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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

  من جدول األعمال٣البند 
 مس املتعلق بتأثريات تغري املناخ برنامج عمل السنوات اخل

   والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق بتأثريات تغري املناخ 
 والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

ت ذات الصلة املقدمة من منظمة األمم رحبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالبيانات والورقا     -١
، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والفريق احلكومي الدويل املعين )الفاو(املتحدة لألغذية والزراعة   

أن مسامهاهتا  بـتغري املناخ، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بش              
 .احملتملة يف تنفيذ برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

وأعربـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تقديرها حلكومات السويد وسويسرا وكندا              -٢
 .برنامج عمل السنوات اخلمسوالنرويج لتقدميها دعماً مالياً من أجل تنفيذ 

وأكدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن أنشطتها يف إطار برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق                -٣
بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه سيجري االضطالع هبا بغية مساعدة مجيع األطراف، وخاصة البلدان                 

يها أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية، على حتسني فهمها وتقييمها لتأثريات تغري املناخ والقابلية                النامـية مبا ف   
للـتأثر بـه والتكيف معه وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية الرامية إىل االستجابة لتغري                   

 اقتصادي سليم على حنو ُيؤخذ يف احلسبان فيه تغري وتباين املناخ حالياً -ي املـناخ عـلى أسـاس علمي وتقين واجتماع     
 .١١-م أ/٢ من مرفق املقرر ٢ومستقبالً وبغية اإلسهام يف النتائج املتوقعة لربنامج العمل وفقاً للفقرة 
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وات اخلمس عن ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواالة تنفيذ برنامج عمل السن -٤
 .طريق األنشطة املذكورة يف هذه االستنتاجات

وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تسعى إىل إشراك جمموعة واسعة من                  -٥
دعت وحتقيقاً هلذه الغاية،    . املـنظمات واملؤسسات واخلرباء واألوساط املعنية يف تنفيذ برنامج عمل السنوات اخلمس           

اهليئة الفرعية املنظمات ذات الصلة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة إىل االشتراك يف تنفيذ األنشطة املذكورة يف هذه                 
 وإىل  ١١-م أ /٢االسـتنتاجات وحثـتها على القيام بأنشطتها هي دعماً للهدف املتوخى واملواضيع احملددة يف املقرر                

 .ية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دوراهتا التالية، على النحو املناسبتقاسم نتائج هذه األنشطة مع اهليئة الفرع

وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا إىل األمانة أن تقوم، حتت توجيه رئيس هذه اهليئة            -٦
 السابعة والعشرين ويف دورهتا ) ٢٠٠٧مايو  /أيار(الفرعـية، بـتقدمي تقارير إليها، يف دورهتا السادسة والعشرين           

، عن التقدم احملرز يف تنفيذ      )٢٠٠٨يونيه  /حزيران(ويف دورهتا الثامنة والعشرين     ) ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول (
 .برنامج عمل السنوات اخلمس بغية اإلبالغ يف هذه الدورات عن أعمال اهليئة الفرعية

 من املقرر  ) ج(٦لطلب الوارد يف الفقرة     وأشـارت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل ا          -٧
، بـأن تنظر أثناء دوراهتا الالحقة يف نتائج األنشطة األولية وأن تقدم توجيهاً، على النحو املناسب،                 ١١-م أ /٢

 .بشأن اختاذ املزيد من اإلجراءات

يه رئيس اهليئة وطلبـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تنظِّم، حتت توج      -٨
الفرعية، اجتماعاً غري رمسي ملمثلني من األطراف قبل دورهتا الثامنة والعشرين للنظر يف نتائج األنشطة املُنجزة قبل       

 .هذا االجتماع

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، قبل انعقاد دورهتا                -٩
ين، آراءها بشأن القيام مبزيد من األنشطة، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف تنفيذ برنامج عمل               الثامـنة والعشـر   
 .وطلبت أيضاً إىل األمانة جتميع هذه اإلسهامات يف وثيقة متنوعات. السنوات اخلمس

العشرين، يف نتائج ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر، أثناء دورهتا الثامنة و -١٠
، ويف نتائج األنشطة    ٩، ويف وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة         ٨االجتماع غري الرمسي املشار إليه يف الفقرة        

اإلضافية اليت أجنزهتا تلك الدورة، ويف املعلومات املقدمة يف تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل                 
اخ واملعلومات العلمية اجلديد األخرى، فضالً عن املعلومات املتعلقة باألنشطة ذات الصلة واملقدمة             املعين بتغري املن  

من مؤسسات دولية وإقليمية، هبدف اإلسهام يف حتديد أنشطة أخرى وكذلك التوقيت املالئم والطرائق املالئمة يف 
 .١١-م أ/٢من املقرر ) د(٦فقرة هذا الصدد، بغية إدراجها يف برنامج عمل السنوات اخلمس، وفقاً لل

وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن ُتِعد تقريراً موجزاً جيمع بني دفتيه                 -١١
نـتائج تنفـيذ بـرنامج عمل السنوات اخلمس عن الفترة املمتدة حىت دورهتا الثامنة والعشرين، من أجل إتاحته                   

 .لصلة حبلول انعقاد دورهتا التاسعة والعشرينلألطراف واملنظمات ذات ا
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وينبغي أن يتضمن هذا التقرير املوجز والتقارير املقدمة من اجتماعات اخلرباء وحلقات العمل املعقودة يف              -١٢
الفترة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، على النحو املناسب، معلومات 

 :يلي، يف مجلة أمورعما 

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

، والفرص  )مبا يف ذلك أي احتياجات بشأن القدرات      (موجـز للـثغرات واالحتياجات احملدَّدة        )ب( 
  واحلواجز واملعوقات؛)مبا يف ذلك التآزر املمكن بني األنشطة(املتاحة 

 .موجز التوصيات )ج( 

وقـد تقـدم اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية معلومات ومشورة بشأن اجلوانب العلمية والتقنية                -١٣
 االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وهي معلومات ومشورة ُمستمدة من    -واالجتماعـية   

ذ بـرنامج عمل السنوات اخلمس، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ عقب نظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                  تنفـي 
 .والتكنولوجية يف النواتج املتحققة من األنشطة السابقة والنظر يف األنشطة األخرى يف دورهتا الثامنة والعشرين

ولوجية، خبصوص نواتج تنفيذ برنامج عمل السنوات       ووافقـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن        -١٤
اخلمس مبا يف ذلك النواتج األولية املبيَّنة يف هذه االستنتاجات وامللخَّصة يف املرفق، على أن ُتنشر هذه النواتج على 
نطاق واسع على اجلهات املختصة صاحبة املصلحة بوسائل فعالة، على النحو املناسب، مبا يف ذلك تشمل نشرها                 

 .من جانب األمانة

وسـلَّمت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأن تناول تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به                -١٥
والتكيف معه هو أمر يشكل حتدياً آنياً كما أنه حتٍد مستمر طويل األجل يتطور بسرعة، واتفقت على احلاجة إىل                  

 .امج عمل السنوات اخلمسضمان إسهام اخلرباء يف تنفيذ برن

 ٢١ولذلك دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                -١٦
، آراءها بشأن احلاجة احملتملة إىل فريق خرباء والدور الذي ميكن أن يضطلع به هؤالء اخلرباء ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

 .اخلمس وزيادة تطويرهيف تنفيذ برنامج عمل السنوات 

وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن جتمِّع هذه اإلسهامات يف وثيقة                 -١٧
 .متنوعات كيما تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين، بقصد تقدمي توصيات، حسبما يكون مناسباً

رة العلمية والتكنولوجية أن تنفيذ برنامج عمل السنوات اخلمس يف الفترة           والحظت اهليئة الفرعية للمشو    -١٨
املؤديـة إىل دورهتا الثامنة والعشرين ال ميكن تغطيته بالكامل باملوارد املتاحة من امليزانية األساسية لفترة السنتني                 

 القيام بالتنفيذ تبعاً     وأنـه سيلزم مجع أموال تكميلية من أجل هذا العمل بالنظر إىل أنه سيجري              ٢٠٠٧-٢٠٠٦
 .ملدى توافر املوارد من أجل هذا الغرض
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وحثـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية،             -١٩
 .واألطراف األخرى اليت ميكنها أن تفعل ذلك، إىل تقدمي دعم مايل من أجل تنفيذ برنامج عمل السنوات اخلمس

 األساليب واألدوات

، بغية  ١١-م أ /٢ُيضـطلع باألنشـطة اليت يتضمنها هذا اجملال متشياً مع اهلدف املذكور يف مرفق املقرر                 -٢٠
التشجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم التأثريات      "`١`أ  : الـتقدم يف املوضوعني الفرعيني ومها     

الُنهج املتجهة من أسفل إىل أعلى، مبا يف ذلك من حيث انطباقها على والقابلية للتكيف، مثل التقييمات السريعة و
التشجيع على استحداث ونشر طرائق وأدوات لتقييم وحتسني ختطيط التكيف           "`١`، وب   "التنمـية املسـتدامة   

 ".وتدابريه وإجراءاته واإلدماج يف التنمية املستدامة

وجية األطراف واملنظمات املختصة إىل أن تقدم إىل األمانة، ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول -٢١
، معلومات عن منهجيات وأدوات التقييم احلالية والناشئة، وآراءها عن الدروس           ٢٠٠٧مايو  / أيـار  ١٥حبلـول   

املستفادة من تطبيقها؛ والفرص والثغرات واالحتياجات واملعوقات واحلواجز القائمة؛ والطرق املمكنة الستحداث        
وطلبت إىل األمانة أن جتمِّع هذه اإلسهامات يف وثيقة . ليب وأدوات ونشرها على حنو أفضل؛ وفرص التدريبأسا

 .متنوعات ُتتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

دورهتا السابعة  وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن ُتِعد، قبل انعقاد                -٢٢
 أعاله والنواتج ذات ٢١والعشرين، تقريراً توليفياً عن املعلومات واآلراء الواردة يف اإلسهامات املذكورة يف الفقرة 

الصـلة الناجتة عن أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية                 
 .ري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيااملقدمة من األطراف غ

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة القيام، حتت توجيه رئيس هذه اهليئة الفرعية،                -٢٣
فيه األطراف ومستعملو ومطوِّرو األساليب     بتنظيم اجتماع خرباء، قبل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية، تشترك           

واألدوات واملنظمات املختصة وممثلون عن دوائر قطاعية ودوائر أخرى لتحقيق تقدم يف النظر يف املوضوعني الفرعيني أ                 
 والتقرير  ٢١، عـلى أن تؤخذ يف احلسبان املعلومات الواردة يف وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة                 `١` وب   `١`
وطلبت . ٢٦ واملسائل ذات الصلة الواردة يف وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة             ٢٢توليفي املشار إليه يف الفقرة      ال

 .إىل األمانة أن ُتِعد تقريراً عن هذا االجتماع ُيتاح للهيئة الفرعية قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين

ال أن تسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجمل -٢٤
 :مجلة أمور، من بينها

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

  املستدامة؛وضع منهجيات وأدوات للتخطيط للتكيف ولتدابري التكيف وإجراءاته، وإدماجها يف التنمية )ب( 

 نشر األساليب واألدوات احلالية والناشئة؛ )ج( 
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تيسري عملية تبادل اخلربات املكتسبة والعرب املستخلصة، ومن بينها تلك الواردة يف خالصة اتفاقية  )د( 
كيف األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أساليب وأدوات تقييم آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والت                  

 .، مبا يف ذلك تقدير التكاليف واملنافع)١(معه

 البيانات وعمليات املراقبة

 فيما ١١-م أ/٢ متشياً مع اهلدف الوارد ذكره يف مرفق املقرر )٢(يـتم االضطالع باألنشطة يف هذا اجملال     -٢٥
 الصلة باملناخ احلايل    حتسني مجع بيانات املراقبة واملعلومات األخرى ذات      "، وهو   `٢`)أ(يتعلق باملوضوع الفرعي    

والسابق وآثاره، وحتسني إدارة هذه البيانات واملعلومات وتبادهلا والوصول إليها واستخدامها، والعمل على زيادة     
 ".حتسني عمليات املراقبة، مبا يف ذلك رصد إمكانية تغري املناخ

ء فيها، وأمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ       ودعـت اهليـئة الفرعية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والدول األعضا           -٢٦
، مبعلومات وبآرائها عن الطريقة     ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١وغريهـا من املنظمات املختصة، إىل موافاهتا، يف موعد أقصاه           

لقصور يف  اليت ميكن أن يسهم هبا عملها يف حتسني تفهم املناخ احلايل والسابق وآثاره، مبا يف ذلك حتديد الثغرات وأوجه ا                   
البـيانات وعملـيات املراقبة، واحتياجات اهليئات صاحبة املصلحة من البيانات، وضرورة تعزيز القدرات، وخباصة على                

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع هذه       . الصـعيدين اإلقلـيمي والوطـين، وسـبل حتسني اهلياكل األساسية التقنية           
 . يئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا السابعة والعشريناملسامهات يف وثيقة متنوعات تتاح لله

 يف اجتماع   `٢`)أ(وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة إدراج النظر يف املسائل املتصلة باملوضوع الفرعي               -٢٧
 .٢٣اخلرباء املشار إليه يف الفقرة 

 األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال أن تسهم يف ما تبذله -٢٨
 :مجلة أمور، من بينها

بوسائل من بينها خطة التنفيذ اليت وضعها النظام العاملي         (النهوض بعملية تنفيذ املراقبة املنهجية       )أ( 
ية التأثر به، ، مع التركيز على القضايا املتصلة بآثار تغري املناخ وقابل)ملراقبة املناخ، وبرنامج حلقات العمل اإلقليمية

ومع مراعاة احتياجات اجلهات صاحبة املصلحة إىل البيانات وضرورة تعزيز القدرة على توفري البيانات واالستفادة 
 منها، وخباصة على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛

حتسـني القـدرة عـلى مجع بيانات املراقبة وتنظيمها واالستفادة منها، وحتديد الطرق العملية                )ب( 
 ض بالقدرة التقنية؛ للنهو

 .تبادل املعلومات بشأن آثار تغري املناخ اليت متت مراقبتها، مبا فيها اآلثار اليت روقبت باملعارف التقليدية )ج( 
                                                      

)١( ><http://unfccc.int/adaptation/methodologies_for/vulnerability_and_adaptation/items/2674.php. 

لبحوث والرصد  سـيتم االضطالع باألنشطة يف إطار ما تضطلع به اهليئة الفرعية من عمل يف جمايل ا                )٢(
 .املنهجي وبالتنسيق مع هذا العمل
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 وضع النماذج واملخططات االفتراضية املناخية وختفيض قيم بياناهتا

 فيما يتعلق   ١١-م أ /٢ مرفق املقرر    يـتم االضـطالع باألنشطة يف هذا اجملال متشياً مع اهلدف الوارد يف             -٢٩
التشجيع على إجياد معلومات وبيانات عن تغري املناخ املتوقع، وعلى الوصول           "، وهو   `٣`)أ(باملوضـوع الفرعي    
 ". إليها واستخدامها

ودعـت اهليئة الفرعية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وغريه من املنظمات الدولية واإلقليمية                -٣٠
الوطنـية املختصة، ومراكز ووكاالت وضع النماذج املناخية، إىل موافاهتا بآرائها عن الطرق اليت تسهم هبا يف                 و

 األمـور التالـية، بغـية جتمـيع هذه اآلراء يف وثيقة متنوعات ُتتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا                    
 :السابعة والعشرين

واستخدامها، ووضع خمططات افتراضية لتغري املناخ والوصول       وضـع النماذج املناخية وإتاحتها       )أ( 
إليها واستخدامها، وخباصة املخططات ذات اخلصوصية دون اإلقليمية واإلقليمية، مبا يف ذلك البيانات اليت خفضت 

 قيُمها عن قيم مناذج الدوران العام؛

 حصائية والنواتج املختلفة،   زيـادة القـدرة واخلربة يف جمال استخدام هذه النماذج والنهوج اإل            )ب( 
 وما قد يتاح من فرص تدريب؛

 .حتديد أوجه عدم اليقني والتقليل منها )ج( 

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة عمل أثناء انعقاد دورهتا                  -٣١
شاركة خرباء من األطراف وممثلني من الفريق احلكومي الثامنة والعشرين للهيئة ويف إطار هذا املوضوع الفرعي، مب       

كما طلبت إىل األمانة    . ٣٠الدويل ومنظمات أخرى خمتصة، ومع مراعاة وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة             
 .إعداد تقرير عن حلقة العمل إلتاحته للهيئة الفرعية حبلول انعقاد دورهتا التاسعة والعشرين

ة املضطلع هبا يف هذا اجملال أن تسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل وبإمكان األنشط -٣٢
 : مجلة أمور، من بينها

حتديد الثغرات يف عملية وضع املخططات االفتراضية املناخية اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يشمل  )أ( 
 ارات املتاحة لسد هذه الثغرات؛احلاجة إىل وضع النماذج املناخية وتوافرها وتطبيقها، واخلي

حتديـد الفـرص العملية املتاحة لتسحني سبل االطالع على نواتج النماذج املختلفة واالستفادة             )ب( 
 منها، مبا يف ذلك تقييم إمكانية تطبيقها وفرص التدريب عليها؛

 وإتاحتها  حتلـيل وسـائل حتسني إتاحة وتطبيق مناذج تغري املناخ وبيانات خفض قيم النماذج              )ج( 
 .لواضعي السياسات على كافة املستويات
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 املخاطر املتصلة باملناخ والظواهر املناخية بالغة الشدة 

 فيما يتعلق   ١١-م أ /٢يـتم االضـطالع باألنشطة يف هذا اجملال متشياً مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر                 -٣٣
املناخ وقابلية التأثر به والتغريات املناخية حاضراً       التشجيع على تفهم آثار تغري      "، وهو   `٤`)أ(باملوضوع الفرعي   

 ".ومستقبالً والظواهر املناخية بالغة الشدة، وما يترتب على ذلك من آثار يف التنمية املستدامة

فرباير / شباط ٢٣ودعـت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه               -٣٤
 :  لديها من برامج وأنشطة وآراء فيما يتعلق باملسائل التالية مبعلومات عما٢٠٠٧

اخلربة يف جمال تقدير وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ وما يترتب عليها من آثار حاضراً ومستقبالً،  )أ( 
 مبا يف ذلك ما يتصل منها بالظواهر املناخية بالغة الشدة ويف قطاعات خمتلفة؛

حتياجات والفرص والعقبات والقيود فيما يتصل بالتنبؤ بإمكانية تغري         القـدرات والثغرات واال    )ب( 
 املـناخ، ومـا يترتـب عـلى ذلك من آثار، والظواهر املناخية بالغة الشدة عرب األقاليم، وما يترتب على ذلك                     

 من خماطر؛

 مسامهة املعارف التقليدية يف تفهم املخاطر املتصلة باملناخ وتداركها؛ )ج( 

 أعاله من آثار يف التنمية املستدامة؛) ج(إىل ) أ(٣٤تب على املسائل الواردة يف الفقرة ما يتر )د( 

 .التشجيع على تفهم ما يترتب على تغري املناخ من آثار وقابلية التأثر هبذا التغري  )ه( 

 متنوعات تتاح    أعاله يف وثيقة   ٣٤وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع املسامهات املذكورة يف الفقرة            -٣٥
 .للهيئة الفرعية حبلول انعقاد دورهتا السادسة والعشرين

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة عمل قبل انعقاد دورهتا                  -٣٦
واملعلومات السـابعة والعشـرين ومبشـاركة األطراف واخلرباء واملنظمات واملؤسسات املختصة تتناول املسائل              

وطلبت كذلك إىل األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل يتاح للهيئة الفرعية . ٣٤واملسامهات املشار إليها يف الفقرة 
 .حبلول انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال أن تسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل  -٣٧
 : مجلة أمور، من بينها

زيـادة الدرايـة بإمكانـية تغري املناخ حاضراً ومستقبالً وباجتاهات تغري املناخ على األجل الطويل                 )أ( 
 وحبـدوث الظواهـر املناخـية بالغـة الشـدة ونطاقهـا وآثارها، وزيادة القدرة على تفهم هذه األمور وتقديرها                    

 والتنبؤ هبا؛

ابلية التأثر بتغري املناخ وعلى االستفادة من املعلومات املتعلقة بتغري        زيـادة القـدرة على تفهم ق       )ب( 
املناخ، وإمكانية تغري املناخ حاضراً ومستقبالً، والظواهر املناخية بالغة الشدة، وما يترتب على ذلك من آثار، مبا                 
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اطر املتصلة بتغري املناخ، يف ذلـك اسـتخدام هذه املعلومات يف حتليل هذه اآلثار؛ وزيادة القدرة على تقدير املخ       
 وعتبات هذه اآلثار، واالجتاهات، وما يترتب على كل ذلك من آثار يف التنمية املستدامة؛

تـبادل املعلومـات عـن اخلربات املكتسبة يف تقييم وتدارك املخاطر املناخية، واستخدام هذه                )ج( 
 املعلومات وحتليلها؛

 .الالزمة هلذه األغراضالتشجيع على استخدام األدوات والنظم  )د( 

  االقتصادية-املعلومات االجتماعية 

 فيما يتعلق باملوضوع  ١١-م أ /٢يتم االضطالع باألنشطة يف هذا اجملال متشياً مع اهلدف الوارد يف املرفق              -٣٨
حتسني  االقتصادية لتغري املناخ، و-التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية "، وهو `٥`)أ(الفرعي 

 ". االقتصادية يف تقييمات آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به-إدماج املعلومات االجتماعية 

سبتمرب / أيلول ٢١ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه              -٣٩
 فر املعلومات عن اجلوانب    ، مبـا لديهـا مـن معلومـات وآراء بشـأن املسـائل املتصـلة مبـدى توا                  ٢٠٠٧

 االقتصادية لتغري املناخ وحتسني إدماج املعلومات يف تقييمات اآلثار املترتبة على تغري املناخ وقابلية               -االجتماعية  
  اقتصادية وتفهم القدرة التكيفية، مبا يف -الـتأثر بـه، ومـنها معلومات عن وضع خمططات افتراضية اجتماعية     

 :ذلك ما يلي

 ُهج القائمة والبيانات املتاحة؛الُن )أ( 

 االحتياجات والثغرات واحلواجز والقيود؛  )ب( 

سـبل ووسـائل حتسـني توافر املعلومات ذات الصلة وإمكانية الوصول إىل هذه املعلومات، مبا فيها                  )ج( 
 .ية التأثر بتغري املناخمعلومات عن التكاليف واملنافع، فضالً عن إدماج هذه املعلومات بشكل أفضل يف عمليات تقييم قابل

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متنوعات تتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد  -٤٠
 .انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

ئة الفرعية، وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تنظِّم، بتوجيه من رئيس اهلي -٤١
اجتماعاً للخرباء قبل دورهتا الثامنة والعشرين بشأن وسائل وُسبل حتسني األخذ باملعلومات االجتماعية واالقتصادية 
يف عمليات تقييم األثر وقابلية التأثُّر، مبا يف ذلك بقدر ما تتعلق هذه املعلومات بتخطيط التكيُّف، مع مراعاة وثيقة 

كما طلبت من األمانة أن ُتِعد تقريراً حللقة العمل يتناول العناصر           .  أعاله ٤٠ الفقرة   املتـنوعات املشار إليها يف    
 . إلتاحته للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثامنة والعشرين٣٩الواردة يف الفقرة 
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 وتبذهلا املنظمات وذلك، يف مجلة وبإمكان األنشطة يف هذا اجملال أن ُتسهم يف اجلهود اليت تبذهلا األطراف -٤٢
 االقتصادية واملناهج املتاحة واملستخدمة، وللوقوف على ما حيتاج إليه األمر           -أمور، لتقييم املعلومات االجتماعية     

 . االقتصادية يف عمليات تقييم األثر وقابلية التأثر-لضمان إدماٍج أفضل للمعلومات االجتماعية 

 ختطيط التكيف وممارساته

 للنهوض  ١١-م أ /٢يـتم االضـطالع باألنشـطة يف هذا اجملال مبا يتفق واهلدف احملدد يف مرفق املقرر                  -٤٣
مجع وحتليل ونشر املعلومات عن إجراءات وتدابري التكيُّف العملية السابقة واحلالية،  "`٢`باملوضوعني الفرعيني ب

ألجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف مبـا يف ذلك مشاريع التكيُّف، واستراتيجيات التكيُّف القصرية ا      
تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف وبني األطراف واملنظمات املختصة           "`٤`وب" السـكان األصـليني   

 ".وأوساط األعمال واجملتمع املدين وأصحاب القرارات واجلهات األخرى صاحبة املصلحة

 ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥مات املختصة إىل تقدمي إسهامات منظمة قبل        ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظ     -٤٤
حول مناهج التكيُّف واستراتيجيات وممارسات وتكنولوجيات التكيُّف على املستويات اإلقليمي والوطين واحمللي يف 

مات وطلبت من األمانة تطوير بنية هذه اإلسها. خمتلف القطاعات، وكذلك حول اخلربات واالحتياجات واملشاغل
كما طلبت من األمانة جتميع هذه اإلسهامات يف        . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٠وتوزيعهـا على األطراف قبل      

 .وثيقة متنوعات تتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

ورهتا السابعة والعشرين، تقريراً توليفياً للمعلومات وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن ُتعد، قبل انعقاد د -٤٥
 أعاله، وتقريراً توليفياً يستند إىل النواتج ذات الصلة هبذا ٤٤واآلراء الواردة يف اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة 

بالبالغات الوطنية  املوضوع الفرعي من عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين               
 .وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، حسب االقتضاء

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تنظِّم، بتوجيه من رئيسها، حلقة عمل  -٤٦
عمال ويشارك فيها   قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين، تشارك فيها األطراف واملنظمات املختصة وأوساط األ           

اجملـتمع املدين وصانعو القرارات وأصحاب املصلحة اآلخرون لتبادل املعلومات ووجهات النظر حول ممارسات              
التكـيف القائمة وكذلك اخلربات واالحتياجات والثغرات املوجودة والفرص واحلواجز والقيود القائمة، وحول             

يط التكيف وممارساته، مع مراعاة وثيقة املتنوعات املشار إليها يف          إسهام املعارف التقليدية يف العمل املتعلق بتخط      
 .٤٠ والتقارير التوليفية املشار إليها يف الفقرة ٣٩الفقرة 

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل هذه يتاح  -٤٧
السابعة والعشرين، وإعداد وصلة بينية تستند إىل الشبكة وتقدم معلومات عن           للهيـئة الفرعية قبل انعقاد دورهتا       

املمارسات القائمة يف جمال التكيف واستراتيجيات التصّدي احمللية من أجل التكيف، واالعتماد على قاعدة بيانات 
 .، قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين)٣(األمانة بشأن استراتيجيات التصّدي احمللية

                                                      

)٣( <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>. 
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واألنشطة يف هذا اجملال ميكن أن تسهم يف اجلهود اليت تبذهلا األطراف واملنظمات، من أجل أمور من بينها  -٤٨
 :ما يلي

تـبادل املعلومـات بشـأن اخلربات، والدروس املستفادة، والقيود واحلواجز الناجتة عن تدابري               )أ( 
 ملستدامة؛وإجراءات التكيف السابقة واحلالية، واملضاعفات على التنمية ا

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

 القطاعية ودوائر احلد من خطر الكوارث وإدارهتا؛

زيز فهم استراتيجيات االستجابة، مبا يف ذلك ُنظم اإلنذار املبكِّر واستراتيجيات التصدي احمللية تع )ج( 
 والدروس املستفادة اليت ميكن تطبيقها يف أماكن أخرى؛

 .تقييم وسائل وسبل دعم التكيُّف، والتصدي للحواجز والقيود القائمة أمام تنفيذه )د( 

 البحوث

 للنهوض  ١١-م أ /٢مبا يتفق واهلدف احملدد يف مرفق املقرر         )٤( يف هذا اجملال   يـتم االضـطالع باألنشطة     -٤٩
تشجيع البحوث بشأن خيارات التكيف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية،           "`٣`باملوضوع الفرعي ب  

ملستفادة من  واملمارسـات اخلاصة بالتكيف، وال سيما معاجلة أولويات التكيف احملددة واالعتماد على الدروس ا             
 ".مشاريع واستراتيجيات التكيف الراهنة

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية من األمانة أن تعد، قبل دورهتا السابعة والعشرين، تقريراً توليفياً                -٥٠
حـول الـبحوث اجلاريـة واملقـررة يف جمال التكيف، فضالً عن احتياجات البحث يف جمال التكيف احملددة يف         

  FCCC/SBSTA/2006/INF.2ات املقدمـة مـن األطـراف واملنظمات املختصة الواردة يف الوثائق              اإلسـهام 
 .، ومراعاة ذلك لدى النظر يف األنشطة اإلضافيةAdd.1 وFCCC/SBSTA/2006/Misc.3و

ها واألنشطة يف هذا اجملال ميكن أن ُتسهم يف اجلهود اليت تبذهلا األطراف واملنظمات من أجل أمور من بين         -٥١
حتليل الفرص والسبل للنهوض بالبحث بشأن القدرات على التكيُّف وممارسات التكيُّـف اليت تزيـد القـدرة              

 .على املقاومة

                                                      

يتم االضطالع هبذه األنشطة يف إطار عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن البحوث  )٤(
 .والرصد املنتظم، وبتنسيق مع هذا العمل
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 تكنولوجيات التكيُّف

 للنهوض  ١١-م أ /٢مبا يتفق واهلدف احملدد يف مرفق املقرر         )٥(يـتم االضـطالع باألنشطة يف هذا اجملال        -٥٢
جيع البحوث بشأن خيارات التكيف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية،          تش "`٣`باملوضوع الفرعي ب  

واملمارسـات اخلاصـة بالتكيف، وال سيما معاجلة أولويات تكيف حمددة واالعتماد على الدروس املستفادة من                
 ".مشاريع واستراتيجيات التكيف الراهنة

ية من األمانة أن تعد تقريراً توليفياً قبل دورهتا السابعة وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج -٥٣
 .٤٤والعشرين عن تكنولوجيات التكيف احملددة يف إسهامات األطراف واملنظمات املختصة املشار إليها يف الفقرة 

. )٦(ينوأحاطت اهليئة الفرعية علماً باستنتاجاهتا بشأن تطوير ونقل التكنولوجيا يف دورهتا الرابعة والعشر             -٥٤
، واملعلومات )٧(ووافقـت عـلى مراعاة املوجز التوليفي لعمليات تقييم احتياجات التكنولوجيا من أجل التكيُّف             

املـتعلقة بتكنولوجيات التكيُّف والبالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية من أجل التكيُّف، والورقة الفنية حول               
 .الفرعية ذات الصلة، لدى النظر يف األنشطة اإلضافية، ومداوالت اهليئة )٨(تطبيق تكنولوجيات التكيف

واألنشـطة يف هذا اجملال ميكن أن ُتسهم يف اجلهود اليت تبذهلا األطراف واملنظمات وذلك يف مجلة أمور                   -٥٥
لـتعزيز العمل بشأن خمتلف جوانب التكنولوجيات والدراية من أجل التكيُّف، فضالً عن فرص نقلها وتطويرها                

 . مراعاة املعارف احمللية ومعارف السكان األصليني واخلربات، فضالً عن األنشطة واملشاريع اجلاريةونشرها، مع

 التنويع االقتصادي

 للنهوض  ١١-م أ /٢يـتم االضـطالع باألنشـطة يف هذا اجملال مبا يتفق واهلدف احملدد يف مرفق املقرر                  -٥٦
 واملنهجيات واألدوات، مبا يف ذلك من أجل التنويع         حتسني فهم وتطوير ونشر التدابري     "`٥`باملوضوع الفرعي ب  

االقتصـادي هبدف زيادة املرونة االقتصادية واحلد من االعتماد على قطاعات اقتصادية ضعيفة، ال سيما لفئات                
 ". من االتفاقية٤ من املادة ٨البلدان ذات الصلة املذكورة يف الفقرة 

لتكنولوجية األطراف واملنظمات املختصة إىل مد األمانة يف موعد ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا -٥٧
، باملعلومات عن أمثلة التدابري واملنهجيات واألدوات لزيادة املرونة االقتصادية          ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٧أقصـاه   

تنوعات وطلبت من األمانة جتميع هذه اإلسهامات يف وثيقة م. والتقليل من االعتماد على القطاعات السريعة التأثر
 .ُتتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قبل دورهتا السابعة والعشرين

                                                      

 عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن نقل         يـتم االضطالع هبذه األنشطة يف إطار       )٥(
 .التكنولوجيا، وبتنسيق مع هذا العمل

)٦( FCCC/SBSTA/2006/5 ٣٤-٢٠، الفقرات. 

)٧( FCCC/SBSTA/2006/INF.1. 
)٨( FCCC/TP/2006/2. 



FCCC/SBSTA/2006/L.26 
Page 12 

 

 

وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن اإلسهامات                -٥٨
 .، قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين٥٧املشار إليها يف الفقرة 

األنشطة يف هذا اجملال ميكن أن ُتسهم يف اجلهود اليت تبذهلا األطراف واملنظمات، وذلك من أجل أمور                 و -٥٩
 :من بينها ما يلي

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

 يف التنويع االقتصادي حول كيفية إدماج التنويع االقتصادي يف تبادل اخلربات والدروس املستفادة )ب( 
 .خطط التنمية املستدامة، وال سيما منها تلك اليت تشجِّع النمو االقتصادي املستدام والقضاء على الفقر
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 مرفق

 استعراض تنفيذ األنشطة واإلجراءات األولية يف برنامج العمل اخلماسي

 السنة ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

 الدورة ٢٦حبلول الدورة /قبل ٢٧حبلول الدورة /قبل ٢٨حبلول الدورة /قبل ٢٩ول الدورة حبل/قبل

 جمال التركيز اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة

ــج -   ــر ونوات  تقري
أخـرى من اجتماع    

 اخلرباء

ـــم    وثيقة متنوعات-  تقرير توليفي- )أ( اجتماع خرباء- تقديـــ
اإلسـهامات قبل   

ــار١٥ ــايو / أي م
٢٠٠٧ 

 األساليب واألدوات

 األجـزاء ذات الصلة من    -   
 اجتماع اخلرباء

ــدمي -   تقـــ
اإلسـهامات قبل   

سبتمرب / أيلول ٢١
٢٠٠٧ 

  وثيقة متنوعات-

 البيانات واملالحظات  

 تقريـر ونواتج    -
أخـرى من حلقة    
 العمل أثناء الدورة

ــدمي -   حقلة عمل أثناء الدورة-    تقـــ
اإلسـهامات قبل   

سبتمرب / أيلول ٢١
٢٠٠٧ 

  وثيقة متنوعات-

وضع مناذج مناخية     
وســـيناريوهات 
ــم  ــض حج وخف

 النماذج

 تقرير ونواتج   -    
أخرى من حلقة  

 العمل

ــدمي -   حلقة عمل-  تقـــ
اإلسـهامات قبل   

فرباير / شـباط  ٢٣
٢٠٠٧ 

  وثيقة متنوعات-

املخاطر ذات الصلة   
باملـناخ والظواهر   

 اخية بالغة الشدةاملن

 األجـزاء ذات الصلة من    -   
 تقرير اجتماع اخلرباء

 تقـدمي اإلسهامات    -  )أ(اجتماع خرباء
 ٢١قـــــــبل 

 ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
  وثيقة متنوعات-

البيانات االجتماعية   
  االقتصادية-
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 الوصلة البينية اليت    -  
 تستند إىل الشبكة

الــــتقرير  - 
 )ب(١التوليفي 

ــتقرير -  الـ
 ٢وليفي الت
 التقرير وغريه   -

من نواتج حلقة   
 العمل

ــيقة -  وثـــ
 )ب(متنوعات

  حلقة عمل-

بنـية اإلسهامات،   
اليت تضعها األمانة   

 كانون  ٢٠قـبل   
 ٢٠٠٧يناير /الثاين

ــدمي -  تقـــ
اإلسـهامات قبل   

ــار١٥ ــايو / أي م
٢٠٠٧ 

التخطـيط للتكيف   
 وممارسات التكيف

 البحوث     تقرير توليفي-    

ــيات    ورقة فنية-  ر توليفي تقري-     تكنولوجــ
 التكيف

ــدمي -  تقرير توليفي-      تقـــ
اإلسـهامات قبل   

أغسطس / آب ١٧
٢٠٠٧ 

  وثيقة متنوعات-

 التنويع االقتصادي  

 اجتماع غري رمسي ملمثلي     -  تقرير مرحلي-   تقرير مرحلي-
 األطراف

 تقدمي اإلسهامات حول    -
 األنشطة اإلضافية

  وثيقة متنوعات-

ــدمي - رير مرحليتق  تقـــ
اإلسـهامات قبل   

سبتمرب / أيلول ٢١
٢٠٠٧ 

  وثيقة متنوعات-

 جماالت تركيز عامة   تقرير مرحلي-

 .هناك احتمال النعقاد اجتماعي اخلرباء بتزامن )أ( 
 .وثيقة املتنوعات هذه والتقرير التوليفي الزمان قبل انعقاد حلقة العمل )ب( 

 ـ ـ ـ ـ ـ


