
  إلطاريةاالتفاقية ا
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.08-71136    081208    081208 

   والتكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ ،بوزنان
  مال من جدول األع٩البند 

  التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

حلقـة  قدم بشأن   علماً بالتقرير امل  ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         - ١
العمل املتعلقة بالتقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، اليت ُعقدت أثنـاء الـدورة الثامنـة                   

 وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للممثلني واخلـرباء يف الفريـق       .)١(والعشرين للهيئة الفرعية بتوجيه من رئيستها     
تبادل املعلومات واآلراء بصفة مباشرة بـني  لركتهم يف حلقة العمل، األمر الذي أتاح فرصة احلكومي الدويل ملشا  

األطراف بشأن النتائج اليت خلص إليها التقرير التقييمي الرابع فيما خيص علم تغري املناخ والتخفيف مـن آثـاره    
لماً باآلراء اليت أعربـت عنـها       كما أحاطت اهليئة الفرعية ع    . والتكيف معه، وغريها من املعلومات ذات الصلة      

  .)٢(األطراف بشأن التقرير التقييمي الرابع

 وإىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورتيها الـسابعة          ١٣- م أ /٥وأشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر        - ٢
 إليها التقريـر    ، فأكدت أنه من املهم إبقاء األطراف على علم بالنتائج اليت خلص           )٣(والعشرين والثامنة والعشرين  

الفريق العامل  التقييمي الرابع واملتصلة بأعماهلا اجلارية مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك يف إطار               

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2008/8 .   وميكن االطالع على العروض وعلى املزيد من املعلومات عن حلقة العمـل
 .<http://unfccc.int/meetings/sb28/items/4417.php>: على العنوان التايل

)٢( FCCC/SBSTA/2008/Misc.2. 

)٣( FCCC/SBSTA/2007/16 و٤٩، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/6 ١٤٠، الفقرة. 
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االلتزامات اإلضافية املعين بلفريق العامل املخصص  ا و املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية       
  .املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتولألطراف املدرجة يف 

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً ببيان أدىل به ممثل عن الفريق احلكومي الدويل بشأن التقرير التقييمي الرابع وبشأن                   -٣
فيما خيص التقرير التقييمي اخلامس، وهي خطط تشمل دعوة األطراف إلعالم الفريـق باملـسائل               خطط الفريق   

ة والتقنية اليت تود أن ُينظر فيها يف إطار عملية اإلعداد للتقرير التقييمي اخلامس من أجل دعم                 واملعلومات العلمي 
والحظت اهليئة الفرعية أن األطراف ميكنها تقدمي هذه املعلومات عن طريـق            . املداوالت يف إطار عملية االتفاقية    

  .التقييمي اخلامس، حسب االقتضاءجهاهتا التنسيقية مع الفريق احلكومي الدويل إلدراجها يف التقرير 

  .واتفقت اهليئة الفرعية على أن ذلك خيتم نظرها يف هذا البند من جدول األعمال  - ٤

 -  -  -  -  -  

 


