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 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧-١٩بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
 املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من إعداد األمني التنفيذي

  جدول األعمال املؤقت-أوالً 

 فتتاح الدورةا -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة )ب(  

  االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٣

 ثار تغري املناخ االقتصادية للتخفيف من آ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٤

 :القضايا املنهجية -٥

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري؛ )أ( 
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اآلثـار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار إليها يف                )ب( 
 وتوكوالت البيئية األخرى؛ من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات والرب١٠-م أ/١٢املقرر 

  مبوجب بروتوكول كيوتو؛نهجيات التعديلاملتعلقة مباإلرشادات التقنية استكمال  )ج( 

 نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو )د( 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها -٦

 ل باالتفاقيةيف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األو" املمارسات اجليدة" -٧

 االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية -٨

 :التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -٩

محاية طبقة األوزون    عن   لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ     الـتقرير اخلـاص ل     )أ(  
 ؛الكربون املشبع بالفلورالقضايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات : والنظام املناخي العاملي

االجـتماع الـدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول              )ب(  
 اجلزرية الصغرية النامية

 :مسائل أخرى -١٠

  من بروتوكول كيوتو؛٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  )أ(

 أي مسائل أخرى )ب(

 .التقرير عن الدورة -١١

  شروح جدول األعمال املؤقت-نياً ثا

  افتتاح الدورة-١

مـن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يوم                -١
 .٢٠٠٥ مايو/أيار ١٩الثالثاء 

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 .ورة من أجل اعتمادهسُيعرض جدول األعمال املؤقت للد -٢
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FCCC/SBSTA/2005/1 مذكرة من إعداد األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

 بعد جلسات االفتتاح لبدء العمل على خمتلف بنود جدول األعمال، سُتعقد حلقتا عمل بشأن               :خلفـية  -٣
وقد تقرر عقد .  من جدول األعمال٤ و٣لعمل على البندين التكـيف والتخفيف، وستتبعهما جلسة عامة لبدء ا   

كما تقرر تنظيم مناقشة مائدة     .  على التوايل  مايو/أيار ٢٣، واالثنني   مايو/أيار ٢١حلقـيت العمل يومي السبت      
وستجتمع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     . مايو/أيار ٢٤مسـتديرة حـول السياسـات والـتدابري يوم الثالثاء           

وتوفرياً للموارد لن تَتح .  الستكمال أعماهلا واعتماد استنتاجاهتامايو/أيار ٢٧لوجية بعد ذلك يوم اجلمعة والتكنو
 .إمكانية عقد جلسات موازية مع الترمجة الشفوية

والدعـوة موجهة إىل األطراف لالطالع على العرض العام للدورة الذي وضع على موقع االتفاقية على                 -٤
املفصل واملستويف آلخر   زمين  الدول  ة الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء الدورة، ملعرفة اجل        شـبكة الويب، ومطالع   

 .ألعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةالتعديالت 

كما يرجى من . ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن -٥
 . تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها من أجل توزيعهاالراغبني يف

ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل املوافقة على تنظيم أعمال الدورة وفقاً   : اإلجراء -٦
 .ملا هو مذكور أعاله

FCCC/SBSTA/2005/1 مذكرة من إعداد األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 االقتصادية آلثار تغري املناخ -جلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية ا -٣
 والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها

 من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن        ٩-م أ /١٠مقرره  يف  طلب مؤمتر األطراف    : خلفية -٧
قتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا       اال - تـبدأ العمـل خبصوص اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية        

كما طلب من اهليئة أن تقدم تقريراً عن أعماهلا يف هذه اجملاالت إىل مؤمتر األطراف يف دورته                 . والتكـيف معها  
 .احلادية عشرة

تضع للمشورة العلمية والتكنولوجية أن  من اهليئة الفرعية ١٠-م أ/١وقد طلب مؤمتر األطراف يف مقررة  -٨
تغري  االقتصادية آلثار - مخس سنوات بشأن اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية منبرنامج عمل منظَّماً لنفسها 
املنهجيات والبيانات ووضع النماذج؛ وتقييم     : ملسائل التالية ا يتناول،   معها والتكيُّفهبا  والقابلـية للتأثر    املـناخ   

بريه وإجراءاته؛ واالندماج يف التنمية املستدامة يف سياق اختصاصات اهليئة          القابلـية للتأثر؛ وختطيط التكيُّف وتدا     
 . من االتفاقية٩الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املشار إليها يف املادة 
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للمشورة العلمية كمـا طلـب مؤمتـر األطراف من األمانة أن تقوم، حتت إشراف رئيس اهليئة الفرعية              -٩
وقد تقرر عقد حلقة العمل صباح      . الربنامجهذا  لتيسري وضع   يم حلقة عمل أثناء هذه الدورة       ، بتنظ والتكنولوجية

ووجه مؤمتر األطراف الدعوة إىل األطراف لتقدمي آرائها إىل األمانة عن برنامج العمل             . ٢٠٠٥ مايو/أيار ٢١يوم  
وستدعى األطراف إىل عرض مضمون . ةلكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذه الدور

 .آرائها أثناء حلقة العمل اليت ستعقد أثناء الدورة

من املتوقع أن تستمر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تطوير العناصر الرئيسية             : اإلجـراء  -١٠
 آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا       االقتصادية - العلمية والتقنية واالجتماعية  لـربنامج عملها املتعلق باجلوانب      

 .، واملوافقة على هذه العناصروالتكيف معها

FCCC/SBSTA/2005/MISC.3           اآلراء بشـأن برنامج عمل السنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة
 - العلمية والتقنية واالجتماعيةالعلمية والتكنولوجية املتعلق باجلوانب 

. ملناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها     االقتصـادية آلثـار تغـري ا      
 إسهامات األطراف

 االقتصادية للتخفيف من    -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      -٤
 آثار تغري املناخ

 من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن        ٩-م أ /١٠مقرره  يف  مؤمتر األطراف   طلب  : خلفية -١١
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ، وأن تقدم         -وانب العلمية والتقنية واالجتماعية      خبصوص اجل  تبدأ العمل 

 .تقريراً عن أعماهلا يف هذه اجملاالت إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 األمانة ، طلبت األطراف منللمشورة العلمية والتكنولوجيةوأثناء الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية  -١٢
أن تقوم، حتت إشراف رئيس اهليئة الفرعية، بتنظيم حلقة عمل أثناء هذه الدورة ملواصلة تبادل املعلومات وتقاسم        

الفرص واحللول العملية املتاحة للتخفيف اليت تسهم يف التنمية املستدامة، مع التركيز على             التجارب واآلراء بشأن    
 يف ابتكار ووزع ونشر تكنولوجيات التخفيف، مبا يف ذلك اجلهود التعاونية           العوامل اليت تؤثر  : املوضوعني التاليني 

 االقتصادية للتخفيف، مثل التكاليف والفوائد، والفوائد -اجلوانب االجتماعية ؛ والدولية، وحتديد احلواجز وإزالتها
 .التبعية، واحلد من الفقر واآلثار االقتصادية، مبا يف ذلك اآلثار غري املباشرة

ووجهت اهليئة الفرعية للمشورة    . ٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٣وقـد تقرر عقد حلقة العمل صباح يوم االثنني           -١٣
العلمـية والتكنولوجية الدعوة إىل األطراف لتقدمي آرائها إىل األمانـة بشـأن تنظيم حلقة العمل اليت سُتعقـد                

 .أثناء الدورة

مشورة العلمية والتكنولوجية كل إجراء متابعة ينتج عن حلقة من املتوقع أن حتدد اهليئة الفرعية لل :اإلجراء -١٤
 -العمل اليت سُتعقد أثناء الدورة، وأن تقيِّم التقدم احملرز يف أعماهلا املتعلقة باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
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رورة تقدمي تقرير عن    االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ، وأن ختطط أنشطتها يف هذا اجملال، مع مراعاة ض              
 .٩-م أ/١٠املقرر أعماهلا إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة، كما هو مطلوب يف 

FCCC/SBSTA/2004/MISC.2     اآلراء املـتعلقة بتنظـيم حلقة العمل اليت ستعقد أثناء الدورة بشأن
 إسهامات األطراف. التخفيف

  القضايا املنهجية-٥

 ة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحرياالنبعاثات النامج )أ( 

مبا يف الـدورة التاسعة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، سلمت األطراف             : خلفـية  -١٥
 على  األطراف ووافقت   ،٣-م أ /٢ملوثوقـية بيانات قوائم اجلرد من أمهية من أجل مواصلة العمل يف تنفيذ املقرر               

 . النظر يف مسائل قوائم اجلرد املتصلة هبذا املقرر يف دورهتا الثانية والعشرينمواصلة

ويف الـدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، أشارت األطراف إىل هذه    -١٦
عن القضايا   معلومات   االسـتنتاجات وطلبت من األمانة أن تعد من أجل الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية             

 .FCCC/SBSTA/2003/INF.3املنهجية من أجل حتديث الوثيقة 

الدعـوة موجهـة إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لكي تقدم معلومات عن           : اإلجـراء  -١٧
اجلرد املتصلة  انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الطريان والنقل البحري، ولكي تواصل نظرها يف مسائل قوائم               

 .٣-م أ/٢بتنفيذ املقرر 

معلومـات عـن انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الطريان الدويل           
 مذكرة من إعداد األمانة. والنقل البحري

 FCCC/SBSTA/2005/INF.

 اآلثـار املترتـبة عـلى تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار إليها يف املقرر                  )ب( 
 ، من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى١٠-م أ/١٢

 من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن     ١٠-م أ /١٢طلب مؤمتر األطراف يف مقررة      : خلفية -١٨
 العامل بوصفه اجتماع    توصية ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف    بالتعاون مع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،         ،ضعت

 يف دورته األوىل، فيما يتعلق باآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية األطراف يف بروتوكول كيوتو 
. التنمية النظيفة من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى، وخباصة بروتوكول مونتريال            

عن طريق املشاركني يف املشاريع      ٢٢مرافق ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون    شاء  ويتعلق هذا بصفة خاصة بإن    
، مع ٢٣تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون عن  إىل احلصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة الذين يسعون

 . من االتفاقية١ من املادة ٥ والتعاريف الواردة يف الفقرة ٣ من املادة ١مراعاة املبادئ احملددة يف الفقرة 
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، بعد أن أخذ يف     ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلولوقد قام اجمللس التنفيذي يف اجتماعه اخلامس عشر الذي ُعقد يف             -١٩
 يف جماري النفايات    ٢٣إحراق مركب اهليدروفلوروكربون    "حسبانه املعلومات الواردة منذ املوافقة على منهجية        

، مبطالبة فريقه املعين باملنهجيات     )AM0001املنهجية  " (٢٢ون   الصادر عن إنتاج اهليدروكلوروفلوروكرب    السائلة
 .بإجراء استعراض هلذه املنهجية

وقـد نظر اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السابع عشر يف توصيات الفريق املعين باملنهجيات، ووافق على                 -٢٠
وأشار اجمللس  . ٢٢لوروفلوروكربون  وقيد نطاق تطبيق املنهجية بالطاقة القائمة إلنتاج اهليدروك       . تنقيح املنهجية 

 عن طريق املشاركني يف املشاريع الذين       ٢٢التنفـيذي إىل أن إنشـاء مرافق جديدة للهيدروكلوروفلوروكربون          
 قد تكون   ٢٣تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون    عن   إىل احلصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة         يسعون

 .والربوتوكوالت األخرى كربوتوكول مونتريالله آثار على حتقيق أهداف االتفاقيات 

ووجـه اجمللس التنفيذي عناية مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة إىل هذه املسألة، والتمس املشورة بشأن                 -٢١
وميكن االطالع على إسهامات اجمللس التنفيذي يف املداوالت واملقررات         . كيفـية العمـل يف مثل هذه احلاالت       

وتيسرياً لنظر األطراف يف هذا البند      . )١(ن بزيارة موقع آلية التنمية النظيفة على شبكة الويب        الصادرة يف هذا الشأ   
 .من جدول األعمال، أعدت األمانة ورقة تقنية بشأنه

وجهت الدعوة إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لكي تنظر يف املعلومات املقدمة : اإلجراء -٢٢
وات اإلضافية الواجب اختاذها إلعداد توصية، بالتعاون مع اجمللس التنفيذي، توجه إىل مؤمتر ولكـي تبت يف اخلط  

وقد ترغب اهليئة الفرعية يف دعوة . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل
 . مالحظاهتا وآرائها حول هذه املسألةاألطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تقدمي

املسـائل الناشئة عن تنفيذ أنشطة املشاريع احملتملة مبوجب آلية التنمية           
 يف جماري   ٢٣مركب اهليدروفلوروكربون   حالـة إحـراق     : النظـيفة 

. ٢٢ الصادر عن إنتاج اهليدروكلوروفلوروكربون      الـنفايات السائلة  
 ورقة تقنية

 FCCC/TP/2005/1 

  مبوجب بروتوكول كيوتونهجيات التعديلاملتعلقة مباإلرشادات التقنية مال استك )ج( 

يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، طلبت األطراف من األمانة أن             : خلفية -٢٣
 من بروتوكول ٥ من املادة ٢ تقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة بإرشاداتاقتراحاً تعد مذكرة تتضمن 

كيوتو خبصوص تقديرات االنبعاثات وعمليات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ النامجة عن أنشطة استخدام األراضي 
، هبدف التوصية يف الدورة الثانية والعشرين مبقرر     وتغـيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو        

راف يف دورته احلادية عشرة وحييله إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه           بشـأن التعديالت لكي يعتمده مؤمتر األط      
 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده
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 الذي أوصي مؤمتر األطراف العامل      )٢(وقد أعدت األمانة هذا االقتراح استناداً إىل هنج اإلرشادات التقنية          -٢٤
، بإدراج العناصر املتصلة    )٣(٩-م أ /٢٠ه يف القرار    بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد         

وباإلضافة إىل ذلك، تتضمن املذكرة     . باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف تلك اإلرشادات        
اقتراحاً مبشروع مقرر سيوصى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماده يف               

  وسـيكمل هـذا املقـرر األعمال املتعلقة بالتعديالت اليت بدأها مؤمتر األطراف وطلبها يف املقرر               . وىلاألدورتـه   
 .)٤(٧-م أ/٢١

قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف النظر يف االقتراح املتعلق باإلرشادات        : اإلجراء -٢٥
ه يف دورته احلادية عشرة مع التوصية مبشروع مقرر يف هذا الشأن            التقنية وإحالة مقرر إىل مؤمتر األطراف ليعتمد      

 .ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

 ٢ مبوجب الفقرة نهجيات التعديلاستكمال اإلرشادات التقنية املتعلقة مب
 د األمانةمذكرة من إعدا.  من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

 FCCC/SBSTA/2005/2 

 نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو )د( 

ملعايري تبادل البيانات   املفصلة  املواصفات   بأن   ١٠-م أ /١٦أحاط مؤمتر األطراف علماً يف قراره       : خلفية -٢٦
اً من الطلبات كما قدم مؤمتر األطراف عدد. ٨-م أ/٢٤ قد أعدت وفقاً للمقرر نظم السجالتكافة اليت ستنفذها 

 فيما يتعلق بتشغيل السجل وتيسري التعاون بني اجلهات اليت          سجل املعامالت الدويل  إىل اجلهـة اليت ستتوىل إدارة       
 .ستدير نظم التسجيل

 أيضاً، طلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن            ١٠-م أ /١٦ويف املقرر    -٢٧
عمليات الفحص اليت سيجريها سجل املعامالت الدويل ومدى         بشأن   ٧-م أ /١٩للمقرر  تعقـد مشاورات وفقاً     

واستجابة هلذا الطلب، ستعقد مشاورات بشأن نظم       . توافقهـا مع األحكام ذات الصلة ملقررات مؤمتر األطراف        
كيوتو بني أطراف بروتوكول    ) ، بون، أملانيا  ٢٠٠٥ مايو/أيار ١٤ و ١٣(التسـجيل قـبل هذه الدورة مباشرة        

يجريها سجل  سعمليات الفحص اليت    وقد أعدت وثيقة تبني     . املدرجـة وغري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       
 .وسيتاح تقرير عن املشاورات أثناء هذه الدورة لتنظر فيه اهليئة الفرعية.  ملناقشتها أثناء املشاوراتاملعامالت الدويل

متر األطراف من األمانة، بوصفها اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل           أيضاً، طلب مؤ   ١٠-م أ /١٦ويف املقـرر     -٢٨
املعـامالت الدويل، أن تقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذه الدورة بشأن التقدم                 

السجالت، وخباصة فيما يتصل مبحتوى وتوقيت اختبار واستهالل نظم         احملرز حنو تنفيذ سجل املعامالت الدويل،       
بغية اختتام عملية اختبار نظم السجالت املتاحة قبل انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                

 .وستدرج املعلومات املتعلقة هبذا التقدم يف التقرير عن املشاورات. األطراف يف بروتوكول كيوتو

 .رير عن املشاوراتقد ترغب اهليئة الفرعية يف اإلحاطة بالتق: اإلجراء -٢٩
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.  إجراؤها سجل املعامالت الدويل  على   يتعنيعملـيات الفحـص اليت      
 مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/INF.3 

مذكرة . تقرير عن املشاورات الفاصلة بني الدورات بشأن نظم السجالت
 من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/INF.4 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-٦

يضع  أن   فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا     من   ١٠-م أ /٦طلـب مؤمتر األطراف يف مقرره       : خلفـية  -٣٠
 من االتفاقية قبل انعقاد     ٤ من املادة    ٥توصيات لتعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات الفعالة واجملدية لتعزيز تنفيذ الفقرة           

 الصالحيات اليت سترتكز عليهااستناداً إىل ، ية والتكنولوجيةالدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلم
 .يتفق عليها يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةسهذه التوصيات اليت 

 عمل ، أيدت األطراف برنامجللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةويف الدورة احلادية والعشرين  -٣١
للهيئة وسُيعقد االجتماع السابع لفريق اخلرباء قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين           . ٢٠٠٥فـريق اخلـرباء لعام      

 للـنظر يف أمـور مـنها ورقة غري رمسية لتحديد املسائل احمليطة بالتكنولوجيات اململوكة ملكية عامة                  الفرعـية 
وسيقدم . )٥(يل املمارسني، ولفهم هذه املسائل فهماً أفضل      والتكنولوجيات غري املقيدة االستعمال، ومواصفات دل     

 .رئيس فريق اخلرباء تقريراً شفوياً عن اجتماعه أثناء هذه الدورة

قد ترغب اهليئة الفرعية يف أن تنظر يف الصالحيات اليت سترتكز عليها التوصيات اليت سيصدرها : اإلجراء -٣٢
 أعاله، ويف أن ٣٠زيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، املشار إليها يف الفقرة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لتع    

وقد ترغب اهليئة الفرعية أيضاً يف حتديد اإلجراءات اإلضافية اليت ينبغي اختاذها استناداً إىل املعلومات . توافق عليها
 .والتوصيات اليت سيقدمها فريق اخلرباء

والتدابري فيما بني األطراف املدرجة     يف السياسات   " املمارسات اجليدة " -٧
 .يف املرفق األول باالتفاقية

يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، طلبت األطراف من األمانة أن             : خلفية -٣٣
ات وتبادل  تقدم معلومات عن اخليارات املتاحة الستخدام أمور منها النهج القائم على شبكة الويب لتقاسم اخلرب              

كما طلبت من األمانة أن تقدم      . يف السياسات والتدابري على صعيد تقين     " املمارسات اجليدة "املعلومـات بشأن    
األنشطة ذات الصلة اجلارية يف إطار بنود أخرى من جدول          تقيـيماً ملا يترتب على ذلك من آثار، وأن تفكر يف            

ويف الدورة احلادية   . ولية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى    أعمال اهليئتني الفرعيتني، ويف أنشطة املنظمات الد      
والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بدأت األطراف النظر يف هذه املعلومات كما وردت يف               

تفقت ومبا أن اهليئة الفرعية مل تفرغ من النظر يف هذه املعلومات، فقد ا            . FCCC/SBSTA/2004/INF.10الوثيقة  
 .على مواصلة النظر فيها أثناء هذه الدورة
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الـدورة العشرين أيضاً للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وجهت األطراف الدعوة إىل             ويف   -٣٤
معلومات عن جتارهبا يف تنفيذ السياسات والتدابري، على        األطـراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية لكي تتيح          

 أعاله، جلميع األطراف يف اجتماع يتخذ شكل مناقشة مائدة مستديرة ُيعقد على ٧-م أ/١٣املقرر بّين يف النحو امل
، مع مراعاة اعتبارات الكفاءة البيئية، والفعالية من        مستوى تقين خالل الدورة الثانية والعشرين للهيئتني الفرعيتني       

وطلبت من األمانة أن تقدم تقريرا عن . ذلك من منافعب رنيقتواآلثار االجتماعية واالقتصادية، وما حيث التكلفة، 
 .املناقشة لتنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين

من املتوقع أن تفرغ اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من النظر يف تبادل املعلومات              : اإلجراء -٣٥
يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية هبدف توفري             " ارسات اجليدة املم"عن  

 .٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٤وقد تقرر عقد مناقشة الدائرة املستديرة يوم الثالثاء . إرشادات إضافية لألطراف واألمانة

  االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية-٨

 يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وافقت األطراف على :خلفية -٣٦
 .النظر أثناء الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية يف املسائل املتصلة باحتياجات االتفاقية من البحوث

لوجية، جرى تنظيم نشاط خاص لتهيئة      وأثـناء الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو         -٣٧
الفرصـة لتـبادل اآلراء بني ممثلي برامج البحوث احلكومية والربامج واهليئات الدولية بشأن البحوث اليت أعدت                 

وتضمنت . التقرير التقييمي الثالث الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ          اسـتجابةً لتوصـيات     
ضرورة تقييم مدى كفاية أنشطة البحوث والتنسيق بينها        :  تتطلب املزيد من البحث ما يلي      املسائل اليت ثبت أهنا   

أمهية العلوم االجتماعية وكذلك العلوم الطبيعية والتفاعل بينهما         و على الصعيد الدويل لتلبية احتياجات االتفاقية؛     
عها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري يف االسـتجابة لالحتـياجات البحثية اليت تنشأ عن تقارير التقييم اليت يض     

 .تعزيز قدرة البلدان النامية على املسامهة واملشاركة يف اجلهود البحثية يف جمال تغري املناخ العاملي واملناخ؛

ووجهت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الدعوة إىل األطراف لكي تقدم إىل األمانة  حبلول                -٣٨
 أعاله؛  ٣٧ املذكورة يف الفقرة     بشأن الطريقة املناسبة لتناول املسائل الرئيسية      آراءها   ٢٠٠٤ بتمربس/أيلـول  ١٥

كما وجهت اهليئة الفرعية الدعوة إىل األطراف       . FCCC/SBSTA/2004/MISC.14وتـرد هذه اآلراء يف الوثيقة       
ية بشأن هذا املوضوع لتنظر فيها اهليئة  آراء إضاف ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين  ٢٤لكي تقدم إىل األمني العام حبلول       

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعد توليفاً جلميع هذه اآلراء لتنظر فيها . الفرعية أثناء دورهتا الثانية والعشرين
 .أثناء هذه الدورة

ات االتفاقية من   من املتوقع أن حتدد اهليئة الفرعية اخلطوات التالية فيما يتصل بتحديد احتياج           : اإلجـراء  -٣٩
 .البحوث، وبإحاطة برامج وهيئات البحوث الدولية علماً هبا
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تولـيف لـآلراء حول املسائل الناشئة عن نشاط البحث املنظم أثناء            
 الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.3 

نشاط البحث املنظم أثناء    اآلراء اإلضـافية حـول املسائل الناشئة عن         
. الـدورة العشـرين للهيـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         

 إسهامات األطراف

FCCC/SBSTA/2005/MISC.1 

  التعاون مع املنظمات الدولية املختصة-٩

ف ورقة  يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ُعرضت على األطرا            -٤٠
مشـتركة بشـأن اخليارات املتاحة لتعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث، أعدهتا أمانات هذه االتفاقيات                 

ويف الدورة نفسها، طلبت األطراف من األمانة أن        .  النظر يف هذه الورقة    فريق االتصال املشترك  وسيتوىل  . الثالث
 ألول دورة تعقدها اهليئة الفرعية بعد       فريق االتصال املشترك  يق  تتـيح نتائج النظر يف ورقة اخليارات هذه عن طر         

 . املقبلفريق االتصال املشتركاجتماع 

فإذا ُعقد االجتماع قبل هذه     . ومل يكـن تـاريخ عقد هذا االجتماع قد حتدد عند إعداد هذه الشروح              -٤١
ويف هذه احلالة، ستدعى األطراف . ورةالدورة، ومسح الوقت بذلك، ستتيح األمانة نتائج هذا االجتماع يف هذه الد

 فيها، لكي تنظر اهليئة الفرعية فيها أثناء        فريق االتصال املشترك  إىل تقدمي آرائها بشأن ورقة اخليارات ونتائج نظر         
 .دورهتا الثالثة والعشرين

 هبا املنظمات   ومـن املـتوقع أال تتاح التطورات الالحقة يف جمال األنشطة املتصلة باالتفاقية اليت تضطلع               -٤٢
العلـيمة وهيـئات األمـم املـتحدة واتفاقـياهتا إال مرة يف السنة، أثناء دورات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية          

 .والتكنولوجية اليت ُتعقد باالقتران مع دورات مؤمتر األطراف؛ وال ُينتظر اإلدالء ببيانات يف هذه الدورة

محاية طبقة األوزون والنظام املناخي      عن    املعين بتغري املناخ   لفريق احلكومي الدويل  التقرير اخلاص ل   )أ( 
 القضايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور: العاملي

، كما دعا من    لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      ا ٨-م أ /١٢دعا مؤمتر األطراف يف قراره      : خلفية -٤٣
طراف يف بروتوكول مونتريال، فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي املنشأ مبوجب بروتوكول           اجتماع األ خالل  

 ملساعدة األطراف وأصحاب املصلحة يف اختاذ       مونـتريال إىل وضع تقرير علمي وتقين وسياسايت خاص ومتوازن         
 نفسه يف حتقيق أهداف االتفاقية قرارات مستنرية عند تقييم بدائل املواد املستنفدة لألوزون، مع اإلسهام يف الوقت     

كمـا حـث مؤمتر األطراف الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التقييم              .وبـروتوكول مونـتريال   
 . متكاملواحدمجيع اجملاالت يف تقرير التكنولوجي واالقتصادي على تناول 

 اجتماع عام مشترك بني الفريقني العاملني       ومن املتوقع أن يوافق الفريق احلكومي الدويل على التقرير يف          -٤٤
وستوضع ترتيبات .  يف أديس أبابا، بإثيوبيا٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٨ إىل ٦األول والثالث، تقرر عقده يف الفترة من 

وسينظر أيضاً . للفريق احلكومي الدويل وفريق التقييم لعرض نتائجهما على الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية
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قرير الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بربوتوكول مونتريال أثناء اجتماعه الذي سيعقد يف الفترة من يف الت
 . يف مونتريال، بكندا٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٣٠ إىل ١٧

 قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف النظر يف املعلومات املقدمة يف التقرير             : اإلجراء -٤٥
 .اخلاص، والبت يف ضرورة مواصلة النظر يف هذه املسألة

االجـتماع الـدويل السـتعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية        )ب( 
 الصغرية النامية

عية يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، طلبت األطراف من األمانة أن تقدم تقريراً إىل اهليئة الفر              : خلفية -٤٦
للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والعشرين بشأن االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل              
مـن أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية الذي ُعقد يف بورت لويس، مبوريشيوس، يف الفترة من              

 .٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين ١٤ إىل ١٠

ـ    -٤٧ دم األمني التنفيذي عرضاً أثناء اجلزء الرفيع املستوى واشترك يف نشاط جانيب شاركت املنظمة              وقـد ق
وتتضمن استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية     . العاملـية لألرصاد اجلوية يف رعايته     

جزءاً عن تغري املناخ وارتفاع منسوب مياه       املسـتدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية اليت وافق عليها االجتماع           
 .البحار

قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف اإلحاطة علماً باملعلومات املقدمة يف             : اإلجراء -٤٨
 .إطار هذا البند من جدول األعمال، ويف اختاذ أي إجراء الزم

أجل التنمية االجـتماع الـدويل السـتعراض تنفيذ برنامج العمل من        
 مذكرة من إعداد األمانة. املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

 FCCC/SBSTA/2005/INF.1 

 أخرى مسائل -١٠

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  )أ( 

 أجرت األطراف تبادالً وجية،والتكنول العلميةلهيئة الفرعية للمشورة يف الدورة السادسة عشرة ل :خلفية -٤٩
وقد نظرت األطراف يف هذه .  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣أولياً لآلراء بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

 . القضايا يف دوراهتا التالية واتفقت على مواصلة النظر فيها يف دورهتا الثانية والعشرين

 . يف البت يف اإلجراءات الواجب اختاذهاوالتكنولوجية العلميةلمشورة  اهليئة الفرعية لترغب قد :اإلجراء -٥٠

 أي مسائل أخرى )ب( 

 .سيجري تناول أي مسائل أخرى قد تثار خالل هذه الدورة يف إطار هذا البند من جدول األعمال -٥١
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  التقرير عن الدورة-١١

 ةـالعلميورة ـة الفرعية للمشـهليئسـيَعد مشـروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده ا   :خلفـية  -٥٢
 . يف هناية الدورةوالتكنولوجية

 إىل اعتماد مشروع التقرير وتفويض املقرر والتكنولوجية العلمية اهليئة الفرعية للمشورة ستدعى :اإلجراء -٥٣
 .باستكمال التقرير بعد الدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة األمانة

  معلومات إضافية-ثالثاً 

لـدورة التاسعة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، طلبت األطراف من األمانة أن              يف ا  -٥٤
. إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة حلقة عمل بشأن النظم الوطنية ٢٠٠٥تنظم يف النصف األول من عام 

 عداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     إلكما طلبت األطراف من األمانة أن جتمع معلومات عن النظم الوطنية            
.  كإسهام يف حلقة العمل هذه     ،املدرجـة يف التقارير املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية وتقارير استعراض قوائم اجلرد           

 . معلومات عن النظم الوطنية٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٣٠ووجهت الدعوة إىل األطراف لكي تقدم إىل األمانة حبلول 

.  يف بون، بأملانيا   ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٢ و ١١ة لذلك، قررت األمانة عقد حلقة العمل يومي         واستجاب -٥٥
وسيتاح . )٦(وستتاح مجيع مواد حلقة العمل، مبا فيها إسهامات األطراف، على موقع االتفاقية على شبكة الويب              

 .ثالثة والعشرينتقرير حلقة العمل للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا ال

 احلواشي

)١( <http://cdm.unfccc.int/methodologies/inputam0001/index.html>. 

)٢( FCCC/SBSTA/2003/10/Add.2 ٣٣-١٢، الصفحات. 

)٣( FCCC/CP/2003/6/Add.2. 

)٤( FCCC/CP/2001/13/Add.3. 

 .FCCC/SBSTA/2004/INF.17الوارد يف مرفق الوثيقة  )٥(

)٦( <http://unfccc.int/meetings/items/2654.php>. 
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 يف دورهتا الثانية والعشرين

 الوثائق اليت أُعدت للدورة

تقريـر اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا           
كانون  ١٤ إىل   ٦ة من    بوينس آيرس يف الفتر     املعقودة يف  احلادية والعشرين 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/األول

 FCCC/SBSTA/2004/13

 FCCC/SBSTA/2005/1  األمني التنفيذيإعداد مذكرة من . جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ٢ مبوجب الفقرة    نهجيات التعديل املتعلقة مب اإلرشادات التقنية   اسـتكمال   
 نةمذكرة من إعداد األما.  من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

 FCCC/SBSTA/2005/2 

توليف لآلراء حول املسائل الناشئة عن نشاط البحث املنظم أثناء الدورة           
مذكرة مـن  . العشـرين للهيـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       

 إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/3 

االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة          
 مذكرة من إعداد األمانة. للدول اجلزرية الصغرية النامية

 FCCC/SBSTA/2005/INF.1 

معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الطريان الدويل والنقل          
 مذكرة من إعداد األمانة. البحري

 FCCC/SBSTA/2005/INF.2 

مذكرة .  إجراؤها سجل املعامالت الدويل  يتعني على   عمليات الفحص اليت    
 من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/INF.3 

مذكرة . تقرير عن املشاورات الفاصلة بني الدورات بشأن نظم السجالت        
 من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/INF.4 

اآلراء اإلضافية حول املسائل الناشئة عن نشاط البحث املنظم أثناء الدورة           
 إسهامات األطراف. علمية والتكنولوجيةالعشرين للهيئة الفرعية للمشورة ال

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.1 

. اآلراء املتعلقـة بتنظيم حلقـة عمـل أثناء الـدورة بشـأن التخفيف        
 إسهامات األطراف

 

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.2 
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اآلراء بشأن برنامج عمل السنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية          
االقتصادية  - العلمية والتقنية واالجتماعية  باجلوانب  والتكنولوجية املتعلق   

 إسهامات األطراف. آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.3 

املسـائل الناشـئة عن تنفيذ أنشطة املشاريع احملتملة مبوجب آلية التنمية            
 يف جماري النفايات    ٢٣مركب اهليدروفلوروكربون   حالة إحراق   : النظيفة
 ورقة تقنية. ٢٢ الصادر عن إنتاج اهليدروكلوروفلوروكربون السائلة

 FCCC/TP/2005/1 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

خـيارات الـنهج املعـتمدة يف تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات بشأن            
 مذكرة من إعداد األمانة. يف السياسات والتدابري" املمارسات اجليدة"

 FCCC/SBSTA/2004/INF.10 

الل ـود خ ـي املعق ـاع البحث ـي االجتم ـآراء بشأن املسائل املثارة ف    
ـ  . ة والتكنولوجية ـدورة العشـرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمي      ـال

 إسهامات األطراف

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.14 

س  بوينس آير   املعقودة يف  العاشرةتقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته       
 ٢٠٠٤ ديسمرب/كانون األول ١٨ إىل ٦يف الفترة من 

 FCCC/CP/2004/10و Add.1-2 

 ـ ـ ـ ـ ـ


