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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثوناخلامسةالدورة 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 

   من جدول األعمال٦البند 
  واملراقبة املنهجيةالبحوث 

  لبحوث واملراقبة املنهجيةا    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
يف اآلراء املقدمة   ) اهليئة الفرعية (نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

، مبا يف ذلك األنشطة اجلاريـة       )احلوار البحثي (من األطراف بشأن احلوار املتعلق بالبحوث       
  .)١(ائق ذات الصلة والسبل املمكنة لتعزيز احلواروالطر

، وجناح األنشطة املـضطلع هبـا       ١١-م أ /٩ويف ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر          -٢
ضمن احلوار البحثي اجلاري يف إطار اهليئة الفرعية بشأن التطـورات احلاصـلة يف أنـشطة                

العمل ذات الصلة املعقودة باالقتران     البحوث املرتبطة باحتياجات االتفاقية، مبا يف ذلك حلقة         
مع الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية، اتفقت اهليئة الفرعية علـى أن يتواصـل احلـوار      

  .البحثي، بانتظام، يف دورهتا السادسة والثالثني والدورات اليت تليها
 علـى   وشجعت اهليئة الفرعية األطراف، وال سيما األطراف من البلدان الناميـة،            -٣

استخدام احلوار البحثي، ودعت الربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية العاملة بنشاط           
  :، كمنتدى ملا يلييف حبوث تغري املناخ إىل استخدامه أيضاً

مناقشة االحتياجات يف جمال حبوث تغري املناخ ويف جمال بنـاء القـدرات               )أ(  
  لدان النامية، لدعم عمل االتفاقية؛املتصلة بالبحوث، وال سيما احتياجات الب

__________ 
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نقل نتائج البحوث والدروس املستفادة من األنشطة اليت تضطلع هبا الربامج             )ب(  
  .واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة باالتفاقية

ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إليها، قبل انعقاد أي دورة من دوراهتـا                 -٤
هلا حوار حبثي، آراءها بشأن مواضيع حمددة يتم تناوهلا أثنـاء اجتمـاع احلـوار              ُيجرى خال 

مارس / آذار ٥ويف هذا الصدد، دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم، حبلول            . )٢(البحثي
، آراءها فيما يتعلق باحلوار البحثي املقبل املقرر إجراؤه باالقتران مع الدورة السادسة             ٢٠١٢

  .هيئة الفرعيةوالثالثني لل
ودعت اهليئة الفرعية الربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة العاملة             -٥

بنشاط يف حبوث تغري املناخ إىل أن تقدم، يف سياق احلوار البحثي، ورقات تتضمن معلومات               
قات املتعلقـة   عن التطورات احلاصلة يف أنشطتها البحثية املتصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك الور           

، وذلك حـسب  ١٦-م أ /١ من املقرر    ٤باهلدف العاملي الطويل األجل املشار إليه يف الفقرة         
  .االقتضاء

وذكرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الرابعة والثالثني،             -٦
 البحثي، مبا يـشمل      بتوافر املوارد، دعم احلوار    واليت طلبت فيها إىل األمانة أن تواصل، رهناً       

تنظيم مزيد من حلقات العمل، حسب االقتضاء، يف إطار مشاورات دورية مـع الـربامج               
وهتدف حلقات العمـل    . واملنظمات البحثية ذات الصلة وحسبما اتفقت عليه اهليئة الفرعية        

مات تلك إىل تيسري تعميق النظر يف املسائل املدروسة يف إطار احلوار البحثي، بغية توفري معلو              
  .تدعم عملية االتفاقية

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل تعزيز توافر املعلومات العلمية ذات الصلة               -٧
باالتفاقية والتعريف هبا على موقع االتفاقية الشبكي، بطرق تشمل البث الشبكي ملداوالت أية     

 ذلك املعلومات الواردة من حلقة من حلقات العمل املنظمة يف إطار احلوار البحثي، مراعية يف   
  .الربامج واملنظمات البحثية ذات الصلة ومن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

ودعت اهليئة الفرعية األطراف والربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية النشطة            -٨
يف حبوث تغري املناخ، مبا يف ذلك البحوث البحرية، إىل أن تقدم معلومات عن اجلوانب التقنية        
والعلمية لالنبعاثات حسب مصادرها، وعمليات إزالتها بالبواليع، وخزانات مجيع غـازات           
الدفيئة، مبا يف ذلك االنبعاثات النامجة عن النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية وعمليـات             

تها، من قبيل مستنقعات املنغروف واملستنقعات امللحية املدية واألراضي الرطبة ومنابـت            إزال
وسُتعترب هذه املعلومات   . األعشاب البحرية، هبدف حتديد تأثري أنشطة اإلنسان وقياس حجمه        

.  أعـاله ٤موضوعا للحوار البحثي املقبل، حيث ستراعى أيضاً الورقات الواردة وفقاً للفقرة    
ظر اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف احلاجة إىل تنظيم حلقـة عمـل               ورمبا تن 
__________ 

 . إلدراجها يف وثيقة متفرقات خاصة بتلك الدورةورقاهتا للجدول الزمين احملدد لألطراف لتقدمي وفقاً )٢(
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والحظت اهليئة الفرعية آراء األطراف     . لتعميق النظر يف املواضيع املدروسة يف احلوار البحثي       
فيما يتعلق بأمهية النظم اإليكولوجية األخرى ذات اخلزانات الكثيفة الكربـون، وال سـيما              

  .كولوجية األرضية، مثل السهول والتندرا واألراضي اخلثيةالنظم اإلي
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املقدمة من أمانة النظـام العـاملي ملراقبـة                -٩

واتفقت على أن تنظر يف هذه املعلومات، مقترنة بأية معلومات حمدثة تـرد مـن                )٣(األرض
أن املسائل املتعلقة بالنظام العاملي ملراقبة املناخ،       النظام العاملي بشأن هذه املسألة، وكذلك بش      

يف دورهتا السادسة والثالثني عند النظر يف املسائل املتصلة باملراقبة املنهجية، وذلك متاشياً مع              
  .)٤(االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني

 إىل البيان املقدم من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،         وأشارت اهليئة الفرعية مع التقدير      -١٠
. الذي يتضمن معلومات عن التقدم احملرز يف سبيل تنفيذ اإلطار العاملي للخـدمات املناخيـة              

وسلمت اهليئة الفرعية بأن اإلطار العاملي مبادرة هامة لوضع دعامة إلجراءات التكيف القائمـة              
  .جهة التحديات الناجتة عن تقلب املناخ وتغريهعلى العلم، ولدعم البلدان يف موا

ودعت اهليئة الفرعية املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل أن تقدم إليها، يف دورهتـا                -١١
السابعة والثالثني، معلومات عن نتائج الدورة االستثنائية ملؤمتر املنظمة املقرر عقدها يف تشرين 

ودعـت اهليئـة   .  اإلطار العاملي للخدمات املناخيـة  فيما يتعلق بتنفيذ  ٢٠١٢أكتوبر  /األول
الفرعية املنظمة أيضاً إىل أن تقدم معلومات، حسب االقتضاء، عن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار               

  .اخلدمات يف الدورات املقبلة بغية توجيه العمل املضطلع به ضمن االتفاقية
التقرير لية املعنية بتغري املناخ املعنون      ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير اهليئة احلكومية الدو        -١٢

، شأن إدارة خماطر الظواهر القصوى والكوارث لدفع عملية التكيف مع تغري املنـاخ            اخلاص ب 
وأشارت إىل أمهية البحوث وعمليات املراقبة املنهجية األساسية اليت مكنت من إعداد هـذا              

  .التقرير
قدرة يف امليزانية من جراء تنفيـذ األحكـام         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار امل       -١٣

اختـاذ  وطلبت اهليئة الفرعية    . الواردة يف هذه االستنتاجات، على النحو الذي عرضته األمانة        
  . بتوافر املوارد املاليةإليها هذه االستنتاجات، رهناًدعت إجراءات األمانة، اليت 

شأن احلوار البحثـي لكـي     وقررت اهليئة الفرعية أن توصي بإعداد مشروع مقرر ب          -١٤
لالطالع على نص املقرر، انظـر الوثيقـة        (يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة        
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__________ 
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