
 

(A)   GE.11-70480    170611    170611 

 تفاقية اإلطارية بشأناال
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  والثالثون الرابعةالدورة 

  ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٦-٦بون، 
  األعمال جدول من ٩البند 

ُنُهج معاجلة مسألة اخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري        
 لآلثار الضارة   املعرضة بصفة خاصة  يف البلدان النامية     خاملنا

   هبدف تعزيز قدرهتا على التكيف لتغري املناخ
 األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل

يف  ُنُهج معاجلة مسألة اخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املنـاخ             
هبـدف   ثار الضارة لتغري املناخ    لآل املعرضة بصفة خاصة  البلدان النامية   

  تعزيز قدرهتا على التكيف

  األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل    

  قترح من الرئيسممشروع استنتاجات     
، الذي قرر مبوجبه ١٦-م أ/١إىل املقرر   ) اهليئة الفرعية (أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

ل من أجل النظر يف ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة          وضع برنامج عم  مؤمتر األطراف   
  للتأثريات الضارة لتغري املنـاخ     املعرضة بصفة خاصة  عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية        

 اهليئـة   إىل طلبو )١()املشار إليه فيما بعد بربنامج العمل     ( حتسني القدرة على التكيف      قصد
  .)٢( األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا مبوجب برنامج العملعلىالفرعية للتنفيذ االتفاق 

__________ 

 .٢٦، الفقرة ١٦- م أ/١املقرر  )١(
 .٢٧، الفقرة ١٦- م أ/١املقرر  )٢(
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احلاجة إىل تعزيز التعاون واخلربة الدوليني بغية فهم        وأكدت اهليئة الفرعية من جديد        -٢
وتقليل اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، مبـا يف ذلـك               

  .)٣(والظواهر البطيئة احلدوث الشديدةوية التأثريات املتعلقة بالظواهر اجل
، واتفقت  )٤(، نظرت اهليئة الفرعية يف الوثائق املعدَّة للدورة       ١٦-م أ /١ للمقرر   ووفقاً  -٣

  . أدناه١١-٤ للفقرات على تنفيذ برنامج العمل وفقاً
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بأمهية تناول اجملاالت املواضيعية التالية لـدى تنفيـذ               -٤

  :برنامج العمل
تقييم خطر اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغـري             )أ(  

  املناخ وتقييم املعرفة احلالية بشأن ذلك؛
اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة      طائفة من النهج ملعاجلة       )ب(  

والظـواهر البطيئـة     الشديدةالظواهر اجلوية   عن تغري املناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتعلقة ب        
  ، مع مراعاة التجربة على مجيع املستويات؛احلدوث
دور االتفاقية يف تعزيز تنفيذ هنج معاجلـة اخلـسائر واألضـرار املرتبطـة          )ج(  

  .بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ
قدم إىل األمانة، يف موعد     ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل أن ت          -٥

، آراء ومعلومات إضافية بشأن املواضيع املقرر تناوهلـا يف          ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥أقصاه  
هذه الورقـات يف وثيقـة      وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع        . أعاله) ج-أ(٤الفقرة  

قريراً توليفياً يـستند    متفرقات تنظر اهليئة الفرعية فيها يف دورهتا اخلامسة والثالثني وأن تعّد ت           
  .إىل هذه الورقات وإىل معلومات أخرى قبل حلول الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة

 أعاله، طلبت اهليئة الفرعية     ٤ومن أجل معاجلة اجملاالت املواضيعية الواردة يف الفقرة           -٦
 وباالرتباط مـع    إىل األمانة أن تستكشف إمكانية عقد اجتماع للخرباء، رهنا بوجود املوارد          

أي حدث آخر ذي صلة ُينظَّم حبلول دورهتا السادسة والثالثني، على أن يشمل االجتمـاع               
  .خرباء من تعيني األطراف واملنظمات املختصة وأصحاب املصلحة اآلخرين

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة التوسع يف تفاصيل اجملاالت املواضيعية الواسـعة              -٧
 أعاله يف دوراهتا الالحقة، حسب االقتضاء، هبدف إحـداث قاعـدة            ٤رة  املذكورة يف الفق  

معرفية لتقدمي توصيات بشأن اخلسائر واألضرار إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دورته              
  :الثامنة عشرة، مع مراعاة ما يلي

__________ 

درجات احلرارة وحتمض مياه احمليط وتراجـع األهنـار اجلليديـة           مبا يف ذلك زيادة مستوى سطح البحر و        )٣(
 .والتأثريات ذات الصلة، وزيادة امللوحة وتدهور األراضي والغابات وخسائر التنوع البيولوجي والتصحر

)٤( FCCC/SBI/2011/3 و ،FCCC/SBI/2011/Misc.1 .        وتوجد اآلراء واملعلومات اليت قدمتها املنظمات غـري
 .<http://unfccc.int/3689.php>:  املوضوع على املوقع التايلاحلكومية بشأن هذا
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  ؛١٦-م أ/١من املقرر ) د-أ(٢٨العناصر املذكورة يف الفقرة   )أ(  
 أعاله وكذا الورقات الـواردة يف الوثيقـة         ٥ورة يف الفقرة    الورقات املذك   )ب(  

FCCC/SBI/2011/Misc.1.  
ويف سياق برنامج العمل، دعت اهليئة الفرعية املنظمات املختصة وأصحاب املصلحة             -٨

واألضـرار  اآلخرين إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات ملساعدة األطراف على تعزيز فهم اخلسائر     
، يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ          ري املناخ املرتبطة بتأثريات تغ  

وشجعت اهليئة هذه املنظمات    . وتعزيز اخلربة اليت ستساعد يف معاجلة هذه اخلسائر واألضرار        
  .على تقاسم نتائج أنشطتها مع اهليئة الفرعية يف الدورات الالحقة، حسب االقتضاء

ية إىل األمانة أن تسعى جاهدة إىل إشراك طائفة واسـعة مـن             وطلبت اهليئة الفرع    -٩
  .أصحاب املصلحة يف تنفيذ برنامج العمل

واتفقت اهليئة الفرعية كذلك على النظر يف أنشطة إضافية، يف الدورات الالحقة، مبا               -١٠
  :يف ذلك مراعاة اجلوانب التالية، حسب االقتضاء

والثغرات يف جمال تنفيذ ُنُهـج إدارة       عمل لتحديد الصعوبات    الحلقة  نتائج    )أ(  
 مـن الوثيقـة     ٨٦ املـشار إليهـا يف الفقـرة         املخاطر إزاء اآلثار الضارة لـتغري املنـاخ       

FCCC/SBI/2010/27.  
  نتائج األنشطة األولية املضطلع هبا يف سياق برنامج العمل؛  )ب(  
  .إسهامات العمليات املتصلة هبذه املسألة  )ج(  

عية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وغريهـم مـن           وشجعت اهليئة الفر    -١١
البلدان النامية األطراف ذات االستطاعة على تقدمي الدعم املايل والتقين، حسب االقتـضاء،             

  .لتنفيذ برنامج العمل

        


