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 تفاقية اإلطارية بشأناال
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١ إىل نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
   من جدول األعمال٧البند 

  لبحوث واملراقبة املنهجيةا

  املراقبة املنهجيةوالبحوث     

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس     
علمـاً مـع   ) اهليئة الفرعيـة (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       -١

د التقدير باآلراء اليت أدىل هبا، يف دورهتا السادسة والثالثني، ممثلو املنظمة العامليـة لألرصـا              
اجلوية، والنظام العاملي ملراقبة املناخ، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، والـيت أدىل              
هبا، يف دورهتا السابعة والثالثني، ممثلو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واللجنة املعنية بسواتل             

  .رصد األرض
ظام العاملي ملراقبة املنـاخ وأمانتـه       ورحبت اهليئة الفرعية خبطة اللجنة التوجيهية للن        -٢

، بإعداد تقرير ثالث    ٢٠١٥للقيام، بالتشاور الواسع مع الشركاء املعنيني، وحبلول أوائل عام          
وإعداد خطة تنفيذية جديدة للنظام العاملي ملراقبة     )١(عن مدى كفاية النظم العاملية ملراقبة املناخ      

ودعـت اهليئـة    . )٢(ر الدعم إىل االتفاقية   لة أمو مجضمن  ستقدم  ،  ٢٠١٦املناخ حبلول عام    
الفرعية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل تقدمي التقرير الثالث عن مدى كفاية النظم العاملية               

__________ 

؛ ٢٠٠٣، تاله تقرير ثان من هذا النوع يف عام ١٩٩٨أعد تقرير عن مدى كفاية النظم العاملية ملراقبة املناخ يف عام  )١(
-http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos> :والتقريران متاحان على الرابطني التاليني

48.pdf> and <http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-82_2AR.pdf>. 
اخلطة التنفيذية للنظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن   لالطالع على موجز     )٢(

 ولالطالع علـى مـوجز      .FCCC/SBSTA/2004/MISC.16، انظر الوثيقة    ٢٠٠٤، املعدة عام    تغري املناخ 
 .FCCC/SBSTA/2010/MISC.9، انظر الوثيقة ٢٠١٠لتحديث اخلطة لعام 
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 قبل انعقاد دورهتا الثالثة واألربعـني، وتقـدمي         ٢٠١٥ملراقبة املناخ إىل اهليئة الفرعية يف عام        
.  قبل انعقاد دورهتا اخلامسة واألربعني     ٢٠١٦يئة الفرعية يف عام     اخلطة التنفيذية النهائية إىل اهل    

وشجعت اهليئة الفرعية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ على تقدمي مشروع اخلطة التنفيذيـة              
  .٢٠١٥اجلديدة إىل اهليئة الفرعية قبل انعقاد دورهتا الثالثة واألربعني عام 

ة النظام العاملي ملراقبة املناخ ستنظر، ضـمن مجلـة          والحظت اهليئة الفرعية أن أمان      -٣
أمور، يف االستنتاجات الواردة يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري              

  .املناخ، لدى وضع التقرير الثالث ملدى كفاية النظام العاملي ملراقبة املناخ
هجية فيما يتعلق بتقييمات القابليـة للتـأثر        والحظت اهليئة الفرعية أمهية املراقبة املن       -٤

وشجعت األطراف على اإلسهام يف     . والتكيف، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية       
حتديد االحتياجات الناشئة للمراقبة املنهجية يف سياق االتفاقية، دعماً لألنشطة املـذكورة يف             

  . أعاله٢الفقرة 
 اليت تضطلع هبا أمانة النظام العاملي ملراقبـة املنـاخ           ورحبت اهليئة الفرعية باألنشطة     -٥

لدعم اجلهود الرامية إىل تلبية احتياجات عمليات املراقبة املناخية، مبا يف ذلك إعداد حتـديث               
  .٢٠١٠للخطة التنفيذية احملدثة للنظام العاملي ملراقبة املناخ لعام  )٣(بامللحق الساتلي

رها للتحديث الذي قدمته اللجنة املعنية بسواتل رصد        وأعربت اهليئة الفرعية عن تقدي      -٦
األرض عن التقدم الذي أحرزته وكاالت الفضاء اليت تقوم بعمليات املراقبة العاملية، يف تلبيتها              

والحظت أمهية مواصلة املراقبة الساتلية وتدعيمها . )٤(املنسقة الحتياجات االتفاقية ذات الصلة
اللجنة املعنية بسواتل رصـد األرض يف التـرويج لتبـادل      يف األجل الطويل، ونوهت بدور      

اللجنة املعنية بسواتل ودعت . البيانات بصورة كاملة ومفتوحة، دعماً للعمل يف إطار االتفاقية      
قدم، قبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية، تقريراً حمـدثاً           تىل أن   رصد األرض إ  

 الفضاء اليت تقوم بعمليات املراقبة العاملية يف تلبيتها املنّسقة          عن التقدم الذي أحرزته وكاالت    
  .لالحتياجات ذات الصلة مبوجب االتفاقية

ورحبت اهليئة الفرعية باملبادرات اإلقليمية اليت أطلقتها أمانة النظام العـاملي ملراقبـة             -٧
الفرعية أمانـة النظـام     ودعت اهليئة   . دعماً لتطوير وحتسني قدرات املراقبة املناخية      )٥(املناخ

__________ 

 Systematic Observation Requirements for Satellite-based Data: العنوان الكامل للملحق الساتلي هو )٣(

Products for Climate  )    متطلبات املراقبة املنهجية فيما يتعلق مبنتجات البيانات املناخيـة املـستمدة مـن
التقرير تفاصيل إضافية للمكونات الساتلية الواردة يف اخلطة التنفيذية احملدثة للنظـام            وُيقدم هذا   . )السواتل

: وميكـن االطـالع علـى التقريـر الكامـل يف الـرابط التـايل              . ٢٠١٠العاملي ملراقبة املناخ لعـام      
<http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-154.pdf>. 

)٤( FCCC/SBSTA/2012/MISC.14. 
ركزت املبادرات اإلقليمية اليت أطلقتها أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ مؤخراً على أفريقيا وأمريكا اجلنوبية،            )٥(

لورقة اليت قدمتـها إىل اهليئـة الفرعيـة          يف ا  على النحو الذي أشارت إليه أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ         
)FCCC/SBSTA/2012/MISC.4.( 
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القادرة على  وشجعت األطراف    )٦(العاملي ملراقبة املناخ إىل زيادة توسيع نطاق هذه املبادرات        
  .دعم تلك اجلهود

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املتعلق بالتقدم احملـرز يف وضـع منـهجيات                -٨
ي ذاملناخ واملسائل ذات الصلة، وال    ومعايري وبروتوكوالت لعمليات املراقبة األرضية املتصلة ب      

اهليئـة  وأبرزت . )٧(قدمته أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ نيابة عن النظام العاملي ملراقبة املناخ        
  .بالنسبة ألعماهلا أمهية هذه التقارير مدىالفرعية 

 )٨(ملنـاخ العاملي ملراقبة ا  الراعية للنظام   للجهات  وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها        -٩
 االسنوات العشرين املاضية، وشجعته    لربنامج النظام العاملي ملراقبة املناخ خالل        تهعلى ما قدم  

لنظام العاملي ملراقبة املنـاخ     اجلهات الراعية ل  ورحبت مببادرة   . على مواصلة تقدمي هذا الدعم    
 العامليـة  ، من خـالل املنظمـة  تلك اجلهاتاملتمثلة يف إجراء استعراض هلذا النظام، ودعت    

  .لألرصاد اجلوية، إىل إبالغ اهليئة الفرعية بنتائج ذلك االستعراض
تقدير املعلومات اليت قدمتها املنظمـة العامليـة لألرصـاد          بوالحظت اهليئة الفرعية      -١٠

 بشأن نتائج الدورة االستثنائية للمؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية، الذي ُعقد يف جنيف             )٩(اجلوية
، فيما يتعلق بتنفيذ اإلطـار      ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ إىل   ٢٩فترة من   بسويسرا يف ال  

ودعت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل أن تقـدم، خـالل           . )١٠(العاملي للخدمات املناخية  
الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية، معلومات عن نتائج الدورة األوىل للهيئة احلكوميـة             

وأوصت اهليئة الفرعيـة    . ٢٠١٣يوليه  /باخلدمات املناخية، اليت سُتعقد يف متوز     الدولية املعنية   
مؤمتر األطراف بأن يعتمد مشروع االستنتاجات املتعلق هبذه املسألة يف دورته الثامنة عـشرة              

  ).FCCC/SBSTA/2012/L.25/Add.1لالطالع على نص االستنتاجات، انظر الوثيقة (
الستنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف          وذكّرت اهليئة الفرعية با     -١١

وخلصت إىل أهنا ستواصل تركيز النظر على األحباث خالل فترة           )١١(دورهتا الرابعة والعشرين  
  .  وعلى املراقبة املنهجية خالل فترة الدورات الثانية املمتدة لسنة،الدورات األوىل املمتدة لسنة

مبواصلة احلوار املتعلق بالبحوث خـالل الـدورة الـسادسة          ورحبت اهليئة الفرعية      -١٢
وأعربت عن تقديرها ملمثلي الربامج واملنظمات البحثية اإلقليميـة         . والثالثني للهيئات الفرعية  

__________ 

 .احمليط اهلادئ والكارييب- توسيعها لتشمل منطقة آسيا،على سبيل املثال )٦(
)٧( FCCC/SBSTA/2012/MISC.15. 
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واللجنة احلكومية الدوليـة        :  هي لنظام العاملي ملراقبة املناخ   اجلهات الراعية ل   )٨(

اجمللـس  وامج األمم املتحدة للبيئة،     لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرن         
 .الدويل للعلوم

)٩( FCCC/SBSTA/2012/MISC.21. 
 .<http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php>انظر  )١٠(
)١١( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٩، الفقرة)أ(. 
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 حبوث تغري املناخ، وللهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ             جمال والدولية الناشطة يف  
 وأعربت أيضاً عن تقديرها لألطراف على تبادل آرائهم حول          .)١٢(إلسهاماهتا يف هذا احلوار   

  .)١٣(االحتياجات واألولويات البحثية يف سياق احلوار
 / آذار ٢٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة يف مهلـة أقـصاها                 -١٣

 بالبحوث خالل   احلوار املتعلق  يف إطار     آراءها بشأن البنود احملتملة كي تنظر فيها       ٢٠١٣مارس  
  .الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية وطلبت إىل األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطـراف والـواردة يف الوثيقـة                -١٤
FCCC/SBSTA/2012/MISC.2و Add.12 و .  

فر املوارد املالية، ُتعقد احلقة عمل، رهناً بتوأن تنظم نة وطلبت اهليئة الفرعية إىل األما      -١٥
باألوجـه التقنيـة   املتعلقـة  علومات املقبل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية، للنظر يف       

 جـدول  نـود بب غري املـشمولة والعلمية للنظم اإليكولوجية ذات اخلزانات الكثيفة الكربون   
، يف سـياق    م اإليكولوجية الساحلية والبحرية   النظمثل  ية،  خرى يف إطار االتفاق   األعمال األ 

  .جهود التخفيف والتكيف األوسع نطاقاً
، ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول             -١٦

  .تمع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقاآراءها بشأن حمتوى حلقة العمل تلك وطلبت إىل األمانة أن جت
الربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية الناشـطة    األطراف و ودعت اهليئة الفرعية      -١٧
حبوث تغري املناخ إىل أن تقدم معلومات عن اجلوانب التقنية والعلمية لالنبعاثات حسب             جمال  يف  

بعاثـات  مصادرها، وعمليات إزالتها بالبواليع، وخزانات مجيع غازات الدفيئة، مبا يف ذلك االن           
وعمليات إزالتها من النظم اإليكولوجية األرضية مثل السهوب والسافانا والتندرا واألراضـي            

وستعترب هذه املعلومـات موضـوعاً      . اخلثية هبدف حتديد تأثري أنشطة اإلنسان وقياس حجمه       
  . أعاله١٣للحوار املقبل املتعلق بالبحوث، حيث ستراعي أيضاً اآلراء املقدمة وفقاً للفقرة 

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على األنـشطة الـيت                -١٨
  . أعاله١٥ستضطلع هبا األمانة عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة 

 وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تـضطلع بـاإلجراءات املنـصوص عليهـا يف          -١٩
  . وارد املاليةفر املا بتو أعاله، رهنا١٥ً الفقرة

        
__________ 

يف العروض املقدمة خالل    و FCCC/SBSTA/2012/MISC.3دمت هذه املعلومة يف اآلراء الواردة يف الوثيقة         قُ )١٢(
للحصول على معلومات عن الربامج واملنظمات البحثية اليت أسهمت يف احلـوار            و. وار املتعلق بالبحوث  احل

 .<http://unfccc.int/6896.php>املتعلق بالبحوث، انظر 
 ويف العروض   2 و Add.1 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.2دمت هذه املعلومة يف اآلراء الواردة يف الوثيقة         قُ )١٣(

 .<http://unfccc.int/6896.php>ر املتعلق بالبحوث، انظر دمت خالل احلوااليت قُ


