
 

(A)   GE.11-71338    061211    061211 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال٣البند 

  عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج 

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

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
املعدة للدورة، مبا   رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالوثائق التالية           -١

فيها الوثائق املتعلقة باألنشطة املؤقتة اليت صدر تكليف هبا من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية              
  :)١(والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والثالثني

تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق          )أ(  
  ؛)٢(هوالقابلية للتأثر به والتكيف معبتأثريات تغري املناخ 

جتميع للتقارير الواردة من األطـراف واملنظمـات ذات الـصلة بـشأن               )ب(  
  ؛)٣(املقترحات املتعلقة باألنشطة القادمة يف إطار برنامج عمل نريويب

  ؛)٤(ورقة تقنية عن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات التكيف  )ج(  
  ؛)٥( املتعلقة بُنُهج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجيجتميع للمعلومات  )د(  

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2011/2 ٢٣، الفقرة. 
)٢( FCCC/SBSTA/2011/INF.9. 
)٣( FCCC/SBSTA/2011/MISC.6و Add.1. 
)٤( FCCC/TP/2011/5. 
)٥( FCCC/SBSTA/2011/INF.8. 
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تقرير حلقة العمل املشتركة بـني اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                ) ه(  
والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ املعقودة أثناء الدورة للنظر يف نتائج برنامج عمل نريويب             

  ؛)٦(األكثر صلة بعمل اهليئة الفرعية للتنفيذ
تقرير الدراسة االستقصائية املوجهة إىل مراكز االتصال الوطنيـة لتحديـد             )و(  

االحتياجات ذات األولوية من أجل نشر النتائج املتعلقة بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر              
احلاجة إىل تعزيز نشر املعلومات املتعلقة بالتكيف على الصعيدين الوطين          ، واليت أكدت    )٧(به

  .ودون الوطين
ونوهت أيضاً اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالعرض الذي قدمته اهليئة             -٢

للتقرير اخلاص املتعلق بإدارة خماطر األحداث القـصوى        احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      
، وحبلقات العمل اإلقليمية السبع للتوعيـة       كوارث من أجل دفع عملية التكيف إىل األمام       وال

اليت سُتعقد خالل العام القادم، واليت ميكنها أن تقدم إسهاماً مفيداً يف العمل املستقبلي املنفَّذ               
  .يف إطار برنامج عمل نريويب

لتوصية مبشروع مقرر بشأن    وقررت اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ا        -٣
لالطالع على نص املقـرر،     (هذا البند لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة           

  ).FCCC/SBSTA/2011/L.26/Add.1انظر 

        

__________ 

)٦( FCCC/SBSTA/2011/CRP.1. 
هذه الدراسة االستقصائية صدر تكليف هبا من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف دورهتـا                 )٧(

 .http://unfccc.int/4643والتقرير املتعلق هبذه الدراسة متاح يف املوقع . الرابعة والثالثني


