
 

(A)   GE.11-70422    160611    160611 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
   املناختغري

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦- ٦بون، 
   من جدول األعمال٣البند 

  ملناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري ا

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

   مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس    
   : بالوثائق التالية اليت أعدت للدورةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةرحبت   -١

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات     أنشطة  تقدم احملرز يف تنفيذ     عن ال تقرير    )أ(  
  ؛)١(تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

جتميع املزيد من اآلراء واملعلومات عن فعالية برنامج عمل نريويب يف حتقيق              )ب(  
  .)٢(أهدافه، ونتائجه املتوقعة، ونطاق وطرائق عمله

 باملـشاركة املباشـرة     رعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة     اهليئة الف كما رحبت     -٢
  .يف تنفيذ برنامج عمل نريويب )٣(واإلسهامات املقدمة من األطراف وطائفة واسعة من املنظمات

 على بذل املزيد من اجلهود، مبا يف        اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وحتث    -٣
ءات من جانب املنظمات، وتقدمي املعلومـات إىل اهليئـة        ذلك عن طريق التعهدات باختاذ إجرا     

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2011/INF.2. 

)٢( FCCC/SBSTA/2011/MISC.3. 

 .٢٠١١يونيه / حزيران١١ منظمة حىت ٢١١املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب بلغ عددها  )٣(
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الفرعية عن تنفيذ تلك التعهدات، ومساعدة األطراف يف حتسني فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ              
  .وقابلية التأثر به، ويف اختاذ قرارات مستنرية بشأن اإلجراءات والتدابري العملية للتكيف

امات والنواتج اجلديدة، مبا يف ذلك تلك اليت يسرهتا وأشارت اهليئة الفرعية إىل اإلسه    -٤
  .  )٤(األمانة، واملقدمة من منظمات شريكة

ـ           -٥ مـن  ) ه(٦الفقرة  واضطلعت اهليئة الفرعية باستعراض برنامج عمل نريويب، عمالً ب
نتيجة االجتماع غري الرمسي ملمثلي األطـراف       وقد روعيت يف االستعراض     . ١١-م أ /٢املقرر  

، والتقرير  )٥( واخلرباء للنظر يف نتائج األنشطة اليت أُجنزت يف إطار برنامج عمل نريويب            واملنظمات
  .)٧(وآراء األطراف واملنظمات ذات الصلة )٦(املوجز عن تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج العمل

 باحلاجة إىل برنامج عمل نريويب      اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وأقرت    -٦
ملواصلة دعم العمل الذي أُجنز يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ ولتقدمي الدعم، عند االقتـضاء،               
لألعمال املستقبلية اليت قد تضطلع هبا جلنة التكيف، وذلك عن طريق تقدمي املعلومات التقنية              

مـات  وأشـارت إىل املعلو   . والعلمية عن تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه         
اهليئـة الفرعيـة    واإلرشادات ذات الصلة اليت قُدمت إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ من جانـب             

  . يف دورهتا التاسعة والعشرينللمشورة العلمية والتكنولوجية
 إىل إمكانية اضطالعها بتقدمي     اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وأشارت    -٧

االقتصادية لتأثريات   - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   املعلومات واملشورة فيما يتعلق ب    
تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه الناشئة عن تنفيذ برنامج عمل نريويب، للنظر فيها من  

 اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة   جانب اهليئة الفرعية للتنفيذ، وذلك بعد قيام        
وسيجري النظر يف هذه املسألة يف حلقة عمل مشتركة بني          . نشطة السابقة بالنظر يف نواتج األ   

اهليئة الفرعية للتنفيذ ُيزمع عقدها خالل الدورة       /اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
  .أدناه) د(٨اخلامسة والثالثني املشار إليها يف الفقرة 

 إىل األمانة االضطالع باألنشطة     ولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن    وطلبت    -٨
املؤقتة التالية يف إطار برنامج عمل نريويب، رهناً بتوافر املوارد، إىل حني موعد انعقاد الدورة               

  : الفرعيةلهيئةاخلامسة والثالثني ل
 بغية حتديد االحتياجـات     راكز االتصال الوطنية  إجراء دراسة استقصائية مل     )أ(  

 لتأثر به والتكيف معه   ا قابلية بتأثريات تغري املناخ و    ةاملتعلقشر النتائج   ذات األولوية من أجل ن    
  ؛ برنامج عمل نريويبيف إطار 

__________ 

 .<http://unfccc.int/4628> على الرابط كترونياًفية لربنامج عمل نريويب متاحة إلاإلسهامات املعر )٤(

)٥( FCCC/SBSTA/2010/12. 
)٦( FCCC/SBSTA/2010/10. 
)٧( FCCC/SBSTA/2010/MISC.8 وAdd.1و FCCC/SBSTA/2011/MISC.3. 
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  جتميع معلومات عن هنج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجي؛   )ب(  
  إعداد ورقة تقنية عن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات التكيف؛  )ج(  
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     مشتركة خالل الدورة بني      تنظيم حلقة عمل    )د(  

اهليئة الفرعية للتنفيذ بغرض النظر يف نتائج برنامج عمل نريويب بغيـة تـسليط           /والتكنولوجية
االقتصادية لتأثريات تغري املناخ وقابليـة       - الضوء على اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     

  .تكون وثيقة الصلة باهليئة الفرعية للتنفيذالتأثر به والتكيف معه اليت 
 على النظر، يف دورهتا اخلامـسة       اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    ووافقت    -٩

والثالثني، يف اجملاالت احملتملة ملواصلة العمل املتعلق بتأثريات تغري املناخ وقابليـة التـأثر بـه                
 ويشمل ذلك النظر يف مجلة أمور منـها األنـشطة     والتكيف معه يف إطار برنامج عمل نريويب،      

   .املمكنة، على حنو ما ورد يف املرفق، بغية حتديد الفترة الزمنية واألنشطة خالل املرحلة القادمة
 إىل أن تقـدم إىل األمانـة،       واملنظمات ذات الصلة    األطراف  اهليئة الفرعية   ودعت    -١٠

األنشطة القادمة يف إطار برنامج عمـل        بشأن   مقترحاهتا،  ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول ١٩حبلول  
وطلبت إىل األمانة جتميع هذه     . نريويب، على أن تضع يف االعتبار املعلومات الواردة يف املرفق         

  .  والثالثنياخلامسةاملسامهات يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا 
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  املرفق

 عمل نريويب املتعلق بتـأثريات تغـري        برنامجاألنشطة احملتملة يف إطار         
  املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه           مع مراعاة هدف      -١
، ونتائج األنشطة املضطلع هبا حىت اآلن       ١١-م أ /٢، على حنو ما ورد يف املقرر        والتكيف معه 

أن  الذي يؤكد    ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢ج املذكور، ومع اإلشارة إىل الفقرة       يف إطار الربنام  
العمل املعزز يف جمال التكيف ينبغي أن يستند إىل االتفاقية، وأن يتبع هنجاً قطريـاً يراعـي                 
القضايا اجلنسانية واملشاركة والشفافية الكاملة، مع وضع الفئات واجملتمعات والنظم البيئيـة            

 يف احلسبان، وأن يقوم على أفضل االستنتاجات العلمية املتاحة ويسترشد هبا،            املعرضة للتأثر 
 حسب االقتضاء، هبدف دمج التكيـف       ،وعلى املعارف التقليدية ومعارف الشعوب األصلية     
اهليئة الفرعية   ناقشت    والبيئية ذات الصلة،   يف السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية    

برنامج عمل نريويب    األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا يف إطار         نولوجيةللمشورة العلمية والتك  
  : وهي على النحو التايل

تعزيز االستفادة من املعارف واملمارسات التقليدية واخلاصـة بالـشعوب            )أ(  
األصلية يف جمال التكيف، وتطبيق ُنُهج تراعي املنظور اجلنساين وأساليب لفهم وتقييم تأثريات             

  ؛ وقابلية التأثر به والتكيف معهتغري املناخ
حتسني نشر املعلومات واملعارف اليت مت تطويرها يف إطار برنـامج عمـل               )ب(  

ترمجة هذه املواد إىل اللغات الرمسيـة األخـرى         : نريويب، وذلك عن طريق مجلة وسائل منها      
رات لألمم املتحدة، والدعوة إىل تدريب العاملني يف مراكز االتصال الوطنيـة علـى مهـا              

  ؛واستراتيجيات االتصال
تعزيز األنشطة القطاعية والشاملة للقطاعات من أجل التصدي للمـسائل            )ج(  

  :ذات الصلة بتأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه، اليت تتعلق جبملة أمور منها
  ؛)يشمل ذلك موجات اجلفاف والفيضانات وذوبان الثلوج(املاء  '١'
  ؛ )شمل الزراعة وسبل العيش األساسيةي(األمن الغذائي  '٢'
  ؛ )تشمل النظم اإليكولوجية اجلبلية والساحلية والبحرية(النظم اإليكولوجية  '٣'
  .اهلياكل األساسية واملستوطنات البشرية '٤'
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تيسري وضع البيانات والسيناريوهات املتعلقة باملنـاخ املالئمـة لتخطـيط             )د(  
 مجلة أمور منها حفز التدابري اليت تتخذها        التكيف، وضمان الوصول إليها، وذلك عن طريق      

  ؛املنظمات واملراكز اإلقليمية الشريكة
مواصلة تطوير مسامهات معرفية حمددة اهلدف مبشاركة اجلهات صـاحبة            )ه(  

املصلحة واملعنيني باختاذ القرارات، ويشمل ذلك مجلة أمور منها الدروس املستفادة فيما يتعلق            
ت اإلدارة والقطاعات، استناداً إىل املعارف اليت مت التوصل إليها          بالتكيف على خمتلف مستويا   

يف إطار برنامج عمل نريويب وتوليف هذه املعلومات وحتويلها إىل مسامهات معرفية موجهـة              
  ؛ةإىل املستخدمني يف قطاعات حمددة أو غريها من اجملاالت املواضيعي

لتكيف عن طريق مجلة أمـور      تعزيز املعارف املتصلة باجلوانب االقتصادية ل       )و(  
منها املشاريع النموذجية املتعلقة باستخدام خمتلف األساليب واألدوات لتقييم تكلفة ومزايـا            

، والدعوة إىل اختاذ إجـراءات   )وتوثيق وتقاسم الدروس املستفادة من هذه املشاريع      (التكيف  
، مبا يف ذلك عن     الضعيفةالقطاعات االقتصادية   وزيادة األنشطة املتصلة بتقليل االعتماد على       

  ؛طريق تنويع األنشطة االقتصادية
على " تدريب املدربني"بناء القدرات عن طريق مجلة أمور منها توفري أنشطة   )ز(  

استخدام الوسائل واألدوات مثالً، والدعوة إىل اختاذ إجراءات والتعاون مع فريـق اخلـرباء              
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق       االستشاري املعين بالبالغات الوطنية لألطراف غري     
  .اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً واملنظمات الشريكة

ينبغي أن تكون األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب متسقة مع واليـة               -٢
  .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

        


