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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
  من جدول األعمال ٧البند 

 قييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخالتقرير الت

 التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي
 الدويل املعين بتغري املناخ

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

ة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة والعشرين، أن توصي مؤمتر          قـررت اهليـئة الفرعية للمشور      
 :األطراف باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته الثالثة عشرة

 ١٣-م أ/-مشروع املقرر 

 التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 إن مؤمتر األطراف،

 ،٧-م أ/٢٥ من املقرر ٥ و٤ و٣فقرات ال إىلإذ يشري  
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 يف التوصيات اليت قدمتها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا            وقـد نظـر    
 ،)١(السابعة والعشرين

  بالتقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛يرحب -١ 

 لكل الذين شاركوا يف إعداد التقرير التقييمي الرابع املقدم من           يعرب عن تقديره وامتنانه    -٢ 
 الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ملا قاموا به من عمل ممتاز؛

 بأن التقرير التقييمي الرابع ميثل التقييم األكثر مشوالً وحجيةً لتغري املناخ حىت اآلن يسلِّم -٣ 
  اقتصادياً متكامالً بشأن القضايا ذات الصلة؛-واجتماعياً إذ يوفر منظوراً علمياً وتقنياً 

 األطراف يف االتفاقية على استخدام املعلومات املتضمنة يف التقرير التقييمي الرابع            حيث -٤ 
كمـا يدعو األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل القيام باألمر ذاته يف املناقشات اليت جتريها يف إطار مجيع                  

 ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك اليت تتعلق باملفاوضات اليت تتناول اإلجراءات الواجب بنود جدول األعمال
 اختاذها مستقبالً يف جمال تغري املناخ؛

 األطراف على االستفادة، حسب االقتضاء، من املعلومات الواردة يف          يشـجع كذلك   -٥ 
 ناخ؛التقرير التقييمي الرابع يف وضع سياساهتا الوطنية املتعلقة بتغري امل

 الفـريق احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ إىل االستمرار يف تزويد األطراف           يدعـو  -٦ 
 االقتصادية لتغري املناخ،    -مبعلومات مناسبة التوقيت بشأن أحدث اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية          

 مبا يف ذلك التخفيف من آثاره والتكيف معه؛

ر يف دعم عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،  األطراف على االستمرايشجع -٧ 
مبا يف ذلك من خالل مسامهات األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واألطراف اليت يف إمكاهنا ذلك 

 .على تقدمي مسامهاهتا إىل الصندوق االستئماين للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

- - - - - 

 

                                                      

 . من جدول أعمال مؤمتر األطراف٥ االستنتاجات املقرر اعتماده يف إطار البند مشروع )١(


