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(A)     GE.05-60647    150305    160305 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ١٩     بون، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٨      البند 
                                      االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية

 توليف لآلراء حول املسائل الناشئة عن نشاط البحث الذي مت تنظيمه
  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةأثناء الدورة العشرين للهيئة

 مذكرة من إعداد األمانة

 ملخـص

                       ً                                                                           تتضمن هذه املذكرة توليفاً لآلراء املقدمة من مخسة أطراف بشأن املسائل التالية الناشئة عن نشاط البحث الذي  
                          مدى كفاية أنشطة البحوث                  ضرورة تقييم     :                                                                               مت تنظيمه يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         

                                                                                                                والتنسيق بينها على الصعيد الدويل لتلبية احتياجات االتفاقية؛ وأمهية العلوم االجتماعية وكذلك العلوم الطبيعية والتفاعل 
                                                                                                                         بيـنهما يف االستجابة لالحتياجات البحثية اليت تنشأ عن تقارير التقييم اليت يضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري                  

                                                                             ُّ                                               اخ؛ وتعزيز قدرة البلدان النامية على املسامهة واملشاركة يف اجلهود البحثية يف جمال تغيُّر املناخ العاملي، مثل تلك اليت                      املن
                                                                                                                   يـتوىل التنسيق بينها برنامج حبوث املناخ العاملي، والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي، والربنامج الدويل                

  .                         ئي العاملي، وبرنامج التنوع                         لألبعاد البشرية للتغري البي

                                                                                                            وقـد ترغب األطراف يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذه املذكرة وحتديد اإلجراءات اإلضافية الالزمة فيما                  
  .                                           يتصل باالحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

         مت تنظيم     ، )١ (                                                                       اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة                              بـناء على طلب من       - ١
                                                                                         ُّ                           نشـاط جانيب يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية شارك فيه ممثلون عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ                  

                                                                                                   مج وهيـئات البحوث الدولية بشأن مبادرات البحوث اجلارية واملخطط هلا من أجل االستجابة للتوصيات                  وبـرا 
  .                                                                                            ُّ                        املـتعلقة بالبحوث واليت تضمنها التقرير التقييمي الثالث الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ               

  :     البحث     ُ                                               وقد أُشري إىل املسائل التالية باعتبارها تتطلب املزيد من 

                                                                                             ضرورة تقييم مدى كفاية أنشطة البحوث والتنسيق بينها على الصعيد الدويل لتلبية احتياجات االتفاقية؛  ) أ ( 

                                                                                               أمهـية العلـوم االجتماعية وكذلك العلوم الطبيعية والتفاعل بينهما يف االستجابة لالحتياجات               ) ب ( 
                    ُّ         ومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ؛                                                       البحثية اليت تنشأ عن تقارير التقييم اليت يضعها الفريق احلك

                                                                                               تعزيز قدرة البلدان النامية على املسامهة واملشاركة يف اجلهود البحثية يف جمال تغري املناخ العاملي،           ) ج ( 
                                                                                                               مثل تلك اليت يتوىل التنسيق بينها برنامج حبوث املناخ العاملي، والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي،                

  .(DIVERSITAS)                                                       دويل لألبعاد البشرية للتغري البيئي العاملي، وبرنامج التنوع            والربنامج ال

                                                                    ِّ                                       وقـد طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األطراف أن تقدِّم إىل األمانة يف موعد ال                  - ٢
                        اشئة عن النشاط اجلانيب                                                                  آراءها بشأن الطرق املناسبة لتناول املسائل الرئيسية الن            ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٥        يتجاوز  

                              أعاله، كما طلبت إىل األطراف أن  ١                                                                       الذي طلبت اهليئة الفرعية تنظيمه، وخباصة تلك املسائل املذكورة يف الفقرة      
    ً                                        آراًء إضافية بشأن هذا املوضوع كي تنظر فيها     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٤   ِّ                             تقدِّم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز 

                                                                      وطلبت إىل األمانة أن تضم هاتني اجملموعتني من اآلراء يف وثيقة مسائل              .                     ا الثانية والعشرين                         اهليئة الفرعية يف دورهت   
ّ        ً                                                                       متنوعة وأن ُتعّد توليفاً جلميع آراء األطراف كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين   ُ           .  

  نطاق املذكرة-باء 

ــيفاً لــآلراء الــيت قدمــتها  - ٣ ــيقة تول                                    األطــراف والــيت تــرد يف الوثيقــتني     َّ                    ً                                  تتضــمَّن هــذه الوث
FCCC/SBSTA/2004/MISC.14و   FCCC/SBSTA/2005/MISC.1.  

               َّ   املعلومات املقد مة-جيم 

                               آراء قدمتها هولندا بالنيابة     (                              أستراليا، واجلماعة األوروبية      :   َّ                                         قدَّمت مخسة أطراف آراءها إىل األمانة، وهي       - ٤
                                                               ضافة إىل آراء قدمتها لكسمربغ يف وثيقة إضافية بالنيابة عن                                                            عـن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، باإل       

                                                      

   ). ج (  ٤٠         ، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/15             انظر الوثيقة   ) ١ (



FCCC/SBSTA/2005/3 
Page 4 

 

                    وباإلضافة إىل اآلراء     .                                                      ، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وأوزبكستان      )                                          اجلماعـة األوروبـية والدول األعضاء فيها      
                          خرى مثل أولويات البحوث             َّ                                            أعاله، قدَّمت األطراف آراء ومعلومات حول مسائل أ         ١                   َّ                   املـتعلقة باملسائل احملدَّدة يف الفقرة       

                                                                                                                      الالزمـة لالسـتجابة الحتـياجات االتفاقـية ذاهتا، واألنشطة املتصلة بالبحوث واملراقبة املنهجية على املستويني الدويل                 
  .                                       ُ                                                        واإلقليمي، واملعلومات املتصلة بالدعم الذي ُتقدمه األطراف ملختلف الربامج الدولية وألغراض التعاون الثنائي

                              يت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية             اإلجراءات ال-    دال 
                             للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                                         َّ                                      قـد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف املعلومات املقدَّمة يف هذه الوثيقة ويف                  - ٥
        ِّ                       ، وأن حتدِّد اإلجراءات اإلضافية    FCCC/SBSTA/2005/MISC.1    و FCCC/SBSTA/2004/MISC.14            الوثيقـتني   

  .                                                            ليت يلزم اختاذها فيما يتصل باالحتياجات للبحوث املتعلقة باالتفاقية ا

  توليف اآلراء-     ً ثانيا  
                                                    ضرورة تقييم مدى كفاية أنشطة البحوث والتنسيق بينها-    ألف 

                                          على الصعيد الدويل لتلبية احتياجات االتفاقية

                           ُّ       فريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر       َّ                                                                     سـلَّطت مجيع األطراف الضوء على الدور البالغ األمهية الذي يؤديه ال            - ٦
      األساس   :                                                                                ُّ                      املناخ يف تقييم حالة العلوم وحتديد الفجوات واألولويات يف خمتلف اجملاالت املتصلة ببحوث تغيُّر املناخ              

                                              ُّ                                  ّ                                           العلمي لعمليات مراقبة املناخ وحتليلها؛ وآثار تغيُّر املناخ، والقابلية للتأثر هبا والتكّيف معها، والتخفيف من آثار                
   َّ                                                                                  وشدَّدت األطراف على أمهية حتسني املراقبة املنهجية وإدارة البيانات يف سد هذه الفجوات، وخباصة يف   .    ُّ        تغيُّر املناخ

  .                           ُّ                     اجملالني األولني من جماالت حبوث تغيُّر املناخ املذكورة أعاله

            ية اتفاقية                                                                                          كمـا أكدت األطراف أمهية النظر يف االحتياجات واألولويات املتصلة بالبحوث يف إطار عمل              - ٧
                     ولكن األطراف أعربت عن   .                             ُّ                                                األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ وإبالغ أوساط البحوث هبذه االحتياجات      

                                                                                                                      آراء خمتلفة حول املدى الذي ينبغي فيه للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تشارك يف تقييم أنشطة                 
  .                                البحوث وتنسيقها على الصعيد الدويل

                                                                                                                 قـد اعتـربت اجلماعة األوروبية أن هناك ما يستدعي أن يكون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية                  ف - ٨
                     ُ                        واقترح هذا الطرف أن ُتنشئ اهليئة الفرعية         .                                             ُّ                      ً               ولعملـية اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ دور أكثر نشاطاً            

                                                                      لتقييم مدى كفاية البحوث لتلبية احتياجات االتفاقية، حبيث تشمل هذه                                                           للمشـورة العلمـية والتكنولوجية عملية إضافية        
                     ُ  ِّ      ِّ                                                  ِّ                ِّ                         العملـية إجراء دراسة ُتلخِّص وتقيِّم البحوث احلالية فيما يتعلق باحتياجات االتفاقية، وحتدِّد الفجوات كما حتدِّد السبل                 

                                        بإجراء هذه الدراسة أمانة اتفاقية         ُ              واقُترح أن تضطلع    .                                                                   والوسـائل الكفـيلة مبعاجلة هذه الفجوات، وتكاليف القيام بذلك         
                            ُّ                                                 ُّ                                             األمـم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ بالتعاون مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ وباالتصال مع منظمات                  

      ُ                                                                                كما اقُترح أن تستند هذه الدراسة إىل حتليل لآلراء بشأن جماالت البحث ذات األولوية                .                             الـبحوث الدولـية األخـرى     
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                                                                                                                       املسـائل املطـروحة عـلى األوساط العلمية فيما يتصل باالتفاقية حسبما أعربت عنها األطراف يف وثائق آراء سابقة                    و
ــتني   ( ــثالً، يف الوثيق ــت، م ــا ُعرض ُ         ً                      كم     FCCC/SBSTA/2002/MISC.15و   Add.1   ــيقة ــيفها يف الوث                          ومت تول

FCCC/SBSTA/2002/INF.17(         ا، واملواد ذات الصلة الواردة يف                                                   ، وإىل عـروض اآلراء اجلديدة اليت ميكن تقدميه                                  
  .                                      البالغات الوطنية، وإىل غري ذلك من الوثائق

                                                       ُّ                                                     أمـا أستراليا اليت أيدت دور الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ بوصفه احملفل األول لتقييم مدى                  - ٩
               ِّ                    بنظام األرض توفِّر آلية واضحة                              ُّ                                                            كفاية البحوث املتصلة بتغيُّر املناخ، فقد رأت أن شراكة البحوث العلمية املتعلقة           

              االقتصادية،  -                         ُ                            ِّ                                                 للـتعاون والتآزر فيما بني فُرادى الربامج البحثية وأهنا تكمِّل، بالبيانات والتحليالت االجتماعية              
  .                                                األنشطة املضطلع هبا بشأن النظم العاملية ملراقبة املناخ

                                ُّ            قية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ من    َّ                                                 وسلَّمت الواليات املتحدة األمريكية مبا تتسم به عملية اتفا -  ١٠
                                                         َّ                                                    أمهية يف التحقق من احلاالت اليت تكون فيها لالتفاقية احتياجات حمدَّدة للبحوث ويف إبالغ أوساط البحوث هبذه                 

                     ُ                                                                               إال أن الواليات املتحدة ُتجادل بأنه من غري الضروري أن تضطلع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                 .            االحتـياجات 
                                                  ُّ                                                        والتكنولوجية بعملية تقييم رئيسي للبحوث املتصلة بتغيُّر املناخ العاملي، باإلضافة إىل العملية اليت يضطلع هبا الفريق 

  .                      ُّ        احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ

                                                                               ً     ً                          وأكـدت أسـتراليا واليابان على أن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية دوراً هاماً تؤديه يف                 -  ١١
        ُ                                           ً       وهو ما أُشري إليه يف التقرير التقييمي الثالث بوصفه جماالً      (                                                          امهة يف العمل املتعلق باملراقبة املنهجية وإعادة البناء            املس

                           خطة تنفيذ النظام العاملي                                                       ، وال سيما من خالل رصد التقدم احملرز فيما خيص            )                               من اجملاالت ذات األولوية للبحوث    
    اليت   )  ُ                                     وُيشار إليها فيما يلي باسم خطة التنفيذ   (                     ُّ        تحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ                 ً                 ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم امل

      َّ                   كما شدَّدت اليابان على       )٢ (ُ                                                                                     ُعرضـت يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          
   ُ                                 الُنظم العاملية ملراقبة األرض، وفريق                                                                       ضرورة ضمان التنسيق والتعاون بني أنشطة النظام العاملي ملراقبة املناخ، ونظام

  . )٣ (                                                                             مراقبة األرض املخصص التابع لـه والذي يتوىل وضع خطة عمل هلذا النظام متتد لعشر سنوات

  أمهية العلوم االجتماعية وكذلك العلوم الطبيعية والتفاعل بينهما-باء 

                                          وكذلك العلوم الطبيعية والتفاعل بينهما يف   َّ                                                   سلَّمت مجيع األطراف بالدور البالغ األمهية للعلوم االجتماعية -  ١٢
  .                             َّ                                                               ُّ         االستجابة الحتياجات البحوث احملدَّدة يف التقارير التقييمية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ
    بية                                                                              ً           كما الحظت اجلماعة األوروبية أنه يف احلاالت اليت جرى أو جيري فيها االضطالع بالبحوث حتديداً من أجل تل

  .                                                                           متطلبات السياسة العامة، تكون هناك حاجة أكرب إلجراء حبوث شاملة ومتعددة التخصصات

                                                      

) ٢ (  <http://www.wmo.ch/web/gcos/Implementation_Plan_(GCOS).pdf>.  
      فرباير  /                                                                                             مت االتفـاق على هذه اخلطة يف مؤمتر القمة الثالث ملراقبة األرض املعقود يف بروكسل يف شباط                  ) ٣ (
  .</http://earthobservations/org>                    من املعلومات، انظر                ولالطالع على مزيد  .     ٢٠٠٥
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                           مثل الربنامج الدويل للغالف     (                                                                          والحظـت عدة أطراف أن مجيع الربامج الدولية لبحوث تغري املناخ العاملي              -  ١٣
                                       املي، وبرنامج حبوث املناخ العاملي، وبرنامج                                                                  األرضي واحمليط احليوي، والربنامج الدويل لألبعاد البشرية للتغري البيئي الع

                 وشددت األطراف على   .                                                                        تسعى إىل زيادة تشجيع البحوث املتعددة التخصصات وتعزيز فعالية التنسيق الدويل  )       التنوع
                                                                                      ُ   ً                            الدور اهلام لشراكة البحوث العلمية املتعلقة بنظام األرض يف تيسري التعاون الدويل من أجل املضي قُدماً يف البحوث                  

                                      والحظت أستراليا املشاريع األربعة الشاملة   .                                االقتصادية والعلمية لتغري املناخ-                                 الزمـة ملعاجلة اجلوانب االجتماعية       ال
                                                                                                                  لشراكة البحوث العلمية اليت تشتمل على إجراء دراسات بشأن تطوير املعارف ذات الصلة بالسياسات العامة فيما                

                                           َّ                     آثار تغري املناخ والتكيف معها والتخفيف من حدَّهتا، والحظت                                                            يـتعلق باألبعاد الطبيعية والبشرية ملختلف جوانب      
                                                          ُ                                                    األطـراف أنـه من املمكن توقع أن تسفر هذه الربامج عن نتائج هامة ُيستفاد منها يف وضع التقرير التقييمي الرابع        

  .        الفريق                                                                                 للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ مبا يشمل مجيع األفرقة العاملة الثالثة التابعة هلذا

                                                                                              وأشارت األطراف إىل ما تبذله من جهود يف اجتاه العمل املتعدد التخصصات والتكامل الفعال بني العلوم       -  ١٤
                                                                                                                 االجتماعـية والعلوم الطبيعية من خالل جمموعة متنوعة من األنشطة، مبا يف ذلك تطوير عناصر التوليف والتقييم                 

                                                              دعم اجلهود املبذولة يف إطار شراكة البحوث العملية املتعلقة             ، و  )               الواليات املتحدة  (                             ضمن برامج البحوث الوطنية     
                                                                   ، وتنظيم مراكز البحوث املتعددة التخصصات اليت تربط بني العلوم           )                          أستراليا والواليات املتحدة   (               بـنظام األرض    

   ك                                                                                                                     الطبيعـية والعلـوم االجتماعـية مـن أجـل معاجلة القضايا البيئية العاملية اليت تشمل العلوم الطبيعية وكذل                  
   ).               اجلماعة األوروبية (            االقتصادية -          االجتماعية 

                                                  تعزيز قدرة البلدان النامية على املسامهة واملشاركة -    جيم 
                                       يف اجلهود البحثية يف جمال تغري املناخ العاملي

                                                                                                      شـددت مجـيع األطراف، بصورة عامة، على أمهية تعزيز قدرة البلدان النامية على املسامهة يف أنشطة                  -  ١٥
                                                                                                  لية واالستفادة من هذه األنشطة اليت تندرج ضمن دراسات املناخ العاملي، مثل تلك الدراسات اليت                           البحوث الدو 

                                                                           اليت توفرها برامج عاملية وإقليمية مثل برنامج حبوث املناخ العاملي والربنامج الدويل   "      املظلة "                 يتم االضطالع هبا حتت 
               وشددت األطراف،    .                                                البشرية للتغري البيئي العاملي وبرنامج التنوع                                                          للغالف األرضي واحمليط احليوي والربنامج الدويل لألبعاد        

  .                                                                                                  بصفة خاصة، على الدور البالغ األمهية لتعزيز قدرة البلدان النامية لرصد املناخ وحتليل عمليات مراقبة املناخ

               بشأن تعزيز                          ً                                                                      وقدمـت مجيع األطراف تقريباً معلومات عن مشاركتها يف عدد من املبادرات العاملية واإلقليمية              -  ١٦
                                                والحظت أستراليا واليابان والواليات املتحدة أن        .                                                                        بـناء قـدرات البلدان النامية، وعما تقدمه من دعم هلذه املبادرات           

                                                                                                          أنشطة منظومة البحوث التحليلية والتدريب، وشبكة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ للبحوث املتعلقة باملناخ العاملي، ومعهد  
                ً                                                                      لتغري العاملي، فضالً عن األنشطة اليت تستضيفها الواليات املتحدة، واملعهد الدويل لبحوث                                         الـبلدان األمريكية لبحوث ا    

                                                                                                                       التنـبؤ باملـناخ، والفريق االستشاري املعين بالبحوث الزراعية الدولية، تشمل عناصر أساسية موجهة حنو تعزيز قدرة                 
  .                                          ية واملسامهة يف إجراء الدراسات على نطاق عاملي                                                               العلماء من البلدان النامية على املشاركة يف مثل هذه البحوث اإلقليم 

                                                                                                                    والحظت اجلماعة األوروبية أن لدى عدة دول من الدول األعضاء فيها برامج ملساعدة املؤسسات يف البلدان النامية يف                  
  .                                                                            َِ                                          إجـراء الدراسـات ذات الصـلة باملناخ، وملساعدة الطالب من البلدان النامية من خالل اِملَنح الدراسية والتدريب                 
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                                                                                                                ووصـفت الواليات املتحدة أنشطتها املتعلقة جبدول األعمال الدويل يف جمال تغري املناخ، وهي أنشطة تضطلع هبا من                  
  .                                                             موجهة حنو حتقيق النتائج مع العديد من الشركاء الثنائيني واإلقليميني  "        خطط عمل "        خالل وضع 

  برامج ومبادرات أخرى-دال 

                  وهذه اجملاالت تشمل     .                                       جماالت حبثية معينة ترى أن هلا أولوية        )       بكستان             اليابان وأوز  (  َّ                     حـدَّدت بعـض األطراف       -  ١٧
  .                                                                                                                        دراسات النمذجة والعمليات، وإجراء املزيد من البحوث بشأن عزو تغري املناخ، وحتليل التغريات املالحظة، وإعادة البناء               

                         لبحوث ذات األولوية اليت مت             إىل جماالت ا    )                                              أستراليا واجلماعة األوروبية والواليات املتحدة     (                           وأشـارت أطـراف أخـرى       
                                     َّ                                                             ً                    حتديدها يف التقرير التقييمي الثالث، وذكَّرت باآلراء اليت سبق لألطراف تقدميها واليت تضمنت معلومات أكثر تفصيالً عن                 

  .                                                                                 جماالت البحوث ذات األولوية وعن املسائل املطروحة على األوساط العلمية ذات الصلة باالتفاقية

       جيم  -                                               َّ                              لومات عن جمموعة واسعة من برامج بناء القدرات املبيَّنة يف الفرع الثاين                                   وباإلضافة إىل تقدمي مع    -  ١٨
                                                                                            أعاله، وصفت مجيع األطراف برامج ومبادرات أخرى ترى أهنا تسهم يف معاجلة احتياجات االتفاقية من البحوث، 

                        ن خطتها األساسية الوطنية                        وقدمت اليابان معلومات ع  .                                                   مبا يف ذلك االحتياجات احملددة يف التقرير التقييمي الثالث
                                                                           ، وعن عدد من املبادرات الوطنية املختلفة اليت تنطوي على إمكانات كبرية            )    ٢٠٠٥-    ٢٠٠١ (                     للعلم والتكنولوجيا   

                                                                                                         بالنسبة للبحوث الالزمة لتلبية متطلبات التقرير التقييمي الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واإلسهام 
  .                                                                 وأشارت اجلماعة األوروبية إىل مراكزها اخلاصة بالبحوث املتعددة التخصصات  .              تقييمي الرابع                  يف إعداد التقرير ال

                                                                                                ووصفت الواليات املتحدة عملية وضع خطة استراتيجية لربنامج علوم تغري املناخ يف الواليات املتحدة، وهي عملية 
                                  ط العلمية الدولية صاحبة الشأن،                                                                              تشـتمل عـلى دراسة االحتياجات للبحوث واملراقبة، واستعراض جتريه األوسا          

         تقرير    ٢١                                                                    والحظت الواليات املتحدة أن برنامج علوم تغري املناخ يعتزم إصدار             .                             وحتديد أهداف إضافية للبحوث   
                                                                                                                 توليف وتقييم سوف تتاح ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والفريق احلكومي الدويل املعين                

   .                                              مها من املستخدمني احملتملني على مدى فترة أربع سنوات               بتغري املناخ، وغري

                                                                                                     وأشـارت أوزبكستان إىل مشاركتها وتعاوهنا يف رصد نظم املناخ وتبادل البيانات املناخية على أساس                -  ١٩
                                                                                                                  ثـنائي ومتعدد األطراف، وإىل جتارهبا يف استخدام بيانات املراقبة ألغراض تقييم تأثريات تغري املناخ على املوارد                

                                                      والحظت أوزبكستان أمهية إنشاء قاعدة بيانات إقليمية         .                                                         املائـية وتعزيز نظام الوقاية املبكرة من حاالت اجلفاف        
  .                                                                                                   لتقييم التغري املناخي الطبيعي باستخدام اآلليات القائمة، مثل الربنامج العاملي للبيانات املناخية ورصد املناخ

  املناقشة-     ً ثالثا  

       أكتوبر  /           تشرين األول  (                                                        مشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة عشرة                                    قـررت اهليـئة الفرعية لل      -  ٢٠
                                                                                                         ، أن تـنظر بانـتظام يف القضـايا ذات الصلة بالبحوث املتعلقة بتغري املناخ من أجل إبالغ األطراف                    )٤ ( )    ٢٠٠٢

                 ويل من خالل عقد                                                                                                باألنشطة اجلارية واملعتزم أن تضطلع هبا الربامج البحثية على الصعيدين الدويل واحلكومي الد            
                                                      

  .  ٤٥         ، الفقرة FCCC/SBSTA/2002/13     انظر   ) ٤ (
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                                                                                                             جلسـات إعالمـية دورية، وتوفري حمفل للنظر يف االحتياجات إىل البحوث وأولوياهتا والسبل والوسائل الكفيلة                
                          كما الحظت اهليئة الفرعية      .                                                                                     بالوفـاء هبا، وإبالغ الدوائر العلمية هبذه االحتياجات واألولويات املتعلقة بالبحوث          

                                                               ً            ل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وبرامج البحوث الدولية فضالً                                                للمشورة العلمية والتكنولوجية استقال   
   .                                                                                   عن استعدادها لالستجابة للتحديات العلمية اليت تثريها االتفاقية والتقرير التقييمي الثالث

   ية                                           وخالل الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرع       .                                                         وقـد مت االضطالع بعدد من األنشطة استجابة هلذا القرار          -  ٢١
                                                                                                للمشورة العلمية والتكنولوجية، مت تنظيم نشاط جانيب خاص قام خاللـه ممثلون عن الفريق احلكومي الدويل املعين 
                                                                                                                 بتغري املناخ وعن برامج وهيئات البحوث الدولية بتقدمي آرائهم حول التوصيات املتعلقة بالبحوث اليت مت حتديدها                

                                                               الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف آراء األطراف بشأن                          كما نظرت اهليئة      .                                 يف الـتقرير التقيـيمي الثالث     
                                                                                                   جماالت البحث ذات األولوية واملسائل املطروحة على األوساط العلمية ذات الصلة باالتفاقية واملعروضة يف الوثيقة   

FCCC/SBSTA/2002/MISC.15و   Add.1 واليت مت توليفها يف الوثيقة ،                           FCCC/SBSTA/2002/INF.17 وأحالت ،         
ُ                                          ذه الوثائق إىل منظمات وهيئات البحوث ذات الصلة اليت ُدعيت إىل إبداء تعليقاهتا عليها              ه                     ويف الدورة العشرين     .                                                  

                                                                                                           للهيـئة الفرعـية، مت تنظـيم نشاط جانيب خاص آخر إلطالع األطراف على مبادرات البحوث اجلارية واملزمع                  
ُ      وُدعيت   .                                    واردة يف التقرير التقييمي الثالث                                                                      االضـطالع هبـا من أجل االستجابة للتوصيات املتعلقة بالبحوث وال            
  .                                 ويرد ملخص هلذه اآلراء يف هذه الوثيقة  .                                                            األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن القضايا احملددة يف هذا النشاط اجلانيب

                                                         ً                                             وقـد أظهرت أخر عروض اآلراء املقدمة من األطراف أن هناك اهتماماً مبواصلة العمل الذي تضطلع به                  -  ٢٢
                                                                                                   للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن هذا البند من جدول األعمال يف ضوء اجملموعة الواسعة من                               اهليـئة الفرعية  

                                           وقد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية        .          ُ                                                                        األنشـطة املُضـطلع هبا يف هذا اجملال على املستويات الوطنية والثنائية والدولية            
  :                                                      يتصل باألعمال اإلضافية يف إطار هذا البند من جدول األعمال                                                والتكنولوجية أن تنظر يف املسائل احملددة التالية فيما

                                                                             ً                    هـل ينبغي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضطلع بدور أكثر نشاطاً يف حفز              ) أ ( 
  ة                                                                                                                    وتعزيز أنشطة البحوث املتصلة بتغري املناخ وتنسيقها على املستوى الدويل، مبا يف ذلك تعزيز قدرة البلدان النامي                

                                                                                               على املسامهة يف جهود البحوث العاملية يف جمال تغري املناخ؟ وإذا كان اجلواب باإلجياب، فما هي األنشطة اإلضافية 
                                                                                                                    الـيت ميكن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضطلع هبا يف هذا اجملال واليت ميكن أن تضيف قيمة                   

  ؟ )      أعاله  ٢٠                                   من جدول األعمال كما لوحظ يف الفقرة                 يف إطار هذا البند  "           نطاق العمل "         مع مالحظة  (

                        من أجل حتسني إبالغ اهليئة  ١                                                                   هل ينبغي إعداد معلومات إضافية بشأن القضايا احملددة يف الفقرة            ) ب ( 
                                                                                                       الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باألنشطة البحثية اجلارية، وإذا كان اجلواب باإلجياب، فكيف ينبغي القيام  

                        هي اجلهة اليت ستقوم به؟        بذلك ومن

----- 


