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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
   من جدول األعمال٨البند 

  القضايا املتعلقة بالزراعة

  اعةالقضايا املتعلقة بالزر    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
عن  )١( بالتقرير علماً) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة بشأن احلالة الراهنة للمعارف العلمية املتعلقـة بكيفيـة تـدعيم           
لى حنو يعّزز يف اآلن ذاته التنمية الريفية والتنميـة املـستدامة    تكّيف الزراعة مع آثار تغري املناخ، ع      

 يف البلدان النامية، مع مراعـاة       سيما  وال وإنتاجية النظم الزراعية واألمن الغذائي يف مجيع البلدان،       
 . تنّوع النظم الزراعية واالختالفات يف احلجم واملنافع املشتركة املمكن جنيها من التكّيف

 واملنظمـات املعتمـدة     )٢(ئة الفرعية علماً باآلراء املقدمة من األطراف      وأحاطت اهلي   -٢
 . أعاله١العناصر املشار إليها يف الفقرة  بشأن  )٣(راقباملبصفة 

 باالستناد إىل هدف ، من االتفاقية فقد واصلت    ٩وإذ أشارت اهليئة الفرعية إىل املادة         -٣
، املناقشات وخلصت   ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٧٥ بالفقرة   االتفاقية ومبادئها وأحكامها، وعمالً   

خلصت   ما إىل أهنا سوف تضطلع بأعمال علمية وتقنية يف اجملاالت التالية، آخذة يف اعتبارها            
 :إليه من استنتاجات يف دورهتا الثامنة والثالثني

__________ 
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وضع نظم اإلنذار املبكر وخطط الطوارئ فيما يتعلق بـالظواهر اجلويـة              )أ(  
ل التصحر واجلفاف والفيضانات واالنزالقات األرضـية والعواصـف         القصوى وآثارها، مث  

  وتردي التربة وتسرب املياه املاحلة؛
تواجهه النظم الزراعية من خماطر بسبب خمتلف سيناريوهات تغري           ما تقييم  )ب(  

احلصر اآلفات   اليف ذلك على سبيل الذكر    مبا  اإلقليمي والوطين واحمللي،   األصعدةاملناخ على   
 راض، وتقييم قابليتها للتأثر هبذه السيناريوهات؛واألم

حتديد تدابري التكّيف، مع مراعاة تنوع النظم الزراعيـة ونظـم معـارف               )ج(  
الشعوب األصلية واالختالفات يف احلجم واملنافع املشتركة املمكنة، وتبادل التجارب املتعلقة           

االقتصادية والبيئية   - ب االجتماعية يف ذلك اجلوان    مبا بالبحث والتطوير وباألنشطة امليدانية،   
  واجلنسانية؛

حتديد املمارسات والتكنولوجيات الزراعية وتقييمها بغية تعزيز اإلنتاجيـة           )د(  
األمن الغذائي والقدرة على التحّمل، مع مراعاة االختالفات        ، وكذلك تعزيز    بصورة مستدامة 

ونظـم  النظم الزراعية من قبيل اختالف ممارسـات        فيما بني املناطق الزراعية األحيائية وبني       
  .راضي الرعوية واألراضي الزراعيةاأل
إىل تقدمي آرائها   راقب إىل   املودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة          -٤

 ٢٥أعـاله قبـل     ) ب(و) أ(٣األمانة بشأن القضايا املتصلة بالعناصر املشار إليها يف الفقرة          
ع اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظر فيهـا اهليئـة          ي، وطلبت إىل األمانة جتم    ٢٠١٥مارس  /آذار

  ).٢٠١٥يونيه /حزيران(الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني 
تقـدمي  إىل  راقـب   امل األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة      ودعت اهليئة الفرعية أيضاً     -٥

أعـاله  ) د(و) ج(٣ املشار إليها يف الفقرة      إىل األمانة بشأن القضايا املتصلة بالعناصر     آرائها  
ع اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظر فيهـا        ي، وطلبت إىل األمانة جتم    ٢٠١٦مارس  / آذار ٩ قبل

  ). ٢٠١٦يونيه / حزيران-مايو /أيار(اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني 
 الدورة الثانيـة واألربعـني      وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظّم، باالقتران مع          -٦

، )ب(و) أ(٣للهيئة الفرعية، حلقيت عمل أثناء الدورة بشأن العناصر املشار إليها يف الفقـرة              
، باالقتران مع الدورة الرابعة واألربعني للهيئة الفرعية، حلقيت عمل أثناء الـدورة         وتنظم أيضاً 

  . أعاله) د(و) ج(٣بشأن العناصر املشار إليها يف الفقرة 
 عن كل واحدة من حلقات العمـل املـشار    أن تعّد تقريراًوطلبت إىل األمانة أيضاً     -٧

، على أن تنظر اهليئة الفرعية يف التقريرين األولني يف دورهتا الثالثة واألربعني             ٦إليها يف الفقرة    
التقريرين اآلخرين يف دورهتـا       ويف )٢٠١٥ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /تشرين الثاين (

  ). ٢٠١٦ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /تشرين الثاين(مسة واألربعني اخلا
علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة اليت          وأحاطت اللجنة الفرعية    -٨

اختـاذ  األمانـة   مـن   وطلبت اللجنة   .  أعاله ٦إليها يف الفقرة     ، املشار ستضطلع هبا األمانة  
  . بتوافر املوارد املالية رهناً،االستنتاجاتليها هذه اليت تدعو إاإلجراءات 


