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(A)     GE.04-70793    141204    141204
EZE.04-360 

                                            اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية 
                       الدورة احلادية والعشرون

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦            بوينس آيرس، 

                 من جدول األعمال ٨      البند 
                         البحوث واملراقبة املنهجية 

 البحوث واملراقبة املنهجية 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  FCCC/SBSTA/2004/MISC.14                      ً             لمية والتكنولوجية علماً بالوثيقة                                         أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة الع      - ١
    وقد   .                                                                                                         الـيت تتضمن آراء من األطراف بشأن القضايا املنبثقة عن النشاط البحثي يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية         

                  يف دورهتا الثانية                                                                                                         اتفقت اهليئة الفرعية على النظر بتعمق يف املسائل املتعلقة باالحتياجات البحثية يف إطار االتفاقية               
   ).    ٢٠٠٥     مايو  /    أيار (         والعشرين 

    خطة                               اليت تتضمن امللخص التنفيذي عن FCCC/SBSTA/2004/MISC.16                             ورحبت اهليئة الفرعية بالوثيقة  - ٢
ُ                          ُيشار إليها فيما بعد باسم    (                                     ً                                            تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  .  ) ١ (                                                                                              اليت أعدهتا أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ بإرشاد من اللجنة الدائمة للنظام العاملي ملراقبة املناخ  )          ة التنفيذ  خط
   :      ً                                                           ووفقاً هلذه اخلطة، ينبغي إعطاء األولوية بشأن املناخ لإلجراءات التالية

                                             حتسني شبكات املراقبة الرئيسية يف املوقع وبالسواتل  ) أ ( 

                                                                منتجات متكاملة للمناخ العاملي من أجل اجملاالت اجلوية والبحرية والربية      توليد   ) ب ( 

                             ً                              تعزيز مشاركة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية  ) ج ( 
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                                                                                             حتسـني وصـول مجـيع األطراف إىل البيانات عن املناخ العاملي بالنسبة إىل املتغريات املناخية                  ) د ( 
                         واملنتجات املناخية األساسية

  .                                                                                   تقوية اهلياكل األساسية الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بالنظم العاملية ملراقبة املناخ    ) ه ( 

                                                                                                            وشـددت اهليئة الفرعية على أن التنفيذ الفعال هلذه اخلطة، مبا يف ذلك املراعاة الكاملة حلاجات البلدان                  - ٣
                     ً     ً                              نتجات املناخية استعماالً فعاالً، ميكن أن يوفر معلومات                                                                     النامية إىل تعزيز قدرهتا على استعمال بيانات املراقبة وامل        

           وأكدت أنه    .                                                                                                ذات صلة عن تقلب املناخ وتغري املناخ من شأهنا أن تساهم يف وضع استجابات للتكيف والتخفيف               
  .                                                                                        ً     ً  ال بد من جهود منسقة ومكثفة من جانب احلكومات واملنظمات الدولية املختصة لتنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً كامالً

                                                                                                         ودعـت اهليئة الفرعية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ، بالتعاون مع اهليئات الراعية للنظام العاملي ملراقبة     - ٤
       وكذلك،    ).     ٢٠٠٥       نوفمرب   /            تشرين الثاين  (                                                                     ، إىل تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين             ) ٢ (     املناخ

                                                               فية إدراج اإلجراءات احملددة يف خطة التنفيذ يف خطط وإجراءات                                                    حسب االقتضاء، يف الدورات الالحقة، عن كي      
                                                                                                        كما دعت أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل إعداد تقرير توليفي عن هذه املسألة حبلول انعقاد                  .             هذه الوكاالت 

   ).    ٢٠٠٦     مايو  /    أيار (                                       الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية 

                                                                       على إدراج إجراءات تدعم تنفيذ خطة التنفيذ يف خططها وإجراءاهتا                                          وشـجعت اهليئة الفرعية األطراف     - ٥
  .                                           الوطنية املتعلقة بالنظم العاملية ملراقبة املناخ

                      ، مبا يف ذلك األنشطة      ٥                                                                               ودعـت اهليئة الفرعية مجيع األطراف إىل اإلبالغ عن أنشطتها احملددة يف الفقرة               - ٦
                                          ً                           يف تقاريرها املفصلة عن املراقبة املنهجية، وفقاً للمبادئ التوجيهية            ،   ٢                                               املـتعلقة باألولويات املشار إليها يف الفقرة        

                                      كما شجعت األطراف على تقدمي معلومات        .  ٥-    م أ  / ٥      ً           ، وعمالً باملقرر    FCCC/CP/1999/7                       الـواردة يف الوثيقة     
   .  ) ٣ (           ً                  إضافية وفقاً لشكل اإلبالغ اإلضايف

                                               ى تعزيز مشاركة البلدان النامية يف النظام العاملي                                                     ورحبت اهليئة الفرعية بالتركيز الوارد يف خطة التنفيذ عل - ٧
                                     فيما يتعلق باآلثار الضارة لتغري       ٧-    م أ  / ٥                                                     والحظت أن ذلك يتسق مع اإلجراءات احملددة يف املقرر            .              ملراقبة املناخ 

  .     املناخ

          ي ملراقبة                                                                                                     ورحبـت اهليـئة الفرعية بالتقدم احملرز يف برنامج حلقات العمل اإلقليمية املتصلة بالنظام العامل               - ٨
                                                                                                     وشجعت األطراف على مواصلة القيام بتنفيذ العناصر ذات األولوية من خطط العمل اإلقليمية املوضوعة                .      املناخ

  . ٩-   م أ / ٤                                                                               مبوجب هذا الربنامج، مع مراعاة األولويات احملددة يف خطة التنفيذ، واملشار إليها يف املقرر 
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    ١٠                                                 املخصص ملراقبة األرض يف وضع خطة تنفيذ ملدة                                                             ورحبت اهليئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزه الفريق       - ٩
                                                                                                                سـنوات من أجل شبكة النظم العاملية ملراقبة األرض؛ وأعربت عن تقديرها للتنسيق األساسي بني النظام العاملي                 

                   والحظت أن احلكومات     .                                                                                  ملراقـبة املـناخ والفريق املخصص ملراقبة األرض وشجعت على مواصلة هذا التنسيق            
                                                                                 ية املشاركة يف الفريق املخصص ملراقبة األرض قد اعترفت باحلاجة إىل إيالء اهتمام منسق حلاجات               واملنظمات الدول

                                ودعت اهليئة الفرعية الفريق املخصص   .                                                                      وقدرة البلدان النامية للوصول إىل البيانات واملنتجات املتعلقة مبراقبة األرض
                                                 املناخ، إىل إدراج اإلجراءات ذات الصلة الواردة يف خطة                                                               ملراقـبة األرض، بالتعاون مع أمانة النظام العاملي ملراقبة          

                               والحظت اهليئة الفرعية أن باب       .                                                                                  التنفـيذ يف خطـة التنفيذ العشرية اخلاصة بشبكة النظم العاملية ملراقبة األرض            
  .                                                        االشتراك يف الفريق املخصص ملراقبة األرض مفتوح أمام مجيع األطراف

                                                              ع مقـرر عـن تنفـيذ الـنظام العـاملي ملراقـبة املناخ                                                         وقـررت اهليـئة الفرعـية إحالـة مشـرو          -  ١٠
) FCCC/SBSTA/2004/L.24/Add.1 (  إىل مؤمتر األطراف كي يعتمده يف دورته العاشرة                                        .  

 احلواشي

 html.gcoshome/gcos/web/ch.wmo.www://http<: at92- GCOS <                         متاحة بوصفها التقرير رقم   ) ١ ( 

                                                             لجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة ملنظمة األمم                                             املـنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وال       ) ٢ ( 
  .                                                ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واجمللس الدويل للعلوم )        اليونسكو (                               املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ــع    ) ٣ (  ــلى املوقـ ــايف عـ ــالغ اإلضـ ــكل اإلبـ ــلى شـ ــالع عـ ــن االطـ   :                                                                  ميكـ
<http://www.wmo.ch/web/gcos/Supp-Guidance-2000.pdf>.  
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