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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 

  من جدول األعمال٦البند 
 البحوث واملراقبة املنهجية

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسني املشاركني لفريق االتصال
  من جدول األعمال٦بشأن البند 

ة العلمية والتكنولوجية بامتناٍن مبا أحرزته أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ           سلّمت اهليئة الفرعية للمشور    -١
 إىل  ٥من تقدم، ترشدها فيه اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخ، يف وضع خطة التنفيذ على مراحل من                  

طة التنفيذ ألغراض استعراضه ، وخباصة نشر مشروع خ)١( سـنوات لـنظم املراقـبة العاملية املتكاملة للمناخ        ١٠
وحثت أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ على القيام، عند وضع الصيغة النهائية هلذه اخلطة،              . )٢(استعراضاً مفتوحاً 

بـتحديد أولويات العمل حتديداً واضحاً، واضعة يف اعتبارها اآلراء اليت يعرب عنها األطراف والربامج واهليئات                
 . لةالدولية ذات الص

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التقدم الذي أحرزه فريق مراقبة األرض املخصص            -٢
ورحبت بالتعاون بني النظام العاملي ملراقبة      . يف وضع خطة تنفيذ لعشر سنوات لنظام النظم العاملي ملراقبة األرض          

يذ لدى كل منهما وحثت هاتني اهليئتني على إقامة         املـناخ وفـريق مراقبة األرض املخصص يف وضع خطة التنف          
وشددت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على ضرورة اعتبار . التكامل إىل أبعد حد ممكن بني اخلطتني

 .الرصد العاملي للمناخ أولوية من أولويات نظام النظم العاملي ملراقبة األرض
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العلمية والتكنولوجية بالتقدم احملرز يف برنامج حلقة العمل اإلقليمية الذي ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة  -٣
وشجعت األطراف على مواصلة متابعة عناصر التنفيذ يف خطط العمل          . املناخ ملراقبةالنظام العاملي   تديـره أمانة    

 .اإلقليمية اليت توضع يف إطار هذا الربنامج

 إىل تقدمي تقرير عن املناخ ملراقبةالنظام العاملي التكنولوجية أمانة ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية و -٤
التقدم احملرز يف تنفيذ خطط العمل اإلقليمية من حيث صلتها بنظم املراقبة العاملية للمناخ مبا يف ذلك الدعم الذي                   

عددة األطراف، كي تنظر اهليئة يف يقدم من اآللية املالية يف االتفاقية ومن غريها من الوكاالت واآلليات الثنائية واملت
 .ذلك التقرير يف دورهتا احلادية والعشرين ويف دوراهتا الالحقة حبسب االقتضاء

والحظـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التطوير اجلاري آللية التعاون يف النظام العاملي               -٥
 يف البلدان لمناخل ةالعاملياملراقبة نظم ألولوية يف جمال حتسني ملراقـبة املناخ كي تتناول هذه اآللية احلاجات ذات ا 

 .النامية، وخباصة اخلطط الرامية إىل جرد أنشطة املاحنني املتعلقة بنظم املراقبة العاملية للمناخ

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التقرير األويل عن مشاكل تبادل البيانات املقدم              -٦
ـ  وتعزيزاً لالستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الثامنة عشرة، دعت . )٣(املناخ ملراقبةالنظام العاملي ن أمانة م

 إىل تقدمي التقرير الكامل عن هذه املناخ ملراقبةالنظام العاملي اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أمانة  
 لألرصاد اجلوية، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف املسألة، بالتشاور مع املنظمة العاملية

وشجعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تشجيعاً قوياً على إدراج خيارات . دورهتا الثانية والعشرين
ن املشاكل املرتبطة بإتاحة البيانات بشأن معاجلة املشاكل القائمة يف جمال تبادل البيانات، وعلى تقدمي املشورة بشأ

 .اليت تضعها مراكز البيانات العاملية واليت توجد لديها

ورحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبادل اآلراء بني ممثلي برامج البحوث احلكومية               -٧
، والذي نظم يف أثناء الدورة      )٤(ظيمهوالـربامج واهليـئات الدولـية يف أثناء النشاط اجلانيب الذي طلبت اهليئة تن             

العشـرين للهيئة بشأن البحوث استجابة لتوصيات التقرير التقييمي الثالث الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل               
 :وذُكرت النقاط التالية كنقاط تتطلب مزيداً من النظر فيها. املعين بتغري املناخ

 بينها على الصعيد الدويل لتلبية حاجات االتفاقية؛ضرورة تقييم كفاية أنشطة البحوث والتنسيق  )أ( 

أمهية العلوم االجتماعية وكذلك العلوم الطبيعية والتفاعل بينهما يف االستجابة للحاجات البحثية        )ب( 
 اليت تنشأ عن تقارير التقييم اليت يضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛



FCCC/SBSTA/2004/L.4 
Page 3 

ية على املسامهة واملشاركة يف اجلهود البحثية يف جمال تغري املناخ العاملي            تعزيز قدرة البلدان النام    )ج( 
مثل تلك اليت يتوىل التنسيق بينها برنامج حبوث املناخ العاملي، والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي،                

 .والربنامج الدويل لألبعاد البشرية لتغري البيئة العاملي، برنامج التنوع

بت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز وطل -٨
 آراءها بشأن الطريقة املناسبة لتناول املسائل الرئيسية اليت تتحدد يف أثناء النشاط اجلانيب ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٥

 أعاله، كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا احلادية         ٧ة يف الفقرة    ، وخباصة املسائل املذكور   )٤(الذي طلبت اهليئة تنظيمه   
وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة آراء إضافية              . والعشـرين 

لثانية  كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا ا       ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٤بشـأن هـذا املوضوع يف موعد ال يتجاوز          
وطلبت إىل األمانة أن تضم تينك اجملموعتني من اآلراء يف وثائق متنوعة وأن تعد توليفاً جبميع آراء                 . والعشـرين 

 . األطراف كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الثانية والعشرين

 احلواشي

 .٩-م أ/١١انظر املقرر  )١( 

النظام  أمانةمتاح على شبكة اإلنترنت يف موقع " خطة تنفيذ لنظم املراقبة العاملية للمناخ"مشروع  )٢( 
 .http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html:  وهواملناخ ملراقبةالعاملي 

" وي واملياه حتليل مشاكل تبادل البيانات يف الشبكات العاملية للغالف اجل        "التقرير املوجز األويل     )٣( 
ــة     ــع أمان ــت يف موق ــبكة اإلنترن ــلى ش ــتاح ع ــاملي  م ــنظام الع ــبةال ــناخ ملراق ــوامل :  وه

http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html. 

 ).ج(٤٠، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/15انظر الوثيقة  )٤( 
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