ألول

الوكاالت اإلقليمية والوطنية ذات الصلة اليت تتوفر       
لديهـا اخلربة لعرض آخر التطورات بشأن النواتج        

 اخليارات كي تنظر فيها اهليئة      وحتديـد املناخـية،   
والدعوة . ة العلمية والتكنولوجية  الفرعـية للمشور  

إىل تقـدمي مسامهات من فريق اخلرباء االستشاري        
 وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

اخية ملنتشجيع حتليل حدوث الظواهر ا     -٣ ُيحّدد فيما بعد ُيحّدد فيما بعد
وتفسريها والتنبؤ هبا،    الـبالغة الشّدة  

وحتلـيل تأثرياهتـا ومواصـلة تطوير       
 األدوات والُنظُم هلذه األغراض

األخرى املتصلة باملناخ، مبا فيها     حتسني فهم آثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به، واملخاطر           [-`٤`املوضـوع الفـرعي ألف      
حتسني فهم آثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به حاضراً         ] [الظواهـر املناخية البالغة الشّدة، وآثار ذلك على التنمية املستدامة         

ذلك على التنمية   ومسـتقبالً، وما يرتبط بذلك من ظواهر مناخية بالغة الشّدة وغري ذلك من املخاطر املتصلة باملناخ، وآثار                  
 ]املستدامة

 للهيئة  ٢٨الـدورة   
 الفرعية

الطلـب مـن األمانة أن تنظِّم، خالل دورة اهليئة           �
 الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، نشاطاً     

خاصـاً مبشاركة اخلرباء، والفريق احلكومي الدويل       
املعين بتغيُّر املناخ، واملنظمات العلمية األخرى ذات     

 الصلة

ة م اهليـئة الفرعية للمشورة العلمي     إعـال  -١
والتكنولوجية بشأن االستنتاجات العلمية    
احلديـثة املتصلة بالعتبات املمكنة، مبا يف       
ذلـك معلومات عن الظواهر املناخية اليت       

 ميكن أن حتدث بصورة مفاجئة 

ــدورات   ٢٧-٢٥ال
 للهيئة الفرعية

عمل ) حلقات(الطلـب من األمانة أن تنظِّم حلقة         �
ركة املنظمات واملؤسسات العاملة يف جماالت      مبشا
أو قطاعات مثل إدارة املناطق الساحلية، واملياه،       /و

والزراعة، والصحة، والطاقة، والُنظُم اإليكولوجية،     
 والُبىن التحتية، وغري ذلك

تبادل املعلومات بشأن األنشطة الرامية      -٢
لتحسـني فهـم خماطـر تغيُّر املناخ،        

لـبالغة الشّدة،    ا والظواهـر املناخـية   
والقابلية للتأثُّر، وإبالغ املعلومات يف     
هـذا الشـأن، مبـا يف ذلـك إبالغ          

 املنظمات ذات الصلة

دعـوة األطـراف واخلرباء إىل حتديد املنظمات ذات          � ُيحّدد فيما بعد
الصـلة، مع قيام األمانة بإعداد ونشر دليل يشمل هذه          

 املنظمات من أجل إقامة شبكات وشراكات نشطة

تقـوم األمانـة واألطـراف بإعالم املنظمات اليت يتم           �
 واألدوات واملنهجيات،   حتديدها باملعلومات ذات الصلة   

مـع تشـجيعها على إدماج اعتبارات التكيُّف إدماجاً         
 كامالً يف عملها

حتسـني إبـالغ املـنظمات الدولية        -٣
واإلقليمية والوطنية والقطاعية وغريها    

ت الصلة،  من املنظمات باملعلومات ذا   
عـلى حنو مالئم للمستخِدمني، بشأن      

 خماطر تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به
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املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 

 النشاط اإلجراء الذي ستتخذه اهليئة الفرعية  مرةاملوضوع ألول

 االقتصادية لتغيُّر املناخ، وحتسني - التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية         -`٥`املوضـوع الفـرعي ألف      
 تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به االقتصادية ضمن عمليات تقييم آثار -إدماج املعلومات االجتماعية 

 للهيئة  ٣٠الـدورة   
 الفرعية

دعـوة األطراف إىل تقدمي معلومات وآراء يف هذا          �
والطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من       . الشـأن 

رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، 
بوضع استبيان لتقييم مدى توافر املعلومات الالزمة       

 تقييم القابلية للتأثُّر على مجيع املستويات،       ألغراض
والدعوة إىل  . مبا يف ذلك مستوى اجملتمعات احمللية     

تقدمي مسامهة من فريق العمل املعين بسيناريوهات       
تقييم آثار تغيُّر املناخ التابع للفريق احلكومي الدويل 

ّد     . املعـين بتغـيُّر املناخ     ِع والطلب من األمانة أن ُت
 لومات اليت ترد يف هذا الشأنتوليفاً للمع

ــلمعلومات   -١ ــتعراض ل ــراء اس إج
 االقتصـادية الالزمة    -االجتماعـية   

واملـتاحة ألغراض تقييم القدرة على      
والقابلـية للـتأثُّر، ووضع     التكـيُّف   

 اقتصادية،  -سـيناريوهات اجتماعية    
وكيفـية حتسني إمكانية الوصول إىل      

 هذه املعلومات

 تشجيع استحداث ونشر طرائق وأدوات لتقييم وحتسني التخطيط للتكيُّف، وتدابريه وإجراءاته،            -`١`املوضوع الفرعي باء    
 وإدماجها يف التنمية املستدامة

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بإعداد      

 خلرباء واملنظمات ذات الصلةتقرير تقين مبشاركة ا

ــيل أدوات التخطــيط للتكــيُّف  -١ حتل
، مبا يف ذلك تقييم     وتدابريه وإجراءاته 

مبا (د خيارات التكيُّف    تكاليف وفوائ 
فـيها تلك الواردة يف خالصة اتفاقية       

 )تغيُّر املناخ بشأن النماذج واألدوات

إجراءات وتدابري التكيُّف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك          مجع وحتليل ونشر املعلومات عن       -`٢`املوضوع الفرعي باء    
 مشاريع التكيُّف، واستراتيجيات التكيُّف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

الطلـب مـن األمانـة أن ُتجري دراسة جدوى           �
املدعوين واملنظمات ذات   بالتشـاور مـع اخلرباء      

ودعوة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً       . الصلة
 إىل تقدمي مسامهة

حتليل احلاجة واإلمكانية العملية إلنشاء     -١
وصـلة بواسطة الشبكة العاملية لنشر      
املعلومـات عـن الـتجارب احلالية       
ودراسـات احلـاالت اإلفرادية بشأن      

راءاته، التخطيط للتكيُّف وتدابريه وإج   
 قواعد  عـلى أن تؤخـذ يف االعتبار      

البـيانات ومصادر املعلومات القائمة     
عـلى املسـتويات القطاعية والوطنية      
وغريهـا من قواعد البيانات ومصادر      

 املعلومات ذات الصلة
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املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 

 النشاط اإلجراء الذي ستتخذه اهليئة الفرعية  مرةاملوضوع ألول

 للهيئة  ٣٠الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تنظِّم حلقة عمل أو اجتماع          �
ة العلمية والتكنولوجية خاص للهيئة الفرعية للمشور

مبشـاركة املختصني واملنظمات ذات الصلة هبدف       
تـزويد األطراف واملنظمات باملعلومات واألدوات      
ذات الصـلة، وتشـجيعها على إدماج اعتبارات        

 التكيُّف يف عملها

توفـري حمفـل لتـبادل املعلومات بني       -٢
األطـراف واألوسـاط ذات الصلة،      

وساط وخباصة األوساط القطاعية واأل   
املعنـية بـاحلد مـن خماطر الكوارث        

 وإدارهتا

احلصول على مسامهات من األطراف واملنظمات،       � ُيحّدد فيما بعد
 وقيام األمانة بتوليف املعلومات الواردة

املـوارد املتاحة لدعم التكيُّف     تقيـيم    -٣
وتذلـيل احلواجز والقيود اليت تعترض      

 التنفيذ

مانة واألطراف حتديد املنظمات    الطلـب مـن األ     � ُيحّدد فيما بعد
واحملـافل ذات الصـلة، واالتصال هبذه املنظمات        
واحملـافل، وتـزويدها باملعلومات واألدوات ذات       
الصـلة وتشجيعها على إدماج اعتبارات التكيُّف       

 إدماجاً كامالً يف عملها

تشـجيع املـنظمات واحملافل األخرى       -٤
ات الصلة على إدراج جتارب التكيُّف  ذ

ظر فيها بوصفها عنصراً هاماً من      والـن 
 عناصر عملها

 تشـجيع البحوث بشأن خيارات التكيُّف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية العملية            -`٣`املوضـوع الفـرعي بـاء       
واملمارسـات اخلاصـة بالتكـيُّف، وال سيما معاجلة أولويات التكيُّف احملددة واالعتماد على الدروس املستفادة من مشاريع           

 استراتيجيات التكيُّف احلاليةو

 للهيئة  ٢٤الـدورة   
 الفرعية

 اهليئة الفرعية   لعملاسـتخدام النواتج ذات الصلة       �
االحتياجات لوجية بشأن   وللمشورة العلمية والتكن  

وتنظيم نشاط خاص   . للـبحوث يف إطار االتفاقية    
للهيئة الفرعية مبشاركة منظمات وهيئات البحوث      

ام األمانة بإجراء عملية    وقي. الدولـية ذات الصلة   
 توليف للمعلومات الواردة

حتلـيل فـرص وعوامل تعزيز أنشطة        -١
البحث والتطوير بشأن حلول التكيُّف، 
مبـــا يف ذلـــك الـــتأمني ودور 

 التكنولوجيات

 للهيئة  ٢٥الـدورة   
 الفرعية

دعـوة فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إىل          �
تكيُّف وتقدمي  مواصلة عمله بشأن تكنولوجيات ال    

تقريـر إىل اهليــئة الفرعـية للمشــورة العلمــية   
ودعـوة فريق اخلرباء املعين بأقل      . والتكنولوجـية 

البلدان منواً إىل تقدمي معلومات عن عمله، مع أخذ         
املعـارف احمللـية ومعارف السكان األصليني يف         

 االعتبار

 

تشـجيع العمل بشأن خمتلف جوانب       -٢
عملية املتعلقة  التكنولوجيات والدراية ال  

بالتكـيُّف، وكذلـك بشأن الفرص      
املـتاحة لنقـلها، مع مراعاة املعارف       
احمللـية ومعـارف السكان األصليني      
والتجارب فيما يتصل بتنفيذ املشاريع     

 املشتركة
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ألعمال  تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف وبني األطراف واملنظمات املختصة وأوساط ا            -`٤`املوضوع الفرعي باء    
 واجملتمع املدين، وصانعي القرارات، وأصحاب املصلحة اآلخرين

ــدورات   ٢٧-٢٥ال
 للهيئة الفرعية

عمل ) حلقات(الطلـب من األمانة أن تنظِّم حلقة         �
مبشـاركة املـنظمات واملؤسسـات ذات الصلة        

 بقطاعات معينة

حتليل إمكانيات ووسائل التعاون فيما      -١
 األخرى بني األطراف واجلهات الفاعلة   

ذات الصـلة بشأن إدارة خماطر تغيُّر       
املـناخ هبـدف مساعدة البلدان على       
تعزيـز قدرهتا على التكيُّف مع خماطر       
تغيُّر املناخ، مع إيالء األولوية للبلدان      

 األشد عرضة للتأثُّر

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تقوم بتجميع املعلومات بشأن  �
يُّف املضطلع هبا يف خمتلف البلدان      إجـراءات التك  

 جانيب خاص حول هذه املسألة      نشـاط وتنظـيم   
مبشـاركة مـن األطراف واملنظمات ذات الصلة        

 واملختصني

تـبادل املعلومـات بشـأن إجراءات        -٢
رض، مبا يف ذلك    التكـيُّف عـلى األ    

تقاسـم اخلربات والدروس املستفادة     
فـيما يتصـل بالصلة بني تغيُّر املناخ        

مـية املسـتدامة، من أجل تيسري       والتن
تنفـيذ مشاريع التكيُّف والتعاون بني      

 بلدان اجلنوب

ــدورات   ٢٧-٢٥ال
 للهيئة الفرعية

الطلـب من األمانة أن تنظِّم حلقة عمل مبشاركة          �
والطلب من  . املختصـني واملؤسسات ذات الصلة    

األمانـة أن ُتصـِدر ورقـة توليفية تقنية للدروس      
الفرص واحللول فيما يتعلق    املسـتفادة والقضايا و   
ودعوة فريق اخلرباء املعين    . بتنفيذ مشاريع التكيُّف  

بنقل التكنولوجيا وغريه من األفرقة ذات الصلة إىل        
إجـراء دراسة نقدية لدراسات احلاالت اإلفرادية       
ذات الصلة، مبا يف ذلك مشاريع التكيُّف التجريبية، 

العلمية وتقـدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية للمشورة        
 والتكنولوجية بشأن الدروس املستفادة

دعم عملية التعلُّم باملمارسة من خالل       -٣
حتلـيل املشاريع القائمة بشأن التكيُّف    
وحتليل اخلربات املستقاة من تنفيذ هذه      

 املشاريع
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نويع االقتصادي هبدف   من أجل الت  [حتسني فهم وتطوير ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات         [-`٥`املوضـوع الفرعي باء     
 من  ٨-٤احلد من االعتماد على القطاعات االقتصادية القابلة للتأثُّر، وذلك بالنسبة جلميع فئات البلدان املذكورة يف املادة                 

 ]]ناخمبا يف ذلك التنويع االقتصادي هبدف زيادة مرونة وقدرة حتمُّل القطاعات االقتصادية القابلة للتأثُّر بتغيُّر امل] [االتفاقية

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم      
اجتماع للخرباء واملختصني من احلكومات والقطاع 

 اخلاص

تبادل اخلربات والفرص بشأن التنويع       -١
االقتصادي والدروس املستفادة، مبا يف     

ا من ِقَبل   ألنشـطة املضطلع هب   ذلـك ا  
احلكومات والقطاع اخلاص يف البلدان     

 املتقدمة

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم      

 اجتماع للخرباء واملختصني

تقاسـم اخلربات والدروس املستفادة      -٢
 ذلك من املعلومات بشأن تطوير      وغري

الـنماذج االقتصـادية هبـدف فهم       
القطاعـات االقتصادية القابلة للتأثُّر،     
وبشـأن الـتدابري الرامية إىل تشجيع       

 التنويع االقتصادي

- - - - - 

 


