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(A)     GE.05-70296    250505    250505                                  BNJ.05-117 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ١٩     بون، 

                 من جدول األعمال ٨      البند 
                                      االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية

 االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  FCCC/SBSTA/2004/MISC.14    ً             علماً بالوثيقتني     )      اهليئة (                                   للمشورة العلمية والتكنولوجية                          أحاطت اهليئة الفرعية   - ١
                                                           ُ                            ، اللـتني تتضمنان آراء حول املسائل الناشئة عن نشاط البحث الذي ُنظم يف الدورة               FCCC/SBSTA/2005/MISC.1 و

  .                 ً            اليت تتضمن توليفاً لتلك اآلراءFCCC/SBSTA/2005/3                          العشرين للهيئة، وبالوثيقة 

                                                                                                            ورحبـت اهليئة باجلهود اليت تبذهلا الربامج الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية ببحوث تغري املناخ لزيادة                - ٢
                           ً                                                                                 تعزيـز وتنسـيق البحوث استجابةً الحتياجات االتفاقية، ودعتها إىل تقدمي تقارير مستكملة دورية عن أنشطتها             

                                                 ة علوم املنظومة األرضية من قبل الربنامج الدويل للغالف                              ً             ويف هذا الصدد، رحبت اهليئة أيضاً بإنشاء شراك  .        العلمية
                                                                                                                         اجلوي والغالف احليوي، والربنامج الدويل لألبعاد البشرية للتغري البيئي العاملي، والربنامج العاملي لبحوث املناخ، وبرنامج               

DIVERSITASيل الذكر ال احلصر                                                                      ، كما رحبت جبهود هذه الربامج واملؤسسات والشبكات اإلقليمية اليت تشمل على سب                
  .                                                                                         شبكة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث التغري العاملي، ومعهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي

                ً                                                                                         ورحبـت اهليـئة أيضـاً بإقرار خطة التنفيذ ملدة عشر سنوات يف مؤمتر القمة الثالث ملراقبة األرض يف                    - ٣
 ُ  ُ                                                     لُنظُم العاملية ملراقبة األرض كتطور هام يف املراقبة املنهجية                                  ، هذه اخلطة اليت تنشئ شبكة ا          ٢٠٠٥         فـرباير    /      شـباط 

  .                                                                                          لإلسهام يف حتسني حبوث تغري املناخ، كما رحبت مبواصلة إسهام النظام العاملي ملراقبة املناخ يف هذه العملية
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  ن            ، معلومات ع    ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٥                                                          ودعـت اهليـئة األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول             - ٤
                                                                                                     االحتـياجات واألولويات احملددة للبحوث املتعلقة باالتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بتحسني قدرة البلدان    

  .                                           النامية على املسامهة واملشاركة يف حبوث تغري املناخ

        واليت                                                                                                      وطلبـت اهليئة إىل األمانة إعداد تقرير توليفي عن احتياجات وأولويات البحث املتعلقة باالتفاقية،              - ٥
                           ، ويف عروض األطراف املشار     FCCC/SBSTA/2005/3    و FCCC/SBSTA/2002/INF.17ُ                     ُحـددت يف الوثيقتني     

                                                                                               أعاله، ويف البالغات الوطنية، ويف تقرير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري               ٤                      إلـيها يف الفقـرة      
                                                      اإلقليمية والدولية املعنية ببحوث تغري املناخ قبل الدورة                                                     املناخ، وإىل إتاحة هذا التقرير التوليفي لألطراف وللربامج

   ).    ٢٠٠٦     مايو  /    أيار (                        الرابعة والعشرين للهيئة 

  .                               أعاله يف دورهتا الرابعة والعشرين ٥                                                              ووافقت اهليئة على النظر يف التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة  - ٦

   ً                                              اصاً أثناء دورهتا الرابعة والعشرين هبدف حتسني االتصال                                    ً       ً    وطلبت اهليئة إىل األمانة أن تنظم نشاطاً جانبياً خ - ٧
                                                             وطلبت إىل األمانة أن تدعو األطراف والربامج واملؤسسات املعنية         .                                               بني املنظمات املعنية ببحوث تغري املناخ واهليئة      

           تفاقية من                                                                                                      بـتغري املـناخ إىل النشاط اجلانيب اخلاص لكي تعرف املشاركني بأنشطتها املتصلة بتلبية احتياجات اال               
  .                                                                               البحوث، مبا يف ذلك األنشطة الرامية إىل تعزيز مشاركة البلدان النامية يف حبوث تغري املناخ

                                                                                               وشـددت اهليئة على ضرورة مواصلة العمل صوب حتسني القدرة البحثية للبلدان النامية وبالتايل مسامهة        - ٨
                        ورحبت اهليئة باألنشطة اليت   .                    جمال حبوث تغري املناخ                                                        تلك البلدان يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية املبذولة يف

                                                                                            تضطلع هبا احلكومات، مبا فيها األنشطة املضطلع هبا على أساس ثنائي، واملنظمات هبدف االرتقاء مبسامهات خرباء 
  .                                                                     البلدان النامية يف البحوث الدولية لتغري املناخ، ودعت إىل مواصلة هذه اجلهود

                                                                     الفهم العلمي لتغري املناخ ميكن أن يساهم يف تطوير تكنولوجيات ختفيف اآلثار                   والحظت اهليئة أن حتسني - ٩
                                                                                                                  والتكـيف اليت تتناوهلا اهليئة كجزء من نظرها يف املسائل املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلها وكجزء من أنشطة                 

  .                    أخرى يف إطار االتفاقية

                              البحوث املتعلقة باالتفاقية                                                                          وقـررت اهليـئة أن توصـي مبشـروع مقـرر بشـأن االحتـياجات من                -  ١٠
(FCCC/SBSTA/2005/L.6/Add.1)لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة                                            .  
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