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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 

  من جدول األعمال٥البند 
 راقبة املنهجيةالبحوث وامل

 البحوث واملراقبة املنهجية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 Add.1 و FCCC/SBSTA/2006/MISC.3أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالوثيقة           -١
 باالتفاقية، مبا يف ذلك     اللـتني تتضمنان آراًء أَبدهتا أطراف بشأن االحتياجات واألولويات البحثية احملددة املتصلة           

. املعلومـات ذات الصـلة بـتعزيز قدرة البلدان النامية على املسامهة واملشاركة يف البحوث املتعلقة بتغيُّر املناخ                 
 اليت تتضمن تقريراً توليفياً عن االحتياجات       FCCC/SBSTA/2006/INF.2وأحاطـت عـلماً أيضـاً بالوثـيقة         

 FCCC/SBSTA/2002/INF.17قية واحملددة يف الوثيقة آنفة الذكر، ويف الوثيقتني واألولويات البحثية املتصلة باالتفا
، ويف البالغات الوطنية، ويف التقرير التقييمي الثالث الذي أعده الفريق احلكومي الدويل FCCC/SBSTA/2005/3و

 .املعين بتغيُّر املناخ

قديرها لربامج حبوث تغيُّر املناخ اإلقليمية      وأعربـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن ت         -٢
والدولـية ملا وفرته من معلومات يف النشاط اجلانيب اخلاص باالحتياجات البحثية املتصلة باالتفاقية الذي جرى يف   

 .أثناء دورهتا الرابعة والعشرين
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 هذه الربامج عن أنشطتها )١(والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعلومات اليت وفرهتا       -٣
اجلارية اليت تتناول االحتياجات البحثية لالتفاقية، مبا فيها اجلهود اجلارية لتعزيز قدرة ومشاركة البلدان النامية يف                

 .حبوث تغيُّر املناخ

، دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       ١١-م أ /٩ويف هـذا الصدد، وكما جاء يف املقرر          -٤
نوفمرب /تشرين الثاين( الربامج إىل القيام، جمتمعة ومنفردة، بتزويد اهليئة، قبل انعقاد دورهتا اخلامسة والعشرين       هذه

، بـتقرير قصري موجز أو تقارير قصرية موجزة تستند إىل النشاط اجلانيب اخلاص آنف الذكر، وحتدد أي                  )٢٠٠٦
لالتفاقية حبسب ما يراها األطراف، كما يف الوثيقة        فجـوات يف بـراجمها البحثـية تتعلق باالحتياجات البحثية           

FCCC/SBSTA/2006/INF.2وتنظر يف خيارات لتناول هذه االحتياجات ،. 

وإدراكـاً من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للدور اهلام الذي تستطيع الشبكات اإلقليمية         -٥
تني ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف جمال تعزيز مشاركة البلدان           القـيام به، بل الذي تقوم هبا حالياً يف األمريك         

النامية يف حبوث تغيُّر املناخ، الحظت اهليئة بعني التقدير اجلهود اجلارية إلجياد شبكة حبوث إقليمية ألفريقيا يف جمال 
 .تغيُّر املناخ، وشجعت اهليئة األطراف على دعم ومواصلة تطوير هذه الشبكات اإلقليمية

وسلّمت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأمهية حتسني نوعية وتوفر وتبادل البيانات املستمدة  -٦
وأشارت اهليئة إىل ضرورة مواصلة مجيع      . مـن املراقـبة وإدماجها يف جمموعات بيانات مناسبة لألنشطة البحثية          

 .األطراف دعم وتعزيز املراقبة املنتظمة

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل استمرار احلاجة إىل حتسني إيصال املعلومات         وأشـارت اهل   -٧
 .العلمية عن تغيُّر املناخ إىل صانعي السياسة العامة واجلمهور

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً ضرورة تعزيز االتصال يف اجتاهني والتعاون              -٨
 .ف وبرامج البحوث اإلقليمية والدولية بغية تلبية احلاجات البحثية لالتفاقيةبني األطرا

ووافقـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على استكشاف السبل اليت ميكنها أن تيسِّر هبا                -٩
. ١١-م أ /٩خ يف سياق املقرر      اإلقليمية والدولية يف جمال تغيُّر املنا      فعالية احلوار بني األطراف وبرامج البحوث     زيادة  

 ٢٣ودعـت اهليـئة األطـراف وهذه الربامج إىل تقدمي آرائها يف هذا املوضوع إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز                     
وبغية مواصلة تيسري   ). ٢٠٠٧مايو  /أيار( كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا السادسة والعشرين          ٢٠٠٧فرباير  /شباط

ألمانة أن تعقد اجتماعاً ملناقشة غري رمسية بني األطراف يف الدورة السادسة            تطويـر احلـوار طلبـت اهليئة إىل ا        
. والعشـرين للهيـئة، وأن تدعو ممثلي هذه الربامج والفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ إىل املشاركة فيه                 

نة والعشرين للهيئة أو يف     وأشـارت اهليئة إىل وجوب النظر يف مجلة أمور منها عقد حلقة عمل قبيل الدورة الثام               
 .لتيسري إجراء تبادل لآلراء يف العمق بشأن االحتياجات البحثية لالتفاقية) ٢٠٠٨يونيه /حزيران(أثنائها 

- - - - - 
                                                      

: ميكـن االطـالع عـلى مـا قدمته برامج البحوث اإلقليمية والدولية يف املوقع التايل على الشبكة                  )١(
php>.3461/items/research_and_systematic_observation/cemethods_and_scien/int.unfccc://<http. 


