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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال٦البند 

  لبحوث واملراقبة املنهجيةا

  البحوث واملراقبة املنهجية    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      
قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة واألربعني أن             

  :لتايل من قبل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرةتوصي باعتماد مشروع املقرر ا

  ١٧-م أ/-مشروع املقرر     

احلوار املتعلق بالبحوث بشأن مستجدات أنـشطة البحـوث املتعلقـة               
  باحتياجات االتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،  
        ٤مـن املـادة     ) ح(و) ز(١الفقـرتني الفـرعيتني     و ٢ إىل املادة    إذ يشري   

   االتفاقية، من٥واملادة 
  ،٤-م أ/١٤ و١١-م أ/٩ إىل مقرريه وإذ يشري أيضاً  
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وقد نظر يف استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن            
  احلوار املتعلق بالبحوث يف دورتيها الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني،

  ،١١-م أ/٩وإذ يقّر بالتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   
 بنجاح األنشطة املنفذة يف إطار احلوار املتعلق بالبحوث بشأن          ذ يقر أيضاً  وإ  

اهليئـة  بـه   مستجدات أنشطة البحوث املتعلقة باحتياجات االتفاقية، الذي تضطلع         
  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، 

 باستمرار أمهية اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف          وإذ يقر كذلك    
إجراء تقييمات منتظمة للمعلومات العلمية املنشورة املتعلقة بتغري املناخ، ويف إرسال           

  هذه التقييمات إىل االتفاقية، 
 لربامج ومنظمات البحوث اإلقليمية والدوليـة       يعرب عن تقديره    -١  

ة الدولية املعنية بتغري املناخ،     يتغري املناخ، وكذا للهيئة احلكوم    الناشطة يف جمال حبوث     
إلسهام كل منها يف احلوار املتعلق بالبحوث واستمرارها يف تقدمي املعلومات املتعلقة            

  ذات الصلة باحتياجات االتفاقية؛مبستجدات أنشطة البحوث 
   أن على احلوار املتعلق بالبحوث أن يستمر؛يقرر  -٢  
سيما األطراف من البلدان الناميـة، ويـدعو       طراف، وال  األ حيث  -٣  

برامج ومنظمات البحوث اإلقليمية والدولية الناشطة يف جمال حبوث تغري املنـاخ إىل      
  :  ملا يلياغتنام احلوار املتعلق بالبحوث باعتباره حمفالً

مناقشة احتياجات حبوث تغري املناخ وبنـاء القـدرات املتعلقـة             )أ(  
  سيما قدرات البلدان النامية، دعماً ألعمال االتفاقية؛  بالبحوث، ال

نشر نتائج البحوث والدروس املستخلصة من األنشطة اليت تضطلع           )ب(  
  .هبا برامج ومنظمات البحوث اإلقليمية والدولية ذات الصلة باالتفاقية

        


