
 

(A)   GE.10-70575    041210    041210 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الثالثة والثالثونالدورة 

  ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٤ - نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال ٣البند 
  معه والتكيف به للتأثر والقابلية املناخ تغري بتأثريات املتعلق نريويب عمل برنامج

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

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
اليـة الـيت    أشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة إىل الوثـائق الت            -١

  :للدورة أُعدت
  ؛)١(تقرير عن حلقة العمل التقنية بشأن التعاون بني املراكز والشبكات اإلقليمية  )أ(  
  ؛)٢(تقرير بشأن حلقة العمل التقنية املتعلقة بتكاليف وفوائد خيارات التكيف  )ب(  
تعلق تقرير عن التقدم احملرز يف أنشطة التنفيذ يف إطار برنامج عمل نريويب امل              )ج(  

  ؛)٣(بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه
موجز نتائج املرحلة الثانية من تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتـأثريات              )د(  

تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه للفترة املمتدة حىت الدورة الثانية والثالثني للهيئـة               
  ؛)٤(ية والتكنولوجيةالفرعية للمشورة العلم

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2010/8. 
)٢( FCCC/SBSTA/2010/9. 
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تقرير عن االجتماع غري الرمسي الذي عقده ممثلو األطـراف واملنظمـات              )ه(  
  ؛)٥(واخلرباء للنظر يف نتائج األنشطة اليت أُجنزت قبل االجتماع

فعالية برنامج عمل نـريويب يف حتقيـق        بجتميع لآلراء واملعلومات املتعلقة       )و(  
  .)٦( عمله وطرائقههدفه، والنتائج املتوقعة منه، ونطاق

وما قدمته من مسامهات  )٧(ورحبت اهليئة الفرعية بإشراك طائفة واسعة من املنظمات     -٢
 األمانة أن تواصل، حتت توجيـه رئـيس اهليئـة           إىلوطلبت  . يف تنفيذ برنامج عمل نريويب    

لنامية، الفرعية، جهودها الرامية إىل إشراك مزيد من املنظمات املعنية، وال سيما من البلدان ا             
 والدول اجلزرية الصغرية النامية، ومن اجملتمعات احمللية واجلماعـات          مبا فيها أقل البلدان منواً    

  .الضعيفة، وذلك من أجل دعم هدف برنامج عمل نريويب
، شرعت اهليئة الفرعية يف اسـتعراض  ١١-م أ/٢من املقرر  ) ه(٦ مع الفقرة    ومتاشياً  -٣

واصلة استعراض برنامج عمل نريويب وإمتامـه حبلـول          على م  ووافقت. برنامج عمل نريويب  
  .دورهتا الرابعة والثالثني

      اهليئة الفرعية على مواصلة أنشطتها يف إطار برنامج عمل نـريويب بتـزامن    ووافقت  -٤
  .مع االستعراض

األطراف واملنظمات املعنية إىل أن تقـدم إىل األمانـة، يف          إىل   اهليئة الفرعية    وطلبت  -٥
، معلومات تكميلية ملا تلقته من مدخالت لدورهتا الثالثة ٢٠١١مارس  / آذار ٢٨موعد أقصاه   

 من اآلراء واملعلومات ذات الصلة مبا أحرز من تقدم وما يوجد من فجوات              والثالثني، ومزيداً 
د تلزم لتحقيق هدف برنامج عمل نـريويب والنتـائج          وكذا آراء عن األنشطة اجلديدة اليت ق      

 األمانة جتميع هـذه  إىلوطلبت اهليئة الفرعية . املتوقعة منه، وذلك من أجل تنوير االستعراض     
  .املسامهات يف وثيقة متفرقات حبلول دورهتا الرابعة والثالثني

أُحرز  اًن تقدم على نتائج االستعراض، أوالحظت اهليئة الفرعية، ودون احلكم مسبقاً     -٦
حنو حتقيق هدف برنامج عمل نريويب وحتقيق النتائج املتوقعة منه، مبا يف ذلك عن طريق تيسري                
مجلة أمور منها تبادل املعلومات بشأن التكيف، والتعاون بني األطـراف ومـع املنظمـات               

  .الشريكة، وتطوير إنتاجات معرفية ونشرها
جة إىل بذل جهود إضـافية ملـساعدة مجيـع          وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن مثة حا        -٧

 والدول اجلزرية الصغرية النامية،     األطراف، وال سيما البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً         
لتحسني فهمها وتقييمها لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه واختاذ قـرارات      

لية للتكيف، وملساعدة األطراف على تعزيز قـدرة        مستنرية بشأن تنفيذ إجراءات وتدابري عم     
__________ 

)٥( FCCC/SBSTA/2010/12. 
)٦( FCCC/SBSTA/2010/MISC.8و Add.1. 
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١ منظمة يف ٢٠٢لشريكة لربنامج عمل نريويب بلغ عدد املنظمات ا )٧(
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صانعي القرار وأصحاب املصلحة املعنيني، يف خمتلف املـستويات، مبـا يف ذلـك النـساء                
األصلية، واالستفادة بشكل أفضل من املعلومـات       ] اجملتمعات احمللية للشعوب  ] [الشعوب[و

  .واألدوات اليت يوفرها برنامج عمل نريويب
 األمانة أن تواصل نشر اإلنتاجات اإلعالمية الـصادرة يف          إىلالفرعية  وطلبت اهليئة     -٨

  .إطار برنامج عمل نريويب
 اهليئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا الرابعة والثالثني وعند االنتهاء من             ووافقت  - ٩

االستعراض، يف نتائج األنشطة املنجزة خالل املرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب، مـن              
 تقدمي املعلومات واملشورة ذات الصلة لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا              أجل

  .الرابعة والثالثني
    


