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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 من جدول األعمال 3البند 

 برنامج عمل نيروبي المتعلق بتأثيرات تغير المناخ
 والقابلية للتأثر به والتكيف معه

برنااامج عماال نيروبااي المتعلااق بتااأثيرات تغياار المناااخ والقابليااة للتااأثر بااه   
 والتكيف معه

 استنتاجات مقدم من الرئيسمشروع   
رحبتتتتي ا التتتتة المرعاتتتتة ليمشتتتتورو الييماتتتتة والرةنولوجاتتتتة ملتالتتتتة ا شتتتتورو   تتتتالر رير ا رييتتتت   -1

 الر دم احملرز يف تنماذ أنشطة  رنتام  عمتن نت ومل ا رييت   رت ت ا  تنت  ا نتاب وال ا ياتة ليرت تر  ت  
 . 1ملوالرةاف مي  مل رنام  عمن ن ومل 

ا شتتورو عتتن ت تتديرتا  تتا ندمرتت  ا نكمتتا  الشتتريةة لربنتتام  عمتتن نتت ومل  وأعر تتي تالتتة -2
وا نكمتا  األرترذ تا  الةتية متن مات اما  يف األنشتطة ا نمتذو يف ماتار  رنتام  عمتن نت ومل 

 أعاله. 1ا شار ملا ا يف الم رو 
م  ونوتتتي تالتتة ا شتتورو  اتاتت اما  ا  دمتتة متتن األاتترار وا نكمتتا  الشتتريةة لربنتتا -3

عمتن نتت ومل وا نكمتا  األرتترذ تا  الةتية  شتت   متا نامتتي  ت  متتجمررات متن عمتتن يف  تال تتت ت  
لرنكتتاا ا نرتتدذ  ا نتتاب عيتتة اتتسة اتنأتتا ، وأأتتار  مأل أ  تتتذه األنشتتطة دثتتن أاااتتات مماتتدات 

 . 2ملالياأر  راكز الرنأا 
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2016/INF.10  1مل
 /http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages> ا  دمتتتتتتتتتة متتتتتتتتتن األاتتتتتتتتترار يف ا ونتتتتتتتتت  الرتتتتتتتتتا   تُرتتتتتتتتتار الر تتتتتتتتتارير  2مل
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ار فامتتتتا  تتتت  األاتتتترار ورحبتتتتي تالتتتتة ا شتتتتورو  تتتتاثوار الرمتتتتاعيي الثتتتتر  والبن تتتتا  التتتتذ    -4
وا نكمتتا  الشتتريةة لربنتتام  عمتتن نتت ومل وا نكمتتا  األرتترذ تا  الةتتية ورتتربا  الةتتسة  شتت   
ت ت  ا ناب عية اتسة اتنأتا ، وتتو اثتوار التذ  نُكإتا يف ماتار ا نرتدذ الياأتر  راكتز الرنأتا  

والحكتتي  . 3ملواألر يتت  وجتترذ  روجاتت  عتتام متتن ر تتاو تالتتة ا شتتورو  تتالرزامن متت   ور تتا ا امأتتة
تالتتتة ا شتتتورو متتت  الر تتتدير اليمتتتن الوااتتت  النطتتتا  التتتذ  ت تتتوم  تتت  األاتتترار وا نكمتتتا  ليرةتتتد  
لير ت ا  الراتنة وا أر بياة لرن  ا ناب عية الةسة، ورحبي  اثوار ا ريي   اتجرا ا  ا برةترو 

 ليرةد   ذه الر ت ا .
وايبتتتي تالتتتة ا شتتتورو مأل األمانتتتة أ  تيتتتد،  الرشتتتاور متتت  ا شتتتارك  يف منرتتتدذ مراكتتتز  -5

الرنأتتتتا ، ورنتتتتة تولاماتتتتة، ااتتتترنا ات مأل ا ييومتتتتا  التتتت  نتتتتدمر ا األاتتتترار وا نكمتتتتا  الشتتتتريةة يف 
أعتاله ويف ماتار ا نرتدذ الياأتر  راكتز الرنأتا ، لةتي تنكتر  3ما اما ا ا شار ملا تا يف الم ترو و 
 . وواف تي تالتة ا شتورو عيتة 2017 ا تالة ا شورو يف  ور تا الأا اتة واألر يت  ملأيار/متايو فا

 أ  تنكر، يف الدورو نمأ ا، يف ابن حتأ  فيالاة منردذ مراكز الرنأا .
ورحبي تالة ا شورو  األنشطة الرالاة الت  اطتطييي  تا األمانتة  الريتاو  مت  ا نكمتا   -6

نتت ومل وا نكمتتا  األرتترذ تا  الةتتية، ااتترصا ةت ليرواتتاا  ا  دمتتة متتن  الشتريةة لربنتتام  عمتتن
جلنتتة الرةاتتتف وفريتت  ا تتتربا  ا يتتا   نتتتن البيتتدا  ،تتتوات ملفريتت  ا تتتربا  ، وأنتتر   تتت   تتتذه األنشتتتطة 

 عزز   ور  رنام  عمن ن ومل يف ت دمي الدعا ا يريف ألعمال جلنة الرةاف وفري  ا ربا  
فريتت  ا تتربا  يف تنكتتاا  ورو ت ناتتة،  الريتتاو  متت  ا نكمتتا  تا  االأتتكام متت   ملأ  

الةتتتتتية الشتتتتتريةة لربنتتتتتام  عمتتتتتن نتتتتت ومل، ُع تتتتتد  يف ماتتتتتار ميتتتتتر  رطتتتتت  الرةاتتتتتف الواناتتتتتة 
 نانشتتتتة أفلتتتتن الأتتتتبن  راعتتتتاو احرااجتتتتا  اترميتتتتا  احملياتتتتة واجلماعتتتتا  والتتتتنكا  2016 ليتتتتام

 ؛  4مل  الرةاف الواناةاتيةولوجاة الليامة يف عمياة اااغة وتنماذ رط
تنكتتتاا جيأتتتة يف  تتتال التتتر   الشتتتبةي، اشتتتاركة ا نكمتتتا  الشتتتريةة لربنتتتام   ملب  

عمتتتتتتن نتتتتتت ومل وا نكمتتتتتتا  تا  الةتتتتتتية، ُع تتتتتتد  يف ماتتتتتتار ميتتتتتتر  رطتتتتتت  الرةاتتتتتتف الواناتتتتتتة 
 در تاأ  اثوار  ش   فرص اتا ام يف األنشطة ا نمذو يف ماتار  رنتام  عمتن  2016 ليام

أتتت  الريتتتاو   شتتت ما، وال اتتتاما أنشتتتطة  عتتتا عمياتتتة اتتتااغة وتنماتتتذ رطتتت  الرةاتتتف نتتت ومل وتا
 ؛ 5ملالواناة

__________ 
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 عتتتا الي تتتا  اجلتتتانم التتتذ  نكمرتتت  جلنتتتة الرةاتتتف لرنتتتاول مأتتت لة منشتتتا  منرتتتدذ  ملج  
ليشراكة م  ا راكز اتنياماة،  در ت دمي الدعا الر ا ليبيدا  الناماة األارار من أجتن حت ات  

 ؛ 6ملاثدث الذ  ُع د يف ماار الدورو الرا ية واألر ي  لةن من ا الر  المرعار الرةاف، وتو 
، وورنتتتتتتة مييومتتتتتتا   7ملمعتتتتتدا  نا متتتتتتة جتتتتتتر  ألعمتتتتتتال الراتتتتتتد والر اتتتتتتاا اجلاريتتتتتتة مل   
يف تلتتا الشتت   لر تتد  ا مأل االجرمتتا  الياأتتتر ليصنتتة الرةاتتف،  تتدر مواف تتة جلنتتتة   8ملأاااتتاة

 ايف  ش   نكا الراد والر ااا، وت ااا الر ت ا .الرةاف عية ال اام  يمن مط
ورحبتي تالتة ا شتورو أيلتات  رواتاا  جلنتتة الرةاتف وفريت  ا تربا  فامتا يرييت   األنشتتطة  -7

الرالاتتة ا  تترر تنماتتذتا يف ماتتار  رنتتام  عمتتن نتت ومل، وايبتتي مأل األمانتتة أ  تنمتتذ تتتذه األنشتتطة 
 حتي توجا  ر او تالة ا شورو 

نبذو عتن يات  احملافتن ا وجتو و، اتا يف تلتا الثنترا  ال ا متة،  الريتاو   معدا  ملأ  
متت  مركتتز وأتتبةة تةنولوجاتتا ا نتتاب،  تتدر ت تتدمي ت ريتتر عتتن الر تتدم احملتترز مأل جلنتتة الرةاتتف يف 

 ؛ 9ملاجرماع ا الثاين عشر
مأتتترام ا نكمتتتا  الشتتتريةة لربنتتتام  عمتتتن نتتت ومل يف  عتتتا األنشتتتطة ا  ريمتتتة  ملب  
 ربا  يف  ال ت دمي الدعا الر ا اليام مأل أنن البيدا  ،وات، ويشمن تلا تنكتاا ميتار  لمري  ا

منياماتتتتة  طتتتت  الرةاتتتتف الواناتتتتة؛ وتنكتتتتاا تتتتتدريي يف  تتتتال رطتتتت  الرةاتتتتف الواناتتتتة؛ ومعتتتتدا  
 رااتا  حالتة  شتت   رطت  الرةاتتف الواناتة؛ ومعتدا  ورنتتة مييومتا   شتت   االعربتارا  ا ريي تتة 

حملياتتة والملتتا  والتتنكا اتيةولوجاتتة اللتتيامة يف اتتاا  عمياتتة وطتت  رطتت  الرةاتتف  اترميتتا  ا
 . 10ملالواناة وتنماذتا

ورحبتتي تالتتة ا شتتورو كتتذلا  رنكتتاا حي تتا  عمتتن لرسديتتد األولويتتا   متتو منتتاا   -8
، فرعاة يف ماار مبا رو لاما ليميارر ا ريي ة  تالرةاف، ركتز  اتنرتا  من تا عيتة أنتن البيتدا  ،توات 

واتنرتتا  عيتتة أفري اتتا، وواحتتدو عيتتة التتدول اجلزريتتة الةتتن و الناماتتة، ورحبتتي  وجتت  رتتاص  ي تت  
كوش تامااليا ولبيدا  جزر احملتا  ا نتد ، اليرت  ُع تدتا متجمررات  الريتاو   - اليمن  نط ة تندو

 . و اتطتافة مأل م  ا ركز الدو  ليرنماة ا رةامية ليصبال وا ي د الدو  ت ارو ا ااه، عية الروا
تلا، رحبي تالة ا شورو  الرزام  رنتام  األمتا ا رستدو ليبالتة، عتن اريت  أتبةة الرةاتف اليا اتة 

__________ 

 .<unfccc.int/9576>انكر   6مل
 /http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee>مراحة يف ا ون    7مل
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الرا يتتة لتت ،  الريتتاو  متت  الشتتركا  متتن أجتتن الن تتو  ابتتا رو لامتتا ليميتتارر ا ريي تتة  تتالرةاف يف 
 . 11ملمجرا ا  الرةاف مناا  فرعاة أررذ  در اد الثنرا  ا يرفاة ال  دثن ع با  أمام

وااتتتترنرصي تالتتتتة ا شتتتتورو أ  األنشتتتتطة ا نمتتتتذو يف ماتتتتار  رنتتتتام  عمتتتتن نتتتت ومل، وف تتتتات  -9
، اتتا يف تلتتا الرواتتاا  ا  دمتتة متتن فريتت   12ملالاتترنراجا  التتدورو الرا يتتة واألر يتت   التتة ا شتتورو

  واتم  مركتزات ميرفاتات ا ربا  وجلنة الرةاف، ينبني تنماذتا عية حنو ييزز  ور  رنام  عمتن نت ومل
 يدعا اتجرا ا  ا يززو ا ريي ة  الرةاف.

وايبتي تالتتة ا شتتورو مأل األمانتة أ  تأرةشتتف، يف اتتاا  تنماتذ األنشتتطة ا شتتار ملا تتا  -10
أعتتتتاله، وحتتتتتي توجاتتتت  ر تتتتاو تالتتتتة ا شتتتتورو، فتتتترص تيزيتتتتز الشتتتتراكا  متتتت  ا راكتتتتز  9يف الم تتتترو 

احملياتتتتة والأتتتتيطا  البيديتتتتة، وال طتتتتا  ا تتتتاص، وا نكمتتتتا  والشتتتتبةا  اتنياماتتتتة، واثةومتتتتا  
الييماتتتة، والتتتدوا ر األكا  اتتتة، وا نكمتتتا  ا مثيتتتة ليمصرميتتتا  األاتتتياة والر ياديتتتة، واجلماعتتتا  
الروحاتتة والديناتتة، والملتتا  اجلنأتتاناة، ومنكمتتا  الشتتباب، وواتتا   اتعتتالم اجلمتتات  ، وتيزيتتز 

 امة ال  حد  ا األما ا رسدو،  أي االنرلا .الروا   م  أتدار الرنماة ا أرد
    

__________ 
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