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(A)     GE.07-70914    091207    091207 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

  من جدول األعمال ٦البند 
 البحوث واملراقبة املنهجية 

 ةالبحوث واملراقبة املنهجي

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مع التقدير بالبيانني الشفويني املقدمني من               -١
 .رئيس اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخ ومدير أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض

 )١(مشورة العلمية والتكنولوجية عن تقديرها ألمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ         وأعربـت اهليئة الفرعية لل     -٢
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة          "القتراحها احملّدث بشأن إمكانية تنقيح      
 ".باإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ

ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف اقتراح الربنامج العاملي ملراقبة املناخ،           وبعـد أن نظرت اهلي     -٣
قـررت التوصية مبشروع مقرر يتضمن املبادئ التوجيهية املنقحة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      

لالطالع على ( األطراف يف دورته الثالثة عشرة       املتعلقة باإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخ لكي يعتمده مؤمتر         
 .FCCC/SBSTA/2007/L.14/Add.1)نص املقرر، انظر 

إىل أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ بأن        )٢(وتذكِّـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بطلبها        -٤
 عن التقدم احملرز يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة     )٢٠٠٩يونيه  /حزيران(تقدم تقريراً شامالً يف دورهتا الثالثني       

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2007/MISC.26. 

)٢( FCCC/SBSTA/2005/10 ٩٤، الفقرة. 
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 معلومات ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد غايته  )٣(كما تذكِّر بدعوهتا األطراف. املناخ
لفقرة إضافية عن أنشطتها الوطنية لتنفيذ اخلطة، وشجعت األطراف على استخدام املبادئ التوجيهية املذكورة يف ا      

 . أعاله عند تقدمي تلك املعلومات٣

وأعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن القلق إذ إن خطط العمل اإلقليمية اليت وضعت  -٥
يف إطار برنامج حلقة العمل اإلقليمية للنظام العاملي ملراقبة املناخ ظلت بال تنفيذ إىل حد كبري، وشجعت املنظمات 

ألطراف املشاركة يف التنمية على تقدمي املزيد من الدعم التقين واملايل من خالل برامج التعاون الثنائي                الدولـية وا  
واملتعدد األطراف القائمة من أجل النهوض بتنفيذ العناصر ذات األولوية احملددة يف خطط العمل اإلقليمية للنظام                

 .العاملي ملراقبة املناخ

رة العلمية والتكنولوجية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ، عند إعداد التقرير وشجعت اهليئة الفرعية للمشو -٦
 أعاله، على أن تنظر، حسب االقتضاء، يف املعلومات املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطط       ٤املذكـور يف الفقرة     

 .العمل اإلقليمية

تقرير املرحلي عن تقييم حالة وضع املعايري لكل        ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بال       -٧
متغري من املتغريات املناخية األساسية يف جمال مراقبة األرض الذي أعدته أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض استجابة 

 النظام  وشجعت اهليئة أمانة  . )٤(لدعـوة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين          
العاملي ملراقبة األرض والوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة األرض على استكمال التقييم، ودعت أمانة النظام               
العاملي ملراقبة األرض إىل تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن التقدم احملرز يف دورهتا                 

 ).٢٠٠٨ديسمرب /ولكانون األ(التاسعة والعشرين 

ورحبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باجلهود اليت بذلتها أمانة النظام العاملي ملراقبة                -٨
األرض مـن أجل وضع إطار إلعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص نظم                 

ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير . ٩-م أ/١١لمقرر املراقبة األرضية للمناخ استجابة ل
املرحـلي ألمانة النظام العاملي ملراقبة األرض بشأن هذا املوضوع، وأحاطت علماً باخليارات املختلفة هلذا اإلطار                

مانة النظام العاملي ملراقبة األرض  أالعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةوشجعت . )٥(املعروضة يف التقرير
والوكـاالت الراعـية للنظام العاملي ملراقبة األرض على مواصلة وضع هذا اإلطار بالطريقة األنسب اليت تراها،                 

                                                      

)٣( FCCC/SBSTA/2005/10 ٩٥، الفقرة. 
قدمت أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض تقريراً مرحلياً كُلفت بإعداده بشأن هذا املوضوع إىل اهليئة                )٤(

كما قدمت  . (FCCC/SBSTA/2007/MISC.6)ولوجية يف دورهتا السادسة والعشرين      الفرعـية للمشورة العلمية والتكن    
 العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  لهيئةحتديـثاً هلـذا الـتقرير قـبل انعقـاد الـدورة السـابعة والعشـرين ل        

(FCCC/SBSTA/2007/MISC/27). 

 .٤انظر احلاشية  )٥(
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واالستفادة من اهليئات والعمليات املؤسسية القائمة، عند االقتضاء، آخذة يف االعتبار ضرورة أن يليب هذا اإلطار                
 :ةاملعايري التالي

 ينبغي وضع املعايري على أساس سليم علمياً؛ )أ( 

 ينبغي أن يقضي اإلطار بإشراك احلكومات يف وضع املعايري واملواد اإلرشادية ويف تنفيذها؛ )ب( 

 ينبغي أن يكون الوصول إىل هذه املعايري واملواد اإلرشادية حراً دون قيود؛ )ج( 

واد اإلرشادية وعمل اإلطار فعالة التكلفة ومستدامة وأن     ينبغي أن تكون عملية وضع املعايري وامل       )د( 
 تراعي املعايري واملواد اإلرشادية القائمة؛

 .ينبغي أن يكون اإلطار مرناً مبا يليب االحتياجات والتطورات املقبلة يف هذا اجملال  )ه( 

ل مراقبة أرضية واألطراف  باللجنة املعنية بسواتالعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةوأشـادت   -٩
 يف تنفيذ اإلجراءات استجابة خلطة تنفيذ النظام العاملي         ٢٠٠٧الداعمة لوكاالت الفضاء بشأن التقدم احملرز عام        

 العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةودعت . ٢٠٠٨ملراقبة املناخ، وتتطلع إىل مواصلة التقدم خالل عام 
وأحاطت . راقبة األرض على تقدمي تقرير مرحلي حمدث حبلول دورهتا التاسعة والعشرين          اللجـنة املعنية بسواتل م    

 علماً بعالقات العمل الوثيقة املستمرة بني النظام العاملي ملراقبة املناخ العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئة
 .حتياجات العاملية ملراقبة املناخواللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض لربط قدرات الرصد الفضائي باال

الذي اعتمده فريق  )٦( مبشروع إعالن كيب تاونالعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةورحبـت   -١٠
القمـة الوزارية املعين بنظم مراقبة األرض، الذي يقر باملسامهة املهمة اليت ميكن أن تقدمها املنظومة العاملية لنظم                  

 اهليئةوالحظت  . ة الحتياجات االتفاقية واحلاجة املتنامية إىل مواصلة تعزيز هذه املسامهات         رصـد األرض استجاب   
 . أن هذه املسامهات ستتم أساساً من خالل النظام العاملي ملراقبة املناخالعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية 

ات املنهجية واملستمرة أسهمت كثرياً يف  أن املراقبالعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةوالحظت  -١١
النـتائج األساسية اليت خلص إليها تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ومارست دوراً         
مكمـالً مـتزايد األمهية يف رصد وتقييم تأثريات تغري املناخ ويف دعم التكيف لـه، فضالً عن اإلسهام يف تقليل             

 أمهية املعلومات العلمية املتينة املستمدة العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةوالحظت . دم اليقنيجوانب ع
من آخر ما توصلت إليه تكنولوجيات املراقبة فضالً عن املراقبات التقليدية يف دعم التقييم العلمي الختاذ إجراءات         

 .التصدي لتغري املناخ

                                                      

 .</http://earthobservations.org>يتاح على املوقع  )٦(
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 على نتائج حلقة العمل اليت شارك يف تنظيمها العلمية والتكنولوجية للمشورةعية الفر اهليئةومت إطـالع   -١٢
 ،)٧(النظام العاملي ملراقبة املناخ والربنامج العاملي للبحوث املناخية والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي

مجلة قضايا، املتطلبات الالزمة     واليت حبثت، من     ٢٠٠٧أكتوبر  /وعقـدت يف سـيدين بأستراليا يف تشرين األول        
للمراقبات املنهجية املقبلة النامجة عن النتائج اليت خلصت إليها تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين                

وعززت حلقة العمل هذه من أمهية دعم التشغيل طويل األجل لنظم مراقبة املناخ اليت توفر املتغريات                . بتغري املناخ 
.  احملددة يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، كما أبرزت حاجة األطراف إىل تقاسم البيانات حبريةاألساسية

 أن هذه اجلهود هي جهود عاجلة بوجه خاص يف البلدان العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةوالحظت 
 . اجملاالت يف البلدان املتقدمةالنامية؛ وإن الحظت أن مثة حاجة أيضاً إىل التصدي لعدد من

- - - - - 

                                                      

الدروس اليت استفاد منها النظام     : البحوث يف جمال تغري املناخ ومراقبته مستقبالً      "حلقـة عمل معنونة      )٧(
العـاملي ملراقبة األرض، والربنامج العاملي للبحوث املناخية والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي، يف التقرير             

 ".ين بتغري املناخالتقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املع


