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(A)     GE.05-71177    051205    051205 
 YMQ.05-315 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة الثالثة والعشرون

    ٠٠٥ ٢      ديسمرب  /            كانون األول ٦  -      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          مونتريال، 

                 من جدول األعمال ٩      البند 
                        البحوث واملراقبة املنهجية

 البحوث واملراقبة املنهجية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                                                     ً                                                 أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مبا قدمته األطراف من آراء بشأن التقرير عن التقدم  - ١
                                                                                    ملراقبة املناخ يف احمليطات، والتقرير النهائي بشأن حتليل مسائل تبادل البيانات يف                                                    احملـرز يف اجتـاه تنفيذ النظام األويل         

  .Add.1   وFCCC/SBSTA/2005/MISC.15                                                         الشبكات املناخية واهليدرولوجية العاملية، الواردة يف الوثيقتني 

                             املناخ بشأن التقدم احملرز                                                                                            ورحبت اهليئة الفرعية مع التقدير بالتقرير الوارد من أمانة النظام العاملي ملراقبة            - ٢
                                                                                                                          يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ لدعم اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، الوارد يف الوثيقة                  

FCCC/SBSTA/2005/MISC.14             ؛ والتقرير الوارد من اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض عن إعداد استجابة منسقة                                                                                      
                                                                                         ء املشاركة يف عمليات املراقبة العاملية لالحتياجات املعرب عنها يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة                  مـن وكاالت الفضا  

                                                   ؛ والتقرير املرحلي عن وضع إطار إلعداد املواد اإلرشادية FCCC/SBSTA/2005/MISC.17                              املـناخ، الوارد يف الوثيقة      
       العاملي                             الذي أعدته أمانة النظام     ُ                                ُنظم املراقبة األرضية للمناخ،                                                               واملعـايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص         

  .FCCC/SBSTA/2005/MISC.16                    والوارد يف الوثيقة                للمراقبة األرضية

  .                                                                                            والحظت اهليئة الفرعية أنه يوجد اآلن أساس ممتاز ميكن أن يرتكز عليه حتسني النظم العاملية ملراقبة املناخ - ٣
  .                                                                    يذ خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، مبا يف ذلك عناصر بناء القدرات                          وحثت األطراف على مواصلة تنف

                                                                                                     وحثت اهليئة الفرعية األطراف اليت مل تعني بعد منسقني وطنيني للنظام العاملي وجهات وصل وطنية هلذا                 - ٤
  .                      النظام على أن تفعل ذلك
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               ومفادها أن   FCCC/SBSTA/2005/MISC.14                                                           ورحبـت اهليـئة الفرعية باملعلومات الواردة يف الوثيقة           - ٥
                                                                                                      الوكاالت الدولية احملددة يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ تكاد تكون كلها قد أقرت بصفة رمسية أو غري   

        أو حتسني   /                                                                                                        رمسية أدوارها يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، وصارت كل منها تشارك بنشاط يف إعداد و                
                                                                                        ذا االلتزام بالعمل يشكل درجة عالية من توافق اآلراء والدعم الدوليني خلطة تنفيذ النظام العاملي   وه  .          خطط عملها
  .            ملراقبة املناخ

                                                                                                     ورحبـت اهليـئة الفرعية وقبلت العرض املقدم من اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، باسم األطراف                 - ٦
                                               ملية، بتقدمي تقرير مفصل عن االستجابة املنسقة                                                                        املؤيـدة لوكـاالت الفضـاء املشـاركة يف عمليات املراقبة العا           

                                                                                                                       لالحتياجات املعرب عنها يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ أثناء الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية                
   ).    ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين (

      إلعداد                   من أجل وضع إطار         ة األرضية              العاملي للمراقب                                                   ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود اليت بذلتها أمانة النظام  - ٧
        وشجعت                                                                 ُ                                     املـواد اإلرشـادية واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص ُنظم املراقبة األرضية للمناخ،        

                                                                 كما طلبت إىل أمانة النظام العاملي للمراقبة األرضية أن تقيم            .                                                      النظام العاملي للمراقبة األرضية على مواصلة أعماله      
                                    ودعت اهليئة الفرعية أمانة النظام       .            اجملال األرضي                                                         عداد املعايري لكل متغري من متغريات املناخ األساسية يف                   حالـة إ  

                                                                                                                    العـاملي للمراقـبة األرضية إىل تقدمي تقرير عما حترزه من تقدم إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين                   
   ).    ٢٠٠٧     مايو  /    أيار (

               ً     ً                               أن تقدم تقريراً شامالً يف دورهتا الثالثة عشرة                                      النظام العاملي ملراقبة املناخ       نة                                وطلبت اهليئة الفرعية إىل أما     - ٨
                                                                                         بشأن التقدم يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، باإلضافة إىل التقرير العادي الذي         )     ٢٠٠٩       يونيه   /      حزيران (

  .  ١٠-   م أ / ٥                         طلبه مؤمتر األطراف يف املقرر 

                                          سيعتمد اعتمادا كبريا على احلصول على        ٨                                لتقرير املشار إليه يف الفقرة                                      والحظـت اهليـئة الفرعية أن ا       - ٩
                                                       ولذلك، تدعو اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل           .                                                          املعلومـات يف الوقت املناسب عن أنشطة التنفيذ الوطنية        

  .                 تعلقة بتنفيذ اخلطة                                            معلومات إضافية عن أنشطة التنفيذ الوطنية امل    ٢٠٠٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٥                    األمانة يف موعد غايته 

                            ، ودعت النظام العاملي ملراقبة                         الفريق املخصص ملراقبة األرض                                              ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا  -  ١٠
                                                                                                                           املـناخ والفريق املخصص ملراقبة األرض إىل أن يستمرا يف التنسيق الوثيق بشأن تنفيذ خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة                   

                                      وشجعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة       .                       املمتدة لعشر سنوات                                     شبكة النظم العاملية ملراقبة األرض              ة تنفيذ              املناخ، وخط 
  .                                                                                       يف املرفق األول باالتفاقية إىل تيسري مشاركة األطراف من البلدان النامية يف أنشطة التنفيذ مىت أمكن

                                              اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                             املبادئ التوجيهية التف   "                                      ووافقـت اهليئة الفرعية على تنقيح        -  ١١
                                                                   بغية إظهار أولويات خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ           ) ١ ( "      ُ                               عن الُنظم العاملية ملراقبة املناخ                      املـتعلقة باإلبالغ  

     منوذج                                        والحظت األطراف أيضا احلاجة إىل تنقيح       .                                                              وإدراج تقـدمي التقارير بشأن املتغريات األساسية لتغري املناخ        

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/1999/7الفصل الثالث ،              .  
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  .                                                                    واتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين  .  ) ٢   (          ً  األكثر مشوالً              اإلبالغ التكميلي
                مقترحا بشأن       ٢٠٠٦       سبتمرب   /                                                إىل أن تقدم إىل اهليئة الفرعية حبلول أيلول                                     النظام العاملي ملراقبة املناخ                ودعت أمانة   

  . ت                             سبل ووسائل تلبية هذه االحتياجا

             وطلبت اهليئة    .                                                                                           وأشـارت اهليـئة الفرعية إىل أمهية مراقبة احمليطات لإلسهام يف تلبية احتياجات االتفاقية              -  ١٢
                                                                                                                   الفرعية إىل األطراف القادرة على ذلك أن تليب احلاجة إىل تقدمي دعم متواصل ودائم وحمسن لتنفيذ النظام العاملي                  

                                                                إىل احلاجة إىل تقدمي دعم دائم لتشغيل النظام، واحلاجة إىل مجع                               وأشارت بصفة خاصة      .                         ملراقبة املناخ يف احمليطات   
  .                                   وحفظ بيانات وبيانات وصفية عن البحار

      والحظت   .                                                                                         وأعادت اهليئة الفرعية التأكيد على أن تبادل البيانات مسألة أساسية لتلبية احتياجات االتفاقية -  ١٣
     حتليل            ُ                                         انات، كما أُشري إىل ذلك يف التقرير النهائي عن                                                                         مـع القلق استمرار العديد من املشاكل املتعلقة بتبادل البي         

                                         وحثت اهليئة الفرعية األطراف على تنفيذ        .  ) ٣   (                                                                  مسائل تبادل البيانات يف الشبكات املناخية واهليدرولوجية العاملية       
  .                                       خيارات العالج املمكنة احملددة يف ذلك التقرير

                                                     مية الدولية واهليئات الدولية مثل املنظمة العاملية                                                          وحثـت اهليئة الفرعية األطراف ودعت املنظمات احلكو        -  ١٤
                                                                             ، إىل أن تقدم دعما نشطا ملراكز البيانات الدولية فيما تبذله من جهود                                اجمللس الدويل للعلوم                     لألرصـاد اجلوية، و   

  .                                                                          للحصول على تصريح من البلدان باإلفراج عن البيانات وإنقاذ سجالت املناخ التارخيية

           ودعت أمانة   .     ٢٠٠٦                                                         عية إىل أن برنامج حلقات العمل اإلقليمية سينتهي يف أوائل عام                  وأشارت اهليئة الفر -  ١٥
                                                                                                              الـنظام العاملي ملراقبة املناخ إىل أن تقدم بالتعاون مع اللجنة االستشارية حللقات العمل اإلقليمية تقريرا عن نتائج      

  .                               الربنامج يف دورهتا اخلامسة والعشرين

                                                                               يد على احلاجة إىل تعزيز القدرات يف ميدان مراقبة املناخ، وحتليل البيانات،                                         وأعادت اهليئة الفرعية التأك    -  ١٦
             الفريق املخصص                                                                        كما أعادت التأكيد على أمهية بناء القدرات واحلاجة املتواصلة إليها، عن طريق   .                وإدارة البيانات
                                         مية، لتمكني البلدان النامية من تطبيق                       ، واألنشطة اإلقلي                                           التعاون يف النظام العاملي ملراقبة املناخ               ، وآلية               ملراقبة األرض 

  .                                                         مراقبة املناخ من أجل أمور منها تقييم التأثري واإلعداد للتكيف

----- 

                                                      

) ٢ (  FCCC/SBSTA/2000/14 وميكن االطالع على منوذج اإلبالغ التكميلي يف املوقع التايل  ٥٩         ، الفقرة ،                                                   :  
<http://www.wmo.ch/web/gcos/Supp-Guidance-2000.pdf>.  

  :                 على املوقع التايلGCOS-96 (WMO/TD No.1255)                   متاح بوصفه الوثيقة   ) ٣ (
<http://www.wmo.int/web/gcos/gcoshome.html>.  


