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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 

  من جدول األعمال٣البند 
 السنوات اخلمس املتعلق بآثار تغّير املناخبرنامج عمل 

    وقابلية التأثر به والتكيف معه
 برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق بآثار تغري املناخ

 وقابلية التأثر به والتكيف معه
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

ثناء االجتماع غري الرمسي ملمثلني عن      رحَّبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبادل اآلراء أ         -١
 لتيسري مواصلة وضع مشروع ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ إىل ١٣األطراف، الذي ُعقد يف فيينا بالنمسا يف الفترة من        

قائمة إرشادية بأنشطة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف برنامج عمل السنوات اخلمس بشأن آثار               
ونظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الوثيقة        .  التأثر به والتكّيف معه    تغـري املـناخ وقابلـية     

FCCC/SBSTA/2006/4اليت تتضمن التقرير عن االجتماع السالف ذكره . 

وأعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تقديرها حلكومة النمسا الستضافتها االجتماع،  -٢
 . السويد وسويسرا لدعمهما املايل من أجل تنظيم االجتماعوحلكوميت

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تستويف بانتظام قائمة املنظمات واملؤسسات  -٣
 .FCCC/SBSTA/2006/INF.3النشطة يف اجملاالت املتصلة بربنامج عمل السنوات اخلمس على النحو الوارد يف الوثيقة 

ونظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف األنشطة اإلضافية وطرائق برنامج العمل وفقاً               -٤
واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر يف األنشطة . ١١-م أ/٢للوالية الواردة يف املقرر 

على أساس  ) ٢٠٠٨يونيه  /حزيران(ىت انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين      الواجب االضطالع هبا عن الفترة املمتدة ح      
تشرين (مشـروع الـنص املـدرج يف مـرفق هذه الوثيقة، بغية إمتام هذه املهمة يف دورهتا اخلامسة والعشرين                    

شطة واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على حبث ومواصلة بلورة األن          ). ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
 .اإلضافية وطرائق برنامج العمل يف دورهتا الثامنة والعشرين والدورات الالحقة
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 مرفق

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس[

 مسائل عامة

اتفقـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على دعوة املنظمات املختصة واهليئات األخرى               -١
كما اتفقت اهليئة .  أدناه٥٠ إىل ١١مج العمل على النحو احملدد يف الفقرات صاحبة املصلحة إىل تنفيذ أنشطة برنا

 .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة تنفيذ برنامج العمل على النحو املذكورة يف هذه الفقرات

يف دوراهتا اخلامسة   وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً،               -٢
كانون (والسابعة والعشرين   ) ٢٠٠٧مايو  /أيار(والسادسة والعشرين   ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (والعشـرين   

 . ، عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل السنوات اخلمس للهيئة الفرعية)٢٠٠٧ديسمرب /األول

إىل األمانة أن تعد تقريراً موجزاً عن نتائج تنفيذ         وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -٣
برنامج عمل السنوات اخلمس للهيئة الفرعية خالل السنتني األوليني، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة 

 .ولتوفري التوجيه الالزم بشأن القيام مبزيد من العمل، حسب االقتضاء) ٢٠٠٨يونيه /حزيران(والعشرين 

 :ينبغي أن يتضمن ذلك التقرير املوجز ونواجته، حسب االقتضاء، معلومات تشمل، من مجلة أمور، ما يليو -٤

 حتليل القضايا اليت يتناوهلا كل نشاط، مبا يف ذلك الوضع احلايل والدروس املستفادة؛ )أ( 

ص، ، والفـر )مبا فيهـا أي احتياجات تتعلق بالقـدرات     (حتديـد الـثغرات واالحتـياجات        )ب( 
 واحلواجز والقيود؛

 .التوصيات )ج( 

واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على ضرورة أن ُتنشر على نطاق واسع نواتج تنفيذ  -٥
برنامج عملها للسنوات اخلمس بوسائل فعالة تشمل نشرها من قبل األمانة، عند االقتضاء، على اهليئات املختصة                

 .صاحبة املصلحة

لبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تبذل كل جهدها إلشراك جمال واسع       وط -٦
 .من املنظمات واملؤسسات واخلرباء والدوائر يف تنفيذ برنامج العمل

ت كمـا طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تستويف بانتظام قائمة املنظما               -٧
 .FCCC/SBSTA/2006/INF.3واملؤسسات النشطة يف اجملاالت املتصلة بربنامج العمل، كما ورد يف الوثيقة 

ودعـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف أن ُتقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه                       -٨
والدور الذي ميكن أن يؤديه هذا الفريق يف ، آراءها بشأن احتمال احلاجة إىل فريق خرباء ٢٠٠٦أغسطس / آب٤
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وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة جتميع         . تنفـيذ بـرنامج عمل السنوات اخلمس      
مذكرات البيانات هذه يف وثيقة متنوعات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا                

ِعُن هلا من توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة               اخلامسـة وال   كما دعت  . عشـرين بغية تقدمي ما َي
األطراف أن ُتقّدم إىل األمانة، قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين، آراءها بشأن األنشطة اإلضافية، استناداً إىل                

األنشطة اإلضافية اليت ينبغي إدراجها يف برنامج عمل       اخلـربة املكتسبة يف تنفيذ برنامج العمل، بغية تقرير ما هي            
 .السنوات اخلمس فضالً عن التوقيت املناسب والطرائق املناسبة

والحظـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنفيذ برنامج عمل السنوات اخلمس خالل               -٩
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ة من امليزانية األساسية عن فترة السنتني        السـنتني األوليني ال ميكن أن تغطيه كامالً املوارد املتاح         

 .وأن مثة حاجة إىل مجع أموال تكميلية هلذا العمل

وأعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تقديرها حلكوميت السويد وسويسرا ملا قدمتاه              -١٠
طراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية،      من دعم مايل من أجل تنفيذ برنامج عمل السنوات اخلمس، وحثت األ           

 .واألطراف األخرى اليت يسمح هلا وضعها بذلك، على أن ُتقدم الدعم املايل لتنفيذ برنامج العمل

 األساليب واألدوات

 )١(قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة يف إطار املوضوعني الفرعيني -١١
 : ملساعدة كافة األطراف يف جهودها من أجل حتقيق اآليت`١` وباء`١`فأل

 تطبيق واستحداث منهجيات وأدوات لعمليات تقييم أثر تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه؛ )أ( 

استحداث منهجيات وأدوات للتخطيط للتكيف، وتدابري وإجراءات التكيف وإدماجهـا فـي           )ب( 
 امة؛التنمية املستد

 نشر األساليب واألدوات احلالية والناشئة وتيسري التشاطر يف اخلربات والدروس املستفادة؛ )ج( 

مبا فيها تلك الواردة    (نشر األساليب واألدوات من أجل تقييم تكاليف وفوائد خيارات التكيف            )د( 
وات تقييم آثار تغري املناخ وقابلية      عن أساليب وأد  " خالصـة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        "يف  

 .)٢()التأثر به والتكيف معه

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف واملنظمات املختصة أن تقدم إىل األمانة يف               -١٢
  املعلومات واآلراء عن استحداث ونشر األساليب واألدوات بغية حتديد         ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١موعـد أقصـاه     

                                                      

 .١١-م أ/٢تشري مجيع املواضيع الفرعية املذكورة يف هذه الوثيقة إىل تلك الواردة يف مرفق املقرر  )١(
)٢( <http://unfccc.int/adaptation/methodologies_for/vulnerability_and_adaptation/items/2674.php>. 
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منهجيات وأدوات التقييم احلالية والناشئة؛ والدروس املستفادة؛ والفرص والثغرات واالحتياجات؛ والطرق املمكنة 
 .وطلبت إىل األمانة جتميع هذه الرسائل يف وثيقة متنوعات. لنشر املعلومات بشكل أفضل، وفرص التدريب

 األمانة أن ُتعد تقريراً توليفياً قبل انعقاد دورهتا         وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل       -١٣
السادسة والعشرين يستند إىل مذكرات البيانات السالف ذكرها، مع مراعاة نواتج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل                

ق األول  البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرف              
 .باالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

كما طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة، وفقاً لتوجيه رئيسها، تنظيم اجتماع  -١٤
دوات، خـرباء قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية مبشاركة األطراف، ومستعملي األساليب واأل             

 `١`واملنظمات املختصة وممثلني عن دوائر قطاعية وغريها من الدوائر لدعم النظر فـي املوضوعني الفرعيني ألف              
وطلبت إىل .  أعاله يف االعتبار ١٣، مع أخذ املعلومات الواردة يف التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة             `١`وباء  

 .جتماع قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشريناألمانة أن ُتعد التقرير التقين هلذا اال

وحـددت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية النواتج اليت ينبغي استحداثها ونشرها وفقاً                -١٥
 : أعاله، على حنو ما ترد يف اآليت٥ و٤للفقرتني 

  أعاله؛١٢وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة  )أ( 

  أعاله؛١٣يفي املشار إليه يف الفقرة التقرير التول )ب( 

 . أعاله١٤التقرير عن حلقة العمل املشار إليه يف الفقرة  )ج( 

 )٣(البيانات واملالحظات

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة فـي إطـار املوضوع الفرعي قررت  -١٦
 : من أجل حتقيق اآليت ملساعدة مجيع األطراف يف جهودها`٢`ألف 

مبا يف ذلك من خالل النظام العاملي ملراقبة املناخ، وخطة التنفيذ           (تعزيـز تنفيذ املراقبة املنهجية       )أ( 
، بالتركيز على القضايا املتصلة بآثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه،             )وبرنامج حلقات العمل اإلقليمية   

صاحبة املصلحة إىل البيانات واحلاجة إىل تعزيز القدرة على توفري البيانات    مـع مـراعاة احتـياجات اجلهـات         
 واستخدامها، خاصة على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛

حتسـني القدرة على مجع بيانات املراقبة وإدارهتا واستخدامها، وحتديد الطرق العملية للنهوض              )ب( 
 بالقدرة التقنية؛

                                                      

 .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعين بالبحوث واملراقبة املنهجيةوفقاً لعمل  )٣(
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ر تغري املناخ اليت متت مراقبتها، مبا يف ذلك تلك اآلثار اليت رُوقبت             تـبادل املعلومات بشأن آثا     )ج( 
 .باملعارف التقليدية

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ، أن ُتركّز حتديداً، يف  -١٧
املقرر تقدميه إىل الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية، تقريرها عن تنفيذ خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ 

عـلى القضايا ذات الصلة يف إطار هذا النشاط وأن تأخذ يف االعتبار املعلومات املناسبة يف خطة التنفيذ وخطط                   
 .العمل اإلقليمية املستمدة من برنامج حلقات العمل اإلقليمية

مية والتكنولوجية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والدول األعضاء        كما دعت اهليئة الفرعية للمشورة العل      -١٨
فـيها، والـنظام العاملي ملراقبة املناخ ومنظماته الشريكة، إىل استكشاف الطريقة اليت ميكن أن ُيسهم هبا عملها                  

رات وأوجه القصور وطرق    إسهاماً أكرب يف العمل املتعلق بآثار تغري املناخ وقابلية التأثر به، مبا يف ذلك تعيني الثغ               
حتسني البنية األساسية التقنية، مع مراعاة احتياجات اهليئات صاحبة املصلحة من البيانات واحتياجات تعزيز القدرة 

كما طلبت إىل األمانة جتميع ردودها      . عـلى توفري واستخدام البيانات وخاصة على الصعيدين اإلقليمي والوطين         
 .للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والعشرينوإتاحتها إىل اهليئة الفرعية 

 وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن ُتدرج النظر يف املوضوع الفرعي                -١٩
 . أعاله١٤ يف اجتماع اخلرباء املشار إليه يف الفقرة `٢`ألف

لتكنولوجية النواتج اليت ينبغي استحداثها ونشرها وفقاً       وحـددت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية وا         -٢٠
 : أعاله مبا يشمل اآليت٥ و٤للفقرتني 

  أعاله؛١٧التقرير املقدم من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ املشار إليه يف الفقرة  )أ( 

ظمة العاملية لألرصاد اجلوية    الـتقرير املقدم من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ وتقرير أمانة املن            )ب( 
  أعاله؛١٨املشار إليهما يف الفقرة 

 . أعاله١٤مدخالت تقرير اجتماع اخلرباء املشار إليه يف الفقرة  )ج( 

 وضع النماذج املناخية والسيناريوهات وخفض حجم النموذج

 `٣` املوضوع الفرعي ألف   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة يف        قررت   -٢١
 :ملساعدة مجيع األطراف يف جهودها من أجل حتقيق اآليت

تعيني الثغرات يف عملية وضع السيناريوهات املناخية اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يشمل احلاجة              )أ( 
 إىل االطالع على النماذج املناخية وتوفريها وتطبيقها، وخيارات ملئها؛

عملية لتحسني ُسبل االطالع على نواتج النماذج املختلفة واالستفادة منها، مبا يف    تعيني الفرص ال   )ب( 
 ذلك تقييم إمكانية تطبيقها وفرص التدريب عليها؛
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حتلـيل وسائل حتسني إتاحة وتطبيق مناذج تغري املناخ وبيانات خفض حجم النماذج وإتاحتها               )ج( 
 .ملقرري السياسات على كافة املستويات

مارس / آذار ١هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل احلصول على مدخالت، حىت           ودعـت ا   -٢٢
، مـن الفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق عمله املعين بوضع سيناريوهات تقييم آثار تغري                  ٢٠٠٧

اإلقليمية والوطنية ذات اخلربة    املـناخ، واملنظمات الدولية األخرى، ومراكز وضع النماذج املناخية، والوكاالت           
املختصـة باملسائل احملددة يف هذا النشاط، مبا يشمل العمل املضطلع به خلفض جوانب عدم اليقني يف إسقاطات                  

 :النماذج من أجل توفري املعلومات عن اآليت

 منخفضة توافـر البيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية عن سيناريوهات املناخ، مبا يف ذلك البيانات            )أ( 
 ؛"مناذج الدوران العام"احلجم من 

 استخدام مناذج خمتلفة ونواجتها؛ )ب( 

 .أي فرص تدريبية متاحة )ج( 

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن ُتنظم حدثاً جانبياً ُيعىن هبذا النشاط يف  -٢٣
 .طراف وممثلني عن املنظمات املختصةدورهتا السابعة والعشرين مبشاركة خرباء من األ

وحـددت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية النواتج اليت ينبغي استحداثها ونشرها وفقاً                -٢٤
 : أعاله، على حنو ما يرد يف اآليت٥ و٤للفقرتني 

نولوجية تقوم  وثيقة متنوعات للدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتك          )أ( 
  أعاله؛٢٢بتجميع مذكرات البيانات املشار إليها يف الفقرة 

 . أعاله٢٣ناتج احلدث الفرعي املشار إليه يف الفقرة  )ب( 

 املخاطر املتصلة باملناخ والظواهر املناخية بالغة الشدة

 إطار املوضوع الفرعي  اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة يف           قـررت    -٢٥
 : ملساعدة كافة األطراف يف جهودها من أجل حتقيق ما يلي`٤`ألف

 تعزيز قدرة وإمكانية التنبؤ بالظواهر املناخية بالغة الشّدة وحتليل آثارها؛ )أ( 

تعزيـز القدرة على استعمال املعلومات عن الظواهر املناخية بالغة الشّدة وآثارها، مبا يف ذلك                )ب( 
ل هذه املعلومات لتحليل آثارها، ومبا يشمل تقييم املخاطر املتصلة باملناخ، وعتبات األثر، واالجتاهات،              اسـتعما 

 واملضاعفات على التنمية املستدامة؛

 تقاسم واستخدام املعلومات عن اخلربات املكتسبة يف تقييم وإدارة املخاطر املناخية وحتليلها؛ )ج( 
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املناخية بالغة الشّدة وتفسريها والتنبؤ بوقوعها، وحتليل آثارها        التشـجيع عـلى حتليل الظواهر        )د( 
 .ومواصلة تطوير األدوات والُنظم الالزمة هلذه األغراض

ودعـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف واملنظمات املختصة إىل تعيني الربامج               -٢٦
، معلومات عن آثار تغري املناخ ٢٠٠٧فرباير / شباط ١٥وعد أقصاه   واألنشطة اجلارية، وأن ُتقدم إىل األمانة، يف م       

وقابلية التأثر به، وتقلب املناخ حالياً ومستقبالً والظواهر املناخية بالغة الشّدة، والقدرة على التنبؤ هبا اليت تشمل                 
 .املناطق واألخطار واملضاعفات على التنمية املستدامة

 العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة -٢٧
بتنظـيم حلقـة عمل مبشاركة األطراف واخلرباء واملنظمات املختصة قبل انعقاد دورهتا السادسة والعشرين، مع                

 : أعاله، للنظر يف اآليت٢٦مراعاة مذكرة البيانات املشار إليها يف الفقرة 

 ناخ حالياً ومستقبالً والظواهر املناخية بالغة الشّدة؛تقلّب امل )أ( 

 القدرة على التنبؤ بتقلّب املناخ والظواهر املناخية بالغة الشّدة اليت تشمل املناطق واألخطار؛ )ب( 

 إسهام املعارف التقليدية؛ )ج( 

 .املضاعفات على التنمية املستدامة )د( 

ية والتكنولوجية النواتج اليت يتعني استحداثها ونشرها وفقاً للفقرتني وحددت اهليئة الفرعية للمشورة العلم -٢٨
 : أعاله، على حنو ما يرد يف اآليت٥ و٤

وثيقة متنوعات للدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقوم            )أ( 
  أعاله؛٢٦بتجميع مذكرات البيانات املشار إليها يف الفقرة 

 . أعاله٢٧التقرير الناتج عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة  )ب( 

  االقتصادية-املعلومات االجتماعية 

 قـررت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة يف إطار املوضوع الفرعي               -٢٩
 : ملساعدة كافة األطراف يف جهودها من أجل تنفيذ اآليت`٥`ألف 

وما يلزم عمله   ) واملستخدمة حالياً ( االقتصادية والُنُهج املتاحة     -تقيـيم املعلومات االجتماعية      )أ( 
 . االقتصادية بشكل أفضل-لضمان إدماج املعلومات االجتماعية 

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف واملنظمات املختصة أن تقدِّم إىل األمانة، يف  -٣٠
، املعلومات واآلراء عن املسائل املتصلة بتوافر واستخدام املعلومات لوضع          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١موعـد أقصاه    
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 اقتصادية وعمليات تقييم قابلة التأثُّر بتغيُّر املناخ والقدرة على التكّيف وخيارات            -سـيناريوهات اجتماعـية     
 :التكّيف بغية حتديد اآليت

 ات املتاحة؛الُنُهج القائمة والبيان )أ( 

 االحتياجات والثغرات؛ )ب( 

ُسـُبل ووسـائل حتسني توافر املعلومات ذات الصلة وُسُبل الوصول إليها فضالً عـن إدماجها      )ج( 
 .بشكل أفضل

 .وطلبت إىل األمانة جتميع مذكرات البيانات هذه يف وثيقة متنوعات -٣١

 إىل األمانة أن تنظِّم اجتماعاً للخرباء قبل انعقاد         وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       -٣٢
 أعاله، بشأن ُسُبل ووسائل حتسني ١٤دورهتا السابعة والعشرين، رمبا اقتراناً باجتماع اخلرباء املشار إليه يف الفقرة 

لتخطيط للتكيف،   االقتصادية يف عمليات تقييم آثار تغيُّر املناخ وقابلة التأثر به وا           -إدماج املعلومات االجتماعية    
 .مع أخذ وثيقة املتنوعات أعاله يف االعتبار

وحـدَّدت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية النواتج اليت ينبغي استحداثها ونشرها وفقاً                -٣٣
 : أعاله وعلى حنو ما يرد يف اآليت٥ و٤للفقرتني 

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية املشار     وثيقة متنوعات للدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرع       )أ( 
  أعاله؛٣٠إليها يف الفقرة 

 . أعاله٣٢تقرير عن اجتماع اخلرباء املشار إليه يف الفقرة  )ب( 

 التخطيط للتكيُّف وممارسات التكيُّف

فرعيني قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة يف إطار املوضوعني ال             -٣٤
 : ملساعدة كافة األطراف يف جهودها حتقيقاً ملا يلي`٤` وباء `٢`باء 

تـبادل املعلومـات بشـأن اخلربات، والدروس املستفادة، والقيود واحلواجز الناجتة عن تدابري               )أ( 
زيز تدابري وإجراءات التكيُّف السابقة واحلالية، واملضاعفات على التنمية املستدامة، واخلروج بتوصيات من أجل تع

 وإجراءات التكيُّف؛

تعزيز الوسائل والُسُبل املختلفة لتقاسم املعلومات وتعزيز التعاون فيما بني األطراف واملؤسسات           )ب( 
والدوائـر املختصـة، مبـا يشمل توفري حمفل لتبادل املعلومات بني األطراف والدوائر املختصة، وخاصةً الدوائر                 

 لكوارث وإدارهتا؛القطاعية ودوائر احلّد من خطر ا
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تعزيز فهم استراتيجيات االستجابة، مبا يف ذلك ُنظُم اإلنذار املبكر واستراتيجيات التصدي احمللية  )ج( 
 والدروس املستفادة اليت ميكن تطبيقها يف أماكن أخرى؛

 .تقييم املوارد املتاحة لدعم التكيُّف والتصدي للحواجز والقيود أمام تنفيذه )د( 

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للحصول على ُمدخالت من األطراف واملنظمات           ودعـت اهل   -٣٥
، من خالل تقدمي مذكرات بيانات منظمة عن ُنُهج التكيُّف،          ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١املختصـة، يف موعد أقصاه      

طاعات، فضالً عن   واملمارسـات والتكنولوجـيات عـلى املسـتويات اإلقليمية والوطنية واحمللية يف خمتلف الق             
 هيكل  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١وطلبت إىل األمانة أن تضع يف موعد أقصاه         . االحتـياجات والشـواغل   

 .مذكرات البيانات هذه وأن تتيحها لألطراف واملنظمات

دسة وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تنظِّم، قبل انعقاد دورهتا السا               -٣٦
والعشرين، حلقة عمل لتبادل املعلومات بشأن إسهام ممارسات التكيُّف احلالية واملعارف التقليدية يف العمل بشأن             
تقييم آثار تغيُّر املناخ وقابلة التأثُّر به والتكيف لـه، مع مراعاة مذكرات البيانات املقدَّمة من األطراف والنواتج                 

ين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرباء املعين بنقل           ذات الصـلة عـن عمل فريق اخلرباء املع        
 .التكنولوجيا

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً عن حلقة العمل هذه، مع                -٣٧
 .رهتا الثامنة والعشرينإمكانية احلصول على املعلومات مباشرة عن طريق اإلنترنت قبل انعقاد دو

وحـدَّدت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية النواتج اليت ينبغي استحداثها ونشرها وفقاً                -٣٨
 : أعاله، على حنو ما يرد يف اآليت٥ و٤للفقرتني 

  أعاله قبل انعقاد  ٣٥وثـيقة متـنوعات تقوم بتجميع مذكرات البيانات املشار إليها يف الفقرة              )أ( 
 الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

  أعاله قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين؛٣٧تقرير عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة  )ب( 

 .إمكانية حتقيق اتصال مباشر عن طريق اإلنترنت قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين )ج( 

  )٤(البحوث

 `٣`باء قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة يف إطار املوضوع الفرعي -٣٩
 :ملساعدة األطراف يف جهودها من أجل حتقيق اآليت

                                                      

 .يف إطار عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن البحوث واملراقبة املنهجية )٤(



FCCC/SBSTA/2006/L.17 
Page 10 

 

حتلـيل فُرص ووسائل تعزيز البحـوث وتطوير قدرات التكيُّف وممارسـات التكيُّف اليت تزيد       )أ( 
 .من املرونة

وطلبـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن ُتعّد قبل انعقاد دورهتا السابعة                  -٤٠
والعشـرين تقريراً توليفياً يستند إىل استخالص وتوليف املعلومات عن حبوث التكيُّف اجلارية واملُخطَّط هلا فضالً         

قدمة من األطراف واملنظمات املختصة يف إطار عمل اهليئة         عن احتياجات البحوث احملدَّدة يف مذكرات البيانات امل       
 .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن احتياجات البحوث مبوجب االتفاقية

وحـّددت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية النواتج اليت ينبغي استحداثها ونشرها وفقاً                -٤١
 :يرد يف اآليت أعاله على حنو ما ٧ و٦للفقرتني 

 ).مل تستكمل( 

 . أعاله٤٠التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة  -٤٢

  )٥(تكنولوجيات التكيُّف

 قـررت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة يف إطار املوضوع الفرعي               -٤٣
 :آليت ملساعدة كافة األطراف يف جهودها من أجل حتقيق ا`٣`باء 

تعزيز العمل املتعلق مبختلف جوانب التكنولوجيات والدراية الفنية ألغراض التكيُّف، فضالً عن             )أ( 
فرص نقلها ونشرها، مع مراعاة املعارف واخلربات احمللية ومعارف وخربات السكان األصليني، فضالً عن األنشطة 

 .واملشاريع اجلارية

مية والتكنولوجية إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً توليفياً عن تكنولوجيات          وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العل     -٤٤
 .التكيف احملدَّدة يف مذكرات البيانات املقدمة من األطراف واملنظمات املختصة حبلول دورهتا السادسة والعشرين

 بنقل التكنولوجيا   ونظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف توصيات فريق اخلرباء املعين            -٤٥
بشأن الورقة التقنية عن تكنولوجيا التكيُّف ونتائج احلدث اجلانيب الذي ينظمه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا 
أثـناء انعقـاد الـدورة اخلامسـة والعشـرين للهيئة الفرعية، والتقرير التوليفي عن عمليات تقييم احتياجات                  

األعمال السابقة املتصلة بتكنولوجيات التكيُّف يف برامج العمل الوطنية         التكنولوجـيات ألغـراض التكـيُّف، و      
للتكـيُّف، واختاذ قرارات بشأن أنشطة املتابعة املمكنة يف إطار برنامج عمل السنوات اخلمس، مبا يشمل إمكانية                 

 .عقد حلقة عمل أثناء انعقاد الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية

                                                      

 .ة بشأن نقل التكنولوجيايف إطار عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي )٥(
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الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية النواتج اليت ينبغي استحداثها ونشرها وفقاً           وحـدَّدت اهليـئة      -٤٦
 : أعاله، على حنو ما يرد يف اآليت٥ و٤للفقرتني 

 ؛٤٥نتائج احلََدث اجلانيب والورقة التقنية املشار إليهما يف الفقرة  )أ( 

دورة السادسة والعشرين للهيئة للفرعية      قبل انعقاد ال   ٤٥التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة        )ب( 
 .للمشورة العلمية والتكنولوجية

 التنويع االقتصادي

 قـرَّرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تنفيذ األنشطة الواردة يف إطار املوضوع الفرعي               -٤٧
 : ملساعدة كافة األطراف يف جهودها من أجل حتقيق ما يلي`٥`باء 

اخلربات والفرص بشأن استحداث ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات الرامية إىل زيادة           تبادل   )أ( 
 .املرونة االقتصادية

ودعـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف واملنظمات املختصة أن تقدِّم لألمانة يف               -٤٨
ري الرامية إىل زيادة املرونة االقتصادية  معلومات عن األمثلة على التداب٢٠٠٧أغسـطس  / آب١موعـد أقصـاه    

وطلبت إىل األمانة أن تقوم بتجميع مذكرات البيانات هذه يف وثيقة           . للقطاعـات القابلـة للـتأثُّر بتغيُّر املناخ       
 .متنوعات لكي تنظر فيها يف دورهتا السابعة والعشرين

انة أن ُتعّد تقريراً توليفياً حبلول دورهتا       وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األم          -٤٩
 .السابعة والعشرين

وحـدَّدت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية النواتج اليت ينبغي استحداثها ونشرها وفقاً                -٥٠
 : أعاله، على حنو ما يرد يف اآليت٥ و٤للفقرتني 

  أعاله؛٤٩إليها يف الفقرة وثيقة املتنوعات لتجميع مذكرات البيانات املشار  )أ( 

 .].٤٩التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة  )ب( 

_ _ _ _ _ 


