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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونالثالثةالدورة 
  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٤ - نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠، كانكون

   من جدول األعمال٥البند 
  واملراقبة املنهجيةالبحوث 

  البحوث واملراقبة املنهجية    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
 مع التقدير بالبيانات اليت أدىل      أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       -١

اقبـة  هبا ممثلو النظام العاملي ملراقبة املناخ، والنظام العاملي ملراقبة األرض، والنظام العـاملي ملر             
  . احمليطات، فضالً عن البيان الذي أدلت به الربازيل باسم اللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض

بتحديث خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية         ورحبت اهليئة الفرعية      -٢
دثـة لتنفيـذ     احمل ٢٠١٠طة عام   يشار إليها أدناه خب    (األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     

، اليت قدمتها أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ وأُعّدت بتوجيه من )١()النظام العاملي ملراقبة املناخ
  . )٢(اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخ

 التقييم احملكم ملتطلبات عمليات املراقبة املتعلقـة باملنـاخ   وأشارت اهليئة الفرعية إىل   -٣
أتاحته اخلطة، وتركيزها املعزز على التكيف، وال سيما حتديد االحتياجات على صعيد            الذي  

حتسني شبكات املراقبة الربية والساحلية املتعلقة بتقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه،   
  .بتركيز خاص على البلدان النامية

__________ 

 على ، أما التقرير الكامل فهو متاحFCCC/SBSTA/2010/MISC.9يرد ملخص هذه اخلطة احملدثة يف الوثيقة        )١(
  .<http://unfccc.int/items/3462.php>املوقع 

 واستنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف دورهتـا الـثالثني             ١٥-م أ /٩انظر املقرر    )٢(
)FCCC/SBSTA/2009/3 ٥٨ و٥٧، الفقرتان.(  
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 ٢٠١٠طـة عـام     ذ الكامل خل   األطراف على السعي إىل التنفي      اهليئة الفرعية  وحثت  -٤
، وعلى النظر، يف سياق قدراهتا الوطنية، يف اإلجراءات احملدثة لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ

  . اليت ميكن أن تتخذها على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل من أجل املسامهة يف تنفيذ اخلطة
عاة متطلبات التنفيـذ املتعلقـة      كما شجعت اهليئة الفرعية األطراف على زيادة مرا         -٥

بالنظام العاملي ملراقبة املناخ يف أنشطتها الوطنية واإلقليمية ذات الصلة، ومنها األنشطة الـيت              
تضطلع هبا املراكز اإلقليمية واألجهزة الوطنية لألرصاد اجلوية واهليدرولوجية، وتلك املعنيـة            

وتـشجع اهليئـة   . ا يف سياق التكيـف مبراقبة األرض واحمليطات، وكذا األنشطة املضطلع هب    
الفرعية األطراف واملنظمات املعنية يف هذا الصدد على زيادة تنسيق أنشطتها ذات الـصلة،              
ومواصلة أنشطة املراكز الوطنية واإلقليمية القائمة وتعزيزها هبدف تيسري تنفيذ خطط العمل            

  .قبةاإلقليمية للنظام العاملي ملراقبة املناخ وتدعيم شبكات املرا
كما أشارت اهليئة الفرعية إىل أمهية عمليات املراقبة التارخيية كأساس للتحليل وإعادة     -٦

التحليل، وشجعت األطراف واملنظمات املعنية على تعزيز عمليات حفظ البيانات، وحتويـل            
ة بيانات عمليات املراقبة التارخيية إىل صيغة رقمية، واختاذ مبادرات تنسيق دولية هلذه األنشط            

  .وتوطيد املبادرات القائمة يف هذا اجملال
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف، لدى تقدميها معلومات تتصل باملراقبة املنهجية يف             -٧

تقاريرها الفنية املفصلة عن عمليات املراقبة املنهجية اليت تقدمها بالتالزم مع بالغاهتا الوطنيـة      
، علـى أن    )٣(قة باإلبالغ عن املواضيع ذات الصلة     وعلى حنو يتفق مع املبادئ التوجيهية املتعل      

 احملدثة لتنفيذ النظام العـاملي      ٢٠١٠خطة عام   تأخذ يف االعتبار املتطلبات اجلديدة احملددة يف        
وأشارت اهليئـة الفرعيـة إىل      . ، وال سيما املتغريات املناخية األساسية اجلديدة      ملراقبة املناخ 

اجلديدة احملددة يف هذه اخلطة يف أي تنقيح ُيجـرى يف           ضرورة أن تؤخذ يف االعتبار العناصر       
املستقبل للمبادئ التوجيهية لالتفاقية بشأن اإلبالغ عن املواضيع ذات الصلة، وباألخص تلك            

  .املتعلقة باإلبالغ عن الُنظم العاملية ملراقبة تغري املناخ
تقدمي تقارير منتظمة عـن     ودعت اهليئة الفرعية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل            -٨

، إىل الدورات  احملدثة لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ      ٢٠١٠خطة عام   التقدم احملرز يف تنفيذ     
وشجعت اهليئة الفرعية النظام العاملي لتغري املنـاخ،       . الالحقة للهيئة الفرعية، حسب االقتضاء    

م مراقبة املناخ، بتـشاورٍ واسـع       يف هذا الصدد، على أن جيري استعراضاً ملدى مالءمة ُنظ         
 الـُنظم العامليـة     كفايةمدى   عن   التقرير الثاين النطاق مع الشركاء املعنيني، من قبيل حتديث        

وأشارت اهليئة الفرعية   . )٤(ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         
قبة املناخ حتديثاً منتظماً، على حنو يأخـذ يف         إىل جدوى حتديث خطة تنفيذ النظام العاملي ملرا       

__________ 

م املتحدة اإلطارية بـشأن     للمبادئ التوجيهية التفاقية األم   " الذي اعتمد الصيغة املنقحة      ١٣-م أ /١١املقرر   )٣(
 ".تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن الُنظم العاملية ملراقبة تغري املناخ

  .><http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications: متاح على املوقع )٤(
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االعتبار التطورات املستجدة يف إطار االتفاقية وما يتصل هبا من احتياجـات علـى صـعيد       
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، يف املسائل املتعلقة             . املراقبة

  .يها النظام العاملي ملراقبة املناخباجلدول الزمين للمسامهات اليت يقدمها إل
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أمهية عمليات مراقبة املناخ العاملية للبحوث والتوقعـات              -٩

وذكّرت اهليئة الفرعية، يف هذا الصدد، بنتائج مؤمتر املناخ العاملي          . واخلدمات املتعلقة باملناخ  
ـ       الثالث، مبا يف ذلك الدعوة اليت وجهها لتوطيد أرك          هـان النظام العاملي ملراقبة املناخ ومجيع مكونات

  .وما يرتبط به من أنشطة، باعتباره أحد العناصر الرئيسية لإلطار العاملي للخدمات املناخية
 عن إطار عمليات املراقبة     )٥(ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير النظام العاملي ملراقبة األرض         -١٠

مل املتعلقة بوضع معايري وبروتوكوالت لتقييم املـتغريات        األرضية املتصلة باملناخ، وخبطة الع    
وشجعت اهليئة الفرعية النظام العاملي ملراقبـة       . املناخية األساسية األرضية اليت جرى تقييمها     

 األرض على مواصلة تنسيق وضع منهجيات لعمليات املراقبة األرضية املتصلة باملنـاخ، ومواصـلة             
نظمة الدولية لتوحيد املقاييس، بتشاورٍ واسع النطـاق مـع           وامل )٦(العمل مع اجلهات الراعية   

  .الشركاء املعنيني، من أجل تنفيذ خطة العمل املذكورة بوسائل تشمل حشد املوارد الالزمة
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف على دعم وتيسري وضع املعايري األرضية وحتـسني              -١١

  .ملي ملراقبة األرضشبكاهتا األرضية، بتعاون وثيق مع النظام العا
 وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل اجلدوى املتزايدة للمتغريات املناخية األساسـية األرضـية              -١٢

 على حنو يتجاوز مراقبة تغري املناخ ليشمل قضايا مثل التنوع البيولوجي والتصحر، وشجعت            
  .النظام العاملي ملراقبة األرض على تعزيز أوجه التآزر مع املبادرات اجلارية ذات الصلة

ودعت اهليئة الفرعية النظام العاملي ملراقبة األرض إىل تقدمي تقرير إليهـا يف دورهتـا              -١٣
  . أعاله١٢-١٠اخلامسة والثالثني عن التقدم احملرز يف املسائل املشار إليها يف الفقرات 

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن اخلطة املقبلة للنظام العاملي ملراقبة احمليطـات تـشمل                -١٤
متغريات مناخية أساسية ناشئة تتعلق بكيمياء احمليطات والنظم اإليكولوجية، وأشـارت إىل            

  .أمهية هذه املتغريات يف تعقب تأثريات تغري املناخ والتحمض على النظم اإليكولوجية للمحيطات
 إزاء  )٧(حبت اهليئة الفرعية باالستجابة املنسقة للجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض         ور  -١٥

االحتياجات ذات الصلة خلطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املنـاخ واالحتياجـات املتـصلة              
__________ 

، أما التقرير الكامل فهو متـاح علـى   FCCC/SBSTA/2010/MISC.10يرد ملخص هذا التقرير يف الوثيقة        )٥(
 .>http://unfccc.int/items/3462.php<: املوقع

ة لألغذية والزراعة، واجمللس الدويل     منظمة األمم املتحد  : تشمل اجلهات الراعية للنظام العاملي ملراقبة األرض       )٦(
للعلم، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة، واملنظمـة العامليـة                

 .لألرصاد اجلوية
، أما التقرير الكامل فهو متـاح علـى   FCCC/SBSTA/2010/MISC.11يرد ملخص هذا التقرير يف الوثيقة        )٧(

  .<http://unfccc.int/items/3462.php>: املوقع
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باالتفاقية، وبالتقدم الذي أحرزته وكاالت الفضاء املعنية بعمليات مراقبة املناخ وااللتزام الذي   
دته على صعيد التكفل بالعنصر املستند إىل الفضاء من النظام العاملي ملراقبة املناخ، وحتسني              أب

  .قدرات رصد تغري املناخ من الفضاء على أساس مستدام
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف اليت تدعم وكاالت الفضاء املعنية بعمليات املراقبة             -١٦

ة املعنية بسواتل مراقبة األرض، تعاوهنا مع النظـام         العاملية، على أن تواصل، من خالل اللجن      
 ٢٠١٠ خطة عام    العاملي ملراقبة املناخ ودعمه واالستجابة لالحتياجات ذات الصلة احملددة يف         

 ودعت اهليئة الفرعية اللجنة املعنية بسواتل مراقبـة         .احملدثة لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ     
دورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية، تقريراً حمدثاً عن التقـدم     األرض إىل أن تقدم، حبلول ال     

  .احملرز يف أهم اجملاالت ذات الصلة
وشددت اهليئة الفرعية على أمهية دور املراقبة العالية اجلـودة للمنـاخ يف توجيـه                 -١٧

ا يف ذلـك    البحوث املتعلقة بتغري املناخ ووضع مناذج املناخ وتعزيز متانة املعارف العلمية، مب           
وأشـارت اهليئـة   . عمليات التقييم اليت يضطلع هبا الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      

الفرعية إىل األمهية الفائقة هلذه املعلومات يف دعم اختاذ القرارات بشأن السياسات املتـصلة              
ناخ، واستعراض  بتغري املناخ، مبا يف ذلك يف سياق العمل التعاوين الطويل األجل بشأن تغري امل             

مدى مالءمة اهلدف الطويل األجل الذي ُينظر فيه حالياً يف إطار الفريق العامـل املخـصص          
  .املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

وشددت اهليئة الفرعية على احلاجة امللّحة إىل تأمني التمويل الالزم لتلبية االحتياجات    -١٨
وأشارت اهليئـة   . قبة املناخ العاملية مبوجب االتفاقية على املدى الطويل       الرئيسية لعمليات مرا  

خطـة  الفرعية، يف هذا الصدد، إىل املعلومـات املتعلقة مبتطلبات التمويل اإلضايف احملددة يف             
   . احملدثة لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ٢٠١٠عام 
دعت املنظمات املعنية، إىل توفري الدعم      كما حثت اهليئة الفرعية األطراف القادرة، و        -١٩

الالزم لتعزيز شبكات وقدرات املراقبة يف البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والـدول               
  .اجلزرية الصغرية النامية

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظـر              -٢٠
 أعاله يف دورهتا الرابعة والـثالثني،       ١٩ و ١٨يل املشار إليها يف الفقرتني      يف احتياجات التمو  

  .يف إطار البند املالئم من جدول األعمال، حسب االقتضاء
كما دعت اهليئة الفرعية الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين الطويـل               -٢١

 أعـاله يف  ١٨شار إليها يف الفقرة األجل مبوجب االتفاقية إىل النظر يف احتياجات التمويل امل      
  .إطار مداوالته، هبدف إتاحة موارد مالية كافية يف اهليكل املايل املقبل على املدى الطويل

وأشارت اهليئة الفرعية مع التقدير إىل املعلومات احملدثة عن االسـتنتاجات العلميـة          -٢٢
ليمية والدولية للبحـوث املتعلقـة   الناشئة ونتائج البحوث اليت قدمتها الربامج واملنظمات اإلق    
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كما أحاطت علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف بشأن املسائل املتعلقة باحلوار           . )٨(بتغري املناخ 
البحثي، مبا يف ذلك حلقة العمل املقرر عقدها بالتالزم مع الدورة الرابعة والـثالثني للهيئـة                

مي آراء إضافية عن هذه املسائل يف موعـد         ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقد     . )٩(الفرعية
، وطلبت إىل األمانة إتاحة هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١أقصاه 

  . قبل انعقاد دورهتا الرابعة والثالثني

        
  

__________ 

)٨( FCCC/SBSTA/2010/MISC.15. 
)٩( FCCC/SBSTA/2010/MISC.12. 


