
GE.16-08411(A) 



 مشورة العلمية والتكنولوجيةالفرعية لل الهيئة
 واألربعون الرابعةالدورة 
 2016أيار/مايو  26-16 ،بون
 من جدول األعمال  )أ(6د البن

 المسائل المتعلقة بالعلم واالستعراض
 البحوث والمراقبة المنهجية

 البحوث والمراقبة المنهجية  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

أحاطتتا ائة تتف الة عةتتف ل ملتتورة الل مةتتف وال)انولوجةتتف )ائة تتف الة عةتتف( ع متتا  متت  ال) تتدي   -1
 ائة ف احلاومةف الدولةف امللنةف ب)غت  املنتاخو  ل صد املناخ نظام اللامليال بالبةانات اليت أدىل هبا ممث و

 .الربنامج اللاملي لبحوث املناخو 
 ع الثتتتامنلالج)متتتا  (1)ل ومتتتات التتتيت اتتتدم) ا األطتتت ا وأحاطتتتا ائة تتتف الة عةتتتف ع متتتا  بامل -2

املوضتتوعات التتيت   تتا بلتت نئآرا، وب2016أيار/متايو  19املل تتود    ،(2)ل حتوار امل)ل تتا بتتالبحوث
ل  ة تف واألربلت   السادستف التدورة ع ت  اتام ميان أن ت)ناوئتا ح  تف عمتث ةثةتف مياتن تنظةم تا 

املل ومات عن االج)ماع الثامن ل حوار  مبذك ة ا  أيض . وأحاطا ع ما  (2017الة عةف )أيار/مايو 
وبال ستتالف املوجة تتف ئىل رئتتةف ائة تتف الة عةتتف  (3)امل)ل تتا بتتالبحوث التتيت أعتتداا رئتتةف ائة تتف الة عةتتف

 .(4)املناخ ال جنف ال)نةةذيف آللةف وارسو الدولةف امللنةف باخلسائ  واألض ار امل تبطف ب) ث ات تغ  من
__________ 

 .<http://unfccc.int/5900>م)احف ع   املوا   (1)
 .<http://unfccc.int/6793>املل ومات عن احلوار امل)ل ا بالبحوث م)احف ع   املوا   (2)

  انظ   (3)
<http://unfccc.int/files/science/workstreams/research/application/pdf/researchdialogue.2016.1.inform

ationnote.pdf>. 
  انظ  (4)

<http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/applic

ation/pdf/excom_letter_to_sbsta_chair_on_researchdialogue.pdf>. 
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 ائة ف احلاومةف الدولةف امللنةف ب)غ  املناخاليت تةةد ب ن الة عةف باملل ومات ورحبا ائة ف  -3
عتتن اثتتار االحتت ار  2018ت  يتت ا  صاصتتا    عتتام  ،(5)، ت بةتتف لط تت  متتن متتاف  األطتت ا سُ)صتتد ر

درجتتف م ويتتف متوو مستت)ويات متتا ابتتث احل بتف الصتتناعةف وعتتن املستتارات اللاملةتتف  1.5اللتاملي مب تتدار 
 بإصتتتدارب تتت ار ائة تتتف احلاومةتتتف الدولةتتتف  . ورحبتتتا أيضتتتا  النبلاثتتتات اتتتادات الدمة تتتف ذات الصتتت ف

أحتداا عتن تغت  املنتاخ وال)صتحة  وتتداور األراضتي واملدارة املست)دامف  -ت  يَ ين صاَص  اصتَ ين 
، واآلصت  عتن تغت  الربيتفلنظم املياولوجةف لألراضي واألمن الغذائي وتدم ات اادات الدمة ف   ا

 .اوائم ج د اادات الدمة فوت  يٍ  من جٍي عن  -ناخ واحملةطات والغال  اجل ةدي امل
باالج)ماع الثامن ل حتوار امل)ل تا بتالبحوث. وأع بتا عتن ت تدي اا ورحبا ائة ف الة عةف  -4

ي الربنتامج اللتاملو  ائة ف احلاومةف الدولةف امللنةف ب)غ  املنتاخل صد املناخ و  نظام اللامليل و لألط ا  
امللتاركف ع ت  البحثةتف وجلمةت  التربامج واملنظمتات  واملنظمتف اللاملةتف لألرصتاد اجلويتف لبحوث املنتاخ

مبا للم ةف امل ص ات من مائتدة ودعتا رئةست ا ئىل مواصت ف است) دام  مساااهتم. وأحاطا ع ما  
ابتتث التتدورة  وئتاح)تت اتتذا األستت وط. وط بتتا متتن رئةستت ا وضتت  ت  يتت  م )ضتت  عتتن االج)متتاع، 

 (.2016امسف واألربل  ل  ة ف الة عةف )تل ين الثا/ي/نوممرب اخل
والحظتتتتا ائة تتتتف الة عةتتتتف أاةتتتتف مستتتت لف االح)ةاجتتتتات املا ةمةتتتتف ئىل البحتتتتوث والبةانتتتتات  -5

تتجةلا التتربامج واملنظمتتات البحثةتتف امللنةتتف ع تت  عتت د اجل تتود وكتتذلل األنلتتطف التتيت  املناصةتتف. ّو
تلاتتع ع تت  بتتذئا، مثتتث ح  تتات اللمتتث املا ةمةتتف، بغةتتف لديتتد املل ومتتات والثغتت ات ذات الصتت ف 

التدورة  صاللاملزم  ع ده  احلوار امل)ل ا بالبحوثامل)ل  ف بالبحوث والبةانات املناصةف   اج)ماع 
 (.2017ر/مايو السادسف واألربل  ل  ة ف الة عةف )أيا

اراءاتتا ، 2017نةستتان/أب يث  10ودعتتا ائة تتف الة عةتتف األطتت ا  ئىل أن ت تتدم، ة تتول  -6
احلتتوار امل)ل تتا بتتالبحوث امل تت ر ع تتده صتتالل التتدورة  أثنتتاءبلتت ن املواضتتة  التتيت مياتتن النظتت  مة تتا 

ستبا تناوئتا   املواضتة  واللت ود التيت  واألربل  ل  ة ف الة عةتف ومتا بلتداا، مت  م اعتاة السادسف
واملواضتتة  امل  حتتف الج)ماعتتات اادمتتف، ع تت  النحتتو   حتتوار امل)ل تتا بتتالبحوثاج)ماعتتات ستتاب ف ل

عتتتتن م اعتتتتاة  أعتتتتاله، مضتتتتال   2املبتتتت ة   امل متتتتا األول ملتتتتذك ة املل ومتتتتات امللتتتتار ئلة تتتتا   الة تتتت ة 
 .(6)أعاله 5  امللار ئلة    الة  ة ال)لجة

باآلثتتتار ال) دي يتتتف امل تبتتتف   املةزانةتتتف ع تتت  األنلتتتطف التتتيت  وأحاطتتتا ائة تتتف الة عةتتتف ع متتتا   -7
وط بتا االضتطالع بتاملج اءات املط وبتف  أعتاله. 5 ةس)ضط   هبتا األمانتف وامللتار ئلة تا   الة ت  

 من األمانف   اذه االس)ن)اجات رانا  ب)وام  املوارد املالةف.
    

__________ 

 .21، الة  ة 21-/م أ1امل  ر  (5)

   ينبغي لألط ا  أن ت دم اراءاا عن ط يا بوابف الوراات ع   اذا اللنوان امللا و/ي: (6)
<http://www.unfccc.int/5900>. 


