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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال، من 

 جدول األعمال من ٣البند 
 االقتصادية -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

 آلثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به والتكيُّف معه

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

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين أن توصي مؤمتر األطراف              
 :باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته احلادية عشرة

 ١١-م أ/مشروع املقرر ـ

 لهيئة الفرعية للمشورة العلميةبرنامج العمل للسنوات اخلمس ل
 بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معهوالتكنولوجية 

 إن مؤمتر األطراف،[

 ،١٠-م أ/١، و٩-م أ/١١، و٨-م أ/١ إىل مقرراته إذ يشري 
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ولوية  أ ]مع اآلثار الضارة لتغري املناخ    ] [تغري املناخ وآثاره الضارة   [ أن للتكيف مع     وإذ يالحظ [ 
، وأن البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، والدول اجلزرية الصغرية النامية،             ميع البلدان جلقصوى  

 للتأثر قابلة] كالقطب الشمايل،[واجملتمعات احمللية يف املناطق املعرضة ألشد اآلثار النامجة عن تغري املناخ، 
 ،]به على حنو خاص

التصدي لتغري املناخ ينبغي أن تكون منسقة تنسيقاً متكامالً مع           أن تدابري    جمـدداً وإذ يؤكـد    [ 
التنمـية االجتماعية واالقتصادية بغية جتنب اآلثار الضارة هبذه التنمية، مع إيالء االعتبار الكامل حلاجة               

 ]البلدان النامية، املشروعة وذات األولوية، إىل حتقيق النمو االقتصادي املستدام واستئصال شأفة الفقر،

املتصلة بعمليات  العملية والتجاربرف العلمية ا للمع املـتطور  الطـابع  وإذ يالحـظ كذلـك     
 لتكيُّف،االستجابة ل

 ما تضطلع به األطراف واملنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية املختصة من           شجعيوإذ يقر و   
السكان ومعارف معارف احمللية للأنشـطة متصلة بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وما       

 األصليني من أمهية،

برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          أن   وإذ يالحـظ   
  حيظى باهتمام بالغ من مجيع األطراف،بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه

  للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين، يف توصيات اهليئة الفرعيةوقد نظر 

برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          يعـتمد [ -١ 
بصيغته ،  )ويشار إليه فيما يلي بربنامج العمل      (بشـأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه         

 ]هذا املقرر؛مرفق يف الواردة 

 اختصاصات اهليئة الفرعية     مبا يتفق مع   أنه ينبغي االضطالع بربنامج العمل هذا      يقـرر  -٢ 
 ؛ من االتفاقية٩للمشورة العلمية والتكنولوجية كما وردت يف الفقرة 

  مجيع األطراف على املشاركة يف تنفيذ برنامج العمل؛حيث -٣ 

 يذ برنامج العمل أن تفعل ذلك؛تنفدعم  إىل األطراف القادرة على يطلب -٤ 

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم حتت إشراف الرئيس         يطلـب  -٥ 
 ومبساعدة األمانة بتنسيق تنفيذ برنامج العمل، رهناً بتوافر املوارد؛

 : إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ما يلييطلب -٦ 

نفيذ برنامج العمل بالقيام باألنشطة األولية املبينة يف استنتاجات اهليئة الفرعية           أن تبدأ ت   )أ( 
 للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛
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 ومواصلة  بالنظر يف إعداد  ) ٢٠٠٦مايو  /أيار(أن تقـوم أثناء دورهتا الرابعة والعشرين         )ب( 
 هذه األنشطة وإمكانية االحتياج إىل      اتالعمل، تشمل توقيت   إضافية لربنامج    وطرائقأنشطة  اسـتحداث   

يف تنفيذ برنامج العمل، استناداً إىل      هذه األفرقة   فـريق أو أفـرقة خرباء والدور الذي ميكنها أن تؤديه            
مشـروع القائمـة اإلرشـادية املدرجة يف املرفق العشرين باستنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية               

  دورهتا الثالثة والعشرين؛والتكنولوجية يف

 إرشادات، حسب   مأن تـنظر أثناء دوراهتا الالحقة يف نتائج األنشطة األولية، وأن تقد            )ج( 
 االقتضاء، بشأن اإلجراءات التالية؛

يف أنشطة إضافية وكذلك ) ٢٠٠٨يونيه /حزيران(أن تنظر أثناء دورهتا الثامنة والعشرين  )د( 
ئمة إلدراجها يف برنامج العمل استناداً إىل نتائج األنشطة األولية، واملعلومات           يف التوقيتات والطرائق املال   

 وغري ذلك من    الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،     سيعده  التقرير الرابع للتقييم الذي     املعروضة يف   
 لدولية واإلقليمية؛املعلومات العلمية اجلديدة، فضالً عن األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا املؤسسات ا

أن تسـتعرض برنامج العمل وتقدم تقريراً عنه إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة               )ه( 
 ؛)٢٠١٠ديسمرب /كانون األول(عشرة 
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 املرفق

 ج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ـبرنام
 التكيُّف معهوالتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به و

  اهلدف-أوالً 

وخباصة أقل  [يتمـثل اهلدف من برنامج العمل هذا يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية،                -١
واجملتمعات احمللية يف املناطق املعرضة ألشد اآلثار النامجة عن تغري  [،  ]الـبلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية      

على حتسني فهمها وتقديرها آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وعلى             ] ،املناخ، كالقطب الشمايل  
الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين    كل من   على  [اختـاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية          

 وغريها من املخاطر    جلوية البالغة الشدة  الظواهر ا [،  ]حاليا ويف املستقبل  [من أجل االستجابة لتغري املناخ      ] واحمللي
 . اقتصادي-، على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي ]املتصلة باملناخ

  النتائج املتوقعة-ثانياً 

 :تتمثل النتائج املتوقعة من برنامج العمل فيما يلي -٢

مواصلة على   القـدرة على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين والقطاعي واحمللي        تـزايد  )أ( 
لتكيف معه، واختيار وتنفيذ إجراءات تكيف وعمليات االستجابة لمعرفة وفهم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به         

 عملية وفعالة ومرتفعة األولوية؛

حتسـن املعلومات واملشورة املقدمة إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني بشأن اجلوانب العلمية              )ب( 
 االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، مبا يف ذلك تيسري تنفيذ املقرر -جتماعية والتقنية واال

 ، مىت كان ذلك ممكنا؛١٠-م أ/١

 حتسن تطوير ونشر واستخدام املعارف املكتسبة من أنشطة التكيف العملية؛ )ج( 

ة، واألعمال التجارية، واجملتمع املدين،     تـزايد الـتعاون فيما بني األطراف، واملنظمات املختص         )د( 
 وصانعي القرارات، هبدف تعزيز قدرهتم على إدارة خماطر تغري املناخ؛

 .تزايد إدماج اإلجراءات الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ يف التنمية املستدامة )ه( 
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  نطاق العمل-ثالثاً 

 :هما عدة مواضيع فرعية عملية املنحىيتألف برنامج العمل من جمالني مواضيعيني، لكل من -٣

 :اآلثار والقابلية للتأثر )أ( 

التشـجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم اآلثار والقابلية للتأثر، مثل التقييمات السريعة               `١`
 والنُهج التصاعدية الشاملة، مبا يف ذلك ما ينطبق منها على التنمية املستدامة؛

ات الرصد واملعلومات ذات الصلة باملناخ احلايل والسابق، وإدارهتا وتبادهلا والوصول إليها            حتسني مجع بيان   `٢`
 واستخدامها؛

البالغة اجلوية والظواهر التقلبات املناخية [التشـجيع على إجياد معلومات وبيانات عن تغري املناخ املتوقع          [ `٣`
 ؛]، وعلى الوصول إليها واستخدامها]الشدة

الظواهر لى فهم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به، واملخاطر األخرى املتصلة باملناخ، مبا فيها               التشجيع ع [ `٤`
التشجيع على فهم آثار تغري املناخ احلالية       ] [، وما يترتب عليها يف التنمية املستدامة      البالغة الشدة اجلويـة   

 املقترنة به، وغريها من املخاطر املتصلة باملناخ،        البالغة الشدة اجلوية  الظواهر  واملقبلة والقابلية للتأثر به، و    
 ؛]وما يترتب على ذلك يف التنمية املستدامة

 االقتصادية لتغري املناخ، وحتسني إدماج      -التشـجيع عـلى إتاحـة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية            `٥`
  االقتصادية يف تقييمات اآلثار والقابلية للتأثر؛-املعلومات االجتماعية 

 :وتدابريه وإجراءاتهختطيط التكيف  )ب(

التشـجيع عـلى اسـتحداث ونشر طرائق وأدوات لتقييم وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه وإجراءاته،                `١`
 واإلدماج يف التنمية املستدامة؛

كيف، مجع وحتليل ونشر معلومات عن إجراءات وتدابري التكيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع الت                `٢`
 ؛واستراتيجيات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني

تشـجيع البحوث املتعلقة خبيارات التكيف، واستحداث ونشر تكنولوجيات وأشكال من الدراية العملية              `٣`
 الدروس املستفادة من    وممارسـات للتكـيف، تتناول بصفة خاصة أولويات التكيف احملددة وتعتمد على           

 مشاريع واستراتيجيات التكيف احلالية؛

تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة واألعمال التجارية واجملتمع املدين وصانعي             `٤`
 القرارات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛
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جل التنويع االقتصادي، هبدف احلد من أ[التشجيع على فهم واستحداث ونشر تدابري ومنهجيات وأدوات [ `٥`
 من  ٨-٤مـن االعتماد على القطاعات االقتصادية القابلة للتأثر، جلميع فئات البلدان املذكورة يف املادة               

 ]].تشمل التنويع االقتصادي، هبدف زيادة مرونة القطاعات االقتصادية القابلة للتأثر بتغري املناخ] [االتفاقية

وينبغي أن يتضمن تنفيذ   . ل عن طريق أنشطة حمددة تندرج حتت كل موضوع فرعي         وسينفَّذ برنامج العم   -٤
 :هذه األنشطة املوضوعني الشاملني التاليني

 ووضع النماذجاملنهجيات والبيانات  )أ( 

 يف التنمية املستدامةواإلدماج  )ب( 

 عن املعلومات الواردة من االتفاقية، فضال بوينبغي أن يعتمد العمل على املعلومات واألنشطة ذات الصلة           -٥
 .املنظمات الدولية واإلقليمية املختصة وغريها من املنظمات املختصة، واألنشطة اليت جتريها هذه املنظمات

  الطرائق-رابعاً 

 :ميكن أن تتضمن طرائق تنفيذ برنامج العمل، تبعاً لطبيعة األنشطة احملددة وتوافر املوارد، ما يلي -٦

 تماعات؛حلقات عمل واج )أ( 

االسـتفادة من معارف اخلرباء واملمارسني واملنظمات املختصة، وخرباهتم وإسهاماهتم، ويشمل            )ب( 
 ذلك إعداد التقارير وغريها من املواد لكي تنظر فيها األطراف واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

وع واملوارد املنشورة على شبكة الويب، االعـتماد على جمموعات الوثائق املتوفرة يف هذا املوض      )ج( 
 أو حتديثها؛/و

 اإلسهامات املستهدفة اليت تقدمها األطراف واملنظمات، مبا فيها اإلسهامات املستندة إىل االستبيانات؛ )د( 

 التقارير والورقات التقنية، والتقييمات اليت تعدها األمانة وأفرقة اخلرباء التابعة لالتفاقية، أو خرباء )ه( 
 املنظمات األخرى؛

 .طرائق أخرى، مثل فريق أو أفرقة خرباء، بناء على اتفاق تعقده اهليئة الفرعية )و( 



FCCC/SBSTA/2005/L.30/Add.1 
Page 7 

 تذييل[

 العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورةمبادئ لتحديد أنشطة برنامج 
 والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معهالعلمية 

 : يتم اختيارها استنادا إىل املبادئ التاليةحمددةذ برنامج العمل عن طريق أنشطة سينفَّ 

 إدراج نطاق كاف من املواضيع اليت هتم أكرب عدد ممكن من األطراف: القدرة على االستجابة )أ( 

طاعية، مراعاة نطاق من النُهج جتاه التقييم والتكيف، يشمل إدارة املخاطر، والنُهج الق           : اإلدماج )ب( 
والنُهج املتكاملة، والنُهج املتعلقة بأسباب العيش، وهنُجاً أخرى، ويويل أيضا االعتبار الكامل للمعارف التقليدية              

 ومعارف السكان األصليني يف جمال التكيف

إيالء االعتبار للحديث عن القابلية للتأثر والتكيف وإجراءاهتما يف إطار          : االستمرارية والتكامل  )ج( 
قية وخارجه، من أجل جتنب ازدواج اجلهود ومن أجل استغالل التآزر والتكامل بني األنشطة، بغية إشراك                االتفا

 أصحاب املصلحة املناسبني

توافر حد أقصى من إمكانية وضع العمل املقبل املتعلق بالتكيف مبوجب االتفاقية : اجلانب العملي )د( 
 وج بفوائد عملية من اإلجراءات املتخذة مبوجب برنامج العملموضع التطبيق، مع مراعاة ما إذا كان ميكن اخلر

مراعاة أن أي إجراء يرد يف      : االتسـاق مع والية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         )ه( 
 .]] من االتفاقية٩برنامج العمل ينبغي أن يكون متفقا مع اختصاصات اهليئة الفرعية، وفقا للمادة 

- - - - - 


