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(A)     GE.07-70293    170507    170507 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 
 

 من جدول األعمال) أ(٨البند 
  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني 

 ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

 ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

وافقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين                  
 نتائج حلقات العمل اإلقليمية واجتماع اخلرباء واجتماعات      ، مـع مـراعاة      )٢٠٠٧ديسـمرب   /كـانون األول  (

 FCCC/SBI/2006/18 وFCCC/SBI/2006/13: اخلـرباء ملـا قـبل الـدورة، مثـلما جـاء يف الوثائق التالية            
، FCCC/SBI/2007/14 و FCCC/SBI/2007/13 و FCCC/SBI/2007/11 و FCCC/SBI/2007/2 و FCCC/SBI/2006/19و

 يف ذلك العناصر املمكن      الواردة يف املرفق، وآراء األطراف بشأن النتائج املذكورة أعاله، مبا          والعناصـر املمكن إدراجها   
إدراجهـا مـن أجل اختاذ املزيد من التدابري، بغية حبث التدابري األخرى اليت قد يطلب مؤمتر األطراف اختاذها يف           

 .دورته الثالثة عشرة
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 املرفق

  فريق االتصالالعناصر اليت ميكن أن يتناوهلا رئيسا
 من جدول األعمال) أ(٨بشأن البند 

  اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ-أوالً 

حبث العوائق اليت تقف حجر عثرة أمام تنفيذ أنشطة التكيف وسبل تسهيل احلصول على األموال املتوفرة        -١
 . على وضع مقترحات املشاريعألغراض التكيف مبوجب االتفاقية وآليتها املالية، عالوة على حتسني القدرة

حتديد االستجابات املمكنة، مبا يف ذلك يف سياق أية مناقشات تتناول التعاون الدويل املستقبلي بشأن تغري  -٢
املناخ، لضرورة توفري موارد مالية إضافية ومستدامة ميكن التنّبو هبا من أجل تسهيل التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ،                   

 . البلدان املعرضة أكثر من غريها للتأثر به، مع مراعاة العمل ذو الصلة املنجز مبقتضى االتفاقيةال سيما يف

 عملية برنامج العمل الوطين للتكيف حىت يتسىن استخدامه من قبل البلدان النامية اليت              حبث توسيع نطاق   -٣
 .يف وطنيةليست من أقل البلدان منوا واليت ترغب يف وضع برامج أو استراتيجيات تك

مبا يف   ،اختاذ تدبري لزيادة إدماج مسائل تغري املناخ يف املخططات والسياسات الوطنية والقطاعية           النظر يف    -٤
 .ذلك عن طريق عملية تصاعدية من القاعدة إىل القمة

 .عملهاتشجيع اهليئات واملنظمات املالية اإلقليمية والدولية على إدماج االعتبارات املتعلقة بالتكيف يف  -٥

تنسيق حوار األطراف بشأن إدارة وتأمني خماطر التمويل الذي سُيعقد بني القطاع اخلاص وممثلني عن األطراف،                 -٦
، وعلى نتائج   ١٠-م أ /١والـذي ينبغي أن َيبين على نتائج حلقات العمل اإلقليمية واجتماع اخلرباء املشار إليه يف املقرر                 

 جانب املواضيع الفرعية ذات الصلة الواردة يف برنامج عمل نريويب بشأن آثار تغري العمـل املنجز سابقا يف هذا الصدد إىل      
وينبغي أن يأخذ احلوار يف احلسبان األدوات القائمة واملبتكرة يف جمال تقاسم            . املـناخ وقابلية التأثر به وسبل التكيف معه       

 عمل التعاون بني القطاعني العام واخلاص بغية  املخاطـر وتلـك املـتعلقة بالتأمني اليت ميكن أن تكون ناجعة ضمن إطار             
 .استنباط تدابري مناسبة وعملية

لى التكيف مبشاركة األطراف واملنظمات ذات الصلة تستند إىل ما مت           تنظـيم اجتماع يتناول التعاون ع      -٧
املسائل، وذلك التوصل إليه من نتائج يف حلقات العمل واجتماع اخلرباء، وإىل ما سبق إجنازه من عمل بشأن هذه 

مـن أجـل حبث كيف ميكن لعملية اتفاقية تغري املناخ أن حتفز التعاون اإلقليمي واألقاليمي اإلقليمي، فضالً عن                   
إحـداث تـآزر مـع العمليات واملنظمات ذات الصلة مبا فيها تلك املنشأة مبوجب اتفاقات بيئية أخرى متعددة            

 .األطراف وعملية احلد من خطر الكوارث

م، ضمن سياق تنفيذ برنامج عمل نريويب، ببحث املسائل الفنية واملنهجية الواردة يف تقارير حلقات               القيا -٨
 .العمل اإلقليمية واجتماع اخلرباء، وأيضاً يف التقرير التوليفي



FCCC/SBI/2007/L.16 
Page 3 

اجلمهور مثلما جاء يف تقارير حلقات       ببناء القدرات والتثقيف والتدريب وتوعية       ةحبـث املسائل املتعلق    -٩
 .إلقليمية واجتماع اخلرباء، وذلك يف إطار بنود جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ ذات الصلةالعمل ا

 ثر تنفيذ تدابري االستجابةأ -ثانياً 

اإلقرار بأمهية حتسني قدرة النماذج اليت تقيِّم أثر تنفيذ تدابري االستجابة املرتبطة بسياسات التخفيف فيما                -١٠
 :يتعلق مبا يلي

 متاسك االفتراضات وخطوط األساس والبيانات الداعمة اليت تستخدمها النماذج؛ زيادة )أ(

إجـراء حتليل مدى اآلثار احملتملة اليت ميكن ربطها بسيناريوهات خفض االنبعاثات اليت وضعها               )ب(
 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛

 جتماعية واآلثار االجتماعية واالقتصادية؛ كالعوامل اال البيانات غري املتعلقة بالكلفةدراسة )ج(

تغـري املناخ على قطاعات غري مصادر الطاقة الثابتة والنقل، كاإلنتاج الصناعي  دراسـة آثـار     )د(
 .والصناعات اخلدماتية

دعوة األطراف واملنظمات الدولية ذات اخلربة املفيدة يف وضع النماذج االقتصادية إىل طرح آرائها بشأن                -١١
 . أعاله بوسائل أخرى١٠سني قدرة تلك النماذج أو، كحل بديل، سبل معاجلة املسائل املثارة يف الفقرة سبل حت

 . أعاله١١ و١٠مجع تلك اآلراء وحبث اإلجراء املتعلق باملسائل املثارة يف الفقرتني  -١٢

راف على حتديد مستويات    دعوة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل إجياد طرائق ملساعدة األط            -١٣
 .قابلية كل منهم للتأثر بتنفيذ تدابري االستجابة

من خالل عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جمال بناء القدرات، ْحبثُ سبل االستجابة لضرورة بناء القدرات                 -١٤
ك استنباط النماذج والتثقـيف والتدريب يف البلدان النامية األطراف يف جمال وضع النماذج االقتصادية، مبا يف ذل            

والتحلـيل الكمـي اعـتمادا عـلى النماذج االقتصادية وغري ذلك من أدوات التحليل واستقراء نتائج النماذج               
 .االقتصادية

دعوة األطراف واملنظمات الدولية ذات اخلربة املفيدة يف التنويع االقتصادي إىل طرح آرائها بشأن الدروس  -١٥
عملية ملعاجلة التنويع االقتصادي ضمن سياق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك عن طريق املستخلصة من حتديد املناهج ال

 .استخدام أدوات اقتصادية ومالية وتقنية

 . أعاله١٥مجع تلك اآلراء وحبث اإلجراء املتعلق باملسائل املثارة يف الفقرة  -١٦

 املخاطر املالية إىل طرح آرائها بشأن       دعـوة األطـراف واملنظمات الدولية ذات اخلربة املفيدة يف إدارة           -١٧
االستراتيجيات اليت ميكن اتباعها من أجل التصدي للمخاطر املرتبطة باآلثار النامجة عن تدابري االستجابة وزيادة               
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ومن بني وسائل زيادة املرونة حشد الدعم عن طريق إقامة شراكات بني            . مـرونة البلدان األطراف يف مواجهتها     
 :واخلاص للمساعدة على مواجهة اخلطر على الصعيدين اإلقليمي والعاملي بواسطة أدوات من قبيلالقطاعني العام 

 محاية أسعار السلع األساسية؛ )أ (

 صناديق األزمات االقتصادية؛ )ب(

 تأمني أسعار السلع األساسية؛ )ج(

 الوسائل البديلة لنقل املخاطر؛ )د(

 الصناديق التحوطية؛  )ه(

 يلة لتمويل مواجهة املخاطر؛الوسائل البد )و(

 املخاطر؛مواجهة آلية منظمة لتمويل  )ز(

 للتأمني األسري املتطور؛ام الفعال داالستخ )ح(

 التغطية االئتمانية وتغطية املخاطر السياسية؛ )ط(

 ؛املختلطةتأمني المنتجات  )ي(

 .سندات مواجهة الكوارث )ك(

 . أعاله١٧ملتعلقة باملسائل املثارة يف الفقرة مجع األمانة لتلك اآلراء وحبث التدابري ا -١٨

- - - - - 


