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(A)     GE.08-70816    180608    190608 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 

   من جدول األعمال٣البند 
  نامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ بر
  والقابلية للتأثر به والتكيف معه   

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ
  والقابلية للتأثر به والتكيف معه
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

ن تقدم حىت تاريخ انعقاد دورهتا الثامنة       رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مبا أُحرز م          - ١
  .والعشرين يف تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن نواتج األنشطة اليت أجنزت حىت اآلن، مبا يف ذلك حلقات العمل واجتماعـات                    - ٢
  .  مفيداً يف حتقيق هدف برنامج عمل نريويب والنتائج اليت يتوقع أن يسفر عنهااً أولياًاخلرباء، تشكل إسهام

وأكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة اليت ُيضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب هتدف إىل مساعدة مجيع                   - ٣
رية الصغرية النامية، على حتسني فهمها األطراف، وال سيما البلدان النامية، مبا يف ذلك أقل البلدان منواً والدول اجلز

وتقديرها للتأثريات والقابلية للتأثر والتكيف، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية         
 اقتصادية سليمة، مع مراعاة     - الواجب اختاذها لالستجابة لتغري املناخ استناداً إىل أسس علمية وتقنية واجتماعية            

  .١١- م أ/٢ملناخ ودرجة تقلبه حاضراً ومستقبالً وفقاً للمقرر تغري ا

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومات إسبانيا وأستراليا وأملانيا واجلمهورية التشيكية والـسويد               - ٤
يـات  وسويسرا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا وهولندا والوال           

املتحدة األمريكية واليابان، وللمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ملا قدمته من مسامهات من أجل تنفيـذ برنـامج                 
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كما أعربت عن تقديرها حلكومات تايلند وترينيداد وتوباغو ومصر واملكسيك، وملنظمة األمم املتحـدة              . نريويب
إطار برنامج عمل نريويب، وخلرباء ممثلي املنظمات املختصة لألغذية والزراعة، إلسهامها باستضافة أنشطة جرت يف 

  .إلسهامهم بوقتهم وخربهتم يف برنامج العمل

ورحبت اهليئة الفرعية بالتقدم احملرز يف إطار عمل نريويب يف جمال حفز العمل الذي تقوم به منظمـات                    - ٥
تقديرها للمنظمات اليت اختذت، أو أعلنـت  خارج اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وأعربت عن          

وشجعت اهليئة الفرعية املنظمـات علـى مـضاعفة      . عن نيتها اختاذ، إجراءات دعماً هلدف برنامج عمل نريويب        
جهودها لتحقيق هذه الغاية، عن طريق أمور منها تقدمي تعهدات بالعمل إىل األمانة وتزويد اهليئة الفرعية مبعلومات 

  .ئجعما يتحقق من نتا

واتفقت اهليئة الفرعية على القيام، يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ ويف                   - ٦
أوساط املنظمات واملؤسسات واجملتمعات املعنية واخلرباء ذوي الصلة على السواء، بتشجيع النظر يف التوصـيات               

رباء، هبدف االضطالع، على املـستويات الدوليـة        ونداءات العمل الصادرة عن حلقات العمل واجتماعات اخل       
  .واإلقليمية والوطنية ودون اإلقليمية، بأنشطة هتدف إىل معاجلة الثغرات واالحتياجات املعاينة

وبغيـة   ،)١(وقامت اهليئة الفرعية، وفقاً لالستنتاجات اليت توصلت إليها يف دورهتا اخلامسة والعـشرين              - ٧
 األنشطة إلدراجها يف برنامج عمل نريويب، فضالً عن حتديد التوقيت املناسب والطرائق اإلسهام يف حتديد املزيد من

  :املناسبة لذلك، بدراسة ما يلي

تقرير االجتماع غري الرمسي ملمثلي األطراف املعين باستعراض نتائج األنشطة املنجزة يف إطـار                )أ(  
ــن   ــد، م ــانكوك، تايلن ــد يف ب ــذي عق ــريويب، ال ــل ن ــامج عم ــسان٩  إىل٧برن ــل / ني  ٢٠٠٨أبري

(FCCC/SBSTA/2008/5)؛  

ــائق    )ب(   ــواردة يف الوث آراء األطــراف بــشأن األنــشطة اإلضــافية، مبــا يف ذلــك اآلراء ال
FCCC/SBSTA/2008/Misc.3 وAdd.1-2؛  

  ؛)٢(نواتج األنشطة املنجزة حىت تاريخ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية  )ج(  

ملعروضة يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وغريها من             املعلومات ا   )د(  
  املعلومات العلمية اجلديدة؛

  .األنشطة ذات الصلة اليت قامت هبا املؤسسات الدولية واإلقليمية  )ه(  

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٢، الفقرة. 

يرد يف املرفق األول هلذه االستنتاجات عرض عام لنواتج األنشطة املنجزة حىت تاريخ انعقاد الـدورة                 )٢(
 .رين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةالثامنة والعش
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 بتغري املناخ يتضمن أمشـل      وسلَّمت اهليئة الفرعية بأن تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين            - ٨
وأوثق تقييم لتغري املناخ حىت اآلن، واتفقت على استخدام املعلومات الواردة يف ذلك التقرير لدى مواصلة تنفيذ                 

  .برنامج عمل نريويب

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقدم إليها يف كل دورة من دوراهتا، ابتداًء من الـدورة التاسـعة                     - ٩
، تقريراً عن التقدم يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب، مبا يف )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(والعشرين 

  .ذلك ما ُوجِّه من نداءات للعمل، حبيث يتسىن لألطراف املوافقة على أي نداءات للعمل مذكورة يف التقرير

ية، حبلول الدورة التاسعة والعشرين للهيئة وأشارت اهليئة الفرعية إىل أنه سيتاح لألطراف وللمنظمات املعن  - ١٠
الفرعية، تقرير موجز عن املرحلة األوىل من برنامج عمل نريويب، يوحد نتائج تنفيذ برنامج العمل املذكور عـن                  

  .)٣(الفترة املمتدة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية

 عن نتائج املرحلة الثانية من تنفيذ برنامج عمل نريويب وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد تقرير موجز  - ١١
كي تنظر فيه اهليئة    ) ٢٠١٠يونيه  / حزيران - مايو  /أيار(للفترة املمتدة حىت الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية         

  ).٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين(الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني 

 أن نواتج األنشطة اليت أُجنزت حىت دورهتا الثامنة والعـشرين قـد تتـضمن               وأشارت اهليئة الفرعية إىل     - ١٢
  .معلومات مفيدة لألطراف عند النظر يف بنود جدول األعمال ذات الصلة يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ

ة  ولالستنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا اخلامـس            ١١- م أ /٢ووفقاً ملرفق املقرر      - ١٣
، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تقدم يف دورهتا التاسعة والعشرين، ويتوقع أن تقدم يف دورهتا الثالثـة           )٤(والعشرين
 - ، معلومات ومشورة بشأن اجلوانب العلمية والتقنيـة واالجتماعيـة           )٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين (والثالثني  

 كي تنظر فيهـا     ، الناشئة عن تنفيذ عمل نريويب     ،ه والتكيف معه  االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر ب      
اهليئة الفرعية للتنفيذ بعد أن تنظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف التقريرين املوجزين املشار إليهما 

  . أعاله١١ و١٠يف الفقرتني 

العلمية  باجلوانب معلومات ومشورة ذات صلةأية حسب االقتضاء،  ،وميكن للهيئة الفرعية أيضاً أن تقدم  - ١٤
 االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، الناشئة عن تنفيذ برنامج              - والتقنية واالجتماعية   

  : إىل،عمل نريويب

سهام يف  اإلبغية  الطويل األجل مبوجب االتفاقية،     بالعمل التعاوين   الفريق العامل املخصص املعين       )أ(  
  ؛١٣- م أ/١من املقرر ) ج(١املناقشات بشأن تعزيز اإلجراءات املتعلقة بالتكيف على النحو املتصور يف الفقرة 

  .جملس صندوق التكيف، عند الطلب، بغية تيسري عمل صندوق التكيف  )ب(  
                                                      

)٣( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٤ و٢٣، الفقرتان. 

)٤( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٥، الفقرة. 
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نعقاد دورهتا الثالثـة    رئيسية اهليئة الفرعية وقبل ا    تقوم، بتوجيه من    األمانة أن   من  وطلبت اهليئة الفرعية      - ١٥
قبل هذا  املنجزة  األنشطة  نواتج  غري رمسي ملمثلي األطراف واملنظمات واخلرباء للنظر يف         بتنظيم اجتماع   والثالثني،  

املتوقعة لربنامج عمل نريويب املوجزة يف والنواتج  أعاله ١٠التقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة أخذ االجتماع، مع 
األمانة إعداد تقرير عـن هـذا       من  اهليئة الفرعية   طلبت  كما  .  يف احلسبان  ١١- م أ /٢املقرر   من مرفق    ٢الفقرة  

  .موعد انعقاد الدورة الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية يتاح للهيئة الفرعية حبلول ،االجتماع

 غري الرمسي املشار إليه واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا الثالثة والثالثني، يف حصيلة االجتماع           - ١٦
 يف املعلومات العلميـة اجلديـدة     كذلك   أعاله، و  ١١ أعاله، ويف التقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة          ١٥يف الفقرة   

   ذات الصلة اليت قامت هبا املنظمات واملؤسسات، بغية استعراض فعالية برنامج عمل نريويب وتقـدمي تقريـر         األنشطةو
  ) ه(٦وفقاً للفقرة ) ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين( إىل مؤمتر األطراف يف دورهتا السادسة عشرة    عما أسفر عنه من نتائج    

  .١١- م أ/٢من املقرر 

جمموعـة  على بذل اجلهود إلشراك     اهليئة الفرعية،   أن تثابر، بتوجيه من     وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة        - ١٧
القطاع اخلاص يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، احمللية وكيانات  واسعة من املنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات

  .مبا يف ذلك اجلهات الناشطة على املستوى اجملتمعي واجلهات اليت تضطلع بأنشطة تعليم وتدريب وتوعية

وذكّرت اهليئة الفرعية بأهنا اتفقت يف دورهتا السابعة والعشرين على أن تنظر يف دورهتا التاسعة والعشرين   - ١٨
دورهتا موعد انعقاد إىل فريق خرباء، آخذة يف احلسبان حصيلة نظرها يف األنشطة املنجزة حبلول يف احتمال احلاجة 

موعد د يف دورهتا الثامنة والعشرين والتقرير املوجز الذي سيعد حبلول الثامنة والعشرين واألنشطة املقبلة اليت ستحدَّ
  .دورهتا التاسعة والعشرينانعقاد 

قت اهليئة الفرعية على أن تأخذ يف احلسبان، لدى تنفيذ برنامج عمل نريويب، النواتج ذات الـصلة                 واتف  - ١٩
  . املتأتية عن بنود جدول األعمال والعمل الذي يقوم به اخلرباء املعنيون يف إطار االتفاقية

ملؤسسات املـشاركة،   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملنتدى األول جلهات التنسيق التابعة للمنظمات وا            - ٢٠
، وطلبت من األمانـة   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠الذي عقدته رئيسة اهليئة الفرعية يف بايل، إندونيسيا، يف          

تنظيم اجتماعات منتظمة من هذا القبيل مع ممثلي األطراف املهتمة خالل دورات مؤمتر األطراف، بغيـة تقيـيم                  
 دعماً هلدف برنامج عمل نريويب والتشجيع على إقامة حـوار دوري    األنشطة اليت تقوم هبا املنظمات واملؤسسات     

  .بني األطراف واملنظمات واملؤسسات املشاركة

وشجعت اهليئة الفرعية املنظمات واملؤسسات املشاركة يف برنامج عمل نريويب واليت لديها متثيل علـى                 - ٢١
ى املستويني الوطين واإلقليمي دعمـاً هلـدف        املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي على استنباط أنشطة حمددة عل        

كما شجعت اهليئة الفرعية تلك املنظمات واملؤسسات على . برنامج عمل نريويب والنتائج اليت يتوقع أن يسفر عنها
  . كي تنظر فيها،تزويد اهليئة الفرعية مبعلومات عما يتحقق من نتائج

إلقليمية اليت تضطلع بعمل ذي صلة بتغري املناخ تؤدي دوراً وسلَّمت اهليئة الفرعية بأن املراكز والشبكات ا  - ٢٢
هاماً يف زيادة التكيف من خالل دعم التخطيط للتكيف واملمارسات اخلاصـة بـالتكيف، وتطبيـق النمـاذج                  
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واألدوات، وتطوير مشاريع التكيف ودجمها على املستوى اإلقليمي، ومن خالل توفري أشكال أخرى من الـدعم                
  .ناء القدرات وتقاسم املعلوماتالتقين تتصل بب

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، قبل دورهتا الثانية والثالثني وبتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية،                  - ٢٣
بتنظيم حلقة عمل تقنية يشارك فيها ممثلون عن األطراف واملنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية واجملتمعات ذات 

 وتنظر يف الكيفية اليت ميكن هبا للمراكز والشبكات اإلقليمية اليت تضطلع بعمل ذي صلة بـتغري                 الصلة واخلرباء، 
  : املناخ أن تتعاون بغية

إتاحة معلومات عن استخدام خمتلف األساليب واألدوات ملختلف املستخِدمني وبشأن خمتلـف              )أ(  
  أنواع التقييم؛

 خمتلف األساليب واألدوات، مبا يف ذلك التفاصـيل     متكني املستخِدمني من تقاسم املعلومات عن       )ب(  
  املتعلقة بتطبيقها وحدودها وفائدهتا بالنسبة ملختلف أنواع املهام واملستخِدمني؛

تسهيل احلوار بني املستخِدمني ومستنبطي األساليب واألدوات للتشجيع على تطـوير وتطبيـق            )ج(  
  حة؛أساليب وأدوات أكثر انقياداً للطلب وألصحاب املصل

متكني املستخِدمني من تبادل املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة يف جمال احلـصول علـى                )د(  
  البيانات وتطبيقها؛

التشجيع على قيام حوار بني موفري البيانات ومستخِدميها بغية متكني موفري البيانات من تلبية              )ه(  
  احتياجات خمتلف املستخِدمني على حنو أفضل؛

  ارسات اجليدة والدروس املستخلصة يف جمال تطوير وتطبيق األساليب واألدوات؛نشر املم  )و(  

توفري معلومات عن املتاح من النماذج والسيناريوهات واإلسقاطات املصغرة املقيـاس املتعلقـة        )ز(  
  باملناخ، مبا يف ذلك عن تطبيقها وحدودها وفائدهتا بالنسبة ملختلف األغراض واملناطق اجلغرافية؛

رجع بني مستخِدمي وموفري النماذج والسيناريوهات واإلسقاطات املناخية املـصغرة          تسهيل ال   )ح(  
  املقياس بغية زيادة تطوير النماذج والسيناريوهات املناخية اإلقليمية وحتسني إمكانية استخدامها؛

 أعـاله،  ٢٣ الفقرة وطلبت اهليئة الفرعية كذلك من األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل املشار إليها يف   - ٢٤
  .يتاح حبلول موعد انعقاد دورهتا الثالثة والثالثني

ورحبت اهليئة الفرعية بنشر النواتج النامجة عن تنفيذ برنامج عمل نريويب على نطاق واسـع يف أوسـاط                    - ٢٥
تعمال أصحاب املصلحة ذوي الصلة وطلبت من األمانة، أن تواصل، بالتشاور مع األطراف، وضع نواتج سهلة االس               

وأشكال ميسَّرة لنشر هذه النواتج، وتعزيز املوقع الشبكي لربنامج عمل نريويب، والقيام مبزيد من األنشطة اهلادفة إىل                
  .الوصول إىل العاملني يف جمال التكيف على املستويني الوطين ودون الوطين، وخباصة يف البلدان النامية
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لتوعية واإلرشاد وتعزيز احلوار وتبادل املعلومات ذات الـصلة         واتفقت اهليئة الفرعية على زيادة أنشطة ا        - ٢٦
. بربنامج عمل نريويب بني أصحاب املصلحة املعنيني بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به وأنشطة التكيف معـه                

، وشجعت على كما اتفقت اهليئة الفرعية على تعزيز الشبكات القائمة يف جمال التأثريات والقابلية للتأثر والتكيف     
وشجعت اهليئة الفرعية أيضاً الشبكات املنشأة اليت ال تركز اهتمامها على تغري املناخ على  . إنشاء شبكات جديدة  

  .أن تنظر، يف إطار عملها، يف تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، حسب االقتضاء

  اضيعية لربنامج عمل نـريويب، كمـا هـي واردة يف مرفـق     واتفقت اهليئة الفرعية على أن اجملاالت املو        - ٢٧
، مع مواضيعها الفرعية العملية املنحى وجماالت العمل التسعة احملـددة يف دورهتـا اخلامـسة                ١١- م أ /٢املقرر  

واتفقـت اهليئـة    . والعشرين، ينبغي أن تشكل األساس لالضطالع بأنشطة إضافية يف إطار برنامج عمل نريويب            
  .)٥(واصلة تنفيذ برنامج عمل نريويب من خالل تنفيذ األنشطة الواردة يف هذه االستنتاجاتالفرعية على م

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن تنفيذ برنامج عمل نريويب يف الفترة املمتدة حىت الدورة الثالثة والـثالثني                   - ٢٨
، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨نية الرئيسية لفترة السنتني  للهيئة الفرعية ال ميكن أن تغطيه بصورة كاملة املوارد املتاحة من امليزا           

  .وإىل أنه يلزم توفري أموال إضافية هلذا العمل بالنظر إىل أن التنفيذ سيكون مرهوناً بتوفر املوارد هلذا الغرض

وحثت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وسائر األطراف القادرة على توفري الدعم   - ٢٩
  . لتنفيذ برنامج عمل نريويب على القيام بذلكاملايل 

  األساليب واألدوات
حتقيق تقدم بشأن هتدف إىل يف جمال األساليب واألدوات أن األنشطة املضطلع هبا أكدت اهليئة الفرعية   - ٣٠

التشجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات لتقييم اآلثـار والقابليـة            "`١`)أ(املوضوعني الفرعيني   
، مثل التقييمات السريعة والنهج التصاعدية الشاملة، مبا يف ذلك ما ينطبـق منـها علـى التنميـة                   للتأثر

 التشجيع على استحداث ونشر طرائق وأدوات التقييم وحتسني ختطـيط التكيـف             `١`)ب(، و "املستدامة
  ".وتدابريه وإجراءاته، واإلدماج يف التنمية املستدامة

   `١`)أ(الفـرعيني   مانة أن تدرج النظر يف املسائل ذات الـصلة بالبنـدين            اهليئة الفرعية من األ   وطلبت    - ٣١
  .  أعاله٢٣ يف حلقة العمل التقنية املشار إليها يف الفقرة `١`)ب(و

 - مـايو   /أيار(دورهتا الثانية والثالثني    موعد انعقاد   حبلول   ،تقوممن األمانة أن    أيضاً  وطلبت اهليئة الفرعية      - ٣٢
نسخة سهلة االسـتعمال    بوضع  بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات والشبكات ذات الصلة،         و ٢٠١٠يونيه  /حزيران

من خالصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أساليب وأدوات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابليـة      
  .)٦(للتأثر به والتكيف معه

                                                      

يرد يف املرفق الثاين هلذه االستناجات عرض عام لألنشطة اليت سُيضطلع هبا ولنواتج املرحلة الثانية من                 )٥(
  .برنامج عمل نريويب

)٦( <http://unfccc.int/2674.php>. 
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  وعمليات املراقبةالبيانات 

إىل حتقيـق   وعمليات املراقبة هتدف    يف جمال البيانات    املضطلع هبا   فرعية أن تنفيذ األنشطة     أكدت اهليئة ال    - ٣٣
حتسني مجع بيانات املراقبة واملعلومات األخرى ذات الـصلة باملنـاخ احلـايل              "`٢`)أ(تقدم بشأن البند الفرعي     

ول إليها واستخدامها، والعمل علـى      وتأثرياته، وحتسني إدارة هذه البيانات واملعلومات وتبادهلا والوص       والتارخيي  
  ".زيادة حتسني عمليات املراقبة، مبا يف ذلك رصد إمكانية تغري املناخ

 يف حلقة العمل `٢`)أ(من األمانة أن تدرج املسائل ذات الصلة بالبند الفرعي    كذلك  وطلبت اهليئة الفرعية      - ٣٤
ة على توفري وصالت على املوقع الشبكي التفاقية األمم         كما شجعت األمان  .  أعاله ٢٣التقنية املشار إليها يف الفقرة      

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تتيح االطالع على اجلهود املبذولة لتحديد البيانات األرضية واجلويـة والبحريـة               
لـك املعلومـات    والبيانات واملعلومات املتاحة املتعلقة باملناخ والبيانات واملعلومات غري املتعلقة باملناخ، مبـا يف ذ             

  .احلصول عليهاإمكانية وتطبيقها وإتاحة ووصفها  االقتصادية والبيانات عن تأثريات تغري املناخ، - االجتماعية 

  والسيناريوهات املتعلقة باملناخ وتصغري مقياسهاوضع النماذج 

ملتعلقـة باملنـاخ    والسيناريوهات ا أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال وضع النماذج              - ٣٥
التشجيع على إجياد معلومات وبيانات عن       "`٣`)أ(هتدف إىل حتقيق تقدم بشأن اهلدف الفرعي        وتصغري مقياسها   

  ".تغري املناخ املتوقع، وعلى الوصول إليها واستخدامها

أن وضـع  حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة بـش   يف  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملناقشات اليت جرت          - ٣٦
والـسيناريوهات   وسلَّمت مبا يتسم به وضع النماذج        .والسيناريوهات املتعلقة باملناخ وتصغري مقياسها    النماذج  

وطلبت من األمانة أن تدرج النظر يف املـسائل         من أمهية،   على الصعيد اإلقليمي    املتعلقة باملناخ وتصغري مقياسها     
  . أعاله٢٣ التقنية املشار إليها يف الفقرة  يف حلقة العمل`٣`)أ(ذات الصلة بالبند الفرعي 

وشجعت اهليئة الفرعية الفرقة العاملة املعنية بدعم البيانات والسيناريوهات ألغراض حتليل األثر واملنـاخ     - ٣٧
وتقاسم املعلومات  والتوعية  والتابعة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ على تعزيز عملها يف جمال اإلرشاد              

أن وضع سيناريوهات جديدة بغية زيادة الوعي لدى األطراف بشأن األساليب اليت ميكن هبا استخدام هـذه                 بش
  .السيناريوهات إلجراء عمليات تقييم للتأثريات والقابلية للتأثر والتكيف

  املخاطر والظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ

إىل املتصلة باملناخ هتدف املتطرفة ال املخاطر والظواهر أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جم     - ٣٨
التشجيع على تفهم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه والـتغريات             "`٤`)أ(حتقيق تقدم بشأن البند الفرعي      

  ".ةاملناخية حاضراً ومستقبالً والظواهر املناخية املتطرفة، وما يترب على ذلك من آثار يف التنمية املستدام

االجتاهات بإعداد ورقة تقنية عن قبل دورهتا التاسعة والعشرين، أن تقوم، وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة   - ٣٩
علـى التنميـة    حيث آثارهـا     االقتصادية للمخاطر والظواهر املتطرفة املتصلة باملناخ من         - املادية واالجتماعية   
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 البلدان النامية تأثراً، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية املستدامة، مع إيالء االهتمام بوجه خاص إىل أكثر  
وينبغي أن تتضمن الورقة إسهامات من خرباء يف جمال علم املخاطر املتصلة باملناخ وخرباء يف جمال . الصغرية النامية

مفيداً حللقة ُمدخالً كن أن توفر وأحملت اهليئة الفرعية إىل أن هذه الورقة مي. إدارة الكوارث والتأمني وإعادة التأمني
العمل املعنية باستراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسم املخاطر وحتويلها مثل التأمني، اليت 
  ستعقد خالل الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل مبوجـب االتفاقيـة                 

  ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(

   االقتصادية- املعلومات االجتماعية 

 االقتصادية هتدف إىل حتقيق     - أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال املعلومات االجتماعية              - ٤٠
قتصادية لتغري املناخ،  اال- التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية   "`٥`)أ(تقدم بشأن البند الفرعي     

  ". االقتصادية يف عمليات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به- وحتسني إدماج املعلومات االجتماعية 

ورقة تقنية تستعرض فيها بإعداد ، قبل دورهتا احلادية والثالثني، تقوموطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن      - ٤١
  .  التكاليف واملنافع احملتملة للخيارات املتعلقة بالتكيفتتناولمؤلفات ما صدر من 

  / أيلـول  ١٨إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقـصاه          املعنية  ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات        - ٤٢
ارات ، معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا، مبا يف ذلك الطرق اليت تستخدمها، لتقييم تكاليف ومنافع اخلي٢٠٠٩سبتمرب 

  .واالحتياجاتوالثغرات املتعلقة بالتكيف، فضالً عن آرائها بشأن الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة 

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متنوعات تتاح للهيئة الفرعية حبلول موعـد                   - ٤٣
 وإعداد تقرير توليفي استناداً إىل      )٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  -   نوفمرب/تشرين الثاين (انعقاد دورهتا احلادية والثالثني     

  .تلك املسامهات وإىل غريها من املصادر ذات الصلة، يتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا الثانية والثالثني

حلقة عمل حول بتنظيم ، بتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية، تقوموطلبت اهليئة الفرعية أيضاً من األمانة أن   - ٤٤
وينبغي أن تعقد حلقة العمل قبل الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية . تكاليف ومنافع اخليارات املتعلقة بالتكيف

وينبغي أن يكون هدفها تيسري     . وأن تضم ممثلني عن األطراف واملنظمات واجملتمعات ذات الصلة واخلرباء املعنيني          
املشار التوليفي  التكيف املناسبة وتفادي سوء التكيف، مع أخذ وثيقة املتنوعات والتقرير           حتديد ممارسات وتدابري    

  . أعاله يف احلسبان٤٣ا يف الفقرة مإليه

كما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل هذه، يتاح حبلول موعد انعقاد الدورة                   - ٤٥
  .الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية

   املتبعة بشأنهطيط التكيف، واملمارساتخت

املتبعة بشأنه هتدف إىل ختطيط التكيف واملمارسات أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال    - ٤٦
مجع وحتليل ونشر املعلومات عن إجراءات وتدابري التكيف العملية    "،  `٢`)ب(حتقيق تقدم بشأن البندين الفرعيني      
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األجل والطويلة األجل، واملعارف    القصرية  ية، مبا يف ذلك مشاريع التكيف، واستراتيجيات التكيف         السابقة واحلال 
تـصة  تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمـات املخ  "`٤`)ب(احمللية ومعارف السكان األصليني و  

  ".ملصلحةالقرارات واجلهات األخرى صاحبة اومتخذي دين وأوساط األعمال واجملتمع امل

 ورقة تقنية عن    ، حبلول موعد انعقاد دورهتا التاسعة والعشرين      ،وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعد        - ٤٧
دمج املمارسات واألدوات والنظم املتعلقة بتقدير وإدارة املخاطر املناخية واستراتيجيات احلد من الكوارث، على              

  .ت والربامج الوطنيةو، يف السياساغالنحو الوارد يف إطار عمل هيو

حلقة عمـل تقنيـة   بتنظيم ، بتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية، تقومكما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن       - ٤٨
حول دمج املمارسات واألدوات والنظم املتعلقة بتقدير وإدارة املخاطر املناخية واستراتيجيات احلد من الكوارث يف               

) ٢٠٠٩يونيه /حزيران(ينبغي أن تعقد حلقة العمل قبل الدورة الثالثني للهيئة الفرعية       و. السياسات والربامج الوطنية  
وأن تضم ممثلني عن األطراف واملنظمات ذات الصلة واخلرباء املختصني هبدف تسهيل حتديد أمثلة ناجحـة علـى                  

  .استخدام مثل هذه األدوات ودمج مثل هذه املمارسات يف السياسات والربامج الوطنية

وطلبت اهليئة الفرعية كذلك من األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل هذه، يتاح حبلول موعـد انعقـاد               - ٤٩
  . للهيئة الفرعيةاحلادية والثالثنيالدورة 

  / آذار ٢٠ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل أن توايف األمانة، يف موعـد أقـصاه                  - ٥٠
  :، مبا يلي٢٠٠٩مارس 

الـصعيد  هج املتبعة يف دمج وتوسيع ختطيط التكيف وإجراءات التكيف على           اء ومعلومات عن النُ   آر  )أ(  
  الوطين ودون الوطين واجملتمعي واحمللي، مبا يف ذلك زيادة التكيف احمللي واجملتمعي، وعن اخلربات القائمة يف هذا اجملال؛

واالحتياجات واحلواجز واملعوقات   ت  والثغراآراء بشأن الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة         )ب(  
  .القائمة يف جمال التكيف، مبا يف ذلك تنفيذ مشاريع التكيف

الـدورة  موعد انعقاد   وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متنوعات تتاح حبلول                - ٥١
سامهات وإىل غريها من املصادر ذات الصلة، مبا يف ذلك الثالثني للهيئة الفرعية، وإعداد تقرير توليفي استناداً إىل هذه امل
  . وذلك حبلول الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية،اخلربات املكتسبة خالل برنامج العمل الوطين املتعلق بالتكيف

ة عمل تقنية حلقبتنظيم ، بتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية، تقوموطلبت اهليئة الفرعية أيضاً من األمانة أن   - ٥٢
للنظر يف كيفية التقدم يف دمج خمتلف النهج املتبعة يف ختطيط التكيف، مبا يف ذلك زيادة التكيف على املـستويني                    

وينبغي أن تعقد حلقة العمل قبل الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية وأن تضم مسؤولني عن               . احمللي واجملتمعي 
وينبغي أن يكون هدفها اختاذ قرارات مـستنرية        . الصلة واخلرباء املختصني  األطراف واملنظمات واجملتمعات ذات     

بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية املتكاملة على خمتلف املستويات وملختلف القطاعات وسبل العيش، مـع               
  .احلسبان يف ٥١املشار إليهما يف الفقرة التوليفي والتقرير املتنوعات أخذ وثيقة 
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من األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل هذه، يتاح حبلول موعـد انعقـاد         كذلك  ئة الفرعية   وطلبت اهلي   - ٥٣
  . للهيئة الفرعيةالثانية والثالثنيالدورة 

 ١٨كما دعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعـد أقـصاه                    - ٥٤
بذولة لرصد وتقييم تنفيذ مشاريع وسياسات وبـرامج التكيـف          ، معلومات عن اجلهود امل    ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

، فضالً عن آراء بشأن الدروس املستخلصة واملمارسـات  املنجزةوتكاليف وفعالية املشاريع والسياسات والربامج     
  .اجليدة والثغرات واالحتياجات

تتاح حبلول موعد انعقاد الدورة وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متنوعات   - ٥٥
ستناداً إىل هذه املسامهات وإىل غريها اكما طلبت من األمانة إعداد تقرير توليفي . احلادية والثالثني للهيئة الفرعية

 بغيـة تيـسري وضـع       ،من املصادر ذات الصلة، يتاح حبلول موعد انعقاد الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية            
  .تنفيذ مشاريع وسياسات وبرامج التكيفمؤشرات لتقييم 

الوصلة البينية  بتعزيز  ، حبلول موعد انعقاد دورهتا الثالثني،       تقومالفرعية من األمانة أن     اهليئة  كما طلبت     - ٥٦
تاحة اجملال للحصول على معلومات عن ممارسات تكيف        إمبمارسات التكيف، بغية    واملتعلقة  القائمة على الشبكة    

قائمني بالتكيف من تقاسم املعلومات واخلربات بشأن خمتلف تدابري التكيف، ونشر املمارسـات       حمددة، ومتكني ال  
  .اجليدة والدروس املستخلصة يف تنفيذ ورصد وتقييم املمارسات يف جمال التكيف

  البحوث

الفرعي تقدم بشأن البند    حتقيق  أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال البحوث هتدف إىل               - ٥٧
تشجيع البحوث بشأن خيارات التكيف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية، واملمارسـات             "،`٣`)ب(

مـن مـشاريع    اخلاصة بالتكيف، وال سيما معاجلة أولويات التكيف احملددة واالعتماد على الدروس املـستفادة              
  ".واستراتيجيات التكيف الراهنة

إيالء اعتبار أكرب للتكيف يف احلوارات املقبلة اليت ستجري بني األطراف واهليئات            وشجعت اهليئة الفرعية على       - ٥٨
وأشارت اهليئة الفرعية إىل االحتياجات اخلاصة بالبحوث اليت مت حتديدها          . قليمية والدولية املعنية بالبحوث   اإلوالربامج  

نوع من البحوث إىل إبالغ اهليئـة الفرعيـة    ودعت اهليئات والربامج املعنية هبذا ال      FCCC/SBTA/2007/12يف الوثيقة   
  .بأنشطتها، مبا يف ذلك خالل احلوار اخلاص بالبحوث الذي سيجري يف دورتيها الثالثني والثانية والثالثني

وشجعت اهليئة الفرعية املؤسسات املختصة على مواصلة البحوث املتعلقة برسم خريطة للقابلية للتأثر بغية   - ٥٩
رتبطة بتغري املناخ يف اجملاالت الرئيسية، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية الربية والبحرية، يف ضوء               حتليل التأثريات امل  

  .املؤشرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية

  تكنولوجيات التكيف

حتقيق تقدم بشأن   أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال تكنولوجيات التكيف هتدف إىل                - ٦٠
تشجيع البحوث يف شأن خيارات التكيف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدرايـة            "،`٣`)ب(وضوع الفرعي   امل
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الفنية، واملمارسات اخلاصة بالتكيف، وال سيما معاجلة أولويات تكيف حمددة واالعتماد على الدروس املستفادة              
  ".من مشاريع واستراتيجيات التكيف الراهنة

بالعمل الذي اضطلع به يف السابق فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا بـشأن              ونّوهت اهليئة الفرعية      - ٦١
تكنولوجيات التكيف، وطلبت من الفريق أن يأخذ يف احلسبان النتائج اليت متخض عنها برنامج عمل نريويب حىت                 

  ة من برنـامج عملـه      لصلانعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية، كي ينظر فيها يف إطار اجلوانب ذات ا             
  .٢٠٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة 

  التنويع االقتصادي

حتقيق تقدم بـشأن    يف جمال التنويع االقتصادي هتدف إىل       املضطلع هبا   أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة        - ٦٢
حتسني فهم وتطوير ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات، مبا يف ذلك مـن أجـل              "،  `٥`)ب(املوضوع الفرعي   

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

  / آذار ٢٠ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل موافاة األمانـة، يف موعـد أقـصاه                  - ٦٣
، مبعلومات إضافية عن أمثلة التدبري واملنهجيات واألدوات لزيادة املرونة االقتصادية والتقليل مـن              ٢٠٠٩مارس  

هذه جتميع  وطلبت من األمانة    . االعتماد على القطاعات السريعة التأثر، مبا يف ذلك عن طريق التنويع االقتصادي           
  .لول موعد انعقاد دورهتا الثالثنياملسامهات يف وثيقة متنوعات تتاح للهيئة الفرعية حب

بتنظيم ، قبل دورهتا الثالثني وبتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية،          تقوموطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن         - ٦٤
حلقة عمل تقنية حول زيادة املرونة االقتصادية جتاه تغري املناخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتـصادية        

ثر، مبا يف ذلك عن طريق التنويع االقتصادي، مبشاركة ممثلني عن األطراف ودوائر األعمال واجملتمعات السريعة التأ
وينبغي أن تعقد حلقة العمل هبدف حتسني فهم وتطوير ونشر التـدابري واملنـهجيات واألدوات               . احمللية واخلرباء 

  :تماعية، وأن تأخذ يف احلسبانالكفيلة بزيادة املرونة االقتصادية، مبا يف ذلك فهم اجلوانب االج

هذه املسألة والتقريـر    بشأن   )٨( واملنظمات املختصة  )٧(سهامات السابقة اليت قدمتها األطراف    اإل  )أ(  
  ؛)٩(التوليفي املتعلق هبا

  . أعاله٦٣اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة   )ب(  

الـدورة   هذه، يتاح حبلول موعد انعقـاد    وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل           - ٦٥
  . للهيئة الفرعيةاحلادية والثالثني

                                                      

)٧( FCCC/SBSTA/2007/Misc.15و Add.1. 

)٨( FCCC/SBSTA/2007/Misc.16. 

)٩( FCCC/SBSTA/2007/14.  
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  املرفق األول
انعقاد الـدورة الثامنـة     واتج األنشطة املنجزة حىت تاريخ      عرض عام لن  

  والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار برنامج 
  خ والقابلية للتأثر به والتكيف معهعمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنا   
  النواتج  األنشطة  جمال العمل

  تقاسم املعلومات  ▪   األساليب واألدوات-١
مارس / آذار ٥-٤اجتماع خرباء،     ▪

   ، مكسيكو، املكسيك٢٠٠٨

  معلومات عن طرق وأدوات تقدير التأثري و التأثر والتكيف  ▪
  معلومات مقدمة من األطراف  -

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.12و Add.1(  
  معلومات مقدمة من املنظمات املعنية  -

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.13(  
توليف املعلومات واآلراء بشأن الطرق واألدوات، املقدمة   ▪

  من األطراف واملنظمات املعنية
(FCCC/SBSTA/2007/8)  

  (FCCC/SBSTA/2008/3)تقرير عن اجتماع اخلرباء   ▪
  تقاسم املعلومات  ▪   البيانات وعمليات املراقبة-٢

مارس / آذار ٧-٦اجتماع خرباء،     ▪
  ، مكسيكو، املكسيك٢٠٠٨

العمل الذي ميكن أن يسهم يف حتسني تفهم املناخ احلـايل             ▪
  والتارخيي وتأثرياته

معلومات مقدمة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة          -
والدول األعضاء فيها ومنظمـات أخـرى معنيـة         

(FCCC/SBSTA/2007/Misc.23)  
  (FCCC/SBSTA/2008/3)تقرير عن اجتماع اخلرباء   ▪

وضع النماذج والسيناريوهات    -٣
  املناخية وتصغري مقياسها

  تقاسم املعلومات  ▪
 ٧حلقة عمل أثنـاء الـدورة،         ▪

، بـون،   ٢٠٠٨يونيـه   /حزيران
  أملانيا

  طرق اإلسهام يف منذجة املناخ وختفيف آثاره  ▪
معلومات من املنظمات املعنية   -

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.24و Add.1(  

املخاطر والظواهر الطبيعيـة      -٤
  املتطرفة املتصلة باملناخ

  تقاسم املعلومات  ▪
 / حزيـران  ٢٠-١٨حلقة عمل،     ▪

  ، القاهرة، مصر٢٠٠٨يونيه 

الربامج واألنشطة واآلراء ذات الصلة بالقـضايا املتعلقـة           ▪
  ملناخباملخاطر والظواهر الطبيعية املتطرفة املتصلة با

  معلومات مقدمة من األطراف  -
)FCCC/SBSTA/2007/Misc.4و Add.1-2(  

  معلومات مقدمة من املنظمات املعنية  -
)FCCC/SBSTA/2007/Misc.5(  

  )FCCC/SBSTA/2007/7(تقرير عن حلقة العمل   ▪
 -املعلومــات االجتماعيــة   -٥

  االقتصادية
  تقاسم املعلومات  ▪
 / آذار ١٢-١٠اجتماع خـرباء،      ▪

ــا ــورت أوف ٢٠٠٨رس م ، ب
  سبني، ترينيداد وتوباغو

   االقتصادية-معلومات وآراء بشأن املعلومات االجتماعية   ▪
  معلومات مقدمة من األطراف  -

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.21و Add.1(  
  من املنظمات املعنيةمقدمة معلومات   -

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.22(  
  )FCCC/SBSTA/2008/2(اجتماع اخلرباء تقرير عن   ▪

ختطيط التكيف، واملمارسات     -٦
  املتبعة بشأنه

  تقاسم املعلومات  ▪
 / أيلـول  ١٢-١٠حلقة عمل،     ▪

  ، روما، إيطاليا ٢٠٠٧سبتمرب 

معلومات عن هنج واسـتراتيجيات التكيـف وممارسـاته           ▪
وتكنولوجياته على الصعد اإلقليمـي والـوطين واحمللـي         
ــربات    ــن اخل ــذلك ع ــة، وك ــات خمتلف يف قطاع

  الحتياجات والشواغلوا
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   من األطرافمقدمةمعلومات   -
)FCCC/SBSTA/2007/Misc.10و Add.1(  

   من املنظمات املعنيةمقدمةمعلومات   -
)FCCC/SBSTA/2007/Misc.11(  

اآلراء املتعلقـة بـالتخطيط     عرض توليفي للمعلومـات و      ▪
للتكيف وممارساته املقدمة من األطراف واملنظمـات ذات 

  )FCCC/SBSTA/2007/9(الصلة 
عمال فريق اخلـرباء    أعرض توليفي للنتائج املستخلصة من        ▪

املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستـشاري املعـين          
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف          
املرفق األول لالتفاقيـة وفريـق اخلـرباء املعـين بنقـل            

ارسـات التكيـف    التكنولوجيا، مما له صلة بتخطيط ومم     
)FCCC/SBSTA/2007/10(  
  )FCCC/SBSTA/2007/15(تقرير عن حلقة العمل   ▪
وصلة بينية على الويب توفر معلومات عـن املمارسـات            ▪

القائمة يف جمال التكيف واالستراتيجيات احمللية املـساعدة        
  )http://unfccc.int/4363(على التكيف 

في للبحوث اجلارية واملزمع إجراؤها يف جمـال        عرض تولي   ▪  تقاسم املعلومات  ▪  البحوث  -٧
التكيف، فضالً عن احتياجات البحث يف جمـال التكيـف    

)FCCC/SBSTA/2007/12(  
  تقاسم املعلومات  ▪  تكنولوجيات التكيف  -٨

أبريـل  / نيسان ٥اجتماع خرباء،     ▪
  ، بانكوك، تايلند٢٠٠٧

  معلومات عن تكنولوجيات التكيف  ▪
اف واملنظمـات ذات  معلومات مقدمة من األطـر     - 

الصلة كجزء من املعلومـات املتعلقـة بتخطـيط         
  وممارسات التكيف

تقرير توليفي لتكنولوجيات التكيف احملـددة يف التقـارير           ▪
ــة     ــات املعني ــراف واملنظم ــن األط ــواردة م ال

)FCCC/SBSTA/2007/6(  
  )FCCC/SBSTA/2008/4(تقرير عن حلقة العمل   ▪

  معلومات عن التنويع االقتصادي  ▪  املعلوماتتقاسم   ▪  التنويع االقتصادي  -٩
  معلومات مقدمة من األطراف  -

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.15و Add.1(  
  معلومات مقدمة من املنظمات ذات الصلة  -

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.16(  
تقرير توليفي عن معلومات بشأن التنويع االقتصادي قدمتها          ▪

  )FCCC/SBSTA/2007/14(األطراف واملنظمات املختصة 
تبادل اآلراء بشأن إنشاء فريـق        ▪  

  خرباء ُيعىن بالتكيف 
آراء بشأن احلاجة احملتملة إىل إنشاء فريق خرباء، ودوره يف   ▪

  تنفيذ وزيادة تطوير برنامج عمل نريويب
  معلومات مقدمة من األطراف  -

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.25و Corr.1(  
آراء بشأن االضطالع بأنشطة إضافية يف إطـار برنـامج            ▪ ة تبادل اآلراء بشأن أنشطة إضافي  ▪  

  عمل نريويب
  معلومات مقدمة من األطراف  -

)FCCC/SBSTA/2008/Misc.3و Add.1-2(  



  

  

F
C

C
C

/S
B

S
T

A
/2008/L

.13/R
ev.1 

P
age 14 

  املرفق الثاين
  عرض عام لألنشطة اليت سُيضطلع هبا وللنواتج املتوقعة من املرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب

Year 2008 2009 2010 
 Session Before/by 29 Before/by 30 Before/by 31 Before/by 32 Before/by 33 
 Focus area Activities Outputs Activities Outputs Activities Outputs Activities Outputs Activities Outputs 

 Engagement of   
 organizations,   
 dissemination of  
 outcomesa 

 - Dialogue 
between  
   focal points and  
   Parties 

       - Dialogue between  
   focal points and  
   Parties 

     - Dialogue between  
   focal points and  
   Parties 

 Methods and tools              - User-friendly  
   UNFCCC  
   Compendium 

  

 Data and  
 observations 

            
 

  

 Climate modelling,  
 scenarios and  
 downscaling 

   - Report on the in- 
  session workshopb 

        

 - Technical  
   workshop on  
   promoting the role  
   of regional centres 
   and networks 

 
  

 - Report on the  
  workshop 

 Climate related  
 risks and extreme  
 events 

   - Technical paper  
   

              

 Socio-economic  
 information 

       - Technical paper   
 - Submissions by 
   18 September  
   2009 

 - Miscellaneous     
   document 

 - Technical   
   workshop on 
   costs and benefits 
   of adaptation  
   options 

 - Synthesis report    

  

 - Report on the  
   workshop 

 Adaptation  
 planning and  
 practices 

   - Technical paper   - Submissions by 
   20 March 2009  
 - Technical  
   workshop on  
   integration of risk  
   management  

 - Miscellaneous     
   document 
 - Enhanced web- 
   based interface on   
   adaptation 
   practices 

 - Technical  
   workshop on  
   integration on  
   approaches 
 - Submissions by 
   18 September  
   2009 

 - Synthesis report  
 - Miscellaneous     
   document 
 - Report on the  
   workshop 

   - Report on the  
   workshop 
 - Synthesis report 

    

 Research      - Research dialogue          - Research dialogue         

 Technology for   
 adaptation 

                    

 Economic   
 diversification 

     - Submission by  
   20 March 2009 
 - Technical  
   workshop on  
   increasing  
   economic   
   resilience 

 - Miscellaneous     
   document 

   - Report on the  
   workshop 

        

 Generala    - Progress report   
 - Summary report   
   of the first phaseb 

 - Report on lessons  
   learned in  
   involving  
   expertsc 

   - Progress report    - Progress report    - Progress report  - Informal meeting  
   of representatives  
   of Parties 

 - Summary report  
   of the second  
   phase 
 - Report on the  
   informal meeting 

a Cross-cutting areas of work. b Mandated by SBSTA 25. c Mandated by SBSTA 27.       

--
--

- 


