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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 معمالمن جدول األ 3البند 

المنااا   ربرنااا ع عماار نيروبااع المتعلااا بتاا  يرا    ي اا 
 والقابلية للت  ر به والتكيف  عه

برنااا ع عماار نيروبااع المتعلااا بتاا  يرا    ي اار المنااا  والقابليااة للتاا  ر بااه   
 والتكيف  عه

  شروع استنتاجا   قترح  ن الرئيس  
)اييةتا العيمعيتتاا والوقتالت الجاليتا التت  رحبت  اييةتا العيمعيتا لومةتتورل ال وميتا والجينولوجيتا  -1

 أمعدت لودورل:
الجقييتتي الجتتوليع  معتتن األوتتاليت واألدوات وكتتال  ايماروتتات ا يتتدل والتتدرو   )أا 

ايستتجعادل ع معمويتتات الج لتتيي لوجييتتا التت    تتام مستتالو التتنامل اوييولوجيتتا، وايستتجو نات 
ات ا يتتتتدل والتتتتدرو  ايستتتتجعادل ع معمويتتتتات البةتتتتييا، وايتتتتوارد اياليتتتتا، والاتتتت ا، ومعتتتتن ايماروتتتت
، التا  أمعتد اوتجناداىل ال الجقتاريي التواردل متن ا1)وهياكو التيوي وتخ طلتي الجييتا الو نيتا وا ويتا

األ ياف ومن اينامات الةيييا لربنامج معمو نريويب ايج وت وجأقريات  غتري اينتاو والقاوويتا لوجتأقي 
 ؛ا4)وه والجييا م ه

 ؛ا3))أا أمعاله1جعياات ال   ممل الجقاريي ايةار الياا ع العقيل وقيقا اي )با 
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2014/4 ا1)

 ميين اال الع معوى الجقاريي الواردل من األ ياف معوى الياوي الجايل:  ا4)

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx> ؛ أمتتتتتا الجقتتتتتتاريي التتتتتتواردل متتتتتتن اينامتتتتتتات
 .<http://unfccc.int/7482>الةيييا لربنامج معمو نريويب فجوجد معوى الياوي الجايل: 

 .FCCC/SBSTA/2014/MISC.8 ا3)
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 .ا2)الجقييي ايج وت والجقدم ا يز ع  نعيا األنةلا ع ا ار وينامج معمو نريويب )جا 
وجقتتتديي اي وومتتتات القي متتتا معتتتن  مومعتتتا مجنومعتتتا متتتن  اروتتتات  والحاتتت  اييةتتتا العيمعيتتتا -4

ات الةتيييا لربنتامج معمتو نتريويب ع  قارييهتا ايةتار الياتتا ع الج عيتا أورداتا األ تياف واينامت
 )أا و)با أمعاله.1العقيل 

وجقتتديي ا اتتود ايجوااتتوا التت   بتتايا األمانتتا ع ال متتو متت   والحات  اييةتتا العيمعيتتا أيمتتاىل  -3
 اينامتتات الةتتيييا والج تتاون م اتتا، اتتا فياتتا ايياكتتل والةتتبيات اواويميتتا، ع  نعيتتا األنةتتلا ع

 ا ار وينامج معمو نريويب.
والحاتتت  اييةتتتا العيمعيتتتا كتتتال  الجبتتتادل القتتتي مل لوم وومتتتات وتتتخ األ تتتياف واينامتتتات  -2

الةيييا طالل اينجدى الثامن  اات الجنسيت الا  نُاتمل وتالجلامن مت  التدورل، و تأل   األمانتا  
ت اييةتتتا معوتتتى موااتتتوا اوجيةتتتاف وتتتبو زيتتتادل  ستتتخ  ناتتتيمل منجتتتدى جاتتتات الجنستتتيت. وأ تتتار 

العيمعيا كال  ال أمهيا وي ا اينجدى معوى حنو يجيح مةاركا أكرب معتدد متن األ تياف واينامتات 
 الةيييا معوى السواء.

ونااة  اييةا العيمعيا مليداىل من ايسالو ايليوحا لوب ت  ع ا تار وينتامج معمتو نتريويب  -5
 وطوا  ال معدم ادراج أ  مسالو اضافيا ع هاه الدورل.

معرتف  اييةا العيمعيا ودور وينامج معمو نريويب ع م ا تا االحجياجتات اي يفيتا النا تةا وا -6
 .11-/م أ11معن  نعيا ا ار كانيون لوجييا معمالىل وايقير 

وطواتت  اييةتتا العيمعيتتا ال ضتتيورل اضتتلالع األمانتتا والنةتتا خ الجتتاليخ، واالوتتجناد ال  -1
م  نلاق وينامج معمو نريويب، وجوجيه من رليس اييةتا األمعمال الساوقا ذات الاوا واا يجما ى 

العيمعيتتا ووالج تتاون متت  اينامتتات اي نيتتا الةتتيييا لربنتتامج معمتتو نتتريويب، اوتتجألاوا لجواتتيات  نتتا 
 :ا5)الجييا
دمعتتتتتمل اججمتتتتتاع استتتتترباء التتتتتا  وتتتتتج قده  نتتتتتا الجييتتتتتا ع اليوتتتتت  الثالتتتتت  متتتتتن  )أا 

اجاتتاد  لبنتتاء القتتدرل معوتتى الجتتأاومل ع وتتياق وةتتأن   ليتتل وتتبو ال تتيي والجنويتت  اال 4115 معتتام
ختليي اجياءات الجييا وادراجاا ضمن األولويات و نعياها، اوجناداىل ال األمعمتال ذات الاتوا 

 ايملو  هبا ع هاا الةأن ع ا ار وينامج معمو نريويب؛
نةتتتتتتتتي اينجألتتتتتتتتتات اي يفيتتتتتتتتتا ذات الاتتتتتتتتتوا التتتتتتتت  اوتتتتتتتتتج دقجاا  نتتتتتتتتتا الجييتتتتتتتتتا  )با 

 جقبالىل وغيا ار اد ختليي الجييا واختاذ اجياءا ه معوى مجي  ايسجويات.وجسج دقاا مس أو

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2014/INF.15 ا2)

 .11، العقيل FCCC/SB/2014/2 ا5)
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           واتتتتتتتيرت اييةتتتتتتتا العيمعيتتتتتتتا أن  ب تتتتتتت  و اتتتتتتتو ، ع دوراتتتتتتتا الياو تتتتتتتا واألرو تتتتتتتخ )أيتتتتتتتار/ -1
ا، أنةتتتتلا ذات اتتتتوا ع ا تتتتار وينتتتتامج معمتتتتو نتتتتريويب  تتتتدمعمل معمويتتتتا وضتتتت  طلتتتتي 4116متتتتايو 

 الجييا الو نيا و نعياها.
فيما يج وت واالججمتاع ايةترتب وةتأن  ا6)ونايت اييةا العيمعيا ع  وايات  نا الجييا -1

أفمتتتو ايماروتتتات واألدوات ايجاحتتتا الوتتتج دام م تتتارف الةتتت وب األاتتتويا و اروتتتااا واي تتتارف 
وايماروتتات الجقويديتتا، وأفمتتو  اروتتات احملجم تتات ا ويتتا واألاتتويا واحجياجااتتا، و لبيتتت التتنُاج 

األدوات اييامعيا لومناور ا نساين لعامل و قيتيمل  تأقريات  غتري اينتاو والقاوويتا لوجتأقي وته والجييتا و 
م تتتته، وطواتتتت  ال أن األمانتتتتا وجمتتتتلو  واألنةتتتتلا الجاليتتتتا وجوجيتتتته متتتتن رلتتتتيس اييةتتتتا العيمعيتتتتا، 

نامات الةتيييا ووالج اون م   نا الجييا وفييت اسرباء اي ين وأاو البودان منواىل، واسامها من اي
 لربنامج معمو نريويب:

وضتتتت  جتتتتيد وايماروتتتتات ا يتتتتدل واألدوات ومبتتتتادرات مجتتتت  البيانتتتتات ايجاحتتتتا  )أا 
لالنجعاع واي ارف وايماروات ا ويا واألاويا والجقويديا اسااا والجييا، وا احجه لو متوم، كت  

ل اينتاوي القالمتا لجبتادل اي تارف، اتا  ناي فيته اييةتا العيمعيتا ع دوراتا الياو تا واألرو تخ، يستجند ا
فياا اامعدل البيانات ايج وقا وأفمتو ايماروتات واألدوات ايجاحتا لالنجعتاع واي تارف وايماروتات 

 ؛ا1)األاويا والجقويديا اسااا والجييا
ال متتتو متتت  اينامتتتات اي نيتتتا الةتتتيييا لربنتتتامج معمتتتو نتتتريويب، اتتتا فياتتتا ايياكتتتل  )با 

اويميتتا، معوتتى   ليتتل  جم تتات متتن ايماروتتخ و تتبيات معوتتى  جوتتا ايستتجويات، والةتتبيات او
ومعوتتتتتتى  بتتتتتتادل ايماروتتتتتتات ا يتتتتتتدل واألدوات ع االججمامعتتتتتتات وايناوتتتتتتبات اليليستتتتتتيا،  ستتتتتتت 

 االاجماء؛
احلتتيل لتتدى اوتتج داج اينجألتتات اي يفيتتا ذات الاتتوا ع ا تتار وينتتامج معمتتو  )جا 

لنُاج واألدوات اييامعيا لومناور ا نستاين واي تارف وايماروتات نريويب، معوى ميامعال أمهيا ادماج ا
ا ويا واألاتويا والجقويديتا ع طلتي الجييتا الو نيتا، وذلت  وت جياءات  ةتمو ا تياب أات اب 

 اي ارف ا ويا واألاويا والجقويديا،  ست االاجماء.
يبوا معوى ا يد اينلقا األنديتا ورحب  اييةا العيمعيا ابادرل اي ارف ايج وقا والجييا احمل -11

ع ا تتار  ا1)دون اواويميتتا، التت  أ وقاتتا وينتتامج األمتتمل ايج تتدل لوبيةتتا وامعجبارهتتا اجتتياءه ايج اتتد وتته
وينتتامج معمتتو نتتريويب، ومعلتتاء األولويتتا لالوتتجألاوا لالحجياجتتات متتن م تتارف الجييتتا ع منتتا ت 

وتتجألاوا، و تتأل   معوتتى اوجنستتاو هتتاه دون ااويميتتا دتتددل وع مواضتتي  دتتددل و عيتتل هتتاه اال
__________ 

 .14، العقيل FCCC/SB/2014/2 ا6)

 .<unfccc.int/7769>ميين اال الع معوى اامعدل البيانات انلالااىل من الياوي الجايل  ا1)

  يد  عاايو معن اوجياء ايج اد وه معوى الياوي الجايل: ا1)

<https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461>. 

https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:31:3398643959867755::NO::P31_ID:461
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ايبادرل ع منا ت دون ااويميا أطيى، وال ويما ع البوتدان الناميتا المت يعا مثتو أاتو البوتدان منتواىل 
 والدول ا لريا الاغريل الناميا ع أفييقيا.

وأحا تتت  اييةتتتا العيمعيتتتا معومتتتاىل وايقتتتار الجقديييتتتا ايرت بتتتا ع اييلانيتتتا معوتتتى األنةتتتلا التتت   -11
أمعتتتاله. و وبتتت  ال األمانتتتا أن  متتتلو   1و 1وجمتتتلو  هبتتتا األمانتتتا وايةتتتار الياتتتا ع العقتتتي خ 

 واوجياءات ايلوووا ع هاه االوجنجاجات رهناىل وجوافي ايوارد اياليا.
    


