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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثانية والعشرون

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧-١٩بون، 

  من جدول األعمال٨البند 
 االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية

 االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 عية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتوصية اهليئة الفر

قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والعشرين أن توصي باعتماد مشروع  
 :املقرر التايل من قبل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 ١١-م أ/-مشروع املقرر 

 االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية

 مؤمتر األطراف،إن 

  من االتفاقية،٥إىل املادة إذ يشري  

  من االتفاقية،٤ و٣ و٢ إىل املواد وإذ يشري أيضاً 

 ،١٠-م أ/١، و٧-م أ/٢، و٧-م أ/١، و٤-م أ/١٤ إىل مقرراته وإذ يشري كذلك 
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بينهما، يف   أمهية البحوث العلمية، مبا فيها البحوث يف العلوم االجتماعية والطبيعية والتفاعل             وإذ يـدرك   
 تلبية حاجات االتفاقية،

 أمهية الدور البارز واملستقل الذي يقوم به الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف     وإذ يـدرك أيضاً    
إجـراء تقيـيمات منتظمة للمعلومات العلمية املنشورة املتعلقة بتغري املناخ، ويف إرسال هذه التقييمات إىل اهليئة                 

 ة العلمية والتكنولوجية،الفرعية للمشور

 احلاجة إىل تقوية الصالت بني الربامج الوطنية واإلقليمية والدولية لبحوث تغري املناخ،             وإذ يدرك كذلك   
وضرورة تعزيز مسامهة البلدان النامية يف اجلهود املبذولة يف حبوث تغري املناخ، وذلك بطرق منها بناء قدرة هذه                  

 ة يف حبوث تغّير املناخ،البلدان على املسامهة واملشارك

 اعتماد خطة التنفيذ اليت تستغرق عشر سنوات يف مؤمتر القمة العاملي الثالث ملراقبة األرض الذي                وإذ يالحظ  
، هذه اخلطة اليت تنشئ نظام النظم العاملية ملراقبة األرض باعتباره تطوراً هاماً يف املراقبة               ٢٠٠٥فرباير  /عقـد يف شباط   

 تعزيز حبوث تغري املناخ، وكذلك استمرار مسامهة النظام العاملي ملراقبة املناخ يف هذه العملية،املنهجية يساهم يف 

إىل األطـراف حتديد االحتياجات واألولويات يف جمال البحوث دعماً لتنفيذ االتفاقية            يطلـب    -١ 
 واجلهود الوطنية الرامية إىل مواجهة تغّير املناخ؛

رفق األول لالتفاقية على مواصلة وتعزيز دعم مشاركة مؤسسات          األطراف املدرجة يف امل    حيـث  -٢ 
 البحوث الوطنية واإلقليمية يف البلدان النامية يف األنشطة التعاونية يف حبوث تغري املناخ؛

  األطراف على دعم ومواصلة إنشاء برامج إقليمية ودولية تساعد وتنّسق حبوث تغري املناخ؛حيث -٣ 

ظمات البحثية الوطنية واإلقليمية والدولية املشاركة يف حبوث تغري املناخ إىل           الربامج واملن  يدعـو  -٤ 
 مواصلة تعزيز هنج متعددة التخصصات يف تناول حبوث يف قضايا مشتركة؛

 إىل اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر بانتظام يف االحتياجات من              يطلـب  -٥ 
فيما يتعلق باالتفاقية، وذلك إلطالع األطراف على األنشطة اجلارية واملقررة يف برامج البحوث يف املراقبة املنتظمة 

حبوث تغري املناخ على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وإلرسال آراء األطراف يف االحتياجات من البحوث وأولويات 
 هذه البحوث إىل األوساط العلمية، حبسب االقتضاء؛

 الوطنية واإلقليمية والدولية العاملة يف جمال حبوث تغري املناخ إىل النظر             الربامج واملنظمات  يدعو -٦ 
يف االحتياجات من البحوث كما يراها األطراف وُتبلّغ هبا األوساط العلمية من قبل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية 

ة اليت تتناول هبا تلك الربامج      والتكنولوجـية، وإىل إبـالغ اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالطريق          
 .واملنظمات احتياجات االتفاقية من البحوث
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