
 

(A)   GE.09-71125    111209    111209 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة احلادية والثالثون

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢-٨كوبنهاغن، 
   من جدول األعمال٣البند 

   بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتعلق

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه                
   والتكيف معه

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير املتعلق بالتقدم احملـرز               -١

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر          يف تنفيذ    )١(منذ دورهتا الثالثني  
، وأحاطت علماً بالتقارير املتعلقة حبلقات العمل اليت ُنظمت يف إطار جمـايل             به والتكيف معه  

 تـستعرض      ، وبالورقة التقنية اليت   )٣(، والتنويع االقتصادي  )٢(عمل ختطيط التكيف وممارساته   
، )٤(ما صدر من مؤلفات تتناول التكاليف واملنافع احملتملة للخيـارات املتعلقـة بـالتكيف             

، وبـالوثيقتني   )٥(وبالتقرير التوليفي بشأن دمج وتوسـيع ختطـيط التكيـف وإجراءاتـه           
FCCC/SBSTA/2009/Misc.9/Rev.1و FCCC/SBSTA/2009/Misc.10  ــضمنان ــتني تت  الل

طراف واملنظمات املعنية بشأن اجلهود املبذولـة لتقيـيم تكـاليف           مسامهات مقدمة من األ   
خيارات التكيف ومنافعها، ولرصد وتقييم تنفيذ مشاريع التكيـف وسياسـاته وبراجمـه،                  

  .على التوايل
__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2009/INF.5. 
)٢( FCCC/SBSTA/2009/5. 
)٣( FCCC/SBSTA/2009/7. 
)٤( FCCC/TP/2009/2. 
)٥( FCCC/SBSTA/2009/6. 
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للمشورة العلمية والتكنولوجية باملشاركة املباشـرة لطائفـة        ورحبت اهليئة الفرعية      -٢
وشـجعت اهليئـة    . مهاهتا املقدمة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب      ومبسا )٦(واسعة من املنظمات  

الفرعية هذه املنظمات على مواصلة جهودها يف هذا اجملال وزيادة تعزيزها، عند اإلمكـان،              
 وتقدمي معلومات إىل اهليئة الفرعية عن تنفيذ        )٧(بوسائل تشمل إبداء تعهدات باختاذ إجراءات     

ى حتسني فهمها وتقييمها لتأثريات تغري املناخ وقابليتها        هذه التعهدات، ومساعدة األطراف عل    
  .للتأثر به، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن اإلجراءات والتدابري العملية املتعلقة بالتكيف

وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باألعمال اليت تـضطلع             -٣
 الفرعية، لزيادة تعزيز التوعية بربنامج عمل نـريويب بـني           هبا األمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة     

. اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، وذلك بوسائل تشمل نشر منتجات معرفية سهلة االستخدام
  .وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة مواصلة هذه اجلهود

ل التقنيـة،   والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أمهية حلقة العم          -٤
 للمراكز   بشأن السبل اليت ميكن هبا     ،)٨(املقرر عقدها قبل الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية       

  .والشبكات اإلقليمية اليت تضطلع بأعمال ذات صلة بتغري املناخ أن تتعاون
 وأعادت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تأكيد احلاجة إىل تعزيز الدور            -٥

احلافز لربنامج عمل نريويب وطلبت إىل األمانة مواصلة جهودها الرامية إىل إشـراك طائفـة               
واسعة من املنظمات، مبا فيها تلك اليت تنفذ أنشطة تثقيف وتـدريب وتوعيـة وإجـراءات          

  .متعلقة بالتكيف
رهتا وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل أهنا قد اتفقت، يف دو             -٦

الثامنة والعشرين، على أن تنظر يف دورهتا الثانية والثالثني يف تقرير موجز عن نتائج املرحلـة                
 مـن   ٢٥الثانية من تنفيذ برنامج عمل نريويب، ويف املعلومات األخرى املشار إليها يف الفقرة              

  .، بغية استعراض فعالية برنامج عمل نريويبFCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة 

        

__________ 

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ منظمة حىت ١٦٤بلغ عدد املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب  )٦(
 كـانون   ١١ حىت    منظمة شريكة يف برنامج عمل نريويب      ٤١قُّدم اثنان وتسعون تعهداً باختاذ إجراءات من         )٧(

 .٢٠٠٩ديسمرب /األول
)٨( FCCC/SBSTA/2008/6 ٣٢، الفقرة. 


