
االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

             األمم املتحدة    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.04-71028    171204    171204
EZE.04-565 

         األطراف    مؤمتر
               الدورة العاشرة
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧- ٦            بيونس آيرس، 

               من جدول األعمال  )  ط ( ٤      البند 
                                             استعراض تنفيذ االلتزامات واألحكام األخرى املنصوص

                       عليها يف االتفاقية
                                                    مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف

 البحوث واملراقبة املنهجية

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتوصية

                                        ، يف دورهتا احلادية والعشرين، أن توصي مؤمتر  )     اهليئة (                                                قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  
  )                                      ، بصيغته املعدلة يف اجللسة اخلامسة للهيئة(FCCC/SBSTA/2004/L.24/Add.1                           ٍ األطراف باعتماد مشروع مقرٍر

  :              ، فيما يلي نصه     عاشرة          يف دورته ال

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

 نظام املراقبة العاملية للمناختنفيذ 

                إن مؤمتر األطراف، 

  يف توصيات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والعشرين،وقد نظر 

                       نظام املراقبة العاملية       يذ          خطة تنف                 على إعداده                                لنظام العاملي ملراقبة املناخ    ل                      يعـرب عـن تقديره     - ١ 
  ؛ )                                املشار إليها فيما بعد خبطة التنفيذ   (     ً                                            دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      للمناخ
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                                    ً      دان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً       ل              مشاركة الب       زيادة                                   بالتشديد يف خطة التنفيذ على           يرحب - ٢ 
  ؛                          ظام املراقبة العاملية للمناخ ن    يف  ،                            والدول اجلزرية الصغرية النامية

                                                  األولويات احملددة يف خطة التنفيذ، وعلى تنفيذ             تناول                                األطراف على تعزيز جهودها ل           يشـجع  - ٣ 
                                                                                                            العناصـر ذات األولوية اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف خطط عملها اإلقليمية                 

  ؛ خ                           بنظام املراقبة العاملية للمنا       املتصلة 

   ،                       املتغريات املناخية األساسية       مراقبة                                               األطـراف عـلى تعزيز أعماهلا وتعاوهنا يف جمال           يشـجع  - ٤ 
                            آلية تعاون النظام العاملي                                                                                     واسـتحداث منـتجات مناخـية لدعم احتياجات االتفاقية بطرق منها املشاركة يف            

              ملراقبة املناخ؛

                                         شاركة يف املراقبة العاملية إىل أن تطلب                                                         األطراف اليت تقدم الدعم إىل وكاالت الفضاء امل           دعو ي - ٥ 
               ً                                     استجابة منسقةً لالحتياجات املعرب عنها يف خطة التنفيذ؛      تستجيب             الوكاالت أن       من هذه

                                          قدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       ت                                                     إىل أمانـة الـنظام العاملي ملراقبة املناخ أن                طلـب  ي - ٦ 
                     التالية، معلومات    ا        دوراهت  يف          ، وكذلك    )    ٢٠٠٥       نوفمرب   /        ن الثاين     تشري (                                             والتكنولوجـية يف دورهتا الثالثة والعشرين       

                                            عن كيفية تنفيذ اإلجراءات احملددة يف خطة التنفيذ

- - - - - 

 


