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 أناالتفاقية اإلطارية بش
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
   من جدول األعمال٦البند 

  البحوث واملراقبة املنهجية

  يةالبحوث واملراقبة املنهج    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
علمـاً  ) اهليئـة الفرعيـة   (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة          -١

منظمات البحوث اإلقليمية والدولية العاملـة يف   وبرامج و  )١(باملعلومات اليت قدمتها األطراف   
 حتضرياً للحـوار    )٢()ات البحوث منظماملشار إليها فيما يلي بربامج و     (جمال حبوث تغري املناخ     

  . الذي سيجري خالل الدورة احلالية للهيئة الفرعية)٣(املتعلق بالبحوث
 أعـاله،  ١ورحبت اهليئة الفرعية باحلوار املتعلق بالبحوث املشار إليـه يف الفقـرة              - ٢

وأعربت عن تقديرها لألطراف على تقاسم املعلومات وعلى اإلدالء بآرائها بشأن احتياجات            
كما أعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للهيئة احلكومية الدولية املعنيـة           .  أولويات البحوث  و

 يف هذا احلوار املتعلق  منظمات البحوث على مسامهاهتا   ولربامج و ) اهليئة احلكومية (ناخ  بتغري امل 
  .بالبحوث

 ٢٥ منظمات البحوث إىل أن تقدم، حبلول     ودعت اللجنة الفرعية األطراف وبرامج و       -٣
، معلومات عن الدروس املستفادة واملمارسات اجليـدة يف جمـال بنـاء             ٢٠١٥مارس  /آذار

__________ 

: ميكن االطالع على املسامهات اليت قدمتـها األطـراف إىل اهليئـة الفرعيـة علـى املوقـع الـشبكي                    )١(
<http://unfccc.int/5901.php>. 

 .<http://unfccc.int/7482.php>: ميكن االطالع على مسامهات املنظمات املراقبة على املوقع الشبكي )٢(
لعروض واملعلومات ذات الصلة األخرى اخلاصة بـاحلوار املتعلـق          ميكن االطالع على جدول األعمال وا      )٣(

 .<http://unfcc.inf/7663.php>: بالبحوث على املوقع الشبكي
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سيما يف البلدان النامية، مع مراعاة املعلومـات املقدمـة يف            القدرات املعرفية والبحثية، وال   
امس تقرير التقييم اخل  احلوارات وحلقات العمل السابقة املتعلقة بالبحوث، والنتائج الواردة يف          

اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح هذه املعلومات علـى املوقـع            وطلبت  . )٤(هيئة احلكومية لل
وستشكل هذه املعلومات موضوع    . الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       

 . أدناه ٤احلوار املقبل املتعلق بالبحوث، على أن تراعى كذلك املسامهات الواردة وفقاً للفقرة             
يف ضرورة تنظـيم    ) ٢٠١٥يونيه  /حزيران(وستنظر اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني        

  .حلقة عمل بشأن املواضيع املستخلصة من احلوار املتعلق بالبحوث
 / آذار ٢٥ودعت اهليئة الفرعيـة األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة، حبلـول                  -٤

 النظر فيها يف إطار احلوار املتعلـق بـالبحوث          ، آراءها بشأن املواضيع احملتمل    ٢٠١٥ مارس
الذي سيجري خالل الدورة الثانية واألربعني للهيئة الفرعية وما بعدها، على أن تؤخذ نتائج              
تقرير التقييم اخلامس يف احلسبان، وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح تلك اآلراء علـى   

  .لالتفاقيةاملوقع الشبكي 
مـسامهات الفـريقني   اهليئة احلكومية ئة الفرعية علماً مع التقدير بنشر  وأحاطت اهلي   -٥

يف تقريرها التقييمي اخلامس، والبيانات اليت أدىل هبا ممثلو اهليئـة            )٦( والثالث )٥(العاملني الثاين 
وأشارت اهليئـة  . احلكومية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف الدورة األربعني للهيئة الفرعية      

  .عية إىل أمهية التقرير التقييمي اخلامس بالنسبة إىل عملية االتفاقيةالفر
والحظت اهليئة الفرعية أن األمانة نظمت بناء على طلب اهليئة الفرعية يف دورهتـا                -٦

 للنظر يف املعلومات املتعلقـة      ٢٠١٣أكتوبر  /حلقة عمل يف تشرين األول     )٧(السابعة والثالثني 
 للنظم اإليكولوجية ذات اخلزانات الكثيفة الكربون اليت ال تغطيهـا           باجلوانب التقنية والعلمية  

بنود أخرى من جدول األعمال مبوجب االتفاقية، مثل النظم اإليكولوجية البحرية الساحلية            
وأعربت اهليئة الفرعية عن    . )٨(ة على نطاق أوسع للتخفيف والتكيف     يف سياق اجلهود املبذول   

يرلندا الشمالية علـى تقـدمي      ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأ    تقديرها حلكوميت إسبانيا وامل   
  .موارد مالية إىل تلك احللقة

__________ 

 .٤ و٣تشجع األطراف على تقدمي مسامهات موحدة تتضمن آراءهم بشأن املعلومات املشار إليها يف الفقرتني  ) ٤(
)٥( Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability على املوقع الـشبكي ، :<http://ipcc-

wg2.gov/AR5>. 
)٦( Climate Change 2014: Mitigation of Climate Changeعلــى املوقــع الــشبكي ، :<http://ipcc-

wg2.gov/AR5>. 
)٧( FCCC/SBSTA/2012/5 ٥٠، الفقرة. 
الواردة والعروض املقدمة علـى     ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا يف ذلك املسامهات             )٨(

 .<http://unfccc.int/7797.php>: املوقع الشبكي
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 ٦املشار إليها يف الفقرة      )٩(اً بالتقرير املتعلق حبلقة العمل    وأحاطت اهليئة الفرعية علم     -٧
  فيما يتصل باألراضـي    ٢٠١٣اهليئة احلكومية يف عام     أعاله والتقرير املنهجي الذي اعتمدته      

  .)١٠(الرطبة
 أعـاله قـد     ٦والحظت اهليئة الفرعية أن نتائج حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة              -٨

تكون ذات صلة بعمل األطراف املتعلق بالتخفيف والتكيف ضمن عمليات أخرى جارية يف             
 به والتكيف إطار االتفاقية، مثل برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر  

  .مركز وشبكة تكنولوجيا املناخمعه و
منظمات البحوث على مواصلة تبـادل اخلـربات        وشجعت اهليئة الفرعية برامج و      -٩

 ذات اخلزانـات الكثيفـة      واملعارف واآلراء املتعلقة جبملة أمور، منها النظم اإليكولوجيـة        
  .ما يف البلدان الناميةسي الكربون، ويشمل ذلك عند االقتضاء عناصر بناء القدرات، وال

إىل مواصلة احلوار بني األطراف وبرامج      وشجعت اهليئة الفرعية أيضاً اجلهود الرامية         -١٠
  . أعاله٩-٦املتعلقة بالفقرات  منظمات البحوث، مبا يشمل اجلهودو

إىل اإلحاطة علماً بعمل اهليئة الفرعية املتعلـق        اهليئة احلكومية   ودعت اهليئة الفرعية      -١١
بحوث واملراقبة املنهجية يف مسائل تتصل بالنظم اإليكولوجية ذات اخلزانـات الكثيفـة             بال

  .يالكربون وذلك لدى نظر اهليئة احلكومية يف العمل املستقبل
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن األمانة أعدت، بناء على طلب اهليئة الفرعية يف دورهتا                -١٢

 عن تعزيز توافر املعلومات العلمية ذات الصلة باالتفاقيـة          تقريراً موجزاً  ،)١١(السابعة والثالثني 
ونظرت اهليئة الفرعية يف املعلومات الواردة يف       . )١٢(هبا على املوقع الشبكي لالتفاقية    والتعريف  

ذلك التقرير، وطلبت إىل األمانة مواصلة تعزيز توافر املعلومات العلمية والتعريف هبا، بطرق             
ماعي والنشرة اإللكترونية لالتفاقية وتقومي علم املناخ، وإدمـاج         منها شبكات التواصل االجت   

املعلومات العلمية املتاحة على اإلنترنت من جانب اهليئة احلكومية وغريهـا مـن اجلهـات               
ودعت اهليئة الفرعية األمانة إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف           . صاحبة املصلحة ذات الصلة   
  .ية يف دورهتا الثانية واألربعنيهذا الشأن إىل اهليئة الفرع

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على األنـشطة الـيت                -١٣
وطلبت إىل األمانة اختاذ اإلجـراءات      .  أعاله ١٢ستضطلع هبا األمانة واملشار إليها يف الفقرة        

  .ارد املاليةاملطلوبة منها يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املو

        
__________ 

)٩( FCCC/SBSTA/2014/INF.1. 
)١٠( 2013 Supplement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands على ،

 .<http://ipcc-wg2.gov/AR5>: املوقع الشبكي
)١١( FCCC/SBSTA/2013/3٦٩ة ، الفقر. 
)١٢( FCCC/SBSTA/2014/INF ٥، الفقرة. 


