
االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.04-70975    151204    151204
EZE.04-529 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 
 

  من جدول األعمال٣البند 
  االقتصادية�اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

  آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها  

 االقتصادية آلثار تغري -والتقنية واالجتماعية اجلوانب العلمية 
 املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

رحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبادل اخلربات واآلراء والدروس املستفادة بني األطراف                 -١
تطبيق األساليب واألدوات، مبا يف ذلك      "ة العمل املعقودة أثناء الدورة بشأن       واخلـرباء واملـنظمات اليت شاركت يف حلق       

الفرعية وأعربت اهليئة    ". والروابط بني التكيف والتنمية املستدامة     ،النماذج اإلقليمية، لتقييم اآلثار والقابلية للتأثر والتكيف      
املعلومات األساسية املتعلقة مبنهجيات تقييم اآلثار      عـن تقديرها للمتحدثني على إسهاماهتم ولألمانة على حتضريها لورقة           

كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املقدمة من األطراف والواردة          . (FCCC/SBSTA/2004/INF.13) والتكيف
 .Add.1و FCCC/SBSTA/2004/MISC.12 يف الوثيقة

وقررت إحالة مشروع النص التايل إىل مؤمتر     .الومل تفرغ اهليئة الفرعية من نظرها يف هذا البند من جدول األعم              -٢
 .األطراف ملواصلة النظر فيه

Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/SBSTA/2004/L.31 
14 December 2004 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBSTA/2004/L.31 
Page 2 

 

 مشروع نص

برنامج عمل منظم من مخس سنوات يف جمال        إعداد  وافقـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على            -١
وسيتناول هذا . لتأثر به والتكيف معهلقابلية  ال االقتصادية آلثار تغري املناخ و     -اجلوانـب العلمـية والتقنـية واالجتماعية        

البيانات واملنهجيات، وعمليات تقييم القابلية للتأثر، وخطط وإجراءات التكيف، واإلدماج يف           : الـربنامج املسائل التالية   
 .التفاقية من ا٩التنمية املستدامة يف سياق اختصاصات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املشار إليها يف املادة 

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة  -٢
ملواصلة مناقشة املسائل   ) ٢٠٠٥مايو  /أيار(العلمية والتكنولوجية، تنظيم حلقة عمل أثناء دورهتا الثانية والعشرين          

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة  .ستمرار يف تبادل املعلومات وتقاسم التجارب وتيسري اال،الواردة يف برنامج العمل
 .٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١العلمية والتكنولوجية األطراف إىل تقدمي آرائها يف برنامج العمل إىل األمانة حبلول يوم              

 وثيقة متنوعات لتيسري    إىل األمانة جتميع هذه املعلومات يف      وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     
 .النظر املستمر يف هذا البند من جدول األعمال أثناء الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية
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