
 

(A)   GE.13-70172    120613    120613 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال٧البند 

  البحوث واملراقبة املنهجية

  بة املنهجيةالبحوث واملراق    

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

علمـاً مـع   ) اهليئة الفرعيـة (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       -١
وأحاطت علمـاً   . التقدير باآلراء اليت أدىل هبا ممثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ           

والربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية العاملة   )١(أيضاً باملعلومات اليت قدمتها األطراف    
حتـضرياً  ) املشار إليها فيما يلي بالربامج واملنظمات البحثيـة        ()٢(يف جمال حبوث تغري املناخ    

  .للحوار املتعلق بالبحوث خالل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية
 أعـاله،   ١املشار إليه يف الفقرة      و )٣(بحوثورحبت اهليئة الفرعية باحلوار املتعلق بال       -٢

وأعربت عن تقديرها للربامج واملنظمات البحثية وللهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ           
 على تبادهلا وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن تقديرها لألطراف        . على مسامهاهتا يف هذا احلوار    

حتياجات واألولويات البحثية يف سـياق احلـوار        ملعلومات وعلى اإلدالء بآرائها بشأن اال     ا
  .بالبحوث املتعلق

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2013/MISC.4. 
)٢( FCCC/SBSTA/2013/MISC.5و Add.1. 
 االطالع على جدول األعمال والعروض واملعلومات املتعلقة بالربامج واملنظمات البحثية اليت أسهمت             ميكن )٣(

 .<http://unfcc.inf/7663.php> :تعلق بالبحوث على الرابط التايليف احلوار امل
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والحظت اهليئة الفرعية جوانب التقّدم يف البحوث اليت قدمتها الربامج واملنظمـات              -٣
البحثية ورحبت بالتقدم املُحرز يف توسيع املشاركة على الصعيد اإلقليمي يف هذه األنـشطة              

ة دور أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية، وشـجعت          وأكدت اهليئة الفرعية أمهي   . البحثية
على زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز مشاركة العلماء من البلدان النامية يف حبوث تغري املنـاخ                

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باحلاجة إىل بيانـات   . ويف نشر املعلومات العلمية يف جمال املناخ      
الصعيدين احمللي واإلقليمي، خصوصاً يف البلدان النامية، دعماً        ومعلومات مناخية مفّصلة على     

  .لفهم تغري املناخ وللتنفيذ العملي جلهود التكيف والتخفيف
 ستكون حبلول   والحظت اهليئة الفرعية أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ           -٤

األفرقة العاملـة   رت مسامهات   قد أصد ) ٢٠١٤يونيه  /حزيران( األربعني   ة اهليئة الفرعية  دور
الثالث يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وأن            األول والثاين و  

من شأن هذه املسامهات أن تقدم معلومات هامة للحوار املتعلق بالبحوث الذي سُيعقد خالل    
  .الدورة األربعني للهيئة الفرعية

 ٢٦ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة يف مهلـة أقـصاها                   -٥
ة كي تنظر فيها يف إطار احلـوار املتعلـق           آراءها بشأن املواضيع املمكن    ٢٠١٤مارس  /آذار

أن تتيح هـذه اآلراء يف      بالبحوث خالل الدورة األربعني للهيئة الفرعية، وطلبت إىل األمانة          
  .اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناختفالاملوقع الشبكي 

وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت توصلت إليها يف دوراهتا الثانية والـثالثني              -٦
 إتاحة املعلومات العلمية ذات الصلة      أن وأشارت إىل    )٤(والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني   
وطلبت اهليئة الفرعيـة إىل     .  قد تعززت  شبكي لالتفاقية باالتفاقية والتعريف هبا على املوقع ال     

  . كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعنيهذا العمل عن اً موجزاًتقريرأن تقدم األمانة 
وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت توصلت إليها يف دورهتا السابعة والثالثني فيما              -٧

 بتوفر املوارد املالية، ُتعقد قبل الدورة التاسـعة والـثالثني للهيئـة             يتعلق بتنظيم حلقة عمل، رهناً    
 التقنية والعلمية للنظم اإليكولوجية ذات اخلزانـات        باجلوانبالفرعية، للنظر يف املعلومات املتعلقة      

الكثيفة الكربون غري املشمولة ببنود جدول األعمال األخرى يف إطار االتفاقيـة، مثـل الـنظم                
وأحاطت . )٥( الساحلية والبحرية، يف سياق جهود التخفيف والتكيف األوسع نطاقاً         اإليكولوجية

 وطلبت إىل األمانة أن تأخذ هـذه        )٦( حمتوى حلقة العمل   بشأناهليئة الفرعية علماً بآراء األطراف      
وطلبـت  . اآلراء يف احلسبان عند تنظيم حلقة العمل، بناًء على توجيهات رئيس اهليئة الفرعيـة             

  . األمانة أن ُتعد تقريراً عن حلقة العمل ُيتاح قبل انعقاد الدورة األربعني للهيئة الفرعيةكذلك إىل

        
__________ 

)٤ ( FCCC/SBSTA/2010/6 ٤٩رة  ، الفق)ب(و ،FCCC/SBSTA/2011/2  ٥٥، الفقـرة)و) بFCCC/SBSTA/2011/5 ،
 .٤٢الفقرة 

)٥( FCCC/SBSTA/2012/5 ٥٠، الفقرة. 
)٦( FCCC/SBSTA/2013/MISC.6و Add.1و Add.2. 


