
 

(A)   GE.14-05234    170614    170614 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
   املؤقت من جدول األعمال٣البند 

  ناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري امل

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتـأثر بـه                
  والتكيُّف معه

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
 علمـاً ) اهليئـة الفرعيـة   (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة          -١

 عن أفـضل    ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٤ إىل   ١د يف بون بأملانيا من      باالجتماع املشترك الذي عق   
وممارسـاهتا، وأفـضل     املمارسات واألدوات املتاحة الستخدام معارف الشعوب األصـلية       

ممارسات اجملتمعات احمللية واألصلية واحتياجاهتا، وتطبيق النُُّهج واألدوات املراعية للمنظـور           
وهو اجتماع نظمته   . ناخ والقابلة للتأثر به والتكيف معه     اجلنساين لفهم وتقييم تأثريات تغري امل     

جلنة التكيف بالتعاون مع برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلة للتأثر بـه               
  .والتكيف معه، قصد وضع توصيات للممارسني

قدمي املزيد   لواليتها ومهامها، إىل النظر يف ت      ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف، وفقاً       -٢
من التوصيات عن األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب واليت تتعلق               

  . السابقة١باالجتماع املشترك املشار إليه يف الفقرة 
  :ورحبت اهليئة بالوثائق التالية املعدة هلذه الدورة  -٣
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دام معارف الشعوب   الستخ التقرير عن االجتماع املتعلق باألدوات املتاحة       )أ(  
واملعارف واملمارسات التقليدية من أجل التكيف، واحتياجات اجملتمعات         وممارساهتا األصلية

  ؛)١(احمللية واألصلية، وتطبيق النُُّهج واألدوات املراعية للمنظور اجلنساين من أجل التكيف
  .)٢(ويبالتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نري  )ب(  

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكوميت سويسرا وكندا على دعمهمـا املـايل               -٤
 أعاله وحلكومة إسبانيا على دعمها املـايل لتنفيـذ          ١لتنظيم االجتماع املشار إليه يف الفقرة       
  .األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب

يف سبل تعزيز فعاليـة أسـاليب       ،  )٣(ونظرت اهليئة الفرعية، بناء على ما طُلب منها         -٥
، يف إطـار    برنامج عمل نريويب، وخلصت إىل أنه ينبغي تطبيق اإلجراءات التاليـة، مـثالً            

  :توجيهات رئيسها وبدعم من األمانة
توثيق التعاون مع شبكات املعارف العاملية واإلقليمية واملنظمات الـشريكة            )أ(  

   ونشرها بغرض التكيف؛لربنامج عمل نريويب بغية تدعيم إنتاج املعارف
دعوة املراكز والشبكات اإلقليمية إىل أن تؤدي دور منصات معرفية إقليمية             )ب(  

  من أجل تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب؛
النظر يف استحداث أنشطة على االنترنت ُتْشرك فئات أوسع من أصحاب             )ج(  

  ل نريويب، عند االقتضاء؛املصلحة، ووسائل إلكترونية لنشر معارف برنامج عم
مواصلة النظر يف حتسني ُنُهج العمل مع املنظمات الشريكة لربنامج عمـل              )د(  

 عن طريق تعزيز استخدام ومواءمة النداءات إىل اختاذ إجـراءات           نريويب والتعاون معها، مثالً   
 يف دورهتـا    والتعهدات باختاذ إجراءات، عندما تتطرق اهليئة الفرعية إىل تقييم التقدم احملـرز           

  ).٢٠١٦مايو /أيار(الرابعة واألربعني 
 ١٤-٧وخلصت اهليئة الفرعية إىل أنه سُيضطلع باألنشطة املـذكورة يف الفقـرات          -٦

  وحتليلها ونشرها لتوجيه ختطيط التكيف وإجراءاته إقليمياًمجع املعلومات واملعارفالتالية بغية   
الـنظم البيئيـة،    : تعلق مبـسائل تـشمل     وعلى املستوى دون الوطين، خاصة فيما ي       ووطنياً

  .واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة
ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب، مثل املراكز             -٧

والشبكات اإلقليمية، إىل تضمني بالغاهتا، حسب االقتضاء، معلومات عما يلي، وفقـاً ملـا          
  :)٤(ا التاسعة والثالثنيطلبته يف دورهت

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2014/INF.11.  
)٢( FCCC/SBSTA/2014/INF.7 . 
 .٤، الفقرة ١٩-م أ/ ١٧املقرر  )٣(
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األدوات واألساليب املتاحة واملنفذة لعمليات ختطيط التكيف اليت تتنـاول            )أ(  
  النظم البيئية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة؛: املسائل األربع

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من عمليـات ختطـيط التكيـف،             )ب(  
  الرصد والتقييم واملسائل األربع املذكورة؛واملتعلقة مثالً ب

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة املتعلقة بعمليات وهياكل ربط ختطيط   )ج(  
  .التكيف الوطين واحمللي

 يستند إىل املعلومات املقدمة يف  توليفياًوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً      -٨
كـانون  ( كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعـني             السابقة، ٧إطار الفقرة   

  ).٢٠١٤ديسمرب /األول
 إىل أن يأخذا    ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً            -٩

ـ       ٨يف االعتبار التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة          ال  أعاله عند االضطالع بعملهما يف جم
  .ختطيط التكيف

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقدم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية وبالتعاون               -١٠
مع األطراف واملنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب املعنيـة باملوضـوع، عرضـاً عـن               

لتنسيق  السابقة يف منتدى جهات ا     ٧االستنتاجات املستمدة من البالغات املذكورة يف الفقرة        
  .املعين بربنامج عمل نريويب املقرر عقده بالتزامن مع الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية

 أن تعّد، بتوجيه من رئيس اهليئـة الفرعيـة           وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أيضاً       -١١
 من املنظمـات    ، ومبسامهات وبالتعاون مع جلنة التكيف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         

الشريكة لربنامج عمل نريويب، مثل املراكز والشبكات اإلقليمية، دراسات حاالت إفراديـة            
 أعاله، حسب االقتضاء،    ٧تربز املمارسات اجليدة والدروس املستفادة املشار إليها يف الفقرة          

كـانون  -نـوفمرب /تشرين الثـاين  (كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة واألربعني          
  ).٢٠١٥ديسمرب /األول
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تبادر، حبلول دورهتا احلادية واألربعني، إىل دعوة               -١٢

وإشراك املراكز والشبكات اإلقليمية املستطيعة، مبا فيها تلك اليت ُحددت بواسطة عمل جلنة             
املنظمات الشريكة لربنامج عمل    ، وبالتعاون مع    )٥(التكيف بشأن املراكز والشبكات اإلقليمية    

نريويب املعنية، كي تستعمل تلك املراكز والشبكات اإلقليمية طرائق لتبادل املعارف، حسب            
__________ 

)٤( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٣، الفقرة)ب.( 
بالنقر على الرابط التايل، ميكن االطالع على ورقة معلومات أعدهتا جلنة التكيف عن تعزيـز فهـم أدوار                   ) ٥(

: يف البلـدان الناميـة    املؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة لدعم إجـراءات التكيـف املعـززة             
<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/pdf 

/ac5_un_and_regional_support_for_adaptation_27feb.pdf>. 
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االقتضاء ورهًنا بتوفر املوارد املالية، لتقدمي معلومات عما يلي، حبلول الدورة الثالثة واألربعني             
  :للهيئة الفرعية

نفذة لتخطيط التكيف اليت تتناول املـسائل       األدوات واألساليب املتاحة وامل     )أ(  
  النظم البيئية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة؛ : األربع

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة من عمليـات ختطـيط التكيـف،             )ب(  
  واملتعلقة مثالً بالرصد والتقييم واملسائل األربع املذكورة؛

الدروس املستفادة املتعلقة بعمليات وهياكل ربط ختطيط املمارسات اجليدة و  )ج(  
  .التكيف الوطين واحمللي

 وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تدعو املراكز والـشبكات اإلقليميـة املعنيـة               -١٣
 أعاله حبلول   ١٢وُتْشركها يف تقدمي تقرير عن نتائج األنشطة اإلقليمية املشار إليها يف الفقرة             

  .عة واألربعنيدورهتا الراب
 أن تعّد وتنشر، بتوجيه مـن رئـيس اهليئـة           وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أيضاً       -١٤

الفرعية، منتجات معرفية وتبلغ عنها، حسب االقتضاء، استناداً إىل نتائج األنشطة املشار إليها             
  .عية املتقدمة الذكر حبلول الدورة اخلامسة واألربعني للهيئة الفر١٣-٧يف الفقرات 

 باآلثار املقدّرة املترتبة يف امليزانية على اضطالع األمانة         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٥
وطَلبـت أن تـضطلع األمانـة       .  أعـاله  ١٤-١٠ و ٨ و ٥باألنشطة املذكورة يف الفقرات     

  . بتوفر املوارد املاليةباإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً

        


