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  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

  عمال  من جدول األ٦البند 
  البحوث واملراقبة املنهجية 

  البحوث واملراقبة املنهجية
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مع التقدير بالبيانني الشفويني اللذين أدىل هبما مـدير                  -١
وأحاطت اهليئـة   .  باسم اللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض       متحدثاً )١(أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض وممثل عن تايلند       

ان أدىل به رئيس اللجنة التوجيهية للنظـام العـاملي          ـ ببي اًـالفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مع التقدير أيض       
  .ملراقبة املناخ

عن  لذي أعدته أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض      ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير ا         -٢
التقدم احملرز يف جمال تقييم حالة وضع املعايري لكل متغري من املتغريات املناخية األساسية يف جمال مراقبة األرض، والـذي                    

لتقـارير لـنظم املراقبـة      يتضمن معلومات عن إطار إعداد املواد التوجيهية، واملعايري، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد ا            
 بالتقرير احملدَّث الذي قدمته اللجنة املعنية بسواتل مراقبـة األرض بـشأن         ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً   . )٢(األرضية للمناخ 

 التقدم الذي أحرزته الوكاالت الفضائية املعنية بعمليات املراقبة العاملية يف جمال تنفيذ اإلجراءات استجابة خلطة التنفيذ اليت                
  .)٣(وضعها النظام العاملي ملراقبة املناخ

                                                      

يان نيابة عن ممثل تايلند، الرئيس املبتدئة واليته للجنـة املعنيـة            أدىل ممثل عن الواليات املتحدة األمريكية بالب       )١(
 .بسواتل مراقبة األرض

)٢( FCCC/SBSTA/2008/Misc.12. 

)٣( FCCC/SBSTA/2008/Misc.11. 

Distr. 
LIMITED 
 
FCCC/SBSTA/2008/L.18 
9 December 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBSTA/2008/L.18 
Page 2 

 

ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على تأجيل النظر يف هذه التقارير إىل دورهتـا الـثالثني،                   -٣
خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ واملتوقع أن تقدمـه  عندما ستنظر أيضا يف التقرير الشامل املتعلق بالتقدم احملرز بشأن    
وذكَّرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة       . أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل اهليئة الفرعية يف تلك الدورة          

يذ خطة تنفيذ النظام العـاملي ملراقبـة        ا األطراف إىل تقدمي معلومات إضافية عن أنشطتها الوطنية فيما يتعلق بتنف           ـبدعوهت
 وشجعت األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد على         )٥( طرفاً قدموا هذه املعلومات    ٢١وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن      . )٤(املناخ

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠أن تقدم هذه املعلومات حبلول 

 -  -  -  - 

 

                                                      

 .٣٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2007/16، و٩٥ و٩٤، الفقرتان FCCC/SBSTA/2005/10انظر  )٤(

ية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ على اإلنترنت على         ُنشرت املعلومات الواردة من األطراف يف موقع اتفاق        )٥(
 . >http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/4499.php<: العنوان التايل


