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  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والعشرونثامنةالدورة ال

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  مج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهابرن

تقرير عن اجتماع ملمثلني من األطراف بشأن نتائج األنشطة املنجزة         
  والقابليـة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ          

  للتأثر به والتكيف معه                          
  *أعدهتا األمانةمذكرة 

  جزمو

 اجتماع لألطراف تناول نتـائج األنـشطة   ٢٠٠٨بريل أ/ نيسان ٩ إىل   ٧ُعقد يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من        
وأشاد املشاركون أثنـاء    . برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه           يف إطار   املنجزة  

حلة األوىل من برنامج عمل نريويب، أي األعمال املتصلة بأنشطة حمددة صدر تكليف هبا مـن اهليئـة              االجتماع بتنفيذ املر  
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وبإشراك املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص، ونشر             

 مـن   عمل نريويب  لمرحلة الثانية من برنامج    مسائل ل  أيضاًوحدد املشاركون   . نواتج برنامج عمل نريويب على نطاق واسع      
  .أجل النظر فيها

  

  
                                                      

 . لتوقيت االجتماعنظراً بعد املوعد احملدد قُدمت هذه الوثيقة  *
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   مقدمــة- أوالً 
   الوالية- ألف 

أن تنظّم،   ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، إىل األمانة      اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    طلبت    - ١
الثامنة والعشرين  دورهتا   غري رمسي ملمثلي األطراف قبل موعد انعقاد         ًحتت إشراف رئيسة اهليئة الفرعية، اجتماعا     

، )١(يب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهربنامج عمل نريواملتصلة بنشطة األيف نتائج للنظر 
وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والعشرين، إىل األمانة أن تسعى           . )٢( قبل انعقاد هذا االجتماع    ُتنجزاليت  

  . )٣(إىل إشراك خرباء وممثلي املنظمات ذات الصلة يف هذا االجتماع

على النظر، يف دورهتا الثامنة والعشرين، يف نتائج هذا االجتماع غري الرمسي، ويف              الفرعية   اهليئةووافقت    - ٢
أُجنزت حبلول موعد   تكون قد   ويف نتائج األنشطة اإلضافية اليت      ،  )٤(آراء األطراف بشأن تنفيذ املزيد من األنشطة      

ملقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري         يف تقرير التقييم الرابع ا     الواردة تلك الدورة، ويف املعلومات      انعقاد
 األخرى، فضالً عن املعلومات املتعلقة باألنشطة ذات الصلة واملقدمـة مـن             ة واملعلومات العلمية اجلديد   ،املناخ

والطرائق  املواعيدبتحديد  كذلك  القيام  هبدف اإلسهام يف حتديد أنشطة أخرى و      وذلك  مؤسسات دولية وإقليمية،    
  .)٥(١١- م أ/٢من املقرر ) د(٦ يف برنامج عمل نريويب، وفقاً للفقرة دراج هذه املعلوماتإل ةاملالئم

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتتخذها ميكن أن اإلجراءات اليت  - باء

 نواتج األنشطة اليت قد تود اهليئة الفرعية النظر يف هذا التقرير، أثناء دورهتا الثامنة والعشرين، كجزء من نظرها يف     -٣
  . يف إطار برنامج عمل نريويباملدرجة خرى األنشطة األنظرها يف وقبل هذه الدورة أجنزت 

  معلومات أساسية - جيم

ربنامج عمل نريويب يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها أقل البلـدان     ليتمثل اهلدف العام      -٤
غرية النامية، على حتسني فهمها وتقديرها لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه،               منواً والدول اجلزرية الص   

                                                      

الفرعية للمـشورة العلميـة     لسنوات اخلمس للهيئة    ابرنامج عمل   يف السابق   ُيسّمى  برنامج عمل نريويب    كان   )١(
 .١١-م أ/٢املقرر مبوجب ، الذي اعُتمد آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه والتكنولوجية بشأن

)٢( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٠، الفقرة.  
)٣( FCCC/SBSTA/2007/16 ١٩، الفقرة. 

   .Add.1 وFCCC/SBSTA/2008/MISC.3 يف الوثيقة  ترد )٤(
)٥( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٢، الفقرة. 
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مـن  وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية من أجل التصدي لتغري املناخ على أساس سليم                  
  . )٦(عاة تغيُّر املناخ وتقلبه يف احلاضر واملستقبل، مع مراةقتصادياال - ةجتماعياال وةتقنيال وةعلمياجلوانب ال

  مداوالت االجتماع - ثانياً
لدعم املايل  وجاء ا . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩ إىل   ٧نظمت األمانة هذا االجتماع يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من             -٥

وترأست االجتماع السيدة هيلني بلوم     . ليةبانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وآيرلندا الشما      من حكومات اليابان وإس   
 ممثالً عن منظمات حكومية دولية ومنظمـات غـري   ١٢ ممثالً عن األطراف و٣٩وحضر االجتماع . رئيسة اهليئة الفرعية 

  . )٧(يف برنامج عمل نريويبتضطلع بدور نشط حكومية 

جمللس البيئي الوطين يف مكتب املـوارد        مديرة ا  ،ولدى افتتاح االجتماع، أدلت السيدة براسريتسوك شامورمارن        -٦
وأثناء جلسة متهيديـة،    . ، بكلمة ترحيب  املوارد الطبيعية والبيئة يف تايلند    البيئي بوزارة   الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط     

آلن، يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، وعن النتائج الـيت حتققـت حـىت ا             املّتبع  قدمت األمانة معلومات أساسية عن النهج       
وأثناء اجللسات الالحقة، قُدمت عروض تناولـت نتـائج         . املتوقعةووالية االجتماع ونتائجه    واخلطوات التالية احملتملة،    

  . ُنظّمت يف إطار برنامج عمل نريويب كانت قدحلقات العمل واجتماعات اخلرباء اليت

تنفيذ املرحلة األوىل مـن برنـامج عمـل           سريفيها  قّيموا   األطراف العديد من املداخالت اليت       ن عن وقدم ممثلو   -٧
  : نريويب، وتناولوا على وجه التحديد

  ؛  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاالضطالع باألنشطة احملددة اليت صدر تكليف هبا من اهليئة الفرعية  )أ(  

جراءات تكُيف  اختاذ إ لتحفيز  إشراك املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص           )ب(
  جديدة ومبتكرة دعماً لتحقيق هدف برنامج عمل نريويب؛

  . نشر نواتج برنامج عمل نريويب على نطاق واسع  )ج(

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة العمل التطبيقـي         منها  وباإلضافة إىل ذلك، فإن ممثلي منظمات         -٨
)Practical Action(لألممالدوليةالستراتيجية املعنية بااألمانة املشتركة بني الوكاالت ة للبيئة، وج األمم املتحدـ، وبرنام  

 واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، قد عرضوا جتارهبم املتعلقة باالشتراك يف تنفيذ برنامج             املتحدة بشأن احلد من الكوارث،    
تملة وأنشطة املتابعة خالل املرحلة الثانية من برنـامج         واخُتِتم االجتماع جبلسة تناولت اخلطوات القادمة احمل      . عمل نريويب 
  .عمل نريويب

                                                      

 .١، املرفق، الفقرة ١١-م أ/٢املقرر  )٦(

ميكن االطالع على الوثائق، مبا يف ذلك العروض وورقة املعلومات األساسية لالجتماع، يف موقـع الويـب                  )٧(
<www.unfccc.int/4290.php>. 
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برنامج عمـل نـريويب املتعلـق       يف إطار   املُنجزة  نتائج األنشطة     - ثالثاً
  للتأثر به والتكيف معهبتأثريات تغري املناخ والقابلية 

 فيما يتعلق بتنفيذ    يسة اهليئة الفرعية  األمانة بتوجيه من رئ   تتبعه  رحب املشاركون يف االجتماع بالنهج العام الذي          -٩
؛ ويركز هذا النهج على حفز إجراءات التكُيف على مجيع املستويات، ويكفل أن تستهدف األنشطة               برنامج عمل نريويب  

  . والنواتج أصحاب املصلحة على مجيع املستويات وأن تكون شاملة جلميع القطاعات

 يف حتقيق هدف     فعاالً  أولياً إسهاماًُتشكِّل  يف املرحلة األوىل    أجنزت  ليت  واتفق املشاركون على أن نتائج األنشطة ا        -١٠
  :  على النحو التايل١١-م أ/٢ يف املقرر تبرنامج عمل نريويب والنتائج املتوقعة منه، حسبما ورد

ثريات تأوفهم حتديد  الدويل واإلقليمي والوطين والقطاعي واحمللي على مواصلة   الُصُعدتعزيز القدرة على      )أ(
وذات عملية وفعالة تكون تغري املناخ والقابلية للتأثر به وعمليات االستجابة للتكيف معه، واختيار وتنفيذ إجراءات تكيف         

  ؛ عاليةأولوية

حتسني املعلومات واملشورة املقدمة إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني بشأن اجلوانب العلمية والتقنية               )ب(
، ١٠-م أ/١ تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، مبا يف ذلك تيسري تنفيذ املقرر         لتأثريات  ادية   االقتص -واالجتماعية  

  ؛منطبقاًكان ذلك حيثما 

  حتسني تطوير ونشر واستخدام املعارف املكتسبة من أنشطة التكيف العملية؛  )ج(

 وصـانعي   عمال واجملتمـع املـدين    تعزيز التعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة وأوساط األ          )د(
  القرارات، هبدف تعزيز قدرهتم على إدارة خماطر تغري املناخ؛

  .التنمية املستدامةإطار عملية تعزيز إدماج اإلجراءات الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ يف   )ه(

  يف إطار برنامج عمل نريويباملطلوبة نتائج األنشطة  - ألف

 اليت يغطي كل منها     )٨(قد أُجنزت يف مجيع جماالت العمل التسعة      املطلوبة  ع، كانت األنشطة    لدى انعقاد االجتما    -١١
ومشلت األنشطة تقاسم املعلومات وتبادل اخلربات؛ ومناقشة احلالة الراهنة         .  من جوانب التكُيف مع تغري املناخ       حمدداً جانباً

صيات بشأن كيفية التعامل مـع الثغـرات واالحتياجـات          جملاالت العمل املختلفة والدروس املستخلصة منها؛ وتقدمي تو       
  .دتوالفرص والقيود اليت ُحّد

 دعـوة  فة لتنفيذ برنامج عمل نـريويب، أي وناقش املشاركون يف بادئ األمر مدى فائدة ومالءمة الطرائق املختل    -١٢
نشاء مصادر معلومات على شبكة     ، وإعداد تقارير توليفية، وإ    ورقات معلومات األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي       

                                                      

ناخية، امل نماذجالوضع  ) ٣(الحظات،  املبيانات و ال) ٢(دوات،  األساليب و األ) ١: (جماالت العمل التسعة هي    )٨(
علومـات  امل) ٥(املخاطر املتصلة باملناخ والظواهر املناخية املتطرفة،       ) ٤(سيناريوهات واشتقاق مناذج على املستويات األدىن،       الو
 . ع االقتصادييالتنو) ٩(تكنولوجيات التكُيف، ) ٨(بحوث، ال) ٧(ختطيط وممارسات التكُيف، ) ٦(، قتصاديةاال -جتماعية اال
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 اليت تقـدمها األطـراف      الورقاتأن  واتفق كثري من املشاركني على      .  وتنظيم حلقات عمل واجتماعات خرباء     ،الويب
إلجراء حتليـل   كما تشكل أساساً    إسهامات مفيدة يف حلقات العمل واجتماعات اخلرباء        تشكل  واملنظمات ذات الصلة    

 قيمة عملية تقاسم إال أن . ، وال سيما يف املراحل األوىل من تنفيذ برنامج عمل نريويب          وضوعباملأويل للمسائل األوثق صلة     
والحظ . ها وعرضت جتارهبا  ء لقلة عدد األطراف واملنظمات اليت قدمت أرا       ، نظراً  قد تراجعت مع مرور الوقت     املعلومات

احلـّد  ولذلك، اقُترِح . ورقات معلومات شاملةيفرضه على األطراف إعداد     الذي  الثقيل  كثري من املشاركني عبء العمل      
 ويف هذا الصدد، أشار بعـض       ً.وتشجيع األطراف واملنظمات على جعلها ذات طابع أكثر حتليال        هذه الورقات   عدد  من  

  .  ورقات املعلومات اليت ُتقّدم يف املستقبلاملشاركني إىل ضرورة وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن ما ُيتوقع إدراجه يف

 على ضرورة أن تقدم هـذه     شدَّد  بعضهم  إال أن   . واتفق املشاركون على أن التقارير التوليفية تشكل أداة مفيدة          -١٣
، وينبغي أن تتضمن وثائق أخرى ذات صلة لكي تتيح إجـراء           ورقات معلومات التقارير معلومات أوسع وأال تكون جمرد       

إىل ذلك، ميكن أن يكون برنامج عمل نريويب وسيلة إلثـراء           وباإلضافة  . حتليل شامل للجوانب األساسية لكل جمال عمل      
 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وذلك عن طريق تقاسم ودراسة املعارف واملعلومات              اليت ُيعّدها تقارير التقييم   
  . كُيفمن اخلربات العملية املتعلقة بالت واملستمدة ،‘املنشورات غري الرمسية‘ُيسّمىالواردة يف ما 

 كثري من املشاركني أن حلقات العمل واجتماعات اخلرباء مفيدة للتمكني من إجراء حوار بني األطـراف                 ورأى  -١٤
عـدد حلقـات العمـل      كانت هناك دعوات للحّد مـن       وفيما يتعلق باملرحلة الثانية،      .واملنظمات واملؤسسات واخلرباء  

لية التفاوض اجلارية يف إطار االتفاقية، وطُِلب أن يغلب الطابع غـري  واالجتماعات نظراً لقيود الوقت واملوارد يف ضوء عم   
  .الرمسي على االجتماعات للسماح بإجراء حوار مفتوح

، شدد املشاركون على احلاجة إىل النظـر يف طرائـق           املطلوبةوإىل جانب الطرائق القائمة فيما يتعلق باألنشطة          -١٥
  .اخلرباء أثناء تنفيذ برنامج عمل نريويبسهامات إجديدة خالل املرحلة الثانية بغية تعزيز 

يف إطار جماالت العمل التسعة أثناء املرحلة األوىل من برنامج          املنجزة  وشدد كثري من املشاركني على أن األنشطة          -١٦
 عمل نريويب قد أدت إىل جتميع وتوليد معارف ومعلومات، فأسهمت بالتايل وبشكل رئيسي يف حتقيق اجلزء األول مـن                  

تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه       لتأثريات  حتسني فهمها وتقديرها    يف مساعدة األطراف على     املتمثل   برنامج العمل    هدف
 ضرورة أن تركز املرحلة الثانية من برنـامج عمـل            إىل مشاركنيأشار عدة    إىل املرحلة األوىل،     واستناداً. والتكيف معه 

اختاذ قرارات مستنرية    اجلزء الثاين من هذا اهلدف، وهو مساعدة األطراف على            إىل حتقيق  ترمينريويب على األنشطة اليت     
  .  العمليةبشأن إجراءات وتدابري التكيف

واقترح كثري من املشاركني استعراض التوصيات الواردة يف التقارير املتعلقة حبلقات العمل واجتماعات اخلـرباء                 -١٧
 ما ميكن أن تتناوله اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة مـن هـذه               املعقودة يف إطار برنامج العمل، والنظر يف      

التوصيات، مبا يف ذلك عن طريق أنشطة املرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب؛ والتوصيات اليت ميكن أن تتناوهلا اهليئـة                    
يسرياً لتنفيذ التوصيات على وجه السرعة،      وت. الفرعية للتنفيذ، وتلك اليت ميكن أن تتناوهلا املنظمات واملؤسسات األخرى         

طلب املشاركون إىل األمانة إشراك املنظمات واملؤسسات ذات الصلة يف االضطالع ببعض األنشطة املقترحة من أجـل                 
 علـى حتديـد   اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة  كما شجع املشاركون رئيسة . تقدمي الدعم إىل األطراف   

  . األعمال ستنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار البنود املالئمة من جدول التوصيات اليت
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اآلثار والقابلية  - الذي حيدد جمالني مواضيعيني ١١-م أ/٢يف املقرر كما ورد وأشار املشاركون إىل نطاق العمل   -١٨
ضيع فرعية موجهة حنو اختاذ إجـراءات؛       مواعدة   ويشتمل كل منهما على      - ختطيط التكيف وتدابريه وإجراءاته   ، و للتأثر

وفيما يتعلق بأنـشطة  . مراعاة هذه املواضيع الفرعية عند النظر يف تنفيذ املزيد من األنشطة      ضرورة  وشدد املشاركون على    
   يف جماالت العمل التسعة، مع التركيز علـى ختطـيط وممارسـات التكُيـف وعلـى                املرحلة الثانية، اقُترِح املضي قُدماً    

  .ع االقتصاديالتنوي

. وفيما يتعلق بتنفيذ املزيد من األنشطة، اقترح املشاركون زيادة التركيز على القطاعات وأسباب كسب العيش                -١٩
وباإلضافة إىل الزراعة واألمن الغذائي، وموارد املياه، واملناطق الساحلية والصحة، اقترح بعض املشاركني النظر، عند تنفيذ             

   .افية كالنقل واهلياكل األساسية والصناعةأنشطة أخرى، يف قطاعات إض

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية من ِقَبل واقُترِح تنفيذ عدد من األنشطة خالل املرحلة الثانية من برنامج العمل، إما               -٢٠
  :وتشمل هذه األنشطة ما يلي. املنظمات واملؤسسات ذات الصلةمن ِقَبل  أو والتكنولوجية

ثار تغري املناخ وتكاليف وفوائد ممارسات التكُيف، من الناحيتني املالية وغـري املاليـة،              حتليل تكاليف آ    )أ(
  خيارات التكُيف وجتنب سوء التكُيف؛جمموعة وذلك بغية حتديد 

النظر يف دمج الُنُهج اجملتمعية يف      بوسائل منها مثالً    ،   للتكيف الوطينبالتخطيط  تقدمي التوجيهات املتعلقة      )ب(
بغية حتديد املمارسـات    للتكيف  عمل الوطين   الوميكن دراسة عملية برنامج     . املتدرج من القمة إىل القاعدة    يط  ُنُهج التخط 

  اجليدة والدروس املستفادة واستعراض ممارسات التكُيف والبيئات التمكينية اليت ُتنفّذ فيها؛ 

وذلك بطرق منها   حتليل التنويع االقتصادي بوصفه وسيلة لزيادة القدرة على التصدي آلثار تغري املناخ،               )ج(
  تنظيم حلقة عمل مثالً؛ 

  لآلليـات املبتكـرة لتقاسـم املخـاطر وحتويلـها،      عام، عن طريق ورقة فنية مثالً،     استعراض  إجراء    )د(
  التأمني؛ آلية ك

البيانـات  لتأثر ومعلومات موجزة عنها، واجلمع بني البيانـات املناخيـة و          لية  قابلالتبّين   خرائط   تقدمي  )ه(
    االقتصادية بغية تيسري حتديد أولويات إجراءات التكُيف على املستويات املختلفة؛- االجتماعية

  تخطـيط اللتأثر بتغري املناخ لتكون مبثابة مقـاييس لرصـد وتقيـيم            خاصة بالقابلية ل  وضع مؤشرات     )و(
  ؛ وممارساتهفلتكُيل

تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه      بتأثريات  بناء قدرات البلدان النامية لتمكينها من إجراء البحوث املتعلقة            )ز(
  .والتكُيف معه على املستوى احمللي

نتائج األنشطة اإلضافية أوثق صلة بالسياسات وذات صـالت أقـوى باألعمـال             جلعل  وكانت هناك دعوات      -٢١
، اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة      اهليئة الفرعية للتنفيذ و   كل من   يف إطار بنود جدويل أعمال      املضطلع هبا   
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 عن صلتها بأعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعـين بأقـل        كالبحوث ونقل التكنولوجيا، فضالً   
  . نريويب والنتائج املتوقعة منهمدى حتقيق أهداف برنامج عمللتقييم ات واقترح بعض املشاركني وضع مؤشر. البلدان منواً

والقطـاع اخلـاص يف    إشراك املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية   - باء
  أنشطة برنامج عمل نريويب

بة املـصلحة  اجلهات صـاح  املنظمات و  إىل حد كبري على إشراك       يتوقفإن التنفيذ الناجح لربنامج عمل نريويب         -٢٢
للمـشورة  طلبت اهليئة الفرعية    لتحقيق هذه الغاية،    و .العاملة يف جمال التكُيف على كافة املستويات ويف مجيع القطاعات         

إىل األمانة أن تسعى إىل إشراك جمموعة واسعة من املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية              العلمية والتكنولوجية   
 والنتائج املتوقعة  دعماً للهدف املتوخى     باألنشطة اخلاصة هبا  االضطالع  على  ، وحثت هذه اجلهات     عملاليف تنفيذ برنامج    
  .١١-م أ/٢احملددة يف املقرر 

تشجيع املنظمات واملؤسـسات ذات     مبا يف ذلك    والحظ املشاركون ما تبذله األمانة من جهود يف هذا الصدد،             -٢٣
تصال هبا لتناول األنشطة؛ وتنظيم حمفل على هامش الدورة الثالثـة           االانة  ألمل ميكنالصلة على حتديد جهة تنسيق خاصة       

عشرة ملؤمتر األطراف يضم جهات التنسيق التابعة للمنظمات واملؤسسات املشاركة؛ وعقد اجتماعات تقنية متهيدية صغرية 
  . تتناول جماالت العمل

، دعوات  هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    ارئيسة  بتوجيهات من    األمانة،   أعدَّتوباإلضافة إىل ذلك،      -٢٤
 لكي ُتحّسن تبليغ مجيع اجلهات صاحبة املصلحة بالتوصيات املتعلقة مبعاجلة الثغـرات وتلبيـة               )٩( إىل اختاذ إجراءات   أولية

ذ إجـراءات   واتفق املشاركون على أن الدعوات إىل اختـا       . خالل حلقات العمل واجتماعات اخلرباء    احملددة  االحتياجات  
  ملنظمـات دعمـاً لألطـراف، وال سـيما        ميكن أن تشكل أداة مفيدة حلفز عدد كبري من األنشطة اليت تضطلع هبـا ا              

  .البلدان النامية

يف تنفيذ أنشطة يف    باملشاركة  بصورة متزايدة   تعهدت  املنظمات واملؤسسات اليت    تلك  ورحب املشاركون بعمل      -٢٥
وتغطي األنشطة  . )١٠(تقاريرها، ومذكراهتا املفاهيمية وتعهداهتا باختاذ إجراءات     كسه  تعإطار برنامج عمل نريويب، حسبما      

املُتعهد هبا مجيع جماالت العمل التسعة وتشمل تطوير ونشر أدوات لتقييم وتقليل املخاطر املتصلة بالزراعة؛ وتنفيذ املشاريع                 
املنـاخ  للتأثر بتغري   قابلية  الوتدريب الباحثني والعاملني يف جمال      التجريبية املتعلقة باستخدام املوارد اجلينية النباتية؛ وتثقيف        

  .والتكيف معه

وبالنسبة للمرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب، اتفق املشاركون على مواصلة وتعزيـز إشـراك املنظمـات                   -٢٦
ا على القيام باألنشطة اخلاصـة      واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية عن طريق الوسائل املوجودة واإلضافية، وتشجيعه         

 تضطلعوشجع املشاركون اجلهات العاملة يف دعم أعمال التكُيف اليت       .  إجراءات باختاذهبا، مبا يف ذلك يف شكل تعهدات        
عـدة  وشـدد  .  مبا يتحقق من نتـائج    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    هبا األطراف على القيام دورياً بإبالغ       
                                                      

  .http://unfccc.int/4087.php><يف موقع الويب  على هذه الدعوات على أمثلة ميكن االطالع )٩(
 .<http://unfccc.int/3996.php> يف موقع الويب على هذه التعهداتميكن االطالع على أمثلة  )١٠(
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لى احلاجة إىل توسيع إشراك املنظمات لتشمل املنظمات األصغر وتلك النشطة على مستوى اجملتمع احمللـي،                مشاركني ع 
  . عن تعزيز مشاركة املؤسسات التعليميةفضالً

 التساع نطاق عمله عرب القطاعات      وشجع كثري من املشاركني على إشراك القطاع اخلاص بصورة أقوى، نظراً            -٢٧
  األنشطة والنـواتج يف إطـار برنـامج       ن عمل القطاع اخلاص يتسم بقدرة كبرية على تعزيز نطاق            أ واعُترب. واملستويات
  .عمل نريويب

 تنفيذ املزيد من اإلجراءات على الصعيدين الوطين واإلقليمي، اقترح بعض املـشاركني إشـراك               لتحفيزوتوخياً    -٢٨
ليمي كمنظمة األغذية والزراعة، وبرنـامج األمـم        منظمات ومؤسسات لديها مكاتب متثيل على املستويني الوطين واإلق        

، واملنظمـة   الدولية لألمم املتحدة بشأن احلد من الكـوارث  تراتيجيةساالاملتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، و      
  مل نـريويب علـى     واملراكز اإلقليمية املعنية باملناخ، لكي تضطلع بأنشطة حمددة تدعم برنامج ع           ،العاملية لألرصاد اجلوية  

  . هذين املستويني

واتفق املشاركون على أن الدعوات إىل اختاذ إجراءات ستستفيد من املوافقة العامة عليها من جانب األطـراف                   -٢٩
واقترح املشاركون االتفاق على منوذج موحد هلذه       . جلعلها أكثر نفعاً وقابلة العتمادها من جانب املنظمات واملؤسسات        

، مـن إعـدادها دون      اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    رئيسة  بتوجيهات من   كن األمانة،   الدعوات حىت تتم  
وطلب املشاركون إىل األمانة إعداد مناذج للدعوات، مع        . احلاجة إىل التشاور مع اهليئة الفرعية بشأن كل دعوة على حدة          
  . ذه الدعواتهلإىل تقدمي تعليقات وإجراء املزيد من التنقيح مراعاة املناقشات اليت جرت أثناء االجتماع، ودعوة األطراف 

إىل الصيغة املتفـق    هذه الدعوات   ، اقترح املشاركون أن تستند       الدعوات إىل اختاذ إجراءات    نموذجبوفيما يتعلق     -٣٠
  الدعوات ارتباطـاً   وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ترتبط هذه      . ١١-م أ /٢عليها للمواضيع الفرعية الواردة يف مرفق املقرر        

املقدمة من األطـراف    كورقات املعلومات   واملعلومات ذات الصلة،      بتوصيات حلقات العمل واجتماعات اخلرباء     واضحاً
  .إجراءاتالختاذ دعوات البغية حتديد مربرات ومصادر 

من شـأن  والحظوا أن . وأشار بعض املشاركني إىل املناقشات السابقة املتعلقة بإنشاء فريق خرباء معين بالتكُيف            -٣١
هليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        اأن تنظر    ُييّسر تنفيذ برنامج عمل نريويب، واقترحوا         أن وجود فريق من هذا القبيل    

   .يف دورهتا التاسعة والعشرين يف إنشاء هذا الفريقمرة أخرى  والتكنولوجية

   عمل نريويببرنامجنشر نواتج  - جيم

أن النواتج املنبثقة عن وافقت على كانت قد  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةن أشار املشاركون إىل أ  -٣٢
  . ، مبا يف ذلك عن طريق األمانةعلى اجلهات صاحبة املصلحةعلى نطاق واسع ينبغي أن ُتنشر تنفيذ برنامج عمل نريويب 

وتشمل هذه اجلهود نشر املعلومـات عـن        . دواطلعت األمانة املشاركني على ما تبذله من جهود يف هذا الصد            -٣٣
احلالة الراهنة جملاالت العمل، مبا يف ذلك الدروس املستفادة والثغرات واالحتياجات، وذلك عن طريق الوثائق املتنوعـة،                 

ت والتقارير التوليفية وقواعد البيانات ووسائط الربط اإلليكترونيتني، ونشر التوصيات املتعلقة بكيفية التـصدي للثغـرا              
  . واالحتياجات عن طريق تقارير االجتماعات والدعوات إىل اختاذ إجراءات
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وسعياً إىل الوصول إىل جمموعة كبرية من اجلهات صاحبة املصلحة، أعدت األمانة كُتيبات تعرض برنامج العمل                  -٣٤
تنفيـذ  سري  دث املعلومات بشأن    كترونية تزّود املنظمات املشاركة بأح    رز يف تنفيذه، ونشرة إخبارية إل     وتفاصيل التقدم احمل  

  قد وباإلضافة إىل ذلك، فإن غالبية حلقات العمل واجتماعات اخلرباء املعقودة يف إطار برنامج عمل نريويب              . برنامج العمل 
 اخلدمة الصحفية للمعهـد وهي  - )Earth Negotiations Bulletin( نشرة مفاوضات كوكب األرضجرت تغطيتها يف 
  .  لكفالة نشر مناقشاهتا ونتائجها على نطاق واسع-تدامة الدويل للتنمية املس

ورحب املشاركون باجلهود اليت تبذهلا األمانة وأشاروا إىل وجود حاجة إضافية الستغالل املعارف واملعلومـات                 -٣٥
ملعلومـات   أن ورقـة ا    واعُتـرب . الناجتة عن حلقات العمل واجتماعات اخلرباء وعن األنشطة اجلارية على املستوى احمللي           

 نتائج تنفيذ املرحلة األوىل من برنامج       ستدرج فيه  للتقرير املوجز الذي      جيداً األساسية اليت أُِعدت لالجتماع تشكل أساساً     
لهيئـة الفرعيـة     الدورة التاسعة والعشرين ل    حبلول موعد انعقاد  عمل نريويب، وسُتتاح الورقة لألطراف واملنظمات املعنية        

  . ولوجيةللمشورة العلمية والتكن

وتوخياً لتعزيز نشر النواتج خالل املرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب، اقترح املشاركون تعزيز إعداد نـواتج                   -٣٦
  .  الويب اخلاصة بربنامج العملاتتسهل االستفادة منها، وزيادة تعزيز سهولة استعمال صفح

 ستويني الوطين واحمللي، اقترح املشاركون تصنيف على املتوسيع نطاق برنامج عمل نريويب، وخصوصاً     ومن أجل     -٣٧
وشددوا علـى أمهيـة     . املعارف واملعلومات الناجتة عن برنامج العمل وفقاً الحتياجات خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة           

تخصصني يف جمال االتصاالت لوضع استراتيجيات إعالمية تستهدف اجلهات صاحبة املصلحة على املستويات             مباالستعانة  
وباإلضافة إىل ذلك، أبرز كثري من املشاركني احلاجة إىل ترمجة خمتلف نواتج برنامج عمل نـريويب إىل لغـات                   . ختلفةامل

  . من الوصول إىل املزيد من اجلهات صاحبة املصلحة يف جمال التكُيفُتمكِّن أخرى واستخدام وسائل مسعية وبصرية 

وعية والتشجيع على احلوار فيما بني اجلهات صاحبة املصلحة يف جمال            احلاجة إىل تعزيز الت    وأبرز املشاركون أيضاً    -٣٨
االتفاقية املتعلقة التكُيف، مبا يف ذلك عن طريق تطوير موارد معلومات تفاعلية، كالقيام على سبيل املثال بتحديث خالصة           

ويف . ق شبكات التكُيف القائمـة    ، وتعزيز تبادل املعلومات املتعلقة بربنامج عمل نريويب عن طري         )١١(األساليب واألدوات ب
 )١٢(مركز تبادل املعلومات املتعلقة بـتغري املنـاخ        جهود   هذا الصدد، اقُترِح تنسيق أنشطة التوعية مع اجلهود املشاهبة مثل         

يت تسعى   وال ا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     اليت أنشأه  )١٣(فتعلم التكيُ  أو آلية    ، من االتفاقية  ٦املُنشأ يف إطار تنفيذ املادة      
  .  التخطيط للتكيفإىل دعم البلدان يف

                                                      

)١١( <http://unfccc.int/2674.php>.  
)١٢( http://unfccc.int/3514.php><. 

  .<http://www.adaptationlearning.net>توجد نسخة أولية على املوقع  )١٣(
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ملرحلة الثانيـة مـن     يف إدراجها ضمن ا   للنظر  مطروحة  مسائل    - رابعاً
  برنامج عمل نريويب

تنظر كي التالية احملتملة توخياً لتعزيز حتقيق هدف برنامج عمل نريويب ونتائجه املتوقعة، اقترح املشاركون املسائل      -٣٩
  : املرحلة الثانية ضمنإدراجها  يف دورهتا الثامنة والعشرين من أجل  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعيةفيها 

  :، مبا يف ذلك ما يلياملطلوبةاألنشطة   )أ(

  املضي قدماً يف جماالت العمل التسعة واقتراح املزيد من األنشطة؛  ‘١‘
ات اخلرباء يف سياق االتفاقية، والتوصيات اليت       تعزيز تنفيذ التوصيات الناجتة عن حلقات العمل واجتماع         ‘٢‘

  تقدمها جمموعة كبرية من املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية؛
  :إشراك املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص، ويشمل ذلك ما يلي  )ب(
 بغيـة باختاذ إجراءات،   املتعلقة  تعهدات  ال طريق    مواصلة وتعزيز إشراك هذه اجلهات، مبا يف ذلك عن          ‘١‘

  مساعدة األطراف على حتقيق هدف برنامج عمل نريويب والنتائج املتوقعة منه؛
  ؛املتعلقة باختاذ إجراءاتدعوات وتنقيح الاالستمرار، وفقاً آلراء األطراف، يف صياغة   ‘٢‘
متثيل وطنية وإقليمية، الستكشاف تطوير     العمل مع شركاء برنامج عمل نريويب، الذين لديهم مكاتب            ‘٣‘

  أنشطة حمددة لربنامج عمل نريويب على هذين املستويني؛
  :، ويشمل ذلك ما يلياملُنجزةنشر نواتج األنشطة   )ج(
مواصلة تطوير نواتج برنامج عمل نريويب وصفحات الويب اخلاصة به بطريقة يـسهل اسـتخدامها،                 ‘١‘

  ا؛ويشمل ذلك تصنيف النواتج وترمجته
  تعزيز التوعية وتشجيع احلوار فيما بني اجلهات صاحبة املصلحة املعنية بالتكيف؛  ‘٢‘
  . القائمةتعزيز تبادل املعلومات يف إطار برنامج عمل نريويب عن طريق شبكات التكُيف  ‘٣‘

الصلة بالتكُيف  وأشار املشاركون إىل احلاجة إىل تعزيز التكامل بني برنامج عمل نريويب واألنشطة األخرى ذات                 -٤٠
العمـل التعـاوين    املعين ب العامل املخصص   ذلك األعمال املتصلة بالتكُيف يف إطار عمل الفريق         مبا يف   االتفاقية،  يف إطار   

 وتيـسرياً . جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ    ذات الصلة بالتكُيف من     بنود  ال، ويف إطار    الطويل األجل مبوجب االتفاقية   
تكُيف، اقترح بعض املشاركني تزويده، عند الطلب، باملعلومات ذات الصلة أو بالنواتج األخـرى              لعمل جملس صندوق ال   

  . اليت ُيحتمل أن تنشأ عن برنامج عمل نريويب

على النظر يف الـسبل والوسـائل   للمشورة العلمية والتكنولوجية   ع املشاركون رئيسة اهليئة الفرعية      ، شجّ وأخرياً  -٤١
هبدف االستمرار دون انقطاع يف تنفيذ      لهيئة الفرعية   املزيد من األنشطة يف الدورة الثامنة والعشرين ل       الكفيلة بتسريع حتديد    
  .برنامج عمل نريويب

- - - - -  


