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  والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
 واألربعون الخامسة الدورة

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
   )أ( من جدول األعمال8 البند
 واالستعراض بالعلم المتعلقة المسائل
 المنهجية والمراقبة البحوث

 المنهجية والمراقبة البحوث  
 الرئيسمشروع استنتاجات مقترح من   
 إضافة  

 توصية من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  
 ةام ةاخل دوةهتةا يف ،(املشةوة  هيئةة) والتكنولوجيةة العلميةة للمشةوة  الفرعيةة اهليئة أوصت 
 :والعشرين الثانية دوةته يف ويعتمده األطراف مؤمتر فيه ينظر كي التايل املقرة مبشروع واألةبعني،

  22-/م أ- المقرر مشروع  

 م العالمي لمراقبة المناخاالنظ تنفيذ  
 األطراف، مؤمتر إن 
 من االتفاقية، 5، واملاد  4)ز( و)ح( من املاد  1إىل الفقر  إذ يشري  
، 9-/م أ11، و5-/م أ5، و4-/م أ14، و3-/م أ8إىل املقةةةةةةةرةا   وإذ يشةةةةةةةري أي ةةةةةةةا   

 ،15-/م أ9، و10-/م أ5و
 من اتفاق باةيس، 7إىل املاد   يشري كذلكوإذ  

 FCCC/SBSTA/2016/L.26/Add.1 األمم املتحد  

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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الةةةدوة اهلةةةام للنظةةةام العةةةاملي ملراقبةةةة املنةةةا  يف تلبيةةةة ا اجةةةة إىل مراقبةةةة املنةةةا   وإذ يالحةةة  
 واخلدما  املناخية مبوجب االتفاقية،

 بأمهية واستمراة ا اجة إىل بناء القدةا  من أجل دعم املراقبة املنهجية، وإذ ي لم 
، نظةةام املراقبةةة العةةاملي 2016 لنظةةام العةةاملي ملراقبةةة املنةةا لتنفيةةذ لاخبطةةة  يرحةةب -1 

، املقدمةةة مةةن أمانةةة (1)للمنةةا : احتياجةةا  التنفيةةذ )املشةةاة إليهةةا فيمةةا يلةةي باسةةم خطةةة التنفيةةذ(
 النظام العاملي ملراقبة املنا  واليت أعد  بتوجيه من اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املنا ؛

 مب امها  املنظما  واخلرباء يف خطة التنفيذ؛ رحب أي ا  ي -2 
أن النظةةام العةةاملي ملراقبةةة املنةةا  أخةةذ يف االعتبةةاة نتةةاية الةةدوة  ا اديةةة  يالحةة  -3 

 ؛ (2)خطة التنفيذوالعشرين ملؤمتر األطراف لدى إعداد 
خطة التنفيةذ مةن  ي تقدمهذيم املالحظا  املتصلة باملنا  القيت بتقديرالح  ي -4 

 ل استخداما  متعدد ؛جأ
ملتطلبةا  مراقبةة  أدق  ومراعةا   (3)إدخال متغريا  مناخية أساسية جديد  يالح  -5 

الغةةالف ايةةوي واتيطةةا  واألةه وصةةلتها بةةالتخفي  والتكيةة ، وال سةةيما نظةةم ا نةةذاة املبكةةر، 
 األةه والكربون ودوةا  الطاقة فيها؛يف ذلك العالقة بني املتغريا  املناخية األساسية ومياه  مبا

األطراف على العمل مةن أجةل التنفيةذ الكامةل خلطةة التنفيةذ والنظةر يف  يشجع -6 
 ا جراءا  اليت ميكنها اختاذها للم امهة يف تنفيذها؛

وكاال  األمم املتحد  واملنظما  الدولية إىل دعم التنفيذ الكامةل خلطةة  يدعو -7 
 التنفيذ، ح ب االقت اء؛

، فيمةةةا يتعلةةةا خبطةةةة التنفيةةةذ، علةةةى ىةةةروة  اتافظةةةة علةةةى قةةةدةا  مراقبةةةة يؤكةةةد -8 
والرصةةةد وإداة  البيانةةةا  وتعويوهةةةا وبنايهةةةا، مبةةةا يف ذلةةةك إنقةةةاذ البيانةةةا  وةقمنتهةةةا و ليلهةةةا  املنةةةا 

 وحفظها وتبادهلا؛
علةةى ىةةروة  بنةةاء القةةدةا  يف البلةةدان الناميةةة مةةن خةةالل ا ليةةا   أي ةةا   ؤكةةدي -9 

 لقايمة ذا  الصلة، مبا يف ذلك آلية تعاون النظام العاملي ملراقبة املنا .ا
    

__________ 

 /http://unfccc.int/files/science/workstreams/systematic_observation/application>يف الةةةةرابت التةةةةايل:  متةةةةاح (1)

pdf/gcos_ip_10oct2016.pdf> و<http://gcos.wmo.int>. 
  .28 ، الفقر FCCC/SBSTA/2015/5 الوثيقةانظر  (2)
الةةةةربق، وىةةةةغت سةةةةط   : ديةةةةدها يف خطةةةةة التنفيةةةةذفيمةةةةا يلةةةةي املتغةةةةريا  املناخيةةةةة األساسةةةةية ايديةةةةد  الةةةةيت جةةةةرى  (3)

حةراة  سةط  األةه، دةجةة اتيطا ، ودفا حراة  سط  اتيطا ، وأك يد النيرتوز، وخصايص املوايةل البحريةة، و 
   .من خطة التنفيذ 1 وترد القايمة الكاملة للمتغريا  املناخية األساسية يف ايدول .وتدفقا  غازا  الدفيئة


