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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
   الدورة التاسعة والثالثون 

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
    من جدول األعمال٣البند  
ويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ برنامج عمل نري 

   والقابلية للتأثر به والتكيف معه

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

   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس     

  إضافة    

   توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     
ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مبشروع املقرر التايل لكي ينظر          أوصت اهلي   

  :فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

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

  ، مؤمتر األطراف إن   
  ،١٧-م أ/٦ و١٦-م أ/١ و١١-م أ/٢ىل املقررات  إإذ يشري  
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 بتطور احتياجات املعارف واملعلومات العلميـة والتقنيـة ذات الـصلة           وإذ يعترف   
  بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، 

 أمهية معارف وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية      وإذ يدرك   
  لتكيف مع تغري املناخ، ا  يفألدوات املراعية للمنظور اجلنساينوالنُّهج وا
اليت أُنشئت  والشراكات  اليت اكُتِسَبت    احلاجة إىل االستناد إىل اخلربات       وإذ يالحظ   

أثناء تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ والقابليـة            اليت أُتيحت   واملعارف  
   حد اآلن، إىل للتأثر به والتكيف معه

  ، )١( بتقرير جلنة التكّيفوإذ يرحب  
 مواصلة برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر           يقرر  -١  

الناشئة ، الذي يتناول احتياجات املعارف      ١١-م أ /٢ يف إطار أحكام املقرر       به والتكيف معه  
املنـشأة  ه من مسارات العمل واهليئات إطار كانكون املتعلق بالتكيف وغري    من  أمور  يف مجلة   

  مبوجب االتفاقية واحتياجات املعارف اليت حددهتا األطراف؛ 
  :يلي مابوسائل تشمل برنامج عمل نريويب، أمهية تعزيز ضرورة  يقرر أيضاً  -٢  
تطلـب  تاألنشطة اليت تستند إىل بعضها البعض وترتبط مبسائل عمليـة و            )أ(  
  لتكيف؛االعاملني يف جمال اخنراط 

يف ذلك عملية خطـة       مبا مع املسارات األخرى ذات الصلة،    إقامة روابط     )ب(  
يف ذلـك جلنـة       مبـا  وجب االتفاقية، مبالتكيف الوطنية، وهيئات البحوث واملراقبة املنهجية       

  وآلية التكنولوجيا؛اً التكيف، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو
سني فهم وتقييم تـأثريات تغـري املنـاخ         هبدف حت معرفية  منتجات  إعداد    )ج(  

  اف؛ استجابة لالحتياجات اليت حتددها األطر والقابلية للتأثر به والتكيف معه
بصورة فعالة على الصُّعد اإلقليمـي والـوطين        املعرفية  نتجات  املدعم نشر     )د(  

ان شبكات املعارف وجهات الوصل الوطنية، وخباصة يف البلد       بوسائط تشمل   ودون اإلقليمي   
  النامية؛ 

بوسـائل  فعالية أساليب برنـامج عمـل نـريويب،         تعزيز   بضرورة   يسلّم  -٣  
  :يلي ما تشمل

كـي  منتجات املعارف ونشرها مبوجب برنامج عمل نـريويب         تعزيز أمهية     )أ(  
  على الصعد اإلقليمي والوطين ودون الوطين؛وإجراءاته التكيف تسترشد هبا خطط 

__________ 

)١( FCCC/SB/2013/2. 
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والعـاملني يف  والتعاون مع املنظمات الـشريكة  املتبعة للعمل  حتسني النُّهج     )ب(  
 ،يف ذلك املراكز والـشبكات اإلقليميـة        مبا التكيف وخربائه يف برنامج عمل نريويب،     جمال  
  التكيف على الصعد اإلقليمي والوطين ودون الوطين؛ توجيه خطط وإجراءات حيّسن  مبا

  نامج عمل نريويب؛تعزيز تطوير حمفل جهات الوصل التابع لرب  )ج(  
 أن تنظـر، يف      اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة        إىل   يطلب  -٤  
تعزيز فعالية األسـاليب    ُسبل   يف   ،)٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (األربعني  احلادية و  دورهتا

   أعاله؛٣الوارد وصفها يف الفقرة 
 يف  أن تنظـر  تكنولوجية  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وال     اً  يطلب أيض   -٥  
  :يلي ماتشمل مسائل 

  النظم اإليكولوجية؛  )أ(  
  املستوطنات البشرية؛  )ب(  
   املوارد املائية؛  )ج(  
  الصحة؛  )د(  
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل،         يطلب كذلك   -٦  

يها يف إطار برنامج عمل     ، مناقشة مسائل للنظر ف    )٢٠١٤يونيه  /حزيران(يف دورهتا األربعني    
  ؛، حسب االقتضاءنريويب

 أن تدمج األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب القـضايا             يقرر  -٧  
  اجلنسانية ومعارف الشعوب األصلية واملعارف التقليدية، ودور النظم اإليكولوجية وآثارها؛

 لعاملني يف جمالوا األطراف واملنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب يشجع  -٨  
 بتكثيف التعاون مع املراكز والـشبكات اإلقليميـة،          الربنامج التكيف على دعم فعالية تنفيذ    

وخباصة القائمة منها يف البلدان النامية، واليت تتيح املعلومات واملعـارف وتنـشرها علـى               
  الصعيدين اإلقليمي والوطين؛

 دعم فعاليـة تنفيـذه       املنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب على      يشجع  -٩  
اختاذ إجراءات وتوجيه دعوات    بوالنتائج املرتبطة بالوفاء بالتعهدات     اإلجراءات  باإلبالغ عن   

  ختاذ إجراءات؛ال
لواليتها ومهامها، إىل تقدمي مزيد من التوصيات       اً   جلنة التكيف، وفق   يدعو  -١٠  

  باالضطالع بأنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب؛
يف ذلك الدعم املايل،      مبا املتقدمة األطراف على توفري الدعم،     البلدان   حيث  -١١  

  لتنفيذ برنامج عمل نريويب؛
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 األطراف واملنظمات والوكاالت واملنظمات الـشريكة األخـرى يف        يدعو  -١٢  
  االقتضاء؛حسب برنامج عمل نريويب إىل دعم تنفيذ الربنامج، 

  : يلي  ما تكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية وال  إىل يطلب  -١٣  
يف ذلك    مبا تواصل وضعها، ودورهتا األربعني،   أن تدرس أنشطة إضافية، يف        )أ(  

  توقيت تنفيذ هذه األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب؛
/ أيـار (يف دورهتا الرابعـة واألربعـني       أن تقّيم تنفيذ برنامج عمل نريويب         )ب(  

  ؛يف ذلك توقيت هذه األنشطة  مباتواصل وضع أنشطة إضافية،و) ٢٠١٦ مايو
تعزيز يكفل   مبا أن تستعرض برنامج عمل نريويب يف دورهتا الثامنة واألربعني          )ج(  

  .والعشرين  عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعةاًتقريروتقدم وفعاليته، أمهيته 

        

  


