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 مقدمة -   ً أوال  

                                      الغات الوطنية األولية من جانب األطراف غري  ُ                                                    طُلب إىل األطراف، يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد الب - ١
            ، أن تورد يف  )١ ( ٢-   م أ /  ١٠              املرفقة باملقرر   )                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول (                             املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

                                                                                                           بالغاهتـا معلومات بشأن البحوث واملراقبة املنهجية وبشأن خيارات السياسات العامة لوضع نظم رصد مالئمة               
                       ً  وأورد مجيع األطراف تقريباً   .                                                                     اتيجيات لالستجابة آلثار تغري املناخ على النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية     واستر

                                               ، معلومات عن البحوث واملراقبة املنهجية ذات           ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان  ١                                          اليت قدمت بالغاهتا الوطنية األولية حبلول       
     ختفيف  (                                               التكيف، وتدابري التصدي النبعاثات غازات الدفيئة                                                  الصلة بآثار تغري املناخ، وتقييم سرعة التأثر وخيارات

                                                                                                   وتباينت البالغات إىل حد كبري من حيث التفاصيل الواردة فيها، وذلك يف معظم احلاالت حبسب مشولية                   ).      اآلثار
   .                                       األنشطة اليت تضطلع هبا األطراف يف هذه اجملاالت

                                            ى تعزيز املؤسسات للبحوث واملراقبة املنهجية، أو                                               واكتفى بعض األطراف بتقدمي بيانات قليلة اقتصرت عل - ٢
                                                        أو ثنائي، واحتياجات البلدان ملتابعة جوانب حمددة من         /                                                        الـبحوث املتصـلة بتغري املناخ اليت تنجز بدعم دويل و          

   .                           البحوث يف جماالت عامة أو حمددة

                 تناول البحوث                          ً     فقد خصص معظم األطراف فصالً      .                                                  وبصـورة عامة، اتبعت األطراف املبادئ التوجيهية       - ٣
                                            وتطرقت أطراف أخرى إىل املوضوع بشكل عام يف إطار   .                            ً     ً                 واملراقبة املنهجية وتضمن عرضاً عاماً للخطوات املتخذة

  .                        فروع أخرى من بالغها الوطين

  اإلبالغ�     ً ثانيا  

          وقدم بعض    .                                                                                            أبلغ معظم األطراف عن أنشطتها البحثية بشكل عام، كما طلب إليها يف املبادئ التوجيهية              - ٤
          ً     ً        ً                                                                                         ألطراف أيضاً حتليالً تفصيلياً للمبادرات البحثية ونتائج دراسات البحوث اليت تناولت آثار تغري املناخ، والتكيف                ا

  .                      معه، والتخفيف من وطأته

                                     قضايا تتصل باجلوانب العلمية للغالف       :                            ُ                                         واندرجـت املبادرات البحثية املُبلغ عنها يف إطار الفئات التالية          - ٥
                                                                            لوجيا، واألرصاد اجلوية، مبا يف ذلك وضع مناذج للعمليات املناخية؛ وتأثريات تغري املناخ                      اجلوي، واملناخ، واهليدرو

                                                                                                                والتكيف معه؛ والتخفيف من وطأة تغري املناخ؛ وبرامج البحوث اجلارية أو املزمع إجراؤها اليت تغطي القطاعات                
                     ومعظم األنشطة البحثية   .             ملوارد املائية                                                                         االقتصـادية مثل الزراعة والصحة واحلراجة والنفايات واملناطق الساحلية وا      

                                                                                                                      الـيت ذكر أهنا جارية أو يعتزم القيام هبا ترتبط بعمليات تقييم سرعة التأثر والتكيف واألنشطة املتعلقة بتخفيف                  
   .                                         ً     ً                          اآلثار مثل حفظ الطاقة واستخدامها استخداماً فعاالً والتنكولوجيات ذات الصلة

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/1996/15/Add.1.  
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  استعراض عام للمعلومات�     ً ثالثا  

  الترتيبات املؤسسية�ألف 

  .                                                                                               أشار معظم األطراف إىل مشاركة عدة هيئات حكومية ووكاالت ومؤسسات حبثية يف املراقبة املنهجية              - ٦
                                                                                                 وقدمت معلومات عن الترتيبات املؤسسية الرامية إىل تسهيل البحوث، وأوردت أمساء الوكاالت املسؤولة عن تنفيذ 

               مجهورية ترتانيا   (                                                خطيط العمراين واهليئات الوطنية لألرصاد اجلوية                                                       هـذه الترتيبات، من خالل وزارات البيئة والت       
                                  باكستان والربازيل والصني وغامبيا     (                                      ، واجملالس الوطنية واملراكز املتخصصة       )                                  املـتحدة واجلمهوريـة الدومينيكية    

                  هلند بأن العديد من         وأفادت ا   ).                                                مجهورية ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا ونيبال واهلند (           ، واجلامعات  )             ونيجرييا واهلند
  .                                                                                             الوزارات احلكومية وعدة مؤسسات مستقلة ومنظمات غري حكومية تشترك يف إجراء البحوث املتصلة بتغري املناخ

                       ً                                                                                              ويف بلدان مثل غامبيا مثالً، ذكر أنه ال يوجد فيها هيئة واحدة مسؤولة عن إدارة البحوث اليت تتوالها مع ذلك                    
   .                                                         ث الزراعية يف حني يتوىل املعهد الوطين للبحوث الزراعية إجراؤها                               وزارة الزراعة واجمللس الوطين للبحو

                                                                                                     وذكر بعض األطراف أن أنشطتها البحثية تنسقها دوائرها الوطنية لألرصاد اجلوية، يف حني ذكر البعض                - ٧
       بادرات                                                                                                        اآلخـر أن البحوث املتصلة بتغري املناخ تندرج يف إطار أنشطة أخرى تتصل بالبيئة والطاقة أو يف سياق امل            

   .                    الدولية أو اإلقليمية

                                                                                                              وأفاد العديد من البلدان بأن وزاراهتا املسؤولة عن البيئة والطاقة والزراعة تقوم ببحوث تتعلق بقطاعات                - ٨
                  األرجنتني والربازيل   (                     وأبلغ بعض البلدان      .                                                                       حمـددة بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة وسرعة التأثر وطبقة األوزون          

                                                      عن املشاركة النشطة للجامعات يف جمال البحوث وإنشاء          )                         أفريقيا والصني واهلند                                وترينـيداد وتوبـاغو وجنوب    
                                                                              كما ورد ذكر األنشطة البحثية اليت يتم إجنازها يف إطار الشبكات اإلقليمية؛              .                                     األفـرقة اخلاصة املعنية بتغري املناخ     

                              لتابعة للربنامج الدويل للغالف                                                                                       ومـن أمـثلة هذه الشبكات جلنة البحوث املتصلة بالتغري العاملي يف بوتسوانا، وا             
                                                                                                           األرضي واحمليط احليوي، ومجعية أخصائيي الغابات يف منطقة البحر الكارييب، واجلماعة الكاريبية، ومنظمة دول              

   .                                                    مشروع وحدة إدارة املوارد الوطنية ملنطقة البحر الكارييب /                        شرقي منطقة البحر الكارييب

                                                    تطوير املعلومات العلمية بشأن املناخ وانبعاثات غازات                                          وأبلغت أطراف عدة عن خطط وبرامج ترمي إىل    - ٩
                           ومن اخلطط اجلديرة بالذكر،      .                                                                                   الدفيـئة وتعزيز قدرة املؤسسات على معاجلة اجلوانب العلمية املتصلة بتغري املناخ           

           دة السنوات                                                                     املندرجة يف إطار برنامج تغري املناخ خلطة احلكومة االحتادية الربازيلية املتعد"Brazil Advances"    خطة 
                  ً                                                                              وتقـوم الربازيل أيضاً بتطوير القدرة العلمية لتعزيز التعاون ونشر املعلومات بشأن التغريات                ).     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٠ (

   .                                                                                                  العاملية الراهنة واملستقبلية يف أمريكا الالتينية بالتعاون مع معهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي

    ً                                               أيضاً عن تعاوهنا مع املعهد الفرنسي للبحث والتطوير يف     )        ا وبريو                 إكوادور وبوليفي  (                      وأبلـغ ثالثة أطراف      -  ١٠
                                                                               ً                                إطار مشروع إقليمي يدعى برنامج رصد الكتلة اجلليدية يف األنديز، وهو مشروع يتضمن حتليالً آلثار تغري املناخ                 

  .                                         العاملي على الكتل اجلليدية يف أمريكا اجلنوبية
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                                                   وغابون وغينيا ومدغشقر حباجتها إىل إقامة إطار مؤسسي                                        ونوهت جزر القمر ومجهورية أفريقيا الوسطى  -  ١١
   أو  /                     ً                                              وعلى هذه البلدان أيضاً أن تنشئ شبكة حملطات القياس، ومؤسسات و            .                                لالضطالع بدراسات عن تغري املناخ    

  .                       برامج للقيام ببحوث حمددة

  البحوث�باء 

                         ت ذات األولوية بالنسبة                                                                             تطـرق معظـم األطـراف إىل أنشطة البحوث احمللية والدولية وحددت اجملاال             -  ١٢
                                 ً                          وأفادت أطراف عديدة بأهنا وضعت خططاً وطنية خاصة للبحث           .                                              للـبحوث الوطنـية املـتعلقة بـتغري املناخ        

  .                                                               واستراتيجيات طويلة األجل يف جماالت البحوث املختلفة املتصلة بتغري املناخ

                               لذكر، باإلضافة إىل املشاركة يف                                                                         ومشلت األنشطة البحثية اليت حددهتا األطراف مبادرات وطنية جديرة با          -  ١٣
                                         وسلط بعض األطراف الضوء على احلاجة إىل تعزيز   .                                                     اجلهود الدولية لوضع برامج حبث عاملية ذات صلة بتغري املناخ

                                                                                                                   البحوث بشأن املمارسات الزراعية واألنواع املقاومة لتغري املناخ وتعزيز رصد انبعاثات الكربون يف إدارة الغابات               
                                                   وأوصى معظم األطراف بإجراء حبوث أخرى بشأن آثار           ).                       مجهورية ترتانيا املتحدة   (             تاج احليواين       واإلن  )        هندوراس (

                                                                                                               تغري املناخ على الزراعة واحلراجة، ودراسات حول اجلدوى التقنية واالقتصادية إلزالة ملوحة ماء البحر وجممعات               
                                      عم البحوث العلمية والتطبيقية بشأن                                                                              املياه اجلوفية، ودراسات حول أثر ارتفاع درجات احلرارة على الصحة، ود          

                  ً                                     وطالبت األطراف أيضاً باالضطالع مبزيد من البحوث املتعلقة        .                                                      التنمية البشرية إزاء التخفيف من وطأة تغري املناخ       
            ، واستخدام   )                                                                  بوتسوانا وبوتان وجنوب أفريقيا ومايل ومنغوليا وناميبيا ونيبال        (                                    بالنباتات األصلية والتنوع احليواين     

                                                                إثيوبيا وإكوادور وجزر كوك ودومينيكا وغابون وغيانا واملغرب         (                                           ذات القيمة العالية واملقاومة للجفاف             احملاصيل
                                                        توفالو وتونغا وجامايكا واجلمهورية الدومينيكية وفيجي       (                    ، ومصـائد األمساك      )                                وموريتانـيا ونـيجريا ونـيوي     

                                             املتحدة وجنوب أفريقيا والسودان وغامبيا                              بنغالديش ومجهورية ترتانيا   (                                ، والصحة مبا يف ذلك املالريا،        )       وكرييباس
    ).       وكينيا

                                                                                                        ومشلـت الـبحوث املـتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ البحوث اليت تتناول مصادر الطاقة اجلديدة                  -  ١٤
                 وتشكل البحوث يف     .                                                                                           ومصـادر الطاقة املتجددة وفعالية الطاقة وتكنولوجيات احلد من انبعاثات غازات الدفيئة           

    وقد   .                                                                                            من عدة برامج معنية بتخفيف اآلثار حلفظ الطاقة وتطوير مصادر جديدة للطاقة املتجددة                         ً    الـربازيل جزءاً  
      إنتاج  "                                                                                                    مشلت أهم البحوث تطوير تكنولوجيا توليد الطاقة اليت تستخدم قصب السكر كمصدر للطاقة، ومشروع               

                         توليد الطاقة الشمسية،                                                                         الـذي يسعى إىل حتديد أنسب التكنولوجيات الشمسية واحلجم األمثل حملطات            "         الطاقـة 
                    وتشمل البحوث اجلارية   .                                               لوضع مواصفات وقود جديد للربازيل، واملوافقة عليها  "                     تأييد الوقود اإلحيائي "       ومشروع 

                                                                                                               للتخفـيف مـن اآلثـار اليت نوه هبا عديد من األطراف، تطوير التكنولوجيا الستخدام مصادر الطاقة اجلديدة،                  
                                                                لتكيف، واستحداث مناذج للتنبؤ، وعوامل االنبعاثات والبيانات املتعلقة                                            والدراسـات املـتعلقة بسـرعة التأثر وا       

                                                                                                               باألنشطة يف خمتلف القطاعات، ورصد انبعاثات غازات الدفيئة، ونظم املعلومات املتعلقة بغازات الدفيئة، وإجناز              
  .                                                 الدراسات املتصلة خبيارات ختفيف اآلثار ملعاجلة تغري املناخ
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                                                                         أن عوامل االنبعاثات والبيانات املتعلقة باألنشطة يف قطاعات الطاقة،                                        وأشـارت أطـراف عديـدة إىل       -  ١٥
                                                                                                          والصـناعة، واستخدام املذيبات، والزراعة، وتغري استخدام األراضي واحلراجة، ومعاجلة النفايات تشكل جماالت             

  .                                                                             رئيسية للبحث بغية حتسني جودة البيانات وطرائق وإجراءات إعداد قوائم جرد االنبعاثات

    على   "       النينو "                                                                                    لغـت أطراف عديدة عن حبوث علمية حمددة تعىن بدراسة أثر ظاهرة التذبذب اجلنويب                  وأب -  ١٦
                                                                                                                 مناخها الوطين، واحلاجة إىل إجراء دراسات تفصيلية حول أثر تغري املناخ على القطاعات سريعة التأثر باستخدام                

   .        ري املناخ                                                           سيناريوهات تغري املناخ اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغ

                                       فعلى سبيل املثال، أبلغت الربازيل عن        .                                                               وقدمت أطراف عديدة معلومات عن تطبيق مناذج مناخية إقليمية         -  ١٧
                                                                                                                     استخدام مناذج التنبؤات اجلوية اليت تعتمد الوقت التقرييب للوصول واليت وضعتها املراكز الوطنية للتنبؤات البيئية               

ُ                                                                    ذج ُمشكلة للعمل يف أمريكا اجلنوبية للتنبؤ باألحوال املناخية املومسية                                                 يف الواليـات املتحدة األمريكية، وهي منا           .  
    وهو   "                                                               عمليات احملاكاة الواسعة النطاق يف شىت أصقاع أمريكا اجلنوبية         "                                        وتـندرج هذه املبادرة يف إطار مشروع        

       وأفادت   .       لربازيل                                                                                            مشروع يستخدم منوذج الوقت التقرييب للوصول ملركز التنبؤات اجلوية والدراسات املناخية يف ا            
                                                                                                              اهلند بأهنا تقوم ببحوث تتعلق بالغالف اجلوي واملناخ وتركز على استحداث مناذج مكيفة للدوران العام ومناذج                

  .                                  دوران إقليمية خاصة مبنطقة جنوب آسيا

                               الربازيل وجنوب أفريقيا والصني     (                                                                      وأبلغـت بلـدان عـدة عن إجرائها دراسات تتعلق بعلم اجلليديات              -  ١٨
                                                                                             تقوم الربازيل هبذه الدراسات برعاية معاهدة أنتاركتيكا لتطوير البحوث العلمية، وقدمت جنوب أفريقيا  و   ).       ونيبال

                             الربنامج الوطين جلنوب أفريقيا -                                                                                بيانات تفصيلية عن األعمال اليت تضطلع هبا يف القاعدة التابعة هلا يف أنتاركتيكا         
  .            يف أنتاركتيكا

                                                             بلغت عنها أطراف عديدة آثار األحداث اجلوية القصوى وتسرب                                         ومشلت جماالت البحث األخرى اليت أ      -  ١٩
           ، وتدفقات   )         قريغيزستان (                ، وصحة البشر     )                               توفالو وتونغا وكرييباس وناورو    (                                        مـاء البحر إىل عدسات املياه العذبة        

   يا                                                                                          ، وحتركات األهنار اجلليدية وإدارة الكربون وعمليات جرد الغابات ومكافحة البعوض واملالر            )       ناميبيا (         األهنـار   
  ،  )         طاجيكستان (                                                                     ، والـتعرض لإلصـابة باألمراض وأثر اإلجهاد الذي تسببه احلرارة املرتفعة      )                 جـنوب أفريقـيا    (

                مجهورية مقدونيا   (                                                                                          والدراسـات املـتعلقة باألرصـاد اجلوية ووضع االستراتيجيات املتعلقة بتخفيض االنبعاثات             
    ).                    اليوغوسالفية السابقة

  املراقبة املنهجية�جيم 

                   ً                                                                      األطراف املبلغة عرضاً لرباجمها الوطنية بشأن عمليات مراقبة األرصاد اجلوية والغالف اجلوي                    قـدم مجيع   -  ٢٠
                                                                          وترد يف مرفق هذه الوثيقة قائمة بالشبكات الوطنية حملطات املراقبة اليت             .                                        واحمليطات واملراقبة األرضية لنظام املناخ    

                                                  يئة األرصاد اجلوية االضطالع بعمليات املراقبة هذه                                  ويف معظم البلدان، تتوىل ه      .                                  تقـوم بعمليات املراقبة املنهجية    
   .         وتنسيقها

 ُ                                                                                                         وُتعـد أرمينيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وغامبيا وغيانا وفييت نام وناميبيا واهلند من بني            -  ٢١
               قبة هذه تشمل                      ، وأن أنشطة املرا       ١٨٨٠                                                                            األطراف العديدة اليت أفادت بأهنا تقوم مبراقبة األرصاد اجلوية منذ أواخر            
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                               وذكرت غامبيا أن لديها شبكة       .                                                                            مجـع وجتهـيز ونشر البيانات واملعلومات بشأن األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا          
                            حمطة لرصد احملاصيل تتمثل       ١٨                               حمطة ملراقبة كمية األمطار و       ٤٤                             حمطة شاملة للرصد اجلوي و       ١٥               تـتكون مـن     

             حمطات شاملة  ٦                        حمطة لرصد كمية األمطار و   ٣٠٠       اميبيا                                                         وظيفـتها يف مراقبة تأثر احملاصيل حبالة الطقس وتشغل ن        
     ١١٠                  حمطة للرصد اجلوي و   ٢٧٠                                                                    للرصد اجلوي، يف حني أبلغت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بأن لديها 

      ً     ً      ً     ً                      مكتباً جمهزاً جتهيزاً كامالً تعىن برصد األحوال   ٢٠                   وتدير جنوب أفريقيا   .            حمطة أرضية   ١١٥                 حمطات هيدرولوجية و
  .                       ة مبا يف ذلك يف أنتاركتيكا    اجلوي

      ً               موقعاً لرصد األحوال   ٧٠               حمطات مناخية و ٣                  حمطة للرصد اجلوي و  ٤٥                             وتعتمد أرمينيا على شبكة تشمل  -  ٢٢
      حمطة   ٢٤                                    وتتكون شبكة مجهورية ترتانيا املتحدة من   .                     مواقع لرصد البحريات ٧                    مواقع لرصد األهنار و   ١٠٥       اجلوية و

        حمطات     ١١٠                                  حمطة لألرصاد اجلوية الزراعية و       ١٣                     ت الكيمياء اجلوية و                  حمطات لدراسا   ٨                       كاملـة للرصد اجلوي و    
                                  حمطة أرضية لألرصاد اجلوية             ١٦٧                  وتشغل فييت نام      .                           حمطة لرصد كمية األمطار     ١     ٤٠٠                        لدراسـة املـناخ وحنو      

  .                                          حمطة هيدرولوجية ومئات احملطات املتخصصة األخرى   ٢٥٣ و

                                                        لية عن حمطات املراقبة القائمة فيها، فإن لدى مجيع األطراف                  ً                                ورغـم أن بلداناً عدة مل تقدم بيانات تفصي         -  ٢٣
                                                                                                 حمطـات رصد شاملة، وحمطات لرصد املناخ، ورصد األحوال اجلوية، وقياس مستوى سطح البحر، وقياس كمية          

    مثل  (                                                              ولدى بلدان أخرى نظم حمددة ملراقبة اهنيار اجلليد والبحريات            .                                      األمطـار، وحمطـات الرصد اهليدرولوجي     
                             وتشغل فييت نام حمطة أرضية        ).          ونيبال          قريغيزستان                                                      وأرمينيا والربازيل وبوليفيا وبريو وشيلي والصني و              األرجنتني

               ويف كوستاريكا،    .                                                                                            للرصـد اجلوي يف إطار شبكة رصد التلوث األساسي التابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية             
                                                 ناطق القريبة من مشاريع الطاقة الكهرمائية والطاقة                                                            يقوم معهد كوستاريكا للكهرباء بتتبع البارامترات املناخية يف امل

  .                                             احلرارية األرضية وطاقة الرياح يف خمتلف أحناء البلد

       حمطة     ١٤٣                    وتشمل هذه الشبكة      .                                                                      وأبلغت الصني عن إنشاء شبكة وطنية واسعة للمراقبة اجلوية الشاملة          -  ٢٤
    وقد   .                               طة عادية لرصد األحوال اجلوية        حم  ١     ٧٣٦                                      حمطة أساسية لرصد األحوال اجلوية و         ٥٣٠                    مناخـية مرجعية، و   

               ً      ً       ً                                                       ً                           أنشـأت الصـني أيضاً نظاماً متكامالً للمراقبة والرصد البحريني يشمل حمطات ملراقبة احمليطات، وسفناً للمراقبة                
                                                                                                             الطوعية، وشبكة وطنية الختبار حركة املد واجلزر يف احمليطات، وحمطة رادار شاطئية لرصد اجلليد، وطائرات من                

                                                                                ولدى الصني نظام متطور للمراقبة األرضية يتكون من شبكة جتمع البيانات بشأن              .         للمراقبة  "   ان          شاينا هاجي  "      طراز  
         ويالحظ مع   .                                                                                             النظم اهليدرولوجية، واجلليد والثلج، والنظم اإليكولوجية، واألرصاد اجلوية الزراعية، واحلماية البيئية

  .         بارامترات                                                       ذلك عدم تكامل هذه الشبكة لتأمني املراقبة املتواصلة جلميع ال

                                                                                                          وأفـادت اهلند بأن العديد من مراكزها املعنية جبمع البيانات وإجراء البحوث واملراقبة قد أنشئت خالل                 -  ٢٥
                                                                                                             القـرن املاضـي خلدمة قطاعات تعتمد أنشطتها على املناخ، كالزراعة واحلراجة واهليدرولوجيا، وأن عمل هذه                

                                                             ة األخرية وحمطات املراقبة العصرية األخرى، مثل النظم اآللية                   َّ                                          املراكـز تدعَّم باستخدام األقمار الصناعية يف اآلون       
                                             واهلند من البلدان القالئل اليت أبلغت عن وضع       .                                           ُ                 لرصـد حالـة الطقـس واحملطات األرضية لالستشعار عن ُبعد          

   بة                شبكة واسعة ملراق "                         وأبلغت اهلند بأهنا متتلك      .                                                                  اسـتراتيجية طويلـة األجل إلنشاء بنك مستقل للبيانات املناخية         
  .                                                        وأهنا تشترك بصورة منتظمة يف مجع البيانات وتسيري بنك البيانات  "             األحوال اجلوية
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                                                                                           وتشارك أفرقة وطنية للباحثني من أطراف عدة يف اجلهود املبذولة على الصعيد الدويل يف جمال نظم املراقبة  -  ٢٦
                        وتشمل هذه الربامج النظام   .            ية والدولية                                                                  العاملية لتغري املناخ، وذلك من خالل التنسيق والتعاون مع املنظمات اإلقليم

                                                           وأشارت أطراف عدة إىل تعاوهنا التقين مع البلدان اجملاورة           .                                                         العـاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي ملراقبة احمليطات       
   ).                                                 األرجنتني والربازيل وجنوب أفريقيا والصني وغينيا واهلند (

                                                      بحثية اجلارية يف إطار برامج مراقبة اجلو العاملي يف                             ً        ً                       وقدمـت أطـراف عدة عرضاً تفصيلياً للمبادرات ال         -  ٢٧
                                                         وأشارت أطراف أخرى إىل أهنا بصدد إنشاء قواعد بيانات           .                                                        مناطق مثل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأفريقيا      

   لم                                                        وتركز الدراسات اليت جتريها مراكز البحث، أينما وجدت، على ع  .                                         وطنية وإقليمية بشأن األرصاد اجلوية والبيئة
                                                                                     ويذكر أن قاعدة البيانات الوطنية املتعلقة باألرصاد اجلوية يف شيلي تقوم حبفظ املعلومات         .                       املـناخ وتغـري املناخ    

                                         وأبلغت أطراف أخرى عن قواعد البيانات        .     ١٩٥٠                                                               املناخـية وأهنـا تضم قاعدة بيانات شاملة أنشئت منذ عام            
                                                             ة واإلقليمية، والدراسات املتعلقة بالتنبؤات املناخية، وذلك                                                            البحثية اليت تستخدمها إلجناز الدراسات املناخية احمللي      

       وإجراء   "       النينو "                                                                                             باعـتماد مناهج إحصائية، ورصد متغريات األرصاد اجلوية ذات الصلة بظاهرة التذبذب اجلنويب              
  .                                   حبوث يف جمال العلوم املتصلة بالغالف اجلوي

                                                  الرصد التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الدول                                                                وأفـاد معظم األطراف بأهنا تشارك يف برنامج املراقبة و          -  ٢٨
                                         لرصد الظواهر الزراعية واهليدرولوجية         ١٩٧٥                                         ُ                       ملكافحـة اجلفاف يف منطقة الساحل، وهو برنامج أُنشئ يف عام            

   .                                  واجلوية داخل الدول األعضاء يف اللجنة

                          راقبة هي قلة التجهيزات                                                                                 وشددت أطراف عدة على أن املشكالت الرئيسية اليت تؤثر يف أداء شبكاهتا للم             -  ٢٩
  .                                                                        وأعربت عن احتياجها للتجهيزات الالزمة لرصد انبعاثات غازات الدفيئة واملناخ   .                           واألمـوال واملوظفني املدربني   

                                            ً                                                              وأشارت األطراف إىل أن هذه التجهيزات تكون عموماً باهظة الكلفة، وهلذا السبب فهي حتصل على املعلومات                
  .                                                بشأن تغري املناخ من أوروبا والواليات املتحدة وكندا                              اليت تستخدمها يف الدراسات اجلارية

                                                                                               وأبلغت أطراف أخرى عن عدم توفر هنج منسق متكامل وموحد يف إطار الترتيبات احلالية جلمع البيانات         -  ٣٠
      يقع          ً                                      وأشري أيضاً إىل العدد احملدود للبارامترات اجلوية اليت  .                                                        املتعلقة مبراقبة املناخ، وحفظها ومراقبة جودهتا ونشرها      

  .                                                                                                               رصدها يف إطار السالسل الزمنية القصرية، وإىل احلاجة إىل بيانات إضافية ألجل املعاجلة غري املعيارية للبيانات               
                                                                                                            وأبلـغ بعض األطراف، ومنها الصني، عن مشاكل مراقبة األرصاد اجلوية عندما تكون حمطات املراقبة موزعة يف                 

   .             ً           البلد توزيعاً غري متكافئ

     ً                                                         ً                         أيضاً إىل ضرورة تعزيز العمل بغية توحيد أنظمة املراقبة احملمولة جواً، وذلك ألن                                وأشـارت األطـراف    -  ٣١
    كما   .                                                                                                                 األنظمة القائمة من هذا النوع ال تزال أنظمة بدائية وألن عمليات مراقبة الغازات اجلوية النادرة غري كافية                

   .                                                      أشارت أطراف عديدة إىل ضرورة تطوير أجهزة وطرائق املراقبة

 رات البحثية الوطنية املباد-دال 

                                                                                                       مشلت املبادرات البحثية اليت تولت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إدارهتا واليت مت اإلبالغ عنها يف                  -  ٣٢
  :                             البالغات الوطنية األولية ما يلي
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                                                                                           جتـرى يف الـربازيل الـتجربة الواسعة النطاق للعالقة بني الغالف احليوي والغالف اجلوي يف                  ) أ ( 
                                                                                                       وهـي جتربة تركز على محاية الغابات املدارية يف الربازيل وتسعى إىل استحداث مناذج إقليمية لتغري                           األمـازون، 

                                                                                                       ويرمي برنامج آخر، هو عبارة عن مبادرة منوذجية، إىل التصدي إلزالة الغابات يف الربازيل، ويسهم يف                  .        املـناخ 
                                         من البنك الدويل واالحتاد األورويب وحكوميت                                 ومتول هذه الدراسة مبوارد       .                                      اسـتحداث مناذج إقليمية لتغري املناخ     

                هولندا والربازيل

                                                                                            تعمل كوبا على وضع برامج حبوث تتعلق بتقلب املناخ وتغريه، وتلوث اهلواء وكيمياء الغالف                ) ب ( 
                          بشأن العلوم والتكنولوجيا،   "               الربامج الفرعية "        ويف إطار   .                                                  اجلوي، والنظم اإليكولوجية األرضية، والتنوع البيولوجي

ـ                                                         يتعلق األول بالبيئة والتنمية املستدامة، يف حني يتعلق الثاين   :                                                 ناك برناجمان إضافيان للبحوث املتصلة بتغري املناخ       ه
                                                                       بتحليل تغري املناخ والتنبؤات اجلوية واملناخية وآثارها االجتماعية واالقتصادية

                  قاع اهلند للتنبؤ                                                                                 أبلغـت اهلـند عـن مشروعها النموذجي املتعلق بإنشاء شبكة تغطي كافة أص               ) ج ( 
                                            بتحركات احمليطات والتغريات النامجة عن تغري املناخ

                                                                                                 تقـوم جنوب أفريقيا بإجناز حبوث تتعلق بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، والطلب على الطاقة                ) د ( 
         ة تتعلق                                                                                                املـبادئ التوجيهية املتعلقة بكفاءة الطاقة ملباين املكاتب واملساكن الرخيصة، إىل جانب مبادر             /         واملعـايري 

                       ً           وأعدت جنوب أفريقيا أيضاً خارطة       .                                                                                 بالكـتلة احليوية للمناطق الريفية، ومشاريع التنمية النظيفة يف قطاع الطاقة          
                                                                                                        وطنية مؤقتة للكربون تبني القيمة العضوية للتربة بغية تقييم عزل الكربون وتراكمه يف إطار ممارسات زراعية خمتلفة 

                وغطاء أرضي خمتلف

ِ          اسُتِهلت املب     ) ه (                                  لدراسة العالقة بني انبعاثات         ١٩٩٩                                                  ادرة العلمية اإلقليمية للجنوب األفريقي يف عام          ُ 
                                                                                                                غـازات الدفئية من املصادر الطبيعية واملصادر البشرية، وانبعاثات هذه الغازات من آليات النقل يف املنطقة، وأثر          

                    وخصائص الغالف اجلوي                                                         وسوف تستخدم هذه الدراسة قياسات خلصائص سطح األرض           .                       االنبعاثات على البيئة  
                           ُ                                               تقوم هبا أجهزة لالستشعار عن ُبعد حممولة على منت الطائرات وتكملها قياسات أرضية

                                                              تعمل غامبيا على إنتاج أنواع قصرية األجل وأعلى غلة لنبات الكسافة  ) و ( 

                                                                                                تقـوم إندونيسـيا بإجـراء حبوث تتعلق بزراعة األحراج ذات اجلودة العالية والسريعة النمو                 ) ز ( 
                                                                                            ملمارسات املتعلقة بقطع األشجار اليت من شأهنا أن حتول دون حصول خسائر إضافية يف األنواع اليت تثري تنوع   وا

  .                    غاباهتا املطرية املدارية

  املشاركة يف اجلهود البحثية الدولية واإلقليمية-هاء 

        ومن بني    .      املناخ                                                                                     قدمـت أطراف عدة معلومات بشأن مشاركتها يف مبادرات حبثية دولية عديدة تتعلق ب              -  ٣٣
                                                                                                                            هـذه املبادرات املشاركة يف التجربة العاملية املتعلقة بدورة الطاقة واملاء واملبادرة املتعلقة بتقلب املناخ والتنبؤ به،                 

  .                                                                                           ودراسة العمليات الستراتوسفريية ودورها يف املناخ، ودراسة النظام املناخي للمنطقة القطبية الشمالية
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                                                                          عديد من األطراف يف النظام العاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي ملراقبة احمليطات،                      وباإلضافة إىل مشاركة ال -  ٣٤
             برياتا، يف   -                                                                                                   هـناك مبادرات إقليمية حمددة مثل الشبكة النموذجية للبحث بشأن املناطق االستوائية يف األطلسي               

                                    يشترك فيه علماء من الربازيل وفرنسا                                                                الربازيل، وهو نظام دويل جلمع البيانات املتعلقة بالغالف اجلوي واحمليطات،
                                                                                             وتقدم هذه الشبكة الدعم حملطات النظام العاملي ملراقبة املناخ القائمة يف الوقت الراهن يف                .                     والواليـات املـتحدة   

                                                                                           وأشري إىل مركز الربازيل للتنبؤات اجلوية والدراسات املناخية التابع للمعهد الوطين لبحوث              .                     أمـريكا الالتينـية   
                                                                                      و مركز جمهز حباسب ذي قدرة فائقة يستخدم النماذج الرقمية إلجراء عمليات احملاكاة لألحوال اجلوية           الفضاء، وه

  .      واملناخ

       وأشارت   .                                                                                 وذكر بعض األطراف قائمة األعمال اليت تضطلع هبا مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -  ٣٥
                           إىل أن نتائج البحوث اليت       )                             وشيلي والصني وغامبيا واهلند                                           مثل األرجنتني والربازيل وجنوب أفريقيا       (              أطراف عديدة   

                                                                                                               أجنـزهتا فيما يتعلق بالعلوم املناخية وآثار تغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من وطأته قد سامهت يف األعمال اليت           
              ت الصلة اليت                                                                                                        قـام هبـا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وأهنا ستواصل مشاركتها النشطة يف األنشطة ذا                

                                                     كما ذكرت هذه البلدان أهنا تسعى إىل جانب الفريق           .                                                             يضطلع هبا الفريق، وتعزيز التعاون الدويل وتبادل املعلومات       
  .                                                                                             ً      احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل فهم احلالة الراهنة والتوقعات املستقبلية املتعلقة بتغري املناخ فهماً أفضل

                                                                             ا يف برامج البحوث العاملية ذات الصلة بتغري املناخ، مبا يف ذلك النظام العاملي ملراقبة                    وباإلضافة إىل اشتراكه -  ٣٦
                                                                                                     املناخ والنظام العاملي ملراقبة احمليطات، أبلغت أطراف عديدة عن تعاوهنا يف األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة العاملية 

                                                العاملية املاضية والتغريات العاملية يف النظم                                                                        لألرصـاد اجلويـة بشـأن كيمياء الغالف اجلوي العاملي، والتغريات          
  .                 اإليكولوجية األرضية

                                                                                                                      وأبلغت غامبيا عن مشاركتها يف أنشطة مركز التعاون يف جمال الطاقة والبيئة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة،                  -  ٣٧
                عن مشاركتها يف     )                      انيا املتحدة وغامبيا                      مبا فيها مجهورية ترت    (                                                                الذي مقره ريسو، الدامنرك، يف حني أبلغت بلدان أفريقية عدة           

                                                                                                                   أنشـطة مركـز الطاقة للبحوث اإلمنائية التابع جلامعة كيب تاون، جنوب أفريقيا، بشأن بناء القدرات على إنتاج أدوات          
                        ً                       وأبلغت جنوب أفريقيا أيضاً عما تضطلع به من أنشطة   .                                                                 التحليل لتقييم ومقارنة تكاليف وفوائد مشاريع التكيف يف أفريقيا    

                                                                                                                       مـع منظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة املالريا، ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن بناء القدرات، ومع أملانيا، من            
  .                                                                                    خالل الوكالة األملانية للتعاون التقين، بشأن إنتاج أجهزة الطبخ الشمسي لصاحل املناطق الريفية

                                                    وي العاملي التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                                                           وأبلغـت نيجرييا عن مشاركتها يف برنامج الرصد اجل         -  ٣٨
                                                                                                        والنظام العاملي ملراقبة املناخ، ويف مركز النشاط الربناجمي للمحيطات واملناطق الساحلية التابع لربنامج األمم املتحدة 

           رصاد اجلوية                                                                                                     للبيئة، يف حني أبلغت عدة أطراف أفريقية أخرى عن تعاوهنا النشط مع املركز األفريقي لتطبيقات األ              
  .                                                                 ألغراض التنمية، الذي يوجد مقر عمله يف النيجر، ومركز نريويب لرصد اجلفاف

                                                                                                       وتشارك أطراف عدة يف مبادرات حبثية دولية متنوعة، منها على سبيل املثال مشاركتها يف أنشطة معهد                 -  ٣٩
                               املي والربنامج الدويل للغالف األرضي                                                                       البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي، وبرنامج البحوث املتعلقة باملناخ الع

                                                                                                       واحملـيط احليوي، كما تشارك هذه األطراف يف دراسات حول وضع مناذج النبعاثات ثاين أكسيد الكربون من                 
     ومتثل    ).         بروأنتار (                                                                                                 الـنقل وحرائق الغابات يف األمازون، ويف حبوث تتعلق بعلم اجلليد يف إطار برنامج أنتراكتيكا                
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                                                    ً      ً                     ق للعالقة بني الغالف احليوي والغالف اجلوي يف األمازون مشروعاً دولياً يهدف إىل تعميق                            التجربة الواسعة النطا  
  .                                                                              فهم الوظائف املناخية واإليكولوجية والبيولوجيوكيميائية واهليدرولوجية ملنطقة األمازون

   من   )        األول                       أطراف مدرجة يف املرفق    (                                                                  ويتعاون بعض األطراف مع أطراف مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            -  ٤٠
                   ومن األمثلة على هذا   .                                                                                              خالل معاهدها الوطنية اليت تقوم بدراسات بيئية لتقييم سرعة التأثر بتغري املناخ والتكيف معه         

      على                                                                                                            التعاون، اللجنة الوطنية للبيئة يف شيلي اليت تعمل، بالتعاون مع املعهد السويدي لألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا،       
  .                                                                  ية قدرهتا املؤسسية على معاجلة املشاكل اليت تنطوي على انتشار املواد يف اجلو                       تنفيذ مشروع يرمي إىل تنم

       برنامج  "                                                                                              ويقـوم املعهد الفرنسي للبحث والتطوير ومؤسسات البحث يف إكوادور وبوليفيا وبريو بتنفيذ               -  ٤١
   ".                                             أداة لتحليل تغري املناخ العاملي يف أمريكا اجلنوبية  :                             لرصد الكتلة اجلليدية يف األنديز

                                                                                                                    وأفادت بلدان منطقة البحر الكارييب بأهنا تشارك يف دراسة جارية بشأن إمكانية استخدام التكنولوجيا الكهربائية                -  ٤٢
     وجيري   .      ُ         ً                                                                       وقد أُجريت أيضاً دراسات أولية لتقييم جدوى استخدام طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء             .                         الضوئية إلنتاج الكهرباء  

                                                                               الشمسية الستخدامها يف املدارس باالشتراك مع مركز إدارة البحوث والدراسات                                                يف الوقت احلايل تنفيذ مشروع لألنابيب     
  .                                                                                كما تقوم اجلامعة بدراسة إمكانات حتويل الطاقة احلرارية للمحيطات يف بربادوس            .                                        البيئـية يف جامعة جزر اهلند الغربية      

                                         بذلك من قضايا يف إطار مشروع اخلطة                                                                                         وتقوم أطراف عدة يف منطقة البحر الكارييب ببحوث تتعلق بتغري املناخ وما يتصل            
                                                                    وتشارك أطراف أخرى يف أنشطة حبثية تندرج يف إطار شبكات إقليمية             .                                                    الكاريبية للتكيف مع تغري املناخ العاملي يف غيانا       

  .                                                                                  مثل جلنة البحوث املتعلقة بالتغري العاملي التابعة للربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي

                                                                                                        ف عدة بأهنا تشارك يف أنشطة األفرقة العاملة القطرية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملعنية                             وأفـادت أطرا   -  ٤٣
                                                                                                                         بتقيـيم سـرعة تأثـر املوارد املائية والزراعة واملناطق الساحلية بالتغري املناخي، والتكيف معه، وكذلك مع نظام التحليل            

                                                             إلنشاء شبكات إقليمية للتعاون بني العلماء واملؤسسات إلجراء          )      ستارت (                                              والبحـث والتدريـب بشأن التغريات العاملية        
  .                                                                                                           البحوث بشأن اجلوانب اإلقليمية للتغري العاملي، وتقييم أسبابه وآثاره، وتوفري املعلومات اليت هتم واضعي السياسات العامة

             بني هذه اجلهات     ومن   .                                                                         وتـتعاون الصـني مع جهات فاعلة عديدة يف إطار دراسات تتعلق ببحث تغري املناخ    -  ٤٤
                                                                                                                       الفاعلة البنك الدويل ومصرف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية وأطراف مدرجة يف                
                                                                                                                          املـرفق األول مـثل أملانـيا وإيطاليا وسويسرا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج                 

                                                                               وأشارت الصني إىل أهنا تزمع يف املستقبل تعزيز ومواصلة تطوير الشبكة الوطنية واإلقليمية   .       مريكية                  والواليات املتحدة األ
  .                                                                                    للمراقبة املنهجية للمناخ على أساس التعاون الدويل املوسع مع هذه وغريها من املنظمات واألطراف

  االحتياجات يف جمال البحوث-     ً رابعا  

                                                           ادة البحوث يف جماالت عدة حىت تتمكن من رصد اآلثار احمللية لتقلب                                    أشارت األطراف إىل احلاجة إىل زي      -  ٤٥
           ً                                                                            وأعربـت أيضاً عن حاجتها إىل إجراء حبوث تفضي إىل استحداث نظام اجتماعي واقتصادي                .                 املـناخ وتغـريه   

  م                                                                                                     وذكرت أطراف عديدة، مبا فيها الربازيل والصني وغامبيا واهلند، أن حمدودية امليزانيات الوطنية وعد               .         مسـتدام 
                                                                                                                توفـر ما يكفي من التمويل، والدعم التقين احملدود، والقدرات البشرية احملدودة متثل معوقات حتول دون مواصلة                 
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  ُ       ً                                                                                              وذُكر أيضاً أن عدم كفاية الدعم املايل قد أفضى إىل نفاذ أرصدة األدوات والتجهيزات وإىل احلد من                   .       البحوث
  .                                        توسع الشبكات القائمة لزيادة نطاق تغطيتها

                                                                                                  بلغـت أطراف عديدة عن أن إحدى أولوياهتا تتمثل يف تعزيز قدرات املؤسسات املعنية جبمع وجتهيز                        كمـا أ   -  ٤٦
                وقدم بعض األطراف   .                                                                                    وحفـظ البـيانات واملعلومـات املتصلة مبجاالت كاألرصاد اجلوية واهليدرولوجيا وعلم املناخ      

                     معلومات عن االحتياجات   )                  بقة وجيبويت وغينيا                                                             أوغندا ومجهورية إيران اإلسالمية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السا (
                                                                                                                             احملددة يف جمال البحوث العلمية بشأن املناخ وتغري املناخ وتأثري تغري املناخ على القطاعات االقتصادية اهلامة، وكيفية إدارة                  

                       املائية لتقييم املوارد                                                                                                         قطاع النفايات، وعلى اجلدوى التقنية واالقتصادية إلزالة ملوحة مياه البحر، وعلى استخدام اجملمعات              
          تتسم هي   ُ                                                                                                       وذُكر أن البحوث املتصلة بتحسني املعرفة العلمية يف قطاع الغابات والدراسة املتعمقة للمناطق الساحلية،               .       املائية

  .                                                        عرض جملاالت حمددة أكدت أطراف خمتارة على احلاجة إىل البحث فيها ١             ويرد يف اإلطار   .             األخرى باألمهية

 دة أكد بعض األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على احلاجة إىل البحث فيهاجماالت حمد: ١اإلطار 

                                    ُ                 أشار الطرف إىل عدم توفر مناذج إقليمية ُتساعد يف          (                                              إجراء حبوث وحتليالت أخرى بشأن سرعة التأثر          :        بربادوس
  )                                      حتليل سرعة التأثر يف منطقة البحر الكارييب

�  

                                                                   ى فترة زمنية أطول بغية دراسة آثار ارتفاع مستوى سطح البحر                                              قياس مستوى سطح البحر على مد       :         الـربازيل 
          واملعلومات   .              ُ                                ُ                                                     املعلومات اليت ُتجمع يف الربازيل غري كافية بسبب الكُلفة املرتفعة للحصول على البيانات وحفظها              (

  )    ُ                                            اليت ُتقدمها املؤسسات اخلاصة ليست متاحة بصورة دائمة

�  

  �                           حتسني عمليات املراقبة اجلوية :    الصني

  �                                                                                                املؤشرات املتعلقة بسرعة التأثر، وعوامل االنبعاثات، واملوارد املائية، واملناطق الساحلية، وعلم احمليطات :         جزر القمر

                                                                                         تلتمس اجلمهورية الدومينيكية الدعم لوضع نظام مراقبة متكامل يندرج يف إطار شبكة              :                     اجلمهورية الدومينيكية 
                                                  ائية أو حتديد سلوك األمراض خارج البيئة املتوطنة فيها                                     وطنية أو نظام وطين للتنبؤ باألمراض الوب

�  

                                                                                                      إحالل ورفع مستوى التجهيزات التقليدية ليصل إىل مستوى التجهيزات الرقمية وذلك لضمان التسجيل               :      غامبيا
                                                املستمر لعناصر األرصاد اجلوية اهليدروليجية واملناخية

�  

                                                       قبة الفيضانات، وتوفر املاء، والزراعة، وصحة البشر،                                                       تطويـر البحوث ذات الصلة بتكنولوجيات مرا        :         غريـنادا 
                         ُ                                                              وموارد الطاقة البديلة، وُنظم الرصد واملراقبة املنهجيني، مثل مراقبة ارتفاع مستوى سطح البحر

�  

                                                                                          تعزيز البحوث املتصلة باملمارسات الزراعية واألنواع املقاومة لتغري املناخ، وتعزيز رصد الكربون يف     :          هـندوراس 
     ابات         مناطق الغ

�  

  �                                                                    تكامل اجلهود البحثية للتركيز على قضايا تغري املناخ اليت هتم منطقة آسيا :    اهلند

  �  ُ                                        ُنظم اإلنذار املبكر ليتسىن التأهب للكوارث  :      نيجرييا
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  �                                                                                 وضع منوذج متوسط احلجم لدراسة الغالف اجلوي ومنوذج هيدروليجي إقليمي ألعايل حوض هنر السند :       باكستان

                                                                                  برامج مالئمة لدراسة مؤشرات سرعة التأثر، وعوامل االنبعاثات، واملوارد املائية، والثغرات       وضع  :       السودان
                                                              واالحتياجات البحثية فيما يتصل بأثر تغري املناخ على املوارد املائية

�  

  �                                                                        دراسة آثار األحداث اجلوية القصوى وتسرب مياه البحر إىل عدسات املياه العذبة :     تونغا

  �                                                                     القيام ببحوث إضافية لتحديد اآلثار الصحية املمكنة النامجة عن تغري املناخ :      املتحدة              مجهورية ترتانيا 

  �                                                                        القيام باملزيد من البحوث للتنبؤ بالكوارث الطبيعية يف حينها، واإلنذار هبا  :        فييت نام

                       غريات ذات الصلة بتغري                                                                                        أعرب اليمن عن احتياجه للدعم الدويل للقيام بعمليات املراقبة املنهجية جلميع املت             :      اليمن
  .     املناخ

�  

                                                                                                      شـددت أطراف عدة على ضرورة إجراء حبوث قطاعية تتعلق بسرعة التأثر والتكيف بالنسبة ملوارد املياه العذبة،     
                إجراء الدراسات    )  ب (                        مجع البيانات األساسية؛      )  أ   : (                                                            وتعزيـز برامج الرصد اليت ستسمح بتيسري العمليات التالية        

                                                  وضع خرائط للفيضانات يف مجيع املناطق الساحلية واملناطق   )  ج (                   السطحي لسقوط املطر؛                       لقياس استجابة التصريف 
  .                    األخرى السريعة التأثر

�  

                                                                                                                     أعربـت أطـراف عديدة عن حاجتها إىل القيام ببحوث تطبيقية لتحديد ونقل التكنولوجيات املالئمة لزيادة إنتاجية                 
                                                                املقاومة للجفاف أو املقاومة للملوحة، والتعاون الدويل لدراسة                                                             احملاصيل، والقيام بدراسات عن فائدة أصناف احملاصيل        

  .                                                                                     املصادر املمكنة إلدخال اآلفات، وأساليب املقاومة البيولوجية أو الكيميائية لآلفات يف مناطق عدة

�  

                                                                                                            أبلغت أطراف عدة عن حاجتها إىل جتديد شبكات احملطات القائمة، وتوسيع نطاقها، مبا يكفل زيادة رصد اجلو                 
  .                            املناخ واملتغريات البيئية األخرى و

�  

ّ                                                                                               ونّوه معظم األطراف باحتياجاهتا يف القطاعات ذات األولوية مثل الزراعة واملوارد املائية ومصائد األمساك       -  ٤٧   
                            ً                                                  وقـد أشارت كافة األطراف تقريباً اليت قدمت بالغات إىل حاجتها إىل بناء القدرات يف       .                      واملـناطق السـاحلية   
                                  وأفادت بلدان عدة بأن تشارك يف        .                                                        ملتطورة لقياس اآلثار على القطاعات والنماذج املتكاملة                           اسـتخدام النماذج ا   

                                                                                                            دراسـات حول سرعة التأثر من خالل برنامج الواليات املتحدة للدراسات القطرية، ويف قطاعات مثل الزراعة                
                 جتميع لالحتياجات  ١            يرد يف الشكل  و  .                                                                   واملناطق الساحلية واملوارد املائية، وطلبت إجناز دراسات مماثلة يف املستقبل

  .                                                                         اليت أبلغت عنها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بشأن البحوث واملراقبة املنهجية
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 احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول: البحث واملراقبة املنهجية: ١الشكل 

 

 

  

 

 

   اثات                                  هناك حاجة إىل حتديد عوامل االنبع     
                                  اإلقليمية للغابات والنفايات، وإىل وضع
                                  بيانات لتحليل ختفيض االنبعاثات ودراسة

                    سرعة التأثر والتكيف

تعزيز املؤسسات املراقبة البحث

                                هـناك حاجة إىل تعزيز القدرة البحثية
                                  والقدرة على املراقبة يف اجملاالت املتعلقة
                                   باملـناخ والبيئة واملوارد الطبيعية وتغري

                           استخدام األراضي وتغري الغطاء

                                هـناك حاجة إىل تعزيز القدرة البحثية
                           عـلى فهـم آثـار تغري املناخ؛ ووضع

                                 الستراتيجيات والتدابري املالئمة للتكيفا
   معه

                            هـناك حاجـة إىل حتديث التكنولوجيا
              املستخدمة يف إطار  )                  املعـدات والطاقة  (

                الشبكات الراهنة

                            هـناك حاجة إىل االضطالع باملزيد من
                              البحوث لتحسني سائر عناصر البالغات

                        عوامل االنبعاثات والبحوث-   ة        الوطني
                           بشـأن خـيارات التخفيف من اآلثار
                                والطاقات املتجددة وتطبيقها يف اإلطار

    احمللي

                           هـناك حاجـة إىل تنسيق اجلهود على
                        الصعيدين اإلقليمي والدويل

                                    هـناك حاجة إىل تعزيز احملطات القائمة جلمع
   يف                                              البـيانات بغية تعميق فهم آثار تغري املناخ       

                                     املسـتقبل عـلى الزراعة والنظام اإليكولوجي
                                       البحري واستخدام األراضي والغابات والتنوع

                                   البيولوجي والنفايات واملوارد املائية

                        هـناك حاجـة إىل تكثيف البحوث
                            ة املنهجية لزيادة فهم آثار تغري      واملراقب

                              املـناخ عـلى املوارد املائية واملناطق
                                 واملوارد الساحلية والزراعة والغابات
                             والتنوع البيولوجي ومصائد األمساك
                          وصـحة اإلنسان، والتكيف مع هذا

    التغري

                                  هـناك حاجـة إىل املزيد من حمطات املراقبة
                                        املناخـية لتعزيز أو بدء قياس ورصد انبعاثات
                                         غازات الدفيئة واستحداث قواعد بيانات وطنية

                   بشأن هذه االنبعاثات

                                         البـيانات املناخـية املتوفرة قليلة وغري موثوقة
                     بسبب قلة حمطات املراقبة

                                         هناك حاجة إىل تطوير شبكات املراقبة املناخية،
                                       وتوسيع نطاقها، على الصعيد الوطين، وتعزيز
         ُ                                املسامهة يف ُنظم املراقبة العاملية من خالل تطوير
                                       قواعد البيانات، واستخدامها وتيسري الوصول

     إليها

                             هـناك حاجـة إىل حتديـد شبكات احملطات
                    ، لرصد املتغريات اجلوية                     القائمة، وتوسيع نطاقها

                                      واملناخـية وغريها من املتغريات البيئية بشكل
         منوذجي أكرب

                                        هـناك حاجة إىل تطوير الربامج املتعلقة مبراقبة
                        األرصاد اجلوية واهليدرولوجية

                                     ال توجـد يف الوقت الراهن أية برامج شاملة
       احمليطات /             ملراقبة البحار

                        إنشـاء مؤسسـات قوية وفعالة
      ُ                     إلدارة ُنظـم املراقبة، مبا يف ذلك
                                  تنمية املوارد البشرية وتكنولوجيا   
                           املعلومـات؛ واحلاجة إىل استثمار

                          موارد لدعم برامج املراقبة 

                            هـناك حاجة إىل املزيد من الربامج
    ُ                    الـيت ُتسـهل اسـتقدام خرباء من
ــية إىل ــبلدان النام ــات ال                          مؤسس

                             مؤسسات البلدان املتقدمة النمو

                     عدم إمكانية احلصول على /       عدم توفر
                       ت جيدة، وقلة مرافق وفرص    بـيانا

                     البحث لالضطالع بالبحوث

                             حتسني جودة بيانات األنشطة وعوامل
ــاليب ــر األس ــبعاثات، وتطوي                          االن
                           واإلجـراءات لـتعزيز عمليات جرد

                       انبعاثات غازات الدفيئة

                                 ك حاجة إىل حتسني صيانة معدات املراقبة  هـنا
          ُ                               الشاملة للُنظم من خالل تقدمي املزيد من املوارد

  )               املالية والتقنية(
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  اخلالصة-     ًخامسا 

                                                           هجية وإجراءات وضع النماذج املستخدمة ألغراض التقييم من                                                 مـا فتئت البحوث وعمليات املراقبة املن       -  ٤٨
                         وقد أشارت أطراف عديدة إىل   .                                                                    جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تتطور خالل السنوات القليلة املاضية

     حوال                                                                                                           أن البـيانات املرصودة واجملمعة عن بعض املتغريات املناخية تفي بأغراض القيام بتنبؤات عامة الجتاهات األ               
                                                                      ُ                               ومشاركة املؤسسات الوطنية يف املبادرات املتصلة بالبحوث وعمليات املراقبة اليت ُتنفذ على الصعيدين               .        اجلويـة 

                           كما تستخدم هذه املبادرات      .                                                                           اإلقلـيمي والـدويل، تسمح لألطراف بكسب معرفة أساسية ألسباب تغري املناخ           
       ّ                                         ملناخ متكّن األطراف، باالستناد إىل السيناريوهات                                                                     كقـاعدة أساسـية إلجراء عمليات تقييم متكاملة آلثار تغري ا          

  .                                                                            املستقبلية للمناخ، من اقتراح خيارات تتعلق بالتكيف وخفض انبعاثات غازات الدفيئة

                                                                                                      وأشـار بعض األطراف إىل التقدم احملرز يف البحوث املتصلة بالعمليات املناخية ووضع النماذج املناخية                -  ٤٩
         ويف معظم    .                                                                   إجراء عمليات تقييم تفصيلية للمسامهة املمكنة لألنشطة البشرية                                           والتنـبؤات املناخـية، مبا يف ذلك      

                                                                                                                احلاالت، كانت البحوث املتعلقة بآثار تغري املناخ وسرعة التأثر هبذا التغري، متصلة ببحوث ختص التكيف مع تغري                 
                       زراعة واملوارد املائية                                                                                   وقد مشلت الدراسات اجلارية حول التكيف دراسات تتصل بالقطاعات اهلامة مثل ال             .      املناخ

                                                                 وميثل الربط الشبكي يف جمال البحوث، واجلهود التعاونية يف جماالت             .                                       والصحة واملناطق الساحلية واملستوطنات   
                                                                                                                    رصـد الكتلة اجلليدية، والدراسات املناخية يف أنتاركتيكا، وقواعد البيانات اإلقليمية املتعلقة برصد البارامترات              

  .                نسبة ألطراف عديدة                        البيئية، تطورات هامة بال

                                                                           ً            ورغم أن بعض األطراف أشارت إىل تطور إجراءات وأنشطة البحوث واملراقبة، وأن أطرافاً أخرى قدمت  -  ٥٠
                                                                                                  معلومات عن االستثمارات اهلامة اليت مت القيام هبا يف اهلياكل األساسية العلمية، جتدر اإلشارة إىل ضرورة التشجيع 

                                                وباإلضافة إىل ذلك، تدعو احلاجة إىل حتديد برامج جديدة   .               موعات واألقاليم                                على مواصلة اجلهود التعاونية بني اجمل
ُ                                  تلـتقي يف إطارهـا اجملموعـات البحثية بغية حل املشاكل العامة املتصلة بقضايا تغري املناخ على الُصعد الوطنية                                                                                                       

                                 ً  ثار انبعاثات غازات الدفيئة تقييماً                                                         وال يزال جتميع املزيد من البيانات املوثوقة والكافية لتقييم آ  .                   واإلقليمية والدولية
  .     ً                ُ                كافياً يف السياق الوطين ُيشكل حاجة ملحة
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 مرفق

 الشبكات الوطنية حملطات املراقبة اليت تساهم يف املراقبة املنهجية
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      الطرف
x x             األرجنتني        

         x   x x أرمينيا        
        x x    x أذربيجان         
             x البحرين        
             x بوتان      
         x    x بوليفيا        

x x x x x x x x x x x x x x الربازيل        
             x الكامريون         

x        x      شيلي     
x x x x  x x x  x x x x x الصني     

          x   x جزر القمر          
x   x    x x   x   جزر كوكس         

        x    x x كوستاريكا          
  x           x كوت ديفوار           

x x x  x x x x x  x x x x مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية                                
          x   x مجهورية الكونغو الدميقراطية                          

x x x x x x x x x x x x x x اجلمهورية الدومينيكية                     
  x      x x x  x x إكوادور        
             x غابون      

x x x x x x x x x x x x x x غامبيا       
   x          x جورجيا       
   x x    x x x x  x غانا     
        x x x  x x غرينادا        

x x x x x x x x x x x x x x اهلند     
x x            x إسرائيل        

   x x   x x x x x x x جامايكا        
x            x  كازاخستان          

       x  x    x قريغيزستان          
x           x x x ليسوتو       
x x x x x x x x x x x x x x مالوي     

  x       x x   x مايل    
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      الطرف
        x    x  جزر مارشال           

x  x  x    x     x موريشيوس         
x              املكسيك       

          x x   ناميبيا        
        x      ناورو      
         x x   x النيجر       

x x x x x x x x x x x x x x نيجرييا       
x x      x    x  x الفلبني       
x x x x x x x x x   x x x مجهورية كوريا             

        x    x  سانت فنسنت وجزر غرينادين                         
             x سري النكا         
         x    x طاجيكستان          
             x تايلند       
         x  x  x  اليوغوسالفية السابقة               مجهورية مقدونيا                    
        x      توفالو       

x x x x x x x x x  x x x x أوغندا       
x x x  x x x x x x x x x  مجهورية ترتانيا املتحدة                     

         أوروغواي              
  x      x x    x أوزبكستان          

x x x x x x x x x x x x x x فييت نام         
x x x x x x x x x x x x  x زامبيا       

  x x      x x  x x زمبابوي        
 .    ً                                                                                                                                        نظرا  لتنوع املصطلحات اليت استخدمتها األطراف املبلغة، يشمل استخدام عبارة حمطات مراقبة احمليطات الوارد يف هذه الوثيقة، احملطات البحرية ومقاييس املد واجلزر)   أ(

----- 


