
 

(A)   GE.12-70977    031212    031212 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
   من جدول األعمال٣البند 
  والقابلية للتأثر به والتكيف معه املتعلق بتأثريات تغري املناخ نامج عمل نريويببر

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه                
  والتكيف معه

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
بالوثائق التاليـة   ) عيةاهليئة الفر (رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

  :اليت أعدت للدورة
تقرير عن حلقة العمل التقنية بشأن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات             )أ(  
  ؛)١(التكّيف

تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق          )ب(  
  ؛)٢(ف معهبتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكي

  .)٣(جتميع الدراسات اإلفرادية املتعلقة بعمليات التخطيط الوطين للتكيف  )ج(  
وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة املكسيك على استضافة حلقـة العمـل               -٢

التقنية بشأن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات التكّيف، يف مكسيكو، املكـسيك، يف             
  .٢٠١٢يوليه / متوز٢٠إىل  ١٨الفترة من 

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2012/4. 
)٢( FCCC/SBSTA/2012/INF.5. 
)٣( FCCC/SBSTA/2012/INF.6. 
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وحكومات إسبانيا وأيرلنـدا    وأعربت أيضا عن تقديرها لكل من االحتاد األورويب           -٣
واملكسيك والنمسا على ما أسهمت به يف سبيل تنفيذ األنشطة املدرجة يف برنـامج              وكندا  

  .عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
حبت اهليئة الفرعية مبشاركة املنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب ومبا قدمتـه            ور  -٤

  .)٤(من مسامهات
والحظت اهليئة الفرعية استحداث منتجات معرفية جديدة سهلة االستخدام، مبا فيها           -٥

تلك اليت يسرت إنتاجها األمانة وتلك اليت أسهمت هبا املنظمات الشريكة لربنـامج عمـل               
، يف   بالتحديات اليت تواجه البلدان النامية، والسيما أقل البلدان منواً         وأحاطت علماً  ،)٥(نريويب

  .سبيل احلصول على تلك املنتجات
 بقاعدة البيانات اجلديدة املتعلقة بشركاء برنامج عمل نـريويب           أيضاً وأحاطت علماً   -٦

  .)٦(وبالتعهدات املعلنة الختاذ إجراءات
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن مؤمتر األطراف قـد طلـب، يف دورتـه الـسابعة                  -٧

ا الثامنة والثالثني، يف جمـاالت العمـل        ته،إىل اهليئة الفرعية أن تعيد النظر، يف دور       )٧(عشرة
املندرجة يف برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه               

 توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة بشأن أحسن طريقة لدعم             تقدميهبدف  
  .أهداف برنامج عمل نريويب

ونوهت اهليئة الفرعية باآلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمات املعنية بشأن جمـاالت              -٨
الفرعية يف  واليت ستنظر فيها اهليئة      ،)٨(العمل املمكنة يف املستقبل يف سياق برنامج عمل نريويب        

   .)٩(١٧-م أ/٦ من املقرر ٣ بالفقرة دورهتا الثامنة والثالثني، عمالً

        

__________ 

 منظمة شريكة لربنامج عمل نريويب أعلنـت        ٢٦٥، ما جمموعه    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يوجد، يف    )٤(
 .جراءات تعهدا باختاذ إ١٧٥عن 

: ميكن االطالع على املنتجات املعرفية املستحدثة يف إطـار برنـامج عمـل نـريويب يف املوقـع التـايل                    )٥(
<http://unfccc.int/4628>. 

 .<https://unfccc.int/nwp>: ميكن االطالع عليها يف املوقع التايل )٦(
 .١، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )٧(
 .١٧-م أ/٦ من املقرر ٢ بالفقرة قدمت عمالً )٨(
 .<http://unfccc.int/5900>: كن االطالع على مجيع اآلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمات يف املوقع التايلمي ) ٩(


