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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
   من جدول األعمال ٦البند 

  البحوث واملراقبة املنهجية

  قبة املنهجيةالبحوث واملرا    

  الرئيس من مقترح استنتاجاتمشروع     
            ) اهليئـة الفرعيـة   (أحاطت اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة             -١

       علماً باملعلومات املتاحة قبل دورهتا الرابعة والثالثني حتضرياً لالجتمـاع يف إطـار حـوار              
يف أنشطة البحوث املتعلقـة باحتياجـات االتفاقيـة         اهليئة الفرعية بشأن التطورات احلاصلة      

وحتـضرياً  ") حوار البحوث "املشار إليه فيما يلي باسم       (١١-م أ /٩واجلارية يف سياق املقرر     
، FCCC/SBSTA/2011/Misc.1، و FCCC/SBSTA/2010/Misc.12(حللقة العمل ذات الـصلة      

تناولت نتائج البحوث   اليت  ) FCCC/SBSTA/2011/INF.1، و FCCC/SBSTA/2011/Misc.4و
، والتعريف بعلم تغري املنـاخ وبنـاء        حاالت عدم التيقن  األخرية يف جمال تغري املناخ وإدارة       

  .القدرة على إجراء البحوث يف البلدان النامية
 بفضل إقامـة    ١١-م أ /٩ ما أُحرز من تقدم يف تنفيذ املقرر         الفرعيةوالحظت اهليئة     -٢

 دورهتـا الـسادسة   ، والذي ُشرع فيه أثنـاء الفرعيةاهليئة حوار البحوث ومواصلته يف إطار  
  .)١(والعشرين

 مبواصلة حوار البحوث الذي أُجري خالل دورهتـا الرابعـة           الفرعيةورحبت اهليئة     -٣
 أعاله، واليت  ١والثالثني وحبلقة العمل ذات الصلة اليت تناولت البحوث املشار إليها يف الفقرة             

__________ 

  .٤٤فقرة ، الFCCC/SBSTA/2007/4الوثيقة  )١(
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 يف بون، أملانيا،    ٢٠١١ حزيران   ٣ إىل   ٢، من   الفرعيةئيس اهليئة   نظمتها األمانة بتوجيه من ر    
  .وأعربت عن امتناهنا للحكومات اليت قدمت دعماً مادياً حللقة العمل

 عن تقديرها للربامج واملنظمات اإلقليمية والدولية املشاركة يف         الفرعيةوأعربت اهليئة     -٤
لهيئة احلكومية ول، ") البحوثرامج ومنظماتب" فيما يلي باسم ااملشار إليه(حبوث تغري املناخ 

، وللوكاالت واملنظمات التابعة لألمم املتحـدة، وللعلمـاء ذوي          الدولية املعنية بتغري املناخ   
وعلـى  ،  )٢(م أثناء حلقة العمل وحوار البحـوث      اخلربة، على مشاركتهم النشيطة وإسهاماهت    

 عن تقديرها أيضاً    الفرعيةبت اهليئة   وأعر. ئج أنشطة البحث اليت قاموا هبا     عرض معارفهم ونتا  
لألطراف اليت طرحت آراءها بشأن احتياجاهتا وأولوياهتا يف جمال البحوث ألغراض إتاحـة             
    معلومات علمية تتعلق بالسياسات وبشأن احتياجاهتا يف جمال التواصل وبنـاء القـدرات يف             

  .جمال البحوث
املوّسعة من ِقبل منظمـات وبـرامج        مع التقدير املشاركة     الفرعيةوالحظت اهليئة     -٥

والحظت أيضاً أن حلقة العمل رّسخت ركائز       . ووكاالت أخرى فاعلة يف حبوث تغري املناخ      
والحظت، كذلك ومع التقـدير،     . حوار البحوث بني األطراف وبرامج ومنظمات البحوث      

اط العلمية  أن احلدثني كليهما، وخباصة حلقة العمل، قد سامها يف حتسني التواصل بني األوس            
واألوساط السياساتية كما سامها يف حتسني فهم األطراف ويف زيادة االعتبار الـذي توليـه               
للنتائج العلمية املستجدة وما يتصل هبا من مسائل ختص التواصل وبناء القـدرات املتعلقـة               

  .بالبحوث يف البلدان النامية ومسائل أخرى مت التطرق إليها يف إطار حوار البحوث
الذي تضّمن معلومات عـن نتـائج       ،  )٣( بتقرير حلقة العمل   الفرعيةبت اهليئة   ورّح  -٦

البحوث وعن االحتياجات يف جمال البحوث وعن األنشطة اجلارية يف جمال حبوث تغري املناخ              
 أن هذه املعلومات اشتملت علـى       الفرعيةوالحظت اهليئة   . على الصعيدين الدويل واإلقليمي   

ذات صلة باالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، منها مـا يتعلـق            نتائج حبثية مستجدة هامة     
بتحمُّض احمليطات وتغريات الغالف اجلليدي وارتفاع مستوى سطح البحر وسـيناريوهات           

  .املعنية بتغري املناخاالنبعاثات، وذلك منذ صدور تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية 
  : تقرير حلقة العمل أنالفرعيةوالحظت اهليئة   -٧

تضّمن معلومات وردت من بعض األطراف عن االحتياجـات يف جمـال              )أ(  
اختصاصات، إىل جانب   البحوث املتعلقة بالسياسات، ومن ضمنها البحوث اجلامعة بني عدة          

معلومات عن احلاجة إىل مراقبة حمّسنة ومستمرة لدعم إجراء مزيد من البحوث، خاصـة يف               

__________ 

لالطالع على قائمة برامج ومنظمات البحوث والوكاالت واملنظمات التابعة لألمم املتحدة اليت شاركت يف               )٢(
  .<http://unfccc.int/3461.php>حلقة العمل ويف حوار البحوث، انظر 

دمت، للمزيد من املعلومات عن حلقة العمل، مبا فيها العروض اليت قُ          . FCCC/SBSTA/2011/INF.6الوثيقة   )٣(
  .<http://unfccc.int/6032.php>: انظر
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اجملاالت اليت تشح فيها البيانات، وعن احلاجة إىل شبكات مراقبة أرضية معـّززة ومـستمرة      
  ؛لتحقيق بيانات األقمار االصطناعية

واالحتياجات القائمة والـدروس    نظر يف املمارسات اجليدة ويف التحديات         )ب(  
املستخلَصة يف جمال التعريف بعلم تغري املناخ لدى جمتمع املـستخِدمني وعامـة اجلمهـور               
وأصحاب املصلحة، مبن فيهم أشد الفئات تأثُّراً، وصانعي السياسات، مبا يف ذلك التعريـف              

  ؛بصالت املعارف احمللية واستخدام اللغات احمللية
 الدروس املستخلَصة واالحتياجات املستقبلية يف جمال بناء        سلّط الضوء على    )ج(  

القدرات على إجراء البحوث وتنفيذ األنشطة ذات الصلة يف البلدان النامية وعلى احلاجة إىل              
  .تعزيز مشاركة تلك البلدان يف حبوث تغري املناخ

العلميـة  وشّددت اهليئة الفرعية على ضرورة حتسني التواصل والتفاعل بني األوساط         -٨
  .ومستخِدمي املعلومات املتعلقة باملناخ دعماً للخطط واألنشطة املتعلقة بالتكيف والتخفيف

 أيضاً على ضرورة تعزيز الفائدة من حوار البحـوث ومـن            الفرعيةوشّددت اهليئة     -٩
دعـت  ويف هذا الشأن،    . الروابط اليت تصله بأنشطة أخرى يف إطار عملية اتفاقية تغري املناخ          

 يف   الـيت حتـصل    إحاطتها بـالتطورات  مواصلة  ة الفرعية برامج ومنظمات البحوث إىل       اهليئ
  .)٤(األنشطة البحثية املتعلقة باحتياجات االتفاقية

، فضالً عن ذلك، على أمهية الترويج لنتائج البحـوث عـن            الفرعيةوشددت اهليئة     -١٠
  .يف البلدان النامية من االتفاقية، خاصة ٦طريق األنشطة اليت تنفَّذ مبوجب املادة 

وأكدت اهليئة الفرعية على ضرورة جعل نتائج البحوث اليت تتوصل إليهـا البلـدان                -١١
وشجعت برامج ومنظمات البحوث على إدراج معلومات بشأن مشاركة         . النامية متاحة أكثر  

  .حوثعلماء من البلدان النامية يف حبوث تغري املناخ عند تقدميها  معلومات يف سياق حوار الب
 إىل األمانة أن تواصل دعم حوار البحوث، رهناً بتوفر املوارد،           الفرعيةوطلبت اهليئة     -١٢

  :عن طريق القيام بأمور منها
تنظيم مزيد من حلقات العمل، حسب االقتضاء، بتشاور دوري مع برامج             )أ(  

   عليها؛الفرعيةومنظمات البحوث، بعد موافقة اهليئة 
ية ذات الصلة باالتفاقية أكثر بروزاً يف موقعها علـى          جعل املعلومات العلم    )ب(  

شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك إدراج جدول زمين ألهم االجتماعات اليت تتناول املسائل العلمية 
      والسياساتية بالتعاون مع برامج ومنظمات البحوث ومع اهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة             

  .بتغري املناخ

__________ 

 ).و-أ(٤٧، الفقرة FCCC/SBSTA/2007/4الوثيقة  )٤(
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 األطراف إىل طرح آرائها يف حوار البحوث، مبـا يف ذلـك             عيةالفرودعت اهليئة     -١٣
 ١٩األنشطة اجلارية والصيغ ذات الصلة وسبل تعزيـز احلـوار، وذلـك حبلـول تـاريخ               

 إىل األمانة أن جتّمـع تلـك اآلراء يف وثيقـة            الفرعيةوطلبت اهليئة   . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
 الفرعيـة ووافقت اهليئة   . خلامسة والثالثني  يف دورهتا ا   الفرعيةمتفرِّقات كي تنظر فيها اهليئة      

على تأجيل النظر يف املسائل املتعلقة باملراقبة املنهجية، مبا يف ذلك املسائل املتعلقـة بتوقيـت                
  .، أثناء دورهتا السادسة والثالثنيالفرعيةمسامهات النظام العاملي لرصد املناخ يف أعمال اهليئة 

        


