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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثة واألربعون

   2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
 من جدول األعمال 3البند 

    والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ 
برناااامج عمااال نيروباااي المتعلاااق بتاااأثيرات تغيااار المنااااخ والقابلياااة للتاااأثر باااه    

    والتكيف معه
 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 
اقتني التــــالاتني رحبــــي ا الــــة المشعاــــة ليم ــــورة الييماــــة والتعنولوجاــــة  ا الــــة المشعاــــة  بــــالو  -1
 :  ليدورة الثالثة واألربيني ليهالة المشعاة يتني أُعدتاال

املمارســاا اداــدة والــدروف املســـتمادة مــن عمياــاا ليتـــاا التعاــ  الــ  تتنـــاول   أ  
ليتــاا  ااكــر ربــاعمياــاا و مــن  ــشية، واملــوارد املا اــة، وال ــحة، و الــن م البالاــة، واملســتولناا الب

 ؛ 1 احلاالا اإلفشادية جتماع دراساا: التعا  عيى ال يادين الولين واحمليي
التقشيــش املتييــل بالتقــد  احملــشذ أ تنماــن أن ــيتة بشنــامع عمــر نــ و  املتييــل بتــ   اا   ب  

 . 2 تغ  املناخ والقابياة ليت  ش به والتعا  ميه
الـــدعم املـــا   تقـــدم أعشبـــي ا الـــة المشعاـــة عـــن تقـــديش ا لوزـــاد األورو  وناوذيينـــدا عيـــىو  -2

 .  لتنمان األن يتة املندرجة أ إلار بشنامع عمر ن و 
 دنــة التعاــ  وفشيــل قــرباب أاــر البيــدان  ــوا   ح ــي ا الــة المشعاــة مــع التقــديش مســا ااوال -3

.  أ  أعــــو 1 اإلفشاديـــة امل ـــار إلاهــــا أ المقـــشة ااب  أ زضــــ  جتماـــع دراســـاا احلــــاال فشيـــل ا ـــرب 
 و  ودنــــة األن ــــيتة التياوناــــة أدا إر إاامــــة روابــــا أو ــــل بــــني بشنــــامع عمــــر نــــوأاــــشا بــــ ن  ــــن  
 ب. التعا  وفشيل ا ربا
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إر التبـــــادل القـــــاام ليمييومـــــاا بـــــني األلـــــشا  واملن مـــــاا  وأشـــــارا ا الـــــة المشعاـــــة أيضـــــا   -4
عمــر  ال ــشيعة أ بشنــامع عمــر نــ و ، الــنا جــشت أ إلــار املنتــدت التاســع دهــاا تنســال بشنــامع

الــدورة الثالثــة واألربيــني ليهالــة المشعاــة، والح ــي كــنلإل مــع التقــديش اإلســهاماا  أ إلــارنــ و ، 
المناــة القامــة أ تن ــام املنتــدت مــن جانــ  دنــة التعاــ  وفشيــل ا ــرباب وا ــرباب التــابيني ليمن مــاا 

ه مـن ر ـاس ا الـة المشعاـة، وليبـي ا الـة المشعاـة إر األمانـة، بتوجاـ. ال شيعة أ بشنامع عمر نـ و 
 .  مواصية التياون مع األلشا  املهتمة واملن ماا ذاا ال ية ال شيعة أ بشنامع عمر ن و 

والح ي ا الـة المشعاـة املييومـاا املقدمـة مـن بشنـامع األمـم املتحـدة ليبالـة  بشنـامع البالـة ،  -5
قـــة بـــالتعا ، وال ســـاما  ـــا  تن ـــام ورحبـــي باليمـــر ادـــارا أ إلـــار مبـــادرة لامـــا ليميـــار  املتيي

وأ   3 حيقــاا اليمــر املتييقــة بتحديــد األولويــاا أ املنيتقــة دون اإلاياماــة ليــس التيــاون ا يا ــي
ورحبـي بـالتما  بشنـامع األمــم املتحـدة ليبالـة، مـن قــول  . 4 املنيتقـة دون اإلاياماـة لي نـوب األفشيقــي
، 2016 أ عــا  اــن مبــادرة لامــا أ منــالل دون إاياماــة أقــشتال ـبعة الياملاــة ليتعاــ  التابيــة لــه، بتنم

 . 5 است ابة الستنتاجاا الدورة احلادية واألربيني ليهالةوذلإل 
ــــامع عمــــر  -6 ــــالتعا  أ إلــــار بشن ــــة امليــــار  املتييقــــة ب ــــفلومل بواب ــــة ب ــــة المشعا ورحبــــي ا ال

ودنـــة  إلـــار بشنـــامع عمـــر نـــ و لـــوارا أ وأاـــشا بـــدور ا أ تيميـــم ن ـــش امليـــار  الـــ    6 نـــ و 
التعاـــ  والي نــــة التنمانيــــة الاــــة وارســــو الدولاــــة امليناــــة با ســــا ش واأل ــــشار املشتبيتــــة بتــــ   اا تغــــ  
املنــاخ،  ــا أ ذلــإل املســا اا املقدمــة مــن األلــشا ، واملن مــاا ال ــشيعة أ بشنــامع عمــر نــ و  

 .  واملشاكم وال بعاا اإلاياماة
المشعاة باألن يتة التالاة الـ  الـن ا األمانـة، بتوجاـه مـن ر ـاس ا الـة المشعاـة،  ورحبي ا الة -7

 : 7 أ إلار االست ابة لتوصااا دنة التعا 
تقدم الـدعم إر اجتمـاخ قـرباب دنـة التعاـ ، بالتيـاون مـع املن مـاا ذاا ال ـية   أ  

والتنــوخ االات ــادا، مــن أجــر  ال ــشيعة أ بشنــامع عمــر نــ و ، أ زــال تيميــم ســبر كســ  اليــا 
 ؛ 8 لتعا  وزديد أولويا ا وتنمان ابناب القدرة عيى التعا  أ ساامل ليتاا إجشاباا ا

ن ــش املييومــاا الــ  و ــيتها دنــة التعاــ  ب ــ ن املشاكــم وال ــبعاا اإلاياماــة مــن   ب  
 .  قول بوابة امليار  املتييقة بالتعا 
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