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 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 التعاون مع املنظمات العلمية

لتكنولوجية علماً بالتقرير املؤقت الذي وضعته أمانة النظام        أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا       -1
العـاملي ملراقـبة املناخ بشأن توليف وحتليل التقارير الوطنية املقدمة من األطراف عن أنظمة مراقبة املناخ العاملية                  

 .FCCC/SBSTA/2002/MISC.10 الوارد يف الوثيقة 5-م أ/5واملعلومات األخرى ذات الصلة بتنفيذ املقرر 

وحثت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، ودعت األطراف غري املدرجة يف املرفق             -2
وقد لفتت التحليالت   . )1(األول باالتفاقـية الـيت مل تفعل ذلك بعد، إىل تقدمي تقارير مفصلة عن الرصد املنتظم               

مثل أمهية إنشاء آليات تنسيق وطنية من أجل الرصد املنهجي يف           األولية للتقارير الوطنية االنتباه إىل عدة مواضيع        
وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل أن العديد من األطراف         . كافـة النظم املناخية، مبا يف ذلك نظم الرصد األرضية         

ألساسية وإىل وجدت عملية إعداد التقارير الوطنية وسيلة مفيدة للفت األنظار إىل شوائب نظم الرصد يف املناطق ا
وشجعت اهليئة األطراف . تـنوع ما هو موجود من البيانات والنظم، اليت مت إنشاء العديد منها ألغراض البحوث    

 .على االستمرار يف توفري الدعم التشغيلي لنظم البحوث ذات الصلة
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بلدان النامية، منهم   وأعربت اهليئة الفرعية عن ترحيبها مبشاركة جمموعة أكرب من اخلرباء، وال سيما من ال              -3
أولئك املرتبطون باهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وذلك استعداداً لصدور التقرير الثاين للنظام العاملي               

وشددت اهليئة الفرعية على أمهية إقامة نظام عاملي متكامل         . ملراقبة املناخ بشأن كفاية النظم العاملية لرصد املناخ       
اخ مـن شأنه أن ييسر حتديد االجتاهات والتغريات اليت تالحظ يف نظام املناخ العاملي وأن يساهم                 ملراقـبة املـن   

 .باملعلومات يف املقررات األساسية يف جمال السياسة العامة

وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج حلقات العمل اإلقليمية اليت                 -4
حتياجات ذات األولوية يف جمال بناء قدرات البلدان النامية فيما يتعلق مبشاركتها يف الرصد املنهجي               تتـناول اال  

وحثت اهليئة الفرعية أمانة النظام العاملي . وخطط عمل املتابعة اإلقليمية املقدمة إىل أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ
 .)2(ج حلقات العمل اإلقليمية يف أبكر وقت ممكنملراقبة املناخ على استكمال ما تبقى من برنام

وأعربـت اهليئة الفرعية عن ترحيبها خبطط العمل الصادرة عن حلقات العمل اإلقليمية والحظت مدى                -5
وشجعت األطراف على أن تقوم بالتعاون مع أمانة النظام العاملي          . إحلاح االنتقال ذه اخلطط إىل مرحلة التنفيذ      

استكشاف اموعة الكاملة من خيارات التمويل اليت قد تساعد على تنفيذ هذه اخلطط، مبا يف ذلك ملراقبة املناخ ب
مرفق البيئة العاملية، والدعم املقدم من اجلهات املاحنة بطرق منها ترتيبات الشراكة مثالً، وبرامج املعونات الدولية                

يب، وأوصت بإشراك ممثلي هيئات التمويل احملتملة يف املخصصة لبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والتعليم والتدر
أو اخلطط يف هذا /ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز و. وضع خطط التنفيذ 

رات الصـدد، مبـا يف ذلك توفري الدعم املايل، وذلك يف إطار تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة والدو                   
 .الالحقة

وأحاطـت اهليـئة الفرعية علماً، على أساس التحليل األويل للتقارير الوطنية، وحصيلة حلقات العمل                -6
اإلقليمية واملعلومات اليت قدمتها األفرقة العلمية التابعة للنظام العاملي ملراقبة املناخ، بأنه مثة شوائب خطرية ما زالت 

 :وحثت اهليئة الفرعية األطراف على إعطاء األولوية ملا يلي. اخقائمة يف النظم العاملية لرصد املن

اسـتدراك الشـوائب يف نظـم الرصد التقليدية أوالً، ومن مث االستفادة من املسامهة املتزايدة                 )أ( 
 للتكنولوجيات اجلديدة واملستجدة، مثل النظم القائمة يف الفضاء، كمصدر تكميلي للبيانات املناخية؛

 بادئ رصد املناخ اليت نصت عليها املبادئ التوجيهية لإلبالغ يف إطار االتفاقية؛التمسك مب )ب( 

تـبادل البـيانات، وتوفري البيانات للمراكز الدولية للبيانات وسبل الوصول إىل بيانات ونواتج        )ج( 
 مراكز البيانات الدولية؛
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كي تدي ا عمليات صنع     تعزيـز القـدرة على الوصول إىل البيانات وإيصاهلا واستخدامها ل           )د( 
 .القرار

وحثت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية على تقدمي الدعم ملعاجلة املتطلبات ذات              -7
ورحبت اهليئة الفرعية يف هذا السياق بإعالن . األولوية للتغلب على الشوائب يف نظم الرصد العاملية من أجل املناخ

 ماليني دوالر أمريكي لتحسني نظم مراقبة 4ت املتحدة األمريكية عزمها على تقدمي مسامهة قدرها حكومة الواليا
 .املناخ يف البلدان النامية

 احلواشي

 .FCCC/CP/1999/7وذلك وفقاً ملا ورد يف الوثيقة  )1( 

، )2000(جزر احمليط اهلادئ    : حلقات العمل اليت انعقدت   : بـرنامج حلقات العمل اإلقليمية     )2( 
حلقات العمل املقرر   ). 2002(، والبحر الكارييب وأمريكا الوسطى      )2001(مـنطقة جـنوب وشرق أفريقيا       

، وأفريقيا الغربية، وأمريكا اجلنوبية، وجنوب غرب آسيا،        )2002أواخر عام   (جـنوب شرق آسيا     : عقدهـا 
لنظام العاملي ملراقبة املناخ على     انظر موقع ا  . وحوض البحر املتوسط، وأوروبا الشرقية والوسطى، وآسيا الوسطى       

 . لالطالع على املزيد من املعلوماتwebsite http://www.wmo.ch/web/gcos/GCOSRWP.htmالويب وعنوانه 
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