
 

(A)   GE.13-71020    191113    191113 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
   الدورة التاسعة والثالثون 

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
    من جدول األعمال٣البند  
ق بتـأثريات تغـري املنـاخ       تعلبرنامج عمل نريويب امل    

   والقابلية للتأثر به والتكيف معه

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

   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس     
التاليـة  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير إىل الوثائق           أشارت    -١

  :اليت أُعدت للدورة
الورقة التقنية املتعلقة بأفضل املمارسات واألدوات املتاحة الستخدام معارف           )أ(  

وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية والنُّهج واألدوات املراعية للمنظور          
  ؛)١( والتكيف معهاجلنساين، يف فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات أنشطة التقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ         )ب(  
  .)٢(تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

ورحبت اهليئة الفرعية بالورقات املقدمة من األطراف ومن املنظمات ذات الـصلة              -٢
  .)٣(ودعم هدفهبشأن سبل تعزيز أمهية برنامج العمل، 

__________ 

)١( FCCC/TP/2013/11. 
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  :)٤( على توصيات جلنة التكيف، قامت اهليئة الفرعية مبا يليورداً  -٣
أشارت إىل طلبها إىل األمانة بأن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعيـة،               )أ(  

بتنظيم اجتماع للخرباء بشأن أفضل املمارسات واألدوات املتاحـة السـتخدام معـارف             
ارف واملمارسات التقليديـة والـنُّهج واألدوات املراعيـة         وممارسات الشعوب األصلية واملع   

للمنظور اجلنساين، يف فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه والتكيـف معـه،                
 مع حلقة عمل جلنة التكيف بشأن أفضل ممارسـات          متزامناًهذا االجتماع   وطلبت أن ُيعقد    

  واحتياجات اجملتمعات احمللية واألصلية؛
دعت األطراف واملنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب إىل أن تقدم إىل              )ب(  

، معلومات عن أفضل املمارسـات يف التخطـيط         ٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٠األمانة، حبلول   
  الوطين للتكيف والدروس املستفادة منه؛

أعاله يف  ) ب(٣طلبت إىل األمانة أن جتمع الورقات املشار إليها يف الفقرة             )ج(  
 /كـانون األول  (الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية      موعد   معلومات ُتتاح حبلول     ورقة

  ؛)٢٠١٤ديسمرب 
إىل األمانة االضطالع باألنشطة الواردة يف املرفق الثالث بتقرير         اً  طلبت أيض   )د(  

  .بناء على طلب جلنة التكيف ،)٥(جلنة التكيف
ذه املسألة لكي ينظـر فيـه مـؤمتر         وأوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر بشأن ه        -٤

  الوثيقـة  لالطالع على نـص املقـرر، انظـر       (األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة       
FCCC/SBSTA/2013/L.34/Add.1.(  

 األنـشطة الـيت     لىاملقدرة املترتبة يف امليزانية ع    باآلثار  اً  وأحاطت اهليئة الفرعية علم     -٥
  . أعاله٣ يف الفقرة إليهعلى النحو املشار ستضطلع هبا األمانة 

 يف هذه االسـتنتاجات     الواردةوطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات          -٦
   .رهناً بتوافر املوارد املالية

        

__________ 

، بينما تتـاح الورقـات      >http://unfccc.int/5901< ُتتاح الورقات املقدمة من األطراف على العنوان التايل        )٣(
 .>http://unfccc.int/7482< املقدمة من املنظمات على العنوان التايل

)٤( FCCC/SB/2013/2. 
 . أعاله٤انظر احلاشية  )٥(


