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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
 مال من جدول األع٣البند 

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ
 والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

املقدم من   )١(علماً بالتقرير املرحلي  ) لفرعيةاهليئة ا (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        -١
رئيس اهليئة الفرعية واألمانة بشأن تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف 

 .معه ورحبت بالتقدم احملرز حىت اآلن

وأملانيا وسويسرا وكندا واململكة املتحدة     وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومات إسبانيا وأستراليا          -٢
لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان ملا أسهمت  
بـه يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، وكذلك حلكومة مصر وملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة الستضافتهما                

لعمل املتعلقتني باملخاطر املتصلة باملناخ والظواهر املناخية البالغة الشدة وبتخطيط التكيف وممارساته اللتني حلقيت ا 
 ١٢ إىل ١٠ ويف روما بإيطاليا يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ إىل ١٨ُنظمتا يف القاهرة مبصر يف الفترة من 

 . على التوايل٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

 الفرعية بالبيانات اليت أدىل هبا رؤساء فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية             ورحبـت اهليئة   -٣
املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء                 

                                                      

)١( <http://unfccc.int/3633.php>. 
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األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملنظمة العاملية      املعـين بـأقل البلدان منواً، وكذلك بالبيانات املقدمة من منظمة            
 األمريكية للمكاتب املعنية بتغري   -لألرصـاد اجلوية والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ والشبكة اإليبريية            

 .نريويباملناخ ومبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ بشأن ما اضطلعت به من أنشطة يف سبيل تنفيذ برنامج عمل 

ورحبـت اهليئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزه برنامج عمل نريويب يف حفز أنشطة املنظمات وأعربت عن                 -٤
تقديـرها للمـنظمات اليت اضطلعت، أو أبدت عزمها على االضطالع، بإجراءات مبتكرة من أجل دعم اهلدف                 

 .تعزيز جهودها حتقيقاً لتلك الغايةوشجعت اهليئة الفرعية املنظمات على . املنشود من برنامج عمل نريويب

ونوهـت اهليـئة الفرعـية باجلهود اليت بذلتها األمانة بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية إلشراك األطراف               -٥
وطلبت إىل األمانة أن تواصل هذا اجلهد وأن        . واملنظمات واخلرباء واجملتمعات احمللية يف تنفيذ برنامج عمل نريويب        

 .تعلقة بنتائج هذه األنشطة يف تقاريرها املرحلية املقبلةتدرج املعلومات امل

وأحاطت اهليئة الفرعية مبا خلص إليه التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري  -٦
رعية أنه وفقاً   كما الحظت اهليئة الف   . املـناخ من نتائج بشأن تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه            

 من الوثيقة   ٢٢، واستجابة الستنتاجات اهليئة الفرعية الواردة يف الفقرة         ١١-م أ /٢مـن املقـرر     ) د(٦للفقـرة   
FCCC/SBSTA/2006/11،            ،سـتراعى هذه النتائج لدى حتديد األنشطة اإلضافية اليت ستساعد مجيـع األطراف 

واً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وفقاً للهدف املنشود من برنامج وال سيما البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان من
 .عمل نريويب

ورحبت اهليئة الفرعية بالنتائج اليت أسفرت عنها األنشطة األولية لربنامج عمل نريويب حىت دورهتا السابعة  -٧
ر يف البنود ذات الصلة     والعشرين والحظت أن هذه النتائج ميكن أن تتضمن معلومات مفيدة لألطراف لدى النظ            
) ج(٦ووفقاً للفقرة . من جدول أعمال كل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

، ستنظر اهليئة الفرعية يف نتائج FCCC/SBSTA/2006/11 من الوثيقة ٢٥ ومع مراعاة الفقرة ١١-م أ/٢من املقرر 
 ).٢٠٠٨يونيه /حزيران(نشطة املنجزة يف دورهتا الثامنة والعشرين هذه األنشطة وغريها من األ

وسـلطت اهليئة الفرعية الضوء على ضرورة ضمان إسهام اخلرباء بصورة مناسبة يف تنفيذ برنامج عمل                 -٨
امج نريويب، وكذلك يف توليف وحتليل نواجته، مبا يف ذلك يف التقرير املوجز الذي سيجمع بني دفتيه نتائج تنفيذ برن

وحتقيقاً هلذه الغاية، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة  .)٢(عمل نريويب عن الفترة املمتدة حىت دورهتا الثامنة والعشرين
أن تسعى إلشراك خرباء وممثلني من املنظمات ذات الصلة يف االجتماع غري الرمسي ملمثلي األطراف الذي سينظر يف 

 .)٣(تماعنتائج األنشطة املنجزة قبل هذا االج

                                                      

)٢( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٣، الفقرة. 

)٣( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٠، الفقرة. 
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وسعياً منها إلشراك جمموعة أوسع من اخلربات يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، وافقت اهليئة الفرعية على أن  -٩
 من أجل ضمان متثيل     )٤(تدعـو األطراف إىل حتديث قائمة خرباء اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             

 .ملناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه يف القائمةمجيع جماالت اخلربة املتصلة بتأثريات تغري ا

ونظرت اهليئة الفرعية يف احلاجة احملتملة إىل فريق خرباء والدور الذي ميكن أن يؤديه هذا الفريق يف تنفيذ          -١٠
بـرنامج عمـل نـريويب وزيـادة تطويـره، وأحاطت علماً باآلراء املقدمة من األطراف واملدرجة يف الوثيقة                   

FCCC/SBSTA/2007/Misc.25 .             وطلبت إىل األمانة أن تعد تقريراً عن الدروس املستفادة من إشراك اخلرباء يف
ووافقت ). ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(تنفـيذ برنامج عمل نريويب لكي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة والعشرين             
عشرين، آخذة يف اعتبارها نتائج النظر يف عـلى إدراج النظر يف احلاجة احملتملة لفريق خرباء يف دورهتا التاسعة وال         

األنشطة املنجزة يف دورهتا الثامنة والعشرين، واألنشطة املقبلة اليت سُتحدد يف دورهتا الثامنة والعشرين، والتقرير               
 .املوجز الذي سيجري إعداده يف دورهتا التاسعة والعشرين

_ _ _ _ _ 

 

                                                      

)٤( <http://unfccc.int/534.php>. 


