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(A)     GE.06-61026    240406    250406 

                                     الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      اهليئة 
                        الدورة الرابعة والعشرون

     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٦-  ١٨     بون، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٣      البند 
                                                                          عمل السنوات اخلمس املتعلق بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه      برنامج

تقرير االجتماع غري الرمسي عن برنامج عمل السنوات اخلمس الذي 
وضعته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري 

 معه املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف

 ∗ئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةمذكرة من إعداد ر

 موجز

                                                                                                   تقدم هذه املذكرة معلومات عن االجتماع غري الرمسي لألطراف، الذي نظمته األمانة بتوجيه من رئيس                
                                                                                                           اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية، لزيادة بلورة مشروع القائمة اإلرشادية ألنشطة برنامج عمل        

                                                                                                  خلمس الذي وضعته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به          السنوات ا
  .           والتكيف معه

                                                                                                           وتقدم هذه املذكرة، يف نظر رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، املفهوم املشترك املنبثق               
                              وقد تود اهليئة الفرعية للمشورة   .                                األنشطة األولية لربنامج العمل                                                عـن املناقشـات اليت دارت يف االجتماع بشأن        

  .    ٢٠٠٦                                                                            العلمية والتكنولوجية النظر يف هذه املعلومات لتحديد األنشطة األولية بداية من عام 

 

                                                      

  .    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥     إىل   ١٣                       االجتماع إال يف الفترة من                                             تأخر تقدمي هذه الوثيقة للترمجة ألنه مل يتسن عقد  ∗
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  مقدمة-   ًأوال 

  الوالية-ألف 

                ي وضعته اهليئة                                     ، برنامج عمل السنوات اخلمس الذ      )١ (  ١١-    م أ  / ٢                                   اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       - ١
                وطلب إىل اهليئة     .                                                                                                       الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه             

                                                                                                                 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبدأ تنفيذ برنامج العمل باالضطالع باألنشطة األولية اليت حددهتا يف               
      أنشطة          استحداث              ومواصلة                   بالنظر يف إعداد                                             ن تقوم أثناء دورهتا الرابعة والعشرين،                                      دورهتـا الثالثة والعشرين، وأ    

              ً                                                                                                         إضـافية اسـتناداً إىل مشروع القائمة اإلرشادية الوارد يف مرفق التقرير اخلتامي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                 
  . )٢ (                                      والتكنولوجية عن دورهتا الثالثة والعشرين

                                                                                اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر، يف دورهتا الثامنة                                ً       وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل     - ٢
                                                                             ،  يف إجناز أنشطة أخرى ويف التوقيت املناسب والطرائق املالئمة إلدراجها يف              )    ٢٠٠٨       يونيه   /      حزيران (          والعشرين  

       الفريق       سيعده             الرابع الذي       تقييم   ال      تقرير                     ً                                               برنامج العمل استناداً إىل نتائج األنشطة األولية، ويف املعلومات املقدمة يف 
                                        ً                                      وغري ذلك من املعلومات العلمية اجلديدة، فضالً عن األنشطة ذات الصلة اليت                                              احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،    

  .                                  تضطلع هبا املؤسسات الدولية واإلقليمية

                           جيه من رئيس اهليئة الفرعية،                                                                  ِّ       وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تنظِّم، بتو - ٣
       واتفقت   .        ً                                                                                      اجتماعاً غري رمسي ملمثلي األطراف قبل دورهتا الرابعة والعشرين وذلك لزيادة بلورة القائمة اآلنفة الذكر
  .    ٢٠٠٦                                                                                                اهليئة الفرعية على النظر يف نتائج هذا االجتماع يف دورهتا الرابعة والعشرين لتحديد األنشطة بداية من عام 

 ملذكرة نطاق ا-باء 

                                                                                           تقدم هذه املذكرة معلومات عن االجتماع غري الرمسي الذي نظمته األمانة بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية  - ٤
                                               ويف نظر رئيس اهليئة الفرعية، تقدم املعلومات         .                                                                    للمشورة العلمية والتكنولوجية استجابة للوالية املشار إليها أعاله       

                                                    ، التفاهم املشترك املنبثق عن املناقشات اليت دارت         ٢    و  ١            ويف اجلدولني                                                الواردة يف الفصل الثالث من هذه املذكرة،        
  .                                         يف االجتماع بشأن األنشطة األولية لربنامج العمل

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية-جيم

                                    علومات الواردة يف هذه املذكرة، ال سيما                                                             قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر يف امل - ٥
                                              مبا يف ذلك الطرائق املالئمة والتوقيت املناسب        (                                                     ، لالنتهاء من حتديد األنشطة األولية لربنامج العمل          ١          يف اجلدول   
  .    ٢٠٠٦       ً         اعتباراً من عام   )         لتنفيذها

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/2005/5/Add.1.  
) ٢ (  FCCC/2005/SBSTA/10 واملرفق األول  ١٩-  ١٨           ، الفقرتان             .  
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  موجز املداوالت وحلقة العمل-     ًثانيا 

                        بدعم من حكومات السويد     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥     إىل   ١٣     من                                     عقد االجتماع يف فيينا بالنمسا يف الفترة - ٦
            ً                                                          ثالثون مشتركاً، ستة عشر منهم عن أطراف غري مدرجة يف املرفق األول               )٣ (           واشترك فيه   .                     وسويسـرا والنمسـا   

                                                         وأربعة عشر عن أطراف مدرجة يف املرفق األول باالتفاقية           )                                     األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول       (             باالتفاقـية   
  ُ                                                            وقُدمت للمشتركني املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة بتوجيه         ).                                     املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية           األطراف (

                                      وتوىل رئاسة االجتماع رئيس اهليئة الفرعية   .                                                               من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حلصر املناقشة
                              ، مبعاونة السيدة هيلني بلوم      )                 ترينيداد وتوباغو  (      سينغ                                                            للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية، السيد كيشان كومار        

  .                                اليت قامت بدور امليسر يف بعض اجللسات  )          نيوزيلندا (

                                                                                                   وطلـب مؤمتـر األطـراف إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر، يف دورهتا الثامنة          - ٧
                                  ً                 ئمة إلدراجها يف برنامج العمل استناداً إىل نتائج                                                                     والعشرين، يف أنشطة أخرى ويف التوقيت املناسب والطرائق املال        

  .                                                                                                     األنشطة األولية، وأتاح هلا نقطة قياس متوسطة يف فترة السنوات اخلمس لربنامج العمل للنظر يف األنشطة األولية     
    ميع     ومت جت  .                                                                                         واتفق املشتركون على استخدام نقطة القياس هذه لتحديد اإلطار الزمين لألنشطة األولية لربنامج العمل

                             ، ومشروع القائمة اإلرشادية      ١١-    م أ  / ٢                                                                       هـذه األنشـطة األولية املمكنة والتوقيت والطرائق على أساس املقرر            
                                                                                                             لألنشـطة، واملعلومات األساسية اليت قدمتها األمانة بشأن األنشطة السابقة ذات الصلة، واملناقشات اليت دارت               

                                                  وقد راعى املشتركون العناصر التالية عند إعداد قائمة   .      فرعية                                                   بشأن هذه املسألة يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة ال
  :                                         األنشطة األولية املقدمة يف الفصل الثالث أدناه

                                                                                           إن اهلـدف مـن بـرنامج العمل هو مساعدة األطراف على زيادة فهم وتقييم آثار تغري املناخ              ) أ ( 
                                             اءات والتدابري العملية للتكيف ملواجهة تغري                                                                             والقابلية للتأثر به والتكيف معه، واختاذ قرارات مستنرية بشأن اإلجر         

                اقتصادي سليم؛-                                  املناخ على أساس علمي وتقين واجتماعي 

                                                                                              جيـب أن تشـمل األنشطة األولية األعمال ذات الصلة اليت تضطلع هبا اهليئة الفرعية للمشورة                  ) ب ( 
     يها؛                                                                      العلمية والتكنولوجية، واليت ميكن أن يستفيد منها برنامج العمل وأن يضيف إل

                                      ً        ً                          جيب أن يكون حجم العمل ملدة السنتني عملياً وواقعياً للهيئة الفرعية واألمانة؛  ) ج ( 

                                                                                                     جيـب أن تـبدأ األنشطة بعد انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية مباشرة وأن يتسم                  ) د ( 
                      ً                                 نطاقها باملرونة، توقفاً على النتائج األولية اليت ستحققها؛

                                                                              أنشطة أخرى خالل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية على أساس                          سيجري النظر يف        ) ه ( 
  ؛  ١١-   م أ / ٢                                                                                    اخلربات املكتسبة ونتائج األنشطة األولية وغري ذلك من املواد، كما وردت اإلشارة إىل ذلك يف املقرر 

                                                      

) ٣ (  <http://unfcc.int/files/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/application/pdf/lop_150306.pdf> 

  .              ن حضور االجتماع                                   ودعي طرفان آخران ولكنهما مل يتمكنا م
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            اليت تستهدف                                                              ، تبني النتائج املتوقع احلصول عليها من برنامج العمل، و           ١١-    م أ  / ٢    ً          وفقاً للمقرر     ) و ( 
                                           األطراف واملنظمات املختصة، وأوساط األعمال،      " و  "                                                            املسـتويات الدولية واإلقليمية والوطنية والقطاعية واحمللية       "

                                                                       احلاجة إىل خماطبة جهات مستهدفة خمتلفة للحصول على نواتج ومدخالت من             "                               واجملتمع املدين وصانعي القرارات   
                                  اإلطارية بشأن تغري املناخ وخارجها؛                                       عمليات أخرى من داخل اتفاقية األمم املتحدة

                                                                                             ينـبغي لألنشطة األولية أن تتيح إشراك املنظمات واملؤسسات املختصة على نطاق واسع لتعزيز                ) ز ( 
                                           فائدة وأثر هذه األنشطة جلميع اجلهات املستهدفة؛

     رشيد                    ً                                                                       حيـثما كان ذلك عملياً، ينبغي توحيد األنشطة الواردة يف مشروع القائمة اإلرشادية لت               ) ح ( 
  .                             وتعزيز فعالية الربنامج وكفاءته

  موجز األنشطة األولية-     ًثالثا 

                                                                                                    نتيجة للمناقشات اليت دارت، قام املشتركون بتبسيط مشروع القائمة اإلرشادية ووضع قائمة باألنشطة              - ٨
          ج املتوقعة                                                            تفاصيل كل نشاط بالتحديد، وطريقة التنفيذ والتوقيت، والنوات ١            ويقدم اجلدول   .                    األولية لربنامج العمل

  .              واجلهة املستهدفة

  :                                         واقترح املشتركون تسعة أنشطة أولية، كما يلي - ٩

                                               الذي جيمع األنشطة الواردة يف إطار املوضوعني الفرعيني  )                األساليب واألدوات   ( ١ُ             ُيمدد النشاط   ) أ ( 
                        به إىل اجليل القادم                                                                               العمل املتعلق بأساليب وأدوات تقييم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر            )٤ (̀  ١̀        وباء ̀  ١̀        ألـف   

                              ويركز هذا النشاط على ثالثة       .                                                                              ألدوات التخطيط للتكيف، والتدابري واإلجراءات، وإدماجها يف التنمية املستدامة        
                                                                                            استحداث أساليب وأدوات لتقييم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به، واستحداث أساليب              :                    جوانـب رئيسية هي   

                                              واإلجراءات، ونشر األساليب واألدوات املذكورة أعاله؛                               وأدوات لتخطيط التكيف، والتدابري 

              إىل األنشطة   ̀  ٢̀                                     الوارد يف إطار املوضوع الفرعي ألف       )                   البيانات واملالحظات    ( ٢               يستند النشاط     ) ب ( 
                                                      ونقطة االنطالق اجلديدة هنا هي النظر يف معلومات وبيانات      .                                                   السابقة واجلارية يف جمال البيانات وعمليات الرصد      

                                                                                                      على اجلهة املستهدفة واجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة لتقييم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به                              تركـز أكـثر     
                                                                              واإلعداد للتكيف، ورصد اآلثار ومراعاة التجارب السابقة عند التصدي آلثار تغري املناخ؛

          د يف إطار       الوار  )                                                         وضع النماذج املناخية والسيناريوهات وخفض حجم النماذج         ( ٣              يركز النشاط     ) ج ( 
                                                                                       على القضايا املتعلقة بالنماذج املناخية، وتطبيقاهتا اإلقليمية وصالحية تطبيقها لفائدة       ̀  ٣̀                      املوضـوع الفرعي ألف   

                                 املستخدمني املختلفني واملهام املختلفة؛

                                                      

                                                                                                           تشـري مجـيع اإلحاالت إىل املواضيع الفرعية الواردة يف هذه املذكرة إىل تلك املتعلقة بربنامج عمل السنوات                   ) ٤ (
 ٢                                                                                                                             اخلمس الذي وضعته اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، اليت مت اعتمادها مبوجب القرار        

  .  ١١-   م أ /
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                الوارد يف إطار     )                                                             املخاطـر املرتبطة باملناخ والظواهر املناخية البالغة الشدة          ( ٤                  يركـز النشـاط       ) د ( 
                                                                                          على تعزيز حتليل املخاطر املرتبطة بتقلب املناخ وغري ذلك من املخاطر املناخية، مبا يف               ̀  ٤̀            الفرعي ألف         املوضوع  

                                                                                                                         ذلـك الظواهر املناخية بالغة الشدة املرتبطة بتغري املناخ، وإمكانية التنبؤ بالظواهر املناخية بالغة الشدة، وعتبات                
               اطر تغري املناخ؛                                              اآلثار، وتقاسم اخلربات فيما يتعلق بتقييم وإدارة خم

  ̀  ٥̀                                الوارد يف إطار املوضوع الفرعي ألف  )            االقتصادية-                   املعلومات االجتماعية    ( ٥            يشري النشاط      ) ه ( 
                                                             االقتصادية، مبا يف ذلك املعلومات احملددة لوضع سيناريوهات         -                                              إىل جمموعـة كـبرية من املعلومات االجتماعية         

                     والتكيف مع التكاليف؛                                    اقتصادية، وتقييم القابلية للتأثر، -         اجتماعية 

                                  الذي جيمع األنشطة ذات الصلة الواردة   )                              التخطيط للتكيف وممارسات التكيف   ( ٦             يقترح النشاط   ) و ( 
                                                    إجناز أعمال باالستناد إىل خربة املمارسني واملهنيني وأفرقة ̀  ٤̀       وباء̀  ٢̀       وباء̀  ٤̀                           يف إطار املوضوعني الفرعيني ألف

       ويعترف   .                                                              دراج املخاطر املناخية يف أعماهلم اجلارية وأدوارهم االستشارية                                              اخلـرباء على املستوى الدويل املعنيني بإ      
    ً                                                                                               أيضاً باحلاجة إىل تقاسم املعارف على نطاق واسع، مبا يف ذلك املعارف التقليدية، واخلربة املتعلقة بفهم خماطر تغري 

                            رتفاع مستوى مياه البحر، وما                             مثل املياه والزراعة والصحة وا (               أو قطاعات حمددة  /                          املناخ والتكيف معه يف جماالت و
  ؛ )      إىل ذلك

   ٨            ، والنشاط   ̀  ٤̀        وألف ̀  ٣̀                                       الوارد يف إطار املوضوعني الفرعيني باء       )       البحوث   ( ٧               يستند النشاط     ) ز ( 
                                              إىل األعمال اليت تقوم هبا اهليئة الفرعية للمشورة ̀  ٣̀                                   الوارد يف إطار املوضوع الفرعي باء     )                   تكنولوجيات للتكيف  (

                                                                                    الوقت احلاضر بشأن البحوث ونقل التكنولوجيا، وميهدان الطريق النتهاج هنج يتسم                                      العلمـية والتكنولوجية يف   
                                                                                                              بدرجـة أكـرب من اإلبداع لتوفري معلومات لعملية البحوث اليت يتم االضطالع هبا مبوجب اتفاقية األمم املتحدة                  

                                يف معه، والتكنولوجيا للتكيف،                                                                                         اإلطاريـة بشأن تغري املناخ يف جماالت آثار تغري املناخ، والقابلية للتأثر به والتك             
                                            ً                                                                      والدرايـة الفنية، وكذلك بشأن جماالت جديدة نسبياً للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مثل آليات               

                                                                            وميكن أن تنشأ جمموعة من املبادرات والنهج اجلديدة من هذا النشاط بالنظر إىل األعمال   .                    التأمني ألغراض التكيف
           قطاع اخلاص؛                  اجلاري تنفيذها يف ال

              مسائل مثل   ̀  ٥̀                                     الوارد يف إطار املوضوع الفرعي باء       )                 التنوع االقتصادي    ( ٩                    يتـناول النشـاط       ) ح ( 
                                                                                                                التنويع االقتصادي ملضاعفة املرونة االقتصادية لصاحل البلدان املختلفة واحلد من اعتمادها على قطاعات اقتصادية              

  .     ضعيفة

       وتتعلق   .   ١١-    م أ    / ٢                    من مرفق املقرر      ٦                   املدرجة يف الفقرة            تلك    ١                                      ومـن بني الطرائق املبينة يف اجلدول         -  ١٠
                                                                                                               املدخالت اليت ميكن طلبها من أفرقة اخلرباء املعنية يف االتفاقية، أال وهي فريق اخلرباء االستشاري، وفريق اخلرباء                 

                 زهتا هذه األفرقة                        ً                                                                              املعـين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، بتوفري معلومات عن أنشطة أجن              
          ً                                          من ذلك مثالً عمليات تقييم وجتميع وتوليف البالغات         (                                                         بـالفعل كجـزء من برامج العمل اليت كلفت بتنفيذها           

                             وستكون هذه املعلومات مبثابة      .                                                                                 الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وعمليات تقييم احتياجات التكنولوجيا        
  .                 ا عدم تكرار العمل                                       مسامهات قيمة لربنامج العمل وسيتيح استعماهل
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                                                          ً        ً                                    ويراعي الوقت احملدد إلجناز األنشطة احلاجة إىل توزيع األنشطة توزيعاً متساوياً على مدى فترة السنتني،                -  ١١
  .                   موجز لألطر الزمنية ٢             ويرد يف اجلدول   .                                                         والوقت احملدد لألعمال اجلارية والوقت املتوقع للحصول على نواتج

                                                                        ارير الفنية والتوليفية والتقارير اخلاصة حبلقات العمل، متاحة للجهة                                              وسـتكون الـنواتج، من أمثال التق       -  ١٢
                                                                                           فالتقارير املرحلية املوجزة اليت ستقدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية             .                        املسـتهدفة بطرق خمتلفة   

                          النتائج الرئيسية لألنشطة                                                                               واليت ستقوم األمانة بإعدادها بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية ستوفر معلومات موجزة عن
                                                                                                                         املنجزة، وذلك لتوفري إرشادات أكرب للهيئة الفرعية، مبا يف ذلك إمكانية إحالة قضايا معينة للهيئة الفرعية للتنفيذ                 

                                                                                   أما النواتج التقنية والنواتج احملددة، فستكون مهيأة لالستعمال الفوري من جانب             .                             ومؤمتـر األطراف للنظر فيها    
                  وهذا النهج الذي     .                                                                              لن تقدم بالضرورة للهيئة الفرعية للنظر فيها، ما مل يطلب ذلك بالتحديد                              اجلهـة املستهدفة و   

  .                                                                    يركز على توفري النواتج مباشرة للجهات املختصة سيسمح للربنامج بتحقيق هدفه

                                                              هي عبارة عن فئات واسعة تضم جهات ممكنة صاحبة املصلحة            ١                                    واجلهات املستهدفة املبينة يف اجلدول       -  ١٣
                              وقائمة اجلهات املستهدفة الواردة   .                                                               ت فاعلة ميكن أن تستفيد من أنشطة برنامج العمل وأن تسهم يف تنفيذها    وجها

  .                                                                             يف اجلدول قائمة إرشادية وال متنع جهات أخرى من استخدام النواتج أو املشاركة يف األنشطة

                           إطار فئات اجلهات املستهدفة                                                           واملنظمات واملؤسسات املختصة اليت ميكن أن تشترك يف األنشطة احملددة يف -  ١٤
                                                                                             مل تكن معينة يف االجتماع غري الرمسي إىل حني النظر يف القائمة األولية باملنظمات واملؤسسات النشطة يف اجملاالت 
                                                                                                                    ذات الصـلة بـربنامج العمـل الـذي أعدته األمانة على حنو ما كلفتها بذلك اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                    

                                                          ومن املتوقع أن تقدم األطراف إرشادات أخرى إىل األمانة يف الدورة   .  )٥ (                الثالثة والعشرين                      والتكنولوجية يف دورهتا  
  .                                                                                             الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية بشأن طريقة مفاحتة وإشراك املنظمات واملؤسسات يف تنفيذ برنامج العمل

                                                      

  .FCCC/SBSTA/2006/INF.3     ً  أيضاً     انظر  ) ٥ (
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   إىل   )     ٢٠٠٦     مايو  /    أيار (                                              للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية                                                           األنشطة األولية خالل الفترة املمتدة من الدورة الرابعة والعشرين - ١      اجلدول 
  )    ٢٠٠٨      يونيه  /      حزيران (                                                                    الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 النواتج اجلهة املستهدفة

املوعد احملدد لنظر 
اهليئة الفرعية 

للمشورة العلمية 
والتكنولوجية يف 

 النتائج
 ائقالطر

 النشاط )اجلهة اليت تنفذ العمل وكيفية تنفيذه(
                                                                                                                                                               التشجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به، مثل عمليات التقييم السريعة والنهج التصاعدية، مبا يف ذلك ما ينطبق منها       ̀  ١̀                    املوضوع الفرعي ألف  
                     على التنمية املستدامة

                                                                                                                    التشجيع على استحداث ونشر أساليب وأدوات لتقييم وحتسني التخطيط للتكيف، وتدابريه وإجراءاته، وإدماجها يف التنمية املستدامة̀  ١̀             الفرعي باء      املوضوع
       األطراف  �
                              األفرقة الوطنية لتقييم آثار      �

                              تغري املناخ والقابلية للتأثر    
               به والتكيف معه

                            الدوائر القطاعية والدوائر     �
            ختصـة على              األخـرى امل  

                       الصعيدين الدويل واإلقليمي
                           اجلهـات الفاعلـة املعنية       �

ــتراتيجيات   ــيذ اس                         بتنف
               التكيف الوطنية

                 املنظمات اإلقليمية  �

                          تقرير توليفي عن مدى توافر  - أ
                        إمكانيات وسبل الوصول إىل 
                         األسـاليب واألدوات، وعن    
ــياجات،  ــثغرات واالحت                         ال

                 والدروس املستفادة
                          وثـيقة تتضـمن معلومات      - ب

                        تــنوعة عــن املعلومــات  م
                   الواردة من املنظمات

ــأخذ يف  - ج ــر موجــز ي                         تقري
                              االعتـبار التقرير التوليفي،    
                           ووثيقة املعلومات املتنوعة،   
                            ونتائج اجتماع اخلرباء وأية    
                            نتائج ذات صلة تسفر عنها     
                          حلقـات العمل اليت تنظم     

    ١٠-    م أ  / ١               مبوجـب املقرر    
                               لـتقديها إىل الدورة الثامنة     

     رعية                        والعشـرين للهيئة الف   
                   لتوفري إرشادات أخرى

ــة  ــدورة اخلامس                   ال
                    والعشــرون للهيــئة 

        الفرعية
 
 
 
 
 
 

ــة  ــدورة اخلامس                   ال
                    والعشــرون للهيــئة 

        الفرعية
 
 
 
 

                      قـبل انعقاد الدورة    
                     الثامــنة والعشــرين 

               للهيئة الفرعية

                                              الدعوة للحصول على تقارير من األطراف وعلى مدخالت  - أ
            وفريق اخلرباء                                               مـن فـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا،        

                                                       االستشاري املعين بالبالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف       
                                                   غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين 
                                                            بـنقل التكنولوجيا فيما يتعلق بتوافر إمكانيات التشجيع        
                                                    عـلى اسـتحداث ونشر أساليب وأدوات وتيسري سبل          

  :                              وطرائق القيام بذلك من أجل حتديد
                الدروس املستفادة !
                   الثغرات واالحتياجات !
                                                    الوسائل املمكنة لزيادة نشر املعلومات، مبا يف ذلك         !

                                           إمكانية استحداث وتعزيز جممل األدوات واألساليب
                                                 ً                 توجيه الطلب إىل األمانة إلعداد تقرير توليفي استناداً إىل تقارير األطراف

         ً   رعية علماً                                                دعـوة املنظمات املختصة إىل إحاطة اهليئة الف        - ب
                                                          بعمـلها املـتعلق هبـذا النشاط، مبا يف ذلك تعيني فرص            

                                              توجيه الطلب إىل األمانة لتجميع املعلومات يف         .        التدريب
                     وثيقة معلومات متنوعة

                                                            توجيه الطلب إىل األمانة للقيام، بتوجيه من رئاسة اهليئة          - ج
                                                      الفرعـية، بتنظـيم اجتماع للخرباء مبشاركة األطراف،        

                               ب واألدوات، واملنظمات املختصة،                      ومسـتخدمي األسالي  
                                                   واملمثلني عن دوائر قطاعية وغريها من الدوائر اليت تتصدى 

                                            جملاالت أو قطاعات مواضيعية وخصائص إقليمية حمددة

                  األساليب واألدوات- ١

ــيات وأدوات   - أ ــتحداث منهج                             اس
                                      لعملـيات تقيـيم أثـر تغري املناخ        

                                والقابلية للتأثر به والتكيف معه
ــتحداث من - ب ــيات وأدوات             اس                هج

ــتدابري  ــيف، وال ــيط للتك                                للتخط
                                  واإلجـراءات وإدماجها يف التنمية     

         املستدامة
                                 نشـر األساليب واألدوات السالفة      - ج

      الذكر

 



 

 

FC
C

C
/SB

STA
/2006/4 

P
age 9 

                               املعلومات وتبادهلا والوصول إليها                                                                                                           حتسني مجع بيانات الرصد واملعلومات األخرى ذات الصلة باحلالة الراهنة والسابقة للمناخ وآثاره، وإدارة هذه البيانات و  : ̀  ٢̀                  املوضوع الفرعي ألف
                                                                    واستخدامها والتشجيع على حتسني عمليات املراقبة، مبا يف ذلك رصد تقلب املناخ

       األطراف  �
                     صانعو السياسة العامة  �
                     اجلهات صاحبة املصلحة     �

                            املعنـية بالقضايا املتعلقة    
                             بآثار تغري املناخ والقابلية    

                      للتأثر به والتكيف معه
               ملراقبة املناخ              النظام العاملي  �

                    واملنظمات الشريكة له
                     مراكز الرصد اإلقليمية  �

                               تضمني التقرير  املعلومات ذات      - أ
                                الصلة املقدمة يف اجتماع اخلرباء     
                                  املشـار إلـيه يف إطار الطرائق       

  ١                املتعلقة بالنشاط 
                              الـتقرير املرحلي الصادر عن      - ب

                           النظام العاملي ملراقبة املناخ
  ة                      الصـادر عن أمان             الـتقرير  - ج

                                الـنظام العاملي ملراقبة املناخ     
                          بشأن االحتياجات والثغرات   

               ووسائل معاجلتها
                       املتعلقة بآثار تغري            املعلومات - د

                             املـناخ الـيت متت مراقبتها      
                            والـواردة يف جتميع وتوليف     

                البالغات الوطنية

                             قبل انعقاد الدورة السابعة    
                         والعشرين للهيئة الفرعية 

 
                         الدورة اخلامسة والعشرون   

          الفرعية       للهيئـة
 
 
 

                          الدورة السابعة والعشرون   
               للهيئة الفرعية

 
 
 
 
 

                         الدورة اخلامسة والعشرون   
                 للهيئـة الفرعية 

                                                               النظر يف اجلوانب ذات الصلة هبذا النشاط، وبالذات يف بيانات           - أ
                                                           اجلهات صاحبة املصلحة واحتياجات املراقبة يف اجتماع اخلرباء        

  ١     نشاط                                      املشار إليه يف إطار الطرائق املتعلقة بال
                                                          دعوة أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل التركيز بالتحديد  - ب

                                                             على القضايا الواردة يف إطار هذا النشاط يف تقاريرها عن          
                                                              تنفيذ خطة التنفيذ املدرجة يف النظام العاملي ملراقبة املناخ         
                                                          والـتقرير عن برنامج حلقات العمل اإلقليمية يف الدورة         

            يئة الفرعية                   اخلامسة والعشرين لله
                                                       دعوة النظام العاملي ملراقبة املناخ واملنظمات الشريكة له إىل  - ج

                                                          البحث عن الطريقة اليت ميكن أن يسهم هبا عملها إىل حد           
                                                                  أكـرب يف العمل املتعلق بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به           
                                                     والتكـيف معه، مبا يف ذلك تعيني الثغرات وأوجه القصور     

                                      و املخططة أو املوصى هبا ملعاجلة أوجه                          واخلطوات القائمة أ  
                                                             القصور هذه، بالتركيز على املناطق اليت عني النظام العاملي         

                                        ملراقبة املناخ أهنا ال توفر بيانات للمراقبة
                                                         تشجيع األطراف على تقاسم املعلومات املتعلقة بآثار تغري         - د

                                                           املـناخ اليت متت مراقبتها، مبا يف ذلك عن طريق البالغات           
                                                واملشاركة يف األنشطة العلمية ذات الصلة كأنشطة           الوطنية

                                    الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

                    البيانات واملالحظات- ٢

                                     تعزيـز عمـل اهليئة الفرعية بشأن        - أ
                   مبا يف ذلك النظام     (                  املراقبة املنتظمة   

                     العاملي ملراقبة املناخ؛
                                    خطة التنفيذ وبرنامج حلقات العمل      

                  كيز على القضايا           ، بالتر  )          اإلقليمـية 
                                    ذات الصلة بآثار تغري املناخ والقابلية 
                                      للتأثر به والتكيف معه، مع مراعاة      
                               احتياجات اجلهات صاحبة املصلحة    
                                    إىل البـيانات واحلاجـة إىل تعزيز       
ــيانات  ــري الب                                  القــدرة عــلى توف
                                 واسـتخدامها، خاصة على الصعيد     

        اإلقليمي
                                     تـبادل املعلومـات بشأن آثار تغري        - ب

                             متت مراقبتها، مبا يف ذلك                املناخ اليت 
                                    اآلثـار اليت متت مراقبتها باملعارف      

          التقليدية
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                                                                                                     التشجيع على توفري املعلومات والبيانات عن تغري املناخ املتوقع والوصول إىل هذه املعلومات والبيانات واستخدامها  : ̀  ٣̀                  املوضوع الفرعي ألف

       األطراف  �
                              األفرقة الوطنية لتقييم آثار      �

                     خ والقابلية للتأثر            تغري املنا 
               به والتكيف معه

                           املراكز اإلقليمية والوطنية     �
             لوضع النماذج

ــات   � ــتخدمو املعلوم                      مس
                         املتعلقة بالنماذج املناخية

                         بـرنامج األمـم املتحدة       �
                         اإلمنـائي وبـرنامج دعم     
                      الـــبالغات الوطنـــية 
                        واملنظمات األخرى املعنية   
                         بدعـم إعـداد البالغات     

        الوطنية

ــات  - أ     ذات                   إدراج املعلومـ
                              الصـلة يف  التقرير الصادر      
                           عن  اجتماع اخلرباء املشار     
                            إليه يف إطار الطرائق املتعلقة 

  ١        بالنشاط 
                             توفـري التقرير الفين للجهة      - ب

         املستهدفة
                          تقـدمي الـتقرير املرحلي      

      إىل   ٣                     املوجـز عن النشاط     
                            الـدورة الثامنة والعشرين    
                           للهيــئة الفرعــية لــتوفري 

             إرشادات أخرى

           السابعة                     قبل انعقاد الدورة  
                        والعشرين للهيئة الفرعية

                    الــدورة السادســة  
                       والعشرون للهيئة الفرعية

 
 

                          الدورة السادسة والعشرون   
               للهيئة الفرعية

 
 
 
 
 

                     الـــدورة الســـابعة 
                       والعشرون للهيئة الفرعية

                                                       الـنظر يف اجلوانب ذات الصلة هبذا النشاط يف اجتماع           - أ
  ١      لنشاط                                           اخلرباء املشار إليه يف إطار الطرائق املتعلقة با

                                                    الدعـوة للحصـول عـلى مدخـالت من فريق اخلرباء            - ب
                                                     االستشـاري، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج       
                                                     دعم البالغات الوطنية وغري ذلك من املنظمات املختصة        

نة يف هذا النشاط             ّ                 باملسائل املعّي
                                                        دعـوة فـريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ           - ج

                                       عين بوضع سيناريوهات تقييم آثار تغري                        وفـريق العمل امل   
                                                  املناخ، واملنظمات الدولية األخرى، ومراكز وضع النماذج 
                                                    املناخية، والوكاالت اإلقليمية والوطنية اليت لديها  اخلربة 
                                                      ذات الصـلة إىل توفري معلومات عن منتجاهتا وخدماهتا         

                                    املتعلقة باملسائل املعينة يف هذا النشاط
                                         األمانة إلعداد تقرير فين يراعي النتائج                        توجيه الطلب إىل     - د

        ً     أعاله فضالً عن   "  ج " و  "  ب "                          اليت ستتحقق يف إطار البندين 
                                                           أيـة نتائج ذات صلة تسفر عنها حلقات العمل اإلقليمية          

   ١٠-   م أ / ١                           اليت يتم تنظيمها مبوجب املقرر 

                               وضـــع الـــنماذج املناخـــية - ٣
                               والسيناريوهات وخفض حجم النموذج 

             عملـية وضع                         تعـيني الـثغرات يف       - أ
                                    السـيناريوهات والـنماذج املناخية     
                                  اإلقليمـية، وسـبل االطالع عليها      
                                    وحتسـني وسائل القيام بذلك، مبا يف       

                           ذلك بيانات خفض حجم النماذج
                                   تعـيني الفرص العملية لتحسني سبل       - ب

                                    االطالع على نتائج النماذج املختلفة     
                                      واالسـتفادة منها، مبا يف ذلك تقييم       

        التدريب                      إمكانية  تطبيقها وفرص 
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                                                  ً        ً                                                                 حتسني فهم آثار تغري  املناخ والقابلية للتأثر به حاضراً ومستقبالً، والظواهر املناخية البالغة الشدة وآثار ذلك على التنمية املستدامة   :  ̀  ٤̀                  املوضوع الفرعي ألف

       األطراف  �
                       صانعو السياسة العامة    �
ــر العلمــية، وواضــعو   �                               الدوائ

                       النماذج املناخية واخلرباء
                         دوائر احلد من خطر الكوارث  �
                           دوائر تقييم املخاطر وإدارهتا  �
                                   املراكز الوطنية واإلقليمية املعنية      �

              بوضع التنبؤات
                              الفـريق احلكومي الدويل املعين       �

           بتغري املناخ

                            تقدمي التقارير الصادرة عن    
                         حلقـة العمـل والنشاط     
                          اجلانيب إىل اجلهة املستهدفة    
                          وتوفري تقرير مرحلي موجز    

                  النشاط يف الدورة            عن هذا   
                            الثامـنة والعشرين للهيئة    
                          الفرعـية لتوفري إرشادات    

     أخرى

                        قــبل انعقــاد الــدورة 
ــرين  ــة والعش                      السادس

                للهيئة الفرعية 
 
 
 

                     الـــدورة الســـابعة 
                       والعشرون للهيئة الفرعية

                                                                        توجـيه الطلـب إىل األمانة للقيام، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية             - أ
                                     بتنظيم حلقة عمل مبشاركة األطراف                                     للمشورة العلمية والتكنولوجية،  

                                                                  واخلرباء واملنظمات املختصة للنظر يف تقلب املناخ يف الوقت احلاضر،          
                                                            والظواهر بالغة الشدة، وقدرات التنبؤ اليت تشمل املناطق واألخطار

                                                                 توجيه الطلب إىل األمانة للقيام، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية        - ب
                              بتنظيم نشاط جانيب أثناء الدورة                               للمشورة العلمية والتكنولوجية، 

                                                             مبشـاركة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واملنظمات         
                                                                املختصـة للـنظر يف القضايا املتصلة بالتغريات اليت تطرأ على           
                                                                   الظواهـر املناخـية بالغة الشدة يف ظل تغري املناخ وآثاره على            

                 التنمية املستدامة

                                املخاطـر ذات الصلة باملناخ      - ٤
                            ظواهر املناخية البالغة الشدة   وال

                              التشـجيع على حتليل الظواهر      - أ
                                   الـبالغة الشدة وآثارها والتنبؤ     
                                هبا، وتقييم املخاطر ذات الصلة     
ــر،  ــبات األث ــناخ، وعت                            بامل
                         واالجتاهات واملضاعفات على   

                 التنمية املستدامة
                                   تقاسم املعلومات بشأن جتارب تقييم      - ب

                               وإدارة املخاطر املناخية وحتليلها
                             االقتصادية ضمن عمليات تقييم -                                                     االقتصادية لتغري املناخ وحتسني إدماج املعلومات االجتماعية -                                               التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية    :  ̀  ٥̀                  املوضوع الفرعي ألف

                                   آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به
       األطراف  �
                               صانعو السياسة العامة وواضعو      �

     اخلطط
                  و األساليب واألدوات      مستخدم  �
               املنظمات املختصة  �
             شركات التأمني  �

                            تقـدمي تقريـر توليفي إىل      
                       اجلهـة املستهدفة وعرض    
                          تقريـر مرحـلي موجز يف      
                            الـدورة الثامنة والعشرين    
ــتوفري  ــئة الفرعــية ل                            للهي

             إرشادات أخرى

                    الـــدورة اخلامســـة 
                       والعشرون للهيئة الفرعية

 
 
 
 
 

                    الــدورة السادســة  
     رعية                    والعشرون للهيئة الف

        للتنفيذ
 

                          قبل انعقاد الدورة الثامنة 
                       والعشرين للهيئة الفرعية

                                                            الدعـوة للحصـول على تقارير منظمة من األطراف والفريق           - أ
                                                           احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ واملنظمات املختصة بشأن         

                             االقتصادية لتغري املناخ يف     -                             إدماج اجلوانب االجتماعية          مسائل
                                               املناخ والقابلية للتأثر به وذلك من أجل                               عمليات تقييم أثر تغري   

  :           حتديد ما يلي
                               النهج القائمة والبيانات املتاحة !
                   االحتياجات والثغرات !
                                                        سـبل ووسائل زيادة إتاحة املعلومات ذات الصلة وسبل          !

                 ً                  الوصول إليها فضالً عن عملية اإلدماج 
  ىل                                     ً        ً        ً             توجـيه الطلب إىل األمانة لكي تعد تقريراً توليفياً استناداً إ          

  .                       املعلومات املذكورة أعاله  
                                                                    توجـيه الطلب إىل األمانة لتنظيم اجتماع للخرباء عن سبل ووسائل            - ب

                               االقتصادية يف عمليات تقييم     -                                     زيـادة إدماج املعلومات االجتماعية      
                                                                             آثـار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتخطيط للتكيف معه مع مراعاة            

  ه                               التقرير التوليفي املشار إليه أعال

ــية - ٥ ــات االجتماع   -                         املعلوم
          االقتصادية

-              االجتماعية           املعلومات       تقييم   - أ
                              االقتصـادية والـنهج املتاحة     

            ، وما الالزم  )      ً  حالياً         واملستخدمة (
                              عمله لزيادة إدماج املعلومات    

                االقتصادية يف   -             االجتماعـية   
  :               العناصر التالية

ــيناريوهات   ! ــع س                     وض
           اقتصادية-         اجتماعية 

ــيم ! ــ       تقي ــية لل      تأثر                  القابل
                   والقدرة على التكيف

ــيف  ! ــيف التكـ                     تكالـ
          والتخطيط
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                                                 ً        ً                                                               حتسني فهم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به حاضراً ومستقبالً، والظواهر املناخية بالغة الشدة وآثار ذلك على التنمية املستدامة   :  ̀  ٤̀                  املوضوع الفرعي ألف

                                                                                                                جراءات وتدابري التكيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع التكيف، واستراتيجيات التكيف القصرية األجل                                           مجع وحتليل ونشر املعلومات عن إ        :  ̀  ٢̀                      املوضـوع الفرعي باء   
                                                  والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني

                                                                  صة وأوساط األعمال واجملتمع املدين وأصحاب القرارات واجلهات األخرى                                                                               تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف وبني األطراف واملنظمات املخت            :  ̀  ٤̀                        املوضـوع الفـرعي باء    
             صاحبة املصلحة

       األطراف  �
                            اجلهات املمارسة للتكيف على      �

              مستوى الدائرة
                                الدوائـر القطاعية واملواضيعية      �

                               ذات الصلة، مبا يف ذلك دائرة      
               التعاون اإلمنائي

                              صـانعو السياسة العامة على       �
              خمتلف املستويات

                       ئرة احلد من خطر الكوارث  دا  �
                             املنظمات اإلقليمية وغريها من      �

                         املـنظمات املتخصصة بشأن    
                        الظواهر املناخية بالغة    /      املخاطر
      الشدة

                               توفـري املعلومات الواردة على     
                                 موقع الشبكة والورقة التوليفية    
                               والـتقرير املرحلي املوجز بشأن    
                                  هـذا النشاط يف الدورة الثامنة      

     توفري                             والعشرين للهيئة الفرعية ل   
             إرشادات أخرى

                            قبل انعقاد الدورة اخلامسة    
                        والعشرين للهيئة الفرعية

 
 
 

                             قبل انعقاد الدورة السادسة    
                         والعشرين للهيئة الفرعية 

 
                             قبل انعقاد الدورة السادسة    

                        والعشرين للهيئة الفرعية
                            قبل انعقاد الدورة اخلامسة    

                        والعشرين للهيئة الفرعية
 

       ً                      اعتباراً من الدورة السادسة    
                     شرين للهيئة الفرعية     والع

 
                          الدورة السابعة والعشرون   

               للهيئة الفرعية

                                                 الدعوة للحصول على مدخالت من األطراف واملنظمات        - أ
                                                        املختصة بتقدمي تقارير منظمة عن هنج التكيف االبتكارية        
                                                      واملمارسـات اليت متت على األصعدة اإلقليمية والوطنية        

        حتياجات                              ً                واحمللـية يف القطاعـات املختلفة فضالً عن اال        
         والشواغل

                                                     توجـيه الطلب إىل األمانة إلتاحة املدخالت على موقع          - ب
                                                          اتفاقـية األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على          

       الشبكة
                                                ً            توجيه الطلب إىل األمانة إلعداد تقرير توليفي استناداً إىل         - ج

                           التقارير الواردة من األطراف
         اء املعين                                             الدعـوة للحصول على مدخالت من فريق اخلرب        - د

                ً                                         بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرباء        
                                                    املعين بنقل التكنولوجيا عن املسائل املعينة يف هذا النشاط

                                                   توفري حمفل لتبادل املعلومات عن مسامهة املعارف التقليدية  -   ه
                                                                  يف العمل املتعلق بتقييم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به          

   ه           والتكيف مع
                                                          مع مراعاة التقرير التوليفي واملدخالت الواردة من فريق         - و

                           ً                             اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري        
                                                             وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، تقرر اهليئة الفرعية        

       العمل،   )      حلقات (                                    أنشطة املتابعة املمكنة، مبا يف ذلك حلقة 
                     ت باالستناد إىل الشبكة                        واملنشورات ووصلة للمعلوما

                                التخطـيط للتكـيف وممارسات      - ٦
       التكيف

                                تـبادل املعلومات بشأن اخلربات،      - أ
                                والـدروس املسـتفادة، والقيود     
                                 واحلواجـز الـناجتة عـن تدابري       
                              وإجــراءات التكــيف الســابقة 
                                   واحلالية، وآثار ذلك على التنمية     

         املستدامة
                                  تعزيـز السبل والوسائل املختلفة      - ب

                     مات وتعزيز التعاون                لتقاسم املعلو 
                             فـيما بني األطراف واملؤسسات     

                والدوائر املختصة
ــتراتيجيات   - ج ــم اس ــز فه                              تعزي

                              االستجابة، مبا يف ذلك نظم اإلنذار 
                               املـبكر، واستراتيجيات التصدي    
                                احمللـية والـدروس املستفادة يف      

          جهات أخرى
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                                                                                                  شر التكنولوجيات والدراية الفنية، واملمارسات اخلاصة بالتكيف، وال سيما معاجلة أولويات التكيف                                                           تشجيع البحوث بشأن خيارات التكيف وتطوير ون         :  ̀  ٣̀                      املوضـوع الفرعي باء   
                                                                         احملددة واالعتماد على الدروس املستفادة من مشاريع واستراتيجيات التكيف الراهنة

       األطراف  �
                   الدولية املختصة            املـنظمات   �

        بالبحوث
               مستخدمو البحوث  �

                        ورقــة توليفــية بشــأن  - أ
ــي ــبحوث       احت               اجات ال

                املتعلقة بالتكيف
                          جتمـيع الـبحوث املتعلقة      - ب

                              بالتكيف واملعينة يف التقارير    
ــراف  ــن األط ــة م                        املقدم
                          واملنظمات املختصة يف إطار    

           هذا النشاط
                         تقدمي تقرير مرحلي موجز     - ج

                       يف الـــدورة الثامـــنة 
                          والعشرين للهيئة الفرعية   

                   لتوفري إرشادات أخرى

                        الدورة الرابعة والعشرون 
           ة الفرعية      للهيئ

 
 
 

                        قــبل انعقــاد الــدورة 
ــرين  ــة والعش                      السادس

                للهيئة الفرعية 

                                                         الـنظر يف استنتاجات الدورة الرابعة والعشرين للهيئة         - أ
                                                      الفرعـية ويف نـتائج النشاط اجلانيب بشأن احتياجات         

                           البحوث ذات الصلة باالتفاقية
                                                         طلـب النظر يف هذا النشاط يف األعمال املقبلة يف إطار            - ب

                                    األعمال املتعلق بالبحوث والرصد املنتظم         بند جدول 
                                                    توجيه الطلب إىل األمانة الستخراج وتوليف املعلومات        - ج

                                                   املـتعلقة ببحوث التكيف اجلارية واملخططة فضال عن        
                                                         احتـياجات الـبحوث املعيـنة يف التقارير الواردة من          

                                         األطراف واملنظمات املختصة يف إطار هذا النشاط

         البحوث- ٧

                 ل تعزيز البحوث                      دراسـة فرص ووسائ   
                                   وتطويـر قـدرات التكيف وممارسات      

                        التكيف اليت تضاعف املرونة

       األطراف  �
                          أفرقة اخلرباء املذكورون يف      �

         االتفاقية
                        مسـتخدمو التكنولوجيات     �

             ألغراض التكيف

ــأن   - أ ــيع بش ــة جتم                       ورق
                         تكنولوجيات التكيف املعينة 
                            يف الـتقارير املقدمـة من      
ــنظمات   ــراف وامل                      األط

  ٦          ار النشاط            املختصة يف إط
                          تقـدمي الـتقرير املرحلي      - ب

                           املوجـز بشأن هذا النشاط     
                             يف الدورة الثامنة والعشرين    
                           للهيــئة الفرعــية لــتوفري 

             إرشادات أخرى

                    الــدورة السادســة  
                        والعشرون للهيئة الفرعية 

 
 
 
 
 
 
 

                        قــبل انعقــاد الــدورة 
ــرين  ــة والعش                      السادس

               للهيئة الفرعية

                     اخلرباء املعين بنقل                                         تنظر اهليئة الفرعية يف توصيات فريق      - أ
                                                        التكنولوجـيا بشأن الورقة الفنية لتكنولوجيا التكيف       
                                                        ونـتائج النشاط اجلانيب الذي يعقده فريق اخلرباء املعين         
                                                           بنقل التكنولوجيا أثناء انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين       
                                                       للهيـئة الفرعـية، وموجـز عمليات تقييم احتياجات         

                السابقة ذات                                       التكنولوجيا ألغراض التكيف، واألعمال   
                                                       الصـلة بتكنولوجيات التكيف يف برامج العمل الوطنية        
                                                        للتكيف، واختاذ قرارات بشأن أنشطة املتابعة املمكنة يف        

                               إطار برنامج العمل اخلاص بالتكيف
                                                   توجـيه الطلـب إىل األمانـة السـتمداد وإجياز أمثلة       - ب

                                                       لتكنولوجـيات التكـيف املعينة يف التقارير املقدمة من       
  ٦                           نظمات املختصة يف إطار النشاط           األطراف وامل

                    تكنولوجيات للتكيف- ٨

                                       تعزيـز العمـل املتعلق جبوانب خمتلفة       
                                      للتكنولوجيات والدراية الفنية ألغراض    
                                     التكـيف، وفـرص نقلها ونشرها مع       
                                      مراعاة املعارف احمللية ومعارف السكان     

                               األصليني واألنشطة واملشاريع اجلارية

                                                                                                                                         فهم وتطوير ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات، مبا يف ذلك من أجل التنويع االقتصادي هبدف زيادة املرونة االقتصادية واحلد من االعتماد على                    حتسني     :  ̀  ٥̀                      املوضـوع الفرعي باء   
              من االتفاقية ٤           من املادة  ٨                                                                       قطاعات اقتصادية ضعيفة، ال سيما لفئات البلدان ذات الصلة املذكورة يف الفقرة 

       األطراف  �
                  املختصة واجلهات          املنظمات  �

             صاحبة املصلحة

             تقرير توليفي - أ
                         تقدمي تقرير مرحلي موجز     - ب

                        عـن هـذا النشاط إىل      
                          الدورة الثامنة والعشرين   

                   لتوفري إرشادات أخرى

                          الدورة السادسة والعشرون   
        الفرعية        للهيئة

                             قبل انعقاد الدورة السابعة    
                         والعشرين للهيئة الفرعية 

                          صة إىل توفري معلومات عن                                   دعـوة األطراف واملنظمات املخت     - ج
                                                                  أمـثلة التدابري الرامية إىل مضاعفة املرونة االقتصادية للقطاعات        

               القابلة للتأثر
                                     ً        ً  توجيه الطلب إىل األمانة لكي تعد تقريراً توليفياً - د

                   التنويع االقتصادي- ٩

                                    تبادل اخلربات والفرص بشأن استحداث     
                                    ونشـر التدابري واملنهجيات واألدوات     

                     ادة املرونة االقتصادية             الرامية إىل زي
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                                                                                                                                              استعراض تنفيذ األنشطة األولية واإلطار الزمين لتنفيذها خالل الفترة املمتدة من الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                 - ٢      اجلدول 
  )    ٢٠٠٨      يونيه  /      حزيران (            التكنولوجية                                                            إىل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية و  )     ٢٠٠٦     مايو  /    أيار (             والتكنولوجية 

 السنة ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨
 الدورة ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨
  ) أ (            اجتماع اخلرباء

                 تقرير مرحلي موجز
             تقرير توليفي 

 
                     وثيقة معلومات متنوعة

                                       التقارير الواردة من األطراف وأفرقة اخلرباء
                                  التقارير املقدمة من املنظمات املختصة

  ١                األساليب واألدوات 

                        مـن النظام العاملي            تقريـر  
                           ملراقـبة املـناخ واملنظمات    

           الشريكة له

                                              تقريـر مقـدم مـن النظام العاملي ملراقبة          
  ) ب (     املناخ

               تقاسم املعلومات

 ٢                  البيانات واملالحظات 

ــية                                   تقارير مقدمة من املنظمات املختصة         تقرير فين                 تقرير مرحلي موجز ــاذج مناخ ــع من                        وض
                       وسيناريوهات وخفض حجم   

        النماذج

٣ 

           رير توليفي  تق
                 تقرير مرحلي موجز

                          مشـاطرة نشاط جانيب تتم     
             أثناء الدورة

                             املخاطـر ذات الصلة باملناخ         ) أ (        حلقة عمل
                            والظواهر املناخية بالغة الشدة

٤ 

  ) أ (             اجتماع للخرباء
                 تقرير مرحلي موجز

                                        تقاريـر مقدمـة من األطراف واملنظمات                    تقرير توليفي 
       املختصة

ــية   ــيانات االجتماع   -                       الب
     ادية     االقتص

٥ 

                             قـرار اهليئة الفرعية بشأن                      تقرير مرحلي موجز
                     أنشطة املتابعة املمكنة

  ) أ (                مدخالت متاحة فورا
  ) أ (            تقرير توليفي

                        منتدى للمعارف التقليدية

                                       تقاريـر مقدمة من األطراف واملنظمات       
  ) أ (                   املختصة وأفرقة اخلرباء

                         التخطيط للتكيف وممارسات    
       التكيف

٦ 

 ٧       البحوث  ) ب (             نشاط جانيب خاص  ) ب (             موجز املعلومات                              ع بشأن البحوث املتعلقة بالتكيف        ورقة جتمي                  تقرير مرحلي موجز
                                 ورقة جتميع بشأن تكنولوجيات التكيف                  تقرير مرحلي موجز

                                             قـرار اهليئة الفرعية بشأن أنشطة املتابعة       
        املمكنة 

                                           تقريـر مـن فـريق اخلـرباء املعين بنقل          
  ) ب (           التكنولوجيا
  ) ب (         نشاط جانيب

 ٨    كيف              تكنولوجيات للت 

                                      تقاريـر مقدمة من األطراف واملنظمات        ) أ (            تقرير توليفي                 تقرير مرحلي موجز
       املختصة

 ٩                 التنويع االقتصادي  

                اجتماعان للخرباء
                  تقرير توليفي واحد

                     تقارير مرحلية موجزة ٨

               نشاط جانيب واحد
     فنية /                تقارير توليفية ٣

      منتدى /         حلقتا عمل
                 تقارير توليفية ٣

           ورقتا جتميع
        ة واحدة           وثيقة متنوع

        توليفية /        تقارير ٣
               نشاط جانيب واحد

               نشاط جانيب واحد
                        الـنظر األويل يف قائمة     

        املنظمات

      موجز

                                              أنشطة خمطط إجنازها قبل انعقاد هذه الدورة بالذات  ) أ ( 
  .                                          أنشطة صدر هبا تكليف بالفعل وجيري العمل بشأهنا  ) ب ( 

----- 


