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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
  والثالثونلثالثةالدورة ا

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
 من جدول األعمال) أ(٧البند 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨قرتني املسائل املتعلقة بالف
 ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني     

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر     

  مشروع منقح الستنتاجات مقترحة من الرئيس    
على مواصلة النظر يف هذه املـسألة يف        ) الفرعيةاهليئة  (اهليئة الفرعية للتنفيذ    وافقت    -١

دورهتا الرابعة والثالثني باالستناد إىل نص مشروع املقرر املرفق بالتقرير عن الـدورة الثانيـة    
مع مراعاة أي مقررات اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة، بغية             ،)١(والثالثني

ووافقت أيضاً على اإلجراءات املؤقتـة      . طرافالتوصية مبشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األ      
  .  أدناه٩ إىل ٢الواردة يف الفقرات من 

  اآلثار الضارة لتغري املناخ    
على أمهية إشراك جمموعة كبرية من أصـحاب املـصلحة يف           أكدت اهليئة الفرعية      -٢

منهم التخطيط واإلعداد إلجراءات التكيف وتنفيذها، حسب االقتضاء، وال سيما املسؤولني           
عن اختاذ القرارات املتعلقة بعمليات االستثمار والتخطيط يف خمتلف القطاعات ذات الصلة يف             

  .البلدان النامية، وباألخص يف أقل البلدان منواً ويف الدول اجلزرية النامية الصغرية
__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10املرفق الرابع ،. 
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بغيـة   )٢(وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة تعزيز الوصلة البينية على شبكة االنترنت            -٣
ني توفر املعلومات بشأن فرص احلصول على األموال املتاحة من أجل التكيف، مبـا يف               حتس

وطلبت إىل األمانة أيضاً أن تضع، بالتعاون مـع         . للتكيف الوطنية العمل برامجذلك لتنفيذ   
االستعمال وأشكال ميسَّرة لنشر املعلومـات ذات       األطراف واملنظمات املعنية، نواتج سهلة      

الوصلة البينية على شبكة اإلنترنت، هبـدف بنـاء         لك املعلومات الواردة يف     الصلة، مبا يف ذ   
الوصول إىل العـاملني    ، وهبدف   وإعداد مقترحات للمشاريع ولتنفيذ املشاريع    القدرة لتحديد   

  .يف جمال التكيف على املستويني الوطين ودون الوطين، وخباصة يف البلدان النامية
 النامية األطراف واملنظمات املعنيـة إىل املـساعدة يف          ودعت اهليئة الفرعية البلدان     -٤

اجلهود الرامية إىل زيادة الوعي لدى واضعي السياسات يف البلدان النامية األطراف بأمور منها  
تكاليف وفوائد خيارات التكيف، بغية تعزيز اجلهود الرامية إىل إدماج التكيـف يف عمليـة               

درة حىت اآلن، مبا فيها الوثائق ذات الصلة اليت وضعت          التخطيط، استناداً إىل املطبوعات الصا    
  .تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهيف إطار برنامج عمل نريويب بشأن 

 بتوفر املوارد الالزمـة،     وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تنظم حلقة عمل، رهناً           -٥
وذلك لتحديد الصعوبات والثغرات يف جمال تنفيذ ُنُهج إدارة املخاطر إزاء اآلثار الضارة لتغري              
املناخ، استناداً إىل الدروس املستفادة واخلربة العملية اليت اكتسبتها املنظمات الدولية واإلقليمية      

ئة الفرعية من األمانة كذلك أن تتـيح        وطلبت اهلي . والوطنية والقطاع اخلاص يف هذا الصدد     
  .تقرير حلقة العمل هذه لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني

  أثر تنفيذ تدابري االستجابة    
القـدرة  طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعد ورقة تقنية عن السبل الكفيلة بتعزيز                -٦

ياق ما ينشأ لدى البلـدان الناميـة األطـراف مـن            على وضع النماذج واستخدامها يف س     
احتياجات واهتمامات حمددة عن آثار تنفيذ تدابري االستجابة، مبا يف ذلك عن طريق حتديـد               

  .املنظمات ذات اخلربات املناسبة ونطاق األنشطة اجلارية يف هذا الصدد
لومات عن  شجعت اهليئة الفرعية األطراف على أن تواصل قدر اإلمكان تقدمي مع          و  -٧

مبا يف ذلك عن طريـق تقـدمي        ،  جتارهبا واهتماماهتا الناشئة عن آثار تنفيذ تدابري االستجابة       
  .بالغات وطنية ووثائق أخرى ذات صلة

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تتيح معلومات عن املناهج العملية ملعاجلة التنويع               -٨
 تقرير إىل دورهتا اخلامسة والثالثني عن التقدم االقتصادي ضمن سياق التنمية املستدامة وتقدمي

  .احملرز يف هذا الصدد

__________ 

)٢( <http://unfccc.int/4638.php>. 
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طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تنظم حلقة عمل، رهناً بتوفر املوارد الالزمـة،              و  -٩
إزاء االحتياجات واالهتمامات احملددة للبلـدان الناميـة        تتناول الترويج لُنُهج إدارة املخاطر      

 إىل اخلربة العملية الـيت اكتـسبتها        استناداً،   آثار تنفيذ تدابري االستجابة    األطراف الناشئة عن  
املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية والقطاع اخلاص يف هذا الصدد، مبا يف ذلك عن طريق              

طلبت اهليئة الفرعيـة مـن      و. نشر املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات والدروس املستفادة      
ظم حلقة العمل هذه إن أمكن مباشرة بعد حلقات العمل األخرى ذات            األمانة كذلك أن تن   

للبلدان النامية األطراف الناشئة عن آثار تنفيذ تدابري        الصلة باالحتياجات واالهتمامات احملددة     
طلبت اهليئة الفرعية من األمانة كذلك أن تقدم هلا تقريراً عـن املوضـوع يف               و. االستجابة

  .دورهتا اخلامسة والثالثني

        


