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 منتجات اخلشب املقطوع )أ(  

 منوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة )ب(  

 االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري )ج(  

 :مبوجب بروتوكول كيوتوالقضايا املنهجية  -٦

املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات انبعاثات غازات            )أ(  
 ٣الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني              

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤و

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

  مبوجب بروتوكول كيوتوإدارة سجل املعامالت الدويل اجلهة اليت تتوىلتقرير  -٧

 :تطوير التكنولوجيات ونقلها -٨

 من  ٥تنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة          ب املسـائل املتصلة   )أ(  
  من االتفاقية٤املادة 

 ٢٠٠٦ لعام برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا )ب(  

 البحوث واملراقبة املنهجية -٩

 امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه ناخ عنالتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل -١٠

 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -١١

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

  لألمم املتحدةاملنظمات العلمية واهليئات التابعةالتعاون مع االتفاقيات األخرى و )ب(  

 :مسائل أخرى -١٢

 التقارير املرحلية )أ(  

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  )ب(  
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 املسائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف )ج(  

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     املسـائل األخـرى الـيت حييـلها          )د(  
 ل كيوتوبروتوكو

 أية مسائل أخرى )ه(  

 .التقرير عن أعمال الدورة -١٣

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

مـن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يوم                -١
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨االثنني، 

 ئل التنظيمية املسا-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 .سيقدَّم جدول األعمال املؤقت للدورة العتماده -٢

 FCCC/SBSTA/2005/5 مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال وشروحه

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

. ديسمرب/ كانون األول  ٦اء   ستختتم الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية يوم الثالث        :خلفـية املسـألة    -٣
 أو مؤمتر األطراف العامل      نتائج أعماهلا إىل مؤمتر األطراف     وحتيلحبـث أكرب عدد ممكن من املسائل،        وسـتنهي   

 ).اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

ن التابعتان لالتفاقية هيئتني فرعيتني      من بروتوكول كيوتو، ستكون اهليئتان الفرعيتا      ١٥ووفقـا للمادة     -٤
من أجل توضيح الصالحية اليت     وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة بأنه           . لربوتوكول كيوتو 

تعمـل اهليـئة الفرعية للتنفيذ أو اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على أساسها، فإن البنود املتصلة                 
ة والبنود املتصلة بربوتوكول كيوتو ينبغي أن حتدد بوضوح على جدول أعمال كل من اهليئتني وخالل                باالتفاقـي 
 .)١(جلساهتما

                                                      

)١( FCCC/SBI/2003/8 ٤٤، الفقرة) �٢) ب�. 
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. وسـتنظم الـدورة حبيث تتم مراعاة حجم جدول األعمال الكبري وضيق الوقت املخصص لالجتماع               -٥
دول الزمين املشحون ألعمال مؤمتر     وباإلضافة إىل ذلك، وبسبب اجل    . وسـُتمنح األولويـة ألكثر املسائل إحلاحاً      

اجتماع األطراف يف دورته األوىل، رمبا ال يتمكن رئيس مؤمتر          /األطراف يف دورته احلادية عشرة ومؤمتر األطراف      
اجتماع األطراف من عقد مشاورات بشأن البنود اليت ال تتمكن اهليئة الفرعية للمشورة /األطراف ومؤمتر األطراف

وستحال البنود اليت ال ُيفرغ منها يف هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية يف             .  من االتفاق عليها   العلمـية والتكنولوجية  
 .دورهتا الرابعة والعشرين

 . ستدعى األطراف إىل االتفاق على هنج جتاه تنظيم أعمال الدورة:اإلجراء -٦

ألول بشروح جدويل أعمال    ويدعـى األعضاء إىل الرجوع إىل اجلدول الزمين املقترح الوارد يف املرفق ا             -٧
 لالطالع على مستجدات أعمال والرجوع إىل الربنامج اليومياجتماع األطراف، /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

 .اهليئة الفرعية

كما يرجى من . ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن -٨
 .نات خطية إحضار نسخ منها من أجل توزيعهاالراغبني يف تقدمي بيا

 FCCC/SBSTA/2005/5 مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. جدول األعمال وشروحه

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج( 

 من مشروع النظام الداخلي املطبق، من املتوقع أن تنتخب اهليئة الفرعية            ٢٧باملادة   عمال   :خلفية املسألة  -٩
 وبناء على طلب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة، .ة العلمية والتكنولوجية نائب رئيسها ومقررهاللمشور

بدأت املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية أثناء الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية، كما بدأت أثناءها               
وستجرى مشاورات  . ة لربوتوكول كيوتو واالتفاقية   املشـاورات املتعلقة بانتخاب أعضاء اهليئات األخرى التابع       

النظر بشكل فعال يف ترشيح إىل  و٧-م أ/٣٦وتدعى األطراف إىل تذكُّر املقرر . أخرى أثناء الدورة عند الضرورة
.  أو بروتوكول كيوتوالنساء لشغل الوظائف اليت ختصص عن طريق االنتخاب يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية 

عضاء احلاليون يف مكتب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مناصبهم إىل أن يتم انتخاب               وسيظل األ 
 .من خيلفهم

سـُتدعى اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل انتخاب نائب رئيسها ومقررها              :اإلجـراء  -١٠
 .صة ممكنة عقب انتهاء املشاورات والعشرين يف أقرب فرامسة والعشرين واخلالرابعةلدورتيها 

 انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب )د( 

 من بروتوكول كيوتو، عندما متارس اهليئة الفرعية مهامها         ١٥ من املادة    ٣ عمال بالفقرة    :خلفية املسألة  -١١
 يف االتفاقية دون أن  ميثل طرفاً هايستبدل بأي عضو من أعضاء مكتب      خبصـوص املسائل املتعلقة هبذا الربوتوكول،     
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، جتري و.يكون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو آخر تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينها                
 .مع منسقي اجملموعات اإلقليميةإضافية مشاورات عند الضرورة، 

ن أجل دورتيها الرابعة     ستدعى اهليئة الفرعية، عند الضرورة، إىل انتخاب موظفني إضافيني م          :اإلجـراء  -١٢
أو املنسق الذي ميثل دولة ليست طرفا يف بروتوكول /والعشـرين واخلامسة والعشرين ليحلوا حمل نائب الرئيس و     

 .كيوتو

 االقتصادية آلثار تغيُّر املناخ والقابلية -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -٣
 للتأثُّر به والتكيُّف معه

 من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع         ١٠-م أ /١ هراف يف مقرر  طلـب مؤمتر األط    -١٣
 االقتصادية آلثار تغري -لنفسها برنامج عمل منظَّماً من مخس سنوات بشأن اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

للمشورة العلمية والتكنولوجية املشار     والتكيُّف معه، يف سياق اختصاصات اهليئة الفرعية         هاملناخ والقابلية للتأثر ب   
وُنظمت حلقة عمل أثناء الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية لتيسري وضع برنامج .  من االتفاقية٩إليها يف املادة 

 مث نظـرت اهليئة الفرعية يف مشروع مرفق مبشروع مقرر بشأن برنامج العمل             . العمـل اخلماسـي السـنوات     
)FCCC/SBSTA/2005/4    دراسة ووضع مشروع املرفق    واتفقـت اهليئة الفرعية على مواصلة       ). ٢٦، الصـفحة

 .)٢(اعتماده يف دورته احلادية عشرةهبدف توصية مؤمتر األطراف بومشروع املقرر يف دورهتا الثالثة والعشرين 

ة الفرعية وطلبـت اهليـئة الفرعـية من األمانة أن تنظم حلقة عمل غري رمسية، حتت إشراف رئيس اهليئ               -١٤
ومن املقرر عقد حلقة . )٣(للمشورة العلمية والتكنولوجية قبل دورهتا الثالثة والعشرين، لتيسري وضع برنامج العمل

 .٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين األول ١٩ إىل ١٧العمل غري الرمسية يف بون، بأملانيا، يف الفترة من 

ة العمل غري الرمسية للفراغ من إعداد برنامج العمل  ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف نتائج حلق:اإلجراء -١٥
 .اخلماسي السنوات، وإىل إحالة مشروع املقرر إىل مؤمتر األطراف العتماده يف دورته احلادية عشرة

  االقتصادية للتخفيف من تغيُّر املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية -٤

 من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية      ٩-م أ /١٠ مقرره   طلـب مؤمتـر األطـراف يف      :  املسـألة  خلفـية  -١٦
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري      -والتكنولوجية أن تبدأ العمل خبصوص اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية          

 .املناخ، وأن تقدم تقريراً عن أعماهلا يف هذه اجملاالت إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

ـ  -١٧ ريا لنظر اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال، عقدت اهليئة الفرعية ثالث حلقات عمل                وتيس
أثناء الدورة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ، بواقع دورة واحدة يف كل من الدورة العشرين والدورة احلادية                  

                                                      

)٢( FCCC/SBSTA/2005/4١٤رة ، الفق. 

)٣( FCCC/SBSTA/2005/4 ١٥، الفقرة. 
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ادية والعشرين، دعت اهليئة الفرعية األطراف      ويف الدورة احل  . والعشرين والدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية     
 من حلقات العمل املتعلقة     الدروس املستفادة آراءها حول    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٥إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول       

وترد . )٤(بالتخفيف واملعقودة حىت اآلن وأي خطوات ينبغي اختاذها مستقبالً يف إطار هذا البند من جدول األعمال
 .FCCC/SBSTA/2005/MISC.12ات يف الوثيقة هذه اإلسهام

وباإلضافة إىل ذلك، طلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين إىل األمانة أنت تعدَّ، حتت إشراف                 -١٨
وميكن االطالع  . رئيس اهليئة الفرعية، تقريرا عن املواضيع اليت ستطرح يف حلقات العمل املعقودة أثناء الدورات             

 .FCCC/SBSTA/2005/INF.5تقرير يف الوثيقة على هذا ال

 ستدعى اهليئة الفرعية إىل أن تقدم إىل مؤمتر األطراف تقريرا عن أعماهلا يف جمال اجلوانب العلمية :اإلجراء -١٩
 .٩-م أ/١٠ االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ، كما هو مطلوب يف املقرر -والتقنية واالجتماعية 

ضيع اليت جرت تغطيتها يف حلقات العمل املتعلقة        تقريـر موجز عن املوا    
 مذكرة من إعداد األمانة. بالتخفيف من تغري املناخ

FCCC/SBSTA/2005/INF.5 

 حلقات العمل املتعلقة بالتخفيف   اآلراء بشـأن الـدروس املستفادة من        
. املعقودة حىت اآلن وبشأن األعمال املقبلة يف جمال التخفيف من تغري املناخ

 ت األطرافإسهاما

FCCC/SBSTA/2005/MISC.12 

 القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -٥

 نتجات اخلشب املقطوعم )أ( 

 يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية، الحظت األطراف احلاجة إىل مواصلة حتليل             :خلفـية املسـألة    -٢٠
  االقتصادية -اآلثار االجتماعية   : هتا الثالثة والعشرين   يف دور  املتصلة مبنتجات اخلشب املقطوع   ودراسة القضايا التالية    

االتفاقية املرفق األول ب  والبيئـية، واآلثـار عـلى خمزونات الغابات من الكربون واالنبعاثات يف األطراف املدرجة يف                
ملدرجة يف  األطراف غري ا  ( املرفق األول باالتفاقية     واألطراف غري املدرجة يف   ) األطـراف املدرجـة يف املرفق األول      (

، واآلثار على اإلدارة املستدامة للغابات واستخدام الكتلة األحيائية، واآلثار يف البلدان املستوردة             )املـرفق األول  
واملصـدرة لألخشاب، واآلثار على التجارة، املترتبة على اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن إنتاج                

 .ُنهج احملاسبةخمتلف لتخلص منها، مبا فيها تلك الناشئة عن تطبيق منتجات اخلشب املقطوع واستخدامها وا

اليت مل تفعل ذلك بعد إىل ويف الـدورة احلاديـة والعشرين للهيئة الفرعية، ُوجهت الدعوة إىل األطراف      -٢١
دفيئة الناشئة  التغريات يف خمزونات الكربون وانبعاثات غازات ال      بشأن  موافاة األمانة بالبيانات واملعلومات املتاحة      

                                                      

)٤( FCCC/SBSTA/2004/13 ٢٢، الفقرة. 
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 ويف اجللسة نفسها، دعت اهليئة الفرعية أيضا األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل .عن منتجات اخلشب املقطوع
املبادئ بيانات ومعلومات مستوفاة بشأن منتجات اخلشب املقطوع وبشأن التجارب املتعلقة باستخدام            أن تقدم   

 فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات       ١٩٩٦لعام   ملعين بتغري املناخ  للفريق احلكومي الدويل ا    املنقحةالتوجيهية  
. الدفيـئة، وإرشـادات املمارسات اجليدة املتعلقة يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة             

قة مبنتجات اخلشب   أن تقوم بتجميع هذه املعلومات املقدمة، واملعلومات املتعل       وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة       
سابقة ويف التقارير الوطنية جلرد غازات الدفيئة، كي تنظر فيها خالل           ال األطراف   إسهاماتاملقطوع والواردة يف    

، وترد املعلومات   FCCC/SBSTA/2005/MISC.9وترد اإلسهامات اجلديدة يف الوثيقة      . دورهتا الثالثة والعشرين  
 .FCCC/SBSTA/2005/INF.7اليت مجعتها األمانة يف الوثيقة 

 . ستدعى اهليئة الفرعية إىل بدء النظر يف املعلومات املقدمة وحتديد اإلجراءات اإلضافية الالزمة:اإلجراء -٢٢

إسهاماتاملعلومـات املـتعلقة مبنتجات اخلشب املقطوع والواردة يف          
مذكرة من. سابقة ويف التقارير الوطنية جلرد غازات الدفيئة      الاألطراف  
 مانةإعداد األ

FCCC/SBSTA/2005/INF.7 

التغريات يف خمزونات الكربونبشأن  البـيانات واملعلومـات املـتاحة       
وانـبعاثات غـازات الدفيـئة الناشئة عن منتجات اخلشب املقطوع          

للفريق احلكومياملنقحة التجارب املتعلقة باستخدام املبادئ التوجيهية  و
 إسهامات األطراف. الدويل املعين بتغري املناخ

FCCC/SBSTA/2005/MISC.9 

 منوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة )ب( 

لفترة اختبار تشمل قوائم اجلرد الواجب تقدميها  ٩-م أ/١٣ قرر مؤمتر األطراف يف مقرره :خلفية املسألة -٢٣
ت استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي       اسـتخدام جـداول منوذج اإلبالغ املوحد لفئا        ٢٠٠٥يف عـام    

 .واحلراجة الواردة يف املرفق األول هلذا املقرر

منوذج ويف املقرر نفسه، وجه مؤمتر األطراف الدعوة إىل األطراف لكي توايف األمانة بآرائها بشأن جداول  -٢٤
.  والتجارب املتعلقة باستخدامها   اإلبـالغ املوحـد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة          

توليف آراء األطراف كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة 
، ويرد توليف اآلراء FCCC/SBSTA/2005/MISC.7وترد هذه اإلسهامات يف الوثيقة . يف دورهتا الثالثة والعشرين

 .FCCC/SBSTA/2005/7يف الوثيقة 

منوذج اإلبالغ جداول  ستدعى اهليئة الفرعية إىل حتديد ما إذا كان يلزم إدخال تعديالت على         :اإلجـراء  -٢٥
للمبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن      املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       
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ة اآلراء اليت قدمتها األطراف واملعلومات عن جتارهبا يف استخدام          ، مع مراعا  )٥(اإلبـالغ عن قوائم اجلرد السنوية     
اجلـداول، ومـا إذا كان يلزم إحالة مشروع مقرر يف هذا الشأن إىل مؤمتر األطراف العتماده يف دورته احلادية                    

 .عشرة

منوذج اإلبالغ املوحد لفئاتبشأن جداول   تولـيف اآلراء الواردة من األطراف       
٩-م أ /١٣ وفقا للمقرر    غيري استخدام األراضي واحلراجة   اسـتخدام األراضي وت   

 مذكرة من إعداد األمانة. والتجارب املتعلقة باستخدامها

FCCC/SBSTA/2005/7 

لفئات استخداماآلراء الواردة من األطراف بشأن جداول منوذج اإلبالغ املوحد          
والتجارب ٩-م أ /١٣ وفقا للمقرر    األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    

 إسهامات األطراف. املتعلقة باستخدامها

FCCC/SBSTA/2005/MISC.7 

 االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري )ج( 

 يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية، مل تفرغ األطراف من النظر يف القضايا املندرجة :خلفية املسألة -٢٦
ذا البند الفرعي من جدول األعمال، واتفقت على متابعة النظر يف هذه املسألة أثناء الدورة الثالثة والعشرين حتت ه

 .للهيئة الفرعية

 ستدعى اهليئة الفرعية إىل حتديد ما إذا كان ميكن التوصل إىل اتفاق بشأن هذه القضايا، مع أخذ :اإلجراء -٢٧
 .لعشرين للهيئة الفرعية يف احلسبانتبادل اآلراء أثناء الدورة الثانية وا

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو-٦

املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات انبعاثات غازات الدفيئة،             )أ(
 ٣حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني         

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤و

معايري حلاالت عدم ، إىل اهليئة الفرعية أن تضع ٧-م أ/٢٢ طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره :خلفية املسألة -٢٨
تقدمي املعلومات املتعلقة بتقديرات االنبعاثات من غازات الدفيئة حبسب املصادر وعمليات اإلزالة حبسب املصارف 

 املعايري الوارد شرحها    مثل من بروتوكول كيوتو،     ٣ من املادة    ٤ و ٣ة املنفذة مبوجب الفقرتني     الناجتة من األنشط  

                                                      

مبادئ توجيهية تتعلق بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، " )٥(
إلبالغ عن قوائم اجلرد    مـبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق با            : اجلـزء األول  

 ).FCCC/SBSTA/2004/8 ("السنوية
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 من  ٧املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة         (١-م إأ /-  مـن مشروع املقرر    ٣يف الفقـرة    
 .اجتماع األطراف/ مؤمتر األطراف، بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي يعتمده)بروتوكول كيوتو

وتيسريا هلذا العمل، وجهت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين الدعوة إىل األطراف لكي تقدم إىل                 -٢٩
 مقترحات بشأن هذه املعايري، وطلبت إىل األمانة أن تقوم بتوليف هذه            ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٩األمانـة حبلول    

 .FCCC/SBSTA/2005/MISC.13وترد هذه اإلسهامات يف الوثيقة . نوعةاإلسهامات يف وثيقة مسائل مت

 سـتدعى اهليـئة الفرعـية إىل إعـداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر                  :اإلجـراء  -٣٠
 .اجتماع األطراف يف دورته األوىل/األطراف

حاالت عدم تقدمي املعلومات املتعلقة بتقديرات      مقترحات من أجل معايري     
االنـبعاثات من غازات الدفيئة حبسب املصادر وعمليات اإلزالة حبسب          

 ٣ من املادة    ٤ و ٣املصارف الناجتة من األنشطة املنفذة مبوجب الفقرتني        
 إسهامات األطراف. من بروتوكول كيوتو

FCCC/SBSTA/2005/MISC.13 

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

أن تضع، بالتعاون مع     إىل اهليئة الفرعية     ١٠-م أ /١٢ طلب مؤمتر األطراف يف مقررة       :خلفـية املسـألة    -٣١
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       اجمللـس التنفـيذي آللـية التنمية النظيفة، توصية ُتقدَّم إىل مؤمت           

يف إطار آلية التنمية     بـروتوكول كـيوتو يف دورته األوىل، فيما يتعلق باآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع              
املتعلق  النظـيفة من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى، وخباصة بروتوكول مونتريال            

ملركبات جديدة  ويتعلق هذا بصفة خاصة بإنشاء مرافق       . )بروتوكول مونتريال  (ة لطبقة األوزون  داملستنفباملواد  
 عن طريق املشاركني يف املشاريع الذين يسعون إىل احلصول على وحدات خفض             ٢٢اهليدروكلوروفلوروكربون  

 ٣ من املادة    ١دئ احملددة يف الفقرة     ، مع مراعاة املبا   ٢٣ن تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون     مانبعاثات معتمدة   
 . من االتفاقية١ من املادة ٥والتعاريف الواردة يف الفقرة 

الدعوة إىل األطراف واملراقبني املعتمدين واملنظمات احلكومية  )٦(ووجهت اهليئة يف دورهتا الثانية والعشرين -٣٢
 :، مسامهاهتم بشأن ما يلي٢٠٠٥طس أغس/ آب٥الدولية ذات الصلة إىل أن يقدموا إىل األمانة، حبلول 

، مبوجب آلية   ٢٢اآلثـار املترتـبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون            )أ( 
 ٢٣اهليدروفلوروكربون التنمية النظيفة، تسعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة من تدمري مركبات 

                                                      

)٦( FCCC/SBSTA/2005/4 ٣١، الفقرة. 
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ق باملواد اليت تستنفد طبقة األوزون، مع مراعاة املبادئ احملددة يف           من أجل حتقيق هدف بروتوكول مونتريال املتعل      
  من االتفاقية؛١ من املادة ٥ والتعاريف الواردة يف الفقرة ٣ من املادة ١الفقرة 

 .وسائل التصدي هلذه اآلثار )ب( 

 :)٧(ويف الدورة نفسها، طلبت اهليئة إىل األمانة ما يلي -٣٣

من األطراف يف وثيقة مسائل متنوعة لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا        جتمـيع العـروض املقدمة       )أ( 
 الثالثة والعشرين؛

إعداد وثيقة معلومات، باالستناد إىل عروض األطراف ومسامهات اجمللس التنفيذي آللية التنمية             )ب( 
، لكي تنظر فيها اهليئة  أعاله كما ُحددت يف هذه العروض واملسامهات٣٢النظيفة، تبني اخليارات املتصلة بالفقرة     

 .الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين

 ، وإسـهامات املنظمات    FCCC/SBSTA/2005/MISC.10وتـرد إسـهامات األطـراف يف الوثـيقة           -٣٤
وثـيقة املعلومـات الـيت سـتعدها األمانـة يف الوثيقة            ، و FCCC/SBSTA/2005/MISC.11الوثـيقة   الدولـية يف    

FCCC/SBSTA/2005/INF.8 .تتاح إسهامات املراقبني املعتمدين على املوقع الشبكي لالتفاقيةوس. 

اجتماع / ستدعى اهليئة الفرعية إىل إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف:اإلجراء -٣٥
 .األطراف يف دورته األوىل

اخلـيارات املـتعلقة باآلثـار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب            
، تسعى للحصول على وحدات خفض      ٢٢روكلوروفلوروكربون  اهلـيد 

مذكرة من . ٢٣اهليدروفلوروكربون انبعاثات معتمدة من تدمري مركبات 
 إعداد األمانة

FCCC/SBSTA/2005/INF.8 

اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون 
تمدة من تدمري   ، تسـعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات مع        ٢٢

 إسهامات األطراف. ٢٣اهليدروفلوروكربون مركبات 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.10 

اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون 
، تسـعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة من تدمري           ٢٢

 ليةإسهامات املنظمات الدو. ٢٣اهليدروفلوروكربون مركبات 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.11 

                                                      

)٧( FCCC/SBSTA/2005/4 ٣٢، الفقرة. 
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  مبوجب بروتوكول كيوتوإدارة سجل املعامالت الدويل اجلهة اليت تتوىل تقرير -٧

اجتماع األطراف  / بأن يعتمد مؤمتر األطراف    ٨-م أ /٢٤ أوصى مؤمتر األطراف يف مقرره       :خلفية املسألة  -٣٦
مبوجب بروتوكول   ل البيانات بني نظم السجالت    شروط التصميم العامة للمعايري التقنية لتباد     يف دورتـه األوىل     

اجتماع األطراف، حيث كان العزم معقوداً على       /ومل ُيِحلْ هذا املقرر مشروع مقرر إىل مؤمتر األطراف        . كيوتو
 ١٠-م أ /١٦وقد اعُتمد هذا اإلرشاد الحقا يف املقرر        . إدراج هذه الشروط يف إرشاد أمشل يتعلق بنظم التسجيل        

 .اجتماع األطراف باعتماد مقرر بشأن هذه املسائل يف دورته األوىل/ر األطرافالذي أوصى مؤمت

 اجلهة اليت ستتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل       إىل   ١٠-م أ /١٦وطلب مؤمتر األطراف أيضا يف مقرره        -٣٧
من واالحتياجات الترتيبات التنظيمية، واألنشطة، اجتماع األطراف عن / إىل مؤمتر األطرافتقدم تقارير سنويةأن 
 .ملوارد، وأن تقدم أية توصيات ضرورية لتحسني تشغيل نظم السجالتا

ستدعى اهليئة الفرعية إىل إعداد مشروع مقرر بشأن املسائل املذكورة أعاله لكي يعتمده مؤمتر              : اإلجراء -٣٨
ة للتنفيذ بالنظر يف اجـتماع األطراف يف دورته األوىل، ويشمل ذلك توصية بأن تضطلع اهليئة الفرعي        /األطـراف 

وستدعى اهليئة الفرعية   . اليت ستتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل     املستقبل يف التقارير السنوية اليت ستعدها اجلهة        
 لعام اليت ستتوىل إدارة سجل املعامالت الدويلللمشورة العلمية والتكنولوجية أيضا إىل اإلحاطة علما بتقرير اجلهة 

٢٠٠٥. 

مذكرة من  ). ٢٠٠٥ (ليت ستتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل     اتقريـر اجلهة    
 إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2005/5 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-٨

 من  ٤ من املادة    ٥الفقرة  واملعقولة لتحسني تنفيذ    تنفيذ إطار اإلجراءات الفعالة      ب املسائل املتصلة  )أ(
 االتفاقية

 حلقة  ٢٠٠٥يف أوائل عام    الفرعية يف دورهتا العشرين األمانة بأن تنظم         أوصت اهليئة    :خلفـية املسـألة    -٣٩
مع مراعاة االختصاصات  دراسية بشأن تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ،

ِعّدها يف اجتماعه السادس، و               أن تقدم تقريراً إىل اهليئة     الـيت يتعني على فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن ُي
 ١٦ إىل   ١٤وقد ُعقدت احللقة الدراسية يف الفترة من        . الفرعية عن النتائج اليت ختلص إليها هذه احللقة الدراسية        

ويـرد الـتقرير عن احللقة الدراسية يف الوثيقة         .  يف توبـاغو، بترينـيداد وتوبـاغو       ٢٠٠٥يونـيه   /حزيـران 
FCCC/SBSTA/2005/8. 

حلقة ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والعشرين من األمانة أن تنظم وطلبت اهلي -٤٠
قترحات املستمدة من تقييمات االحتياجات     باملهنائية فيما يتعلق    مالية  التوصل إىل ترتيبات     حلول   بشـأن عمـل   

اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير    اخلاصة ب ، باعتـبار ذلك نشاطا من أنشطة متابعة حلقة العمل           التكنولوجـية 
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وسُتعقد حلقة العمل هذه يومي     . ٢٠٠٤سبتمرب  / يف أيلول  التكنولوجيات ونقلها اليت عقدت يف مونتريال، بكندا      
وستقدم األمانة تقريراً شفوياً عن نتائج حلقة العمل هذه .  يف بون، بأملانيا٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول ٢١ و ٢٠

 .مشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرينإىل اهليئة الفرعية لل

، تفيد بأن التقرير الكامل عن حلقة العمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجياوسُتدرج مالحظة يف تقرير  -٤١
مشورة العلمية  لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجياهذه ستعده األمانة بالتشاور مع   

 .والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين

املتعلقة بإقامة مشروع جترييب ، األمانة على مواصلة أعماهلا      ١٠-م أ /٦وشجع مؤمتر األطراف، يف مقرره       -٤٢
واملراكز الوطنية واإلقليمية للمعلومات    ) TT:CLEAR(يـربط بني نظام مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا          

ـ  وتقدمي تقرير عن نتائج هذه األعمال إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف             ،  تعلقة بالتكنولوجيا امل
 .FCCC/SBSTA/2005/INF.9ويرد التقرير األويل عن هذا املشروع التجرييب يف الوثيقة . دورهتا الثالثة والعشرين

توصيات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يصدر        ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف أيضا إىل          -٤٣
 من االتفاقية قبل انعقاد الدورة ٤ من املادة ٥ تنفيذ الفقرة عقولة لتحسنيلتعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات الفعالة وامل     

لعلمية ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة ا    . الـرابعة والعشـرين للهيـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية          
والتكنولوجـية يف دورهتـا الثانـية والعشـرين على االختصاصات اليت سيسترشد هبا فريق اخلرباء املعين بنقل                  

وستشكل نتائج هذا العمل أيضا إسهامات يف االستعراض الذي سيجريه مؤمتر           . التكنولوجيا يف تنفيذ هذا العمل    
 .٧-م أ/٤قل التكنولوجيا، وفقا للمقرر األطراف يف دورته الثانية عشرة لفريق اخلرباء املعين بن

 :ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل ما يلي: اإلجراء -٤٤

 اإلحاطة علما بالتقريرين واإلفادة الشفوية، وحتديد أي إجراءات إضافية تتصل هبذين املوضوعني؛ )أ( 

يتصل باستعراض فريق اخلرباء املعين بنقل    حتديـد اإلجـراءات الـيت قد ترغب يف اختاذها فيما             )ب( 
 ؛وتقدمي إرشادات إىل األطراف واألمانة عند الضرورةالتكنولوجيا، 

إحالـة مشـروع مقـرر بشـأن املواضيع املذكورة أعاله، وبشأن األعمال املقبلة فيما يتصل                 )ج( 
 .حلادية عشرةبالتكنولوجيا يف سياق االتفاقية إىل مؤمتر األطراف، لكي يعتمده يف دورته ا

تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً     التقرير عن احللقة الدراسية املتعلقة ب     
 مذكرة من إعداد األمانة. من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ

FCCC/SBSTA/2005/8 

يربط بني نظام مركز تبادل     الذي  تجرييب  الـتقرير األويل املتعلق باملشروع ال     
واملراكز الوطنية واإلقليمية   ) TT:CLEAR(وجـيا   املعلومـات عـن التكنول    

 مذكرة من إعداد األمانة. للمعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا

FCCC/SBSTA/2005/INF.9 
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 ٢٠٠٦ لعام برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا )ب(

املعين بنقل التكنولوجيا اجتماعا خاصا  عقد فريق اخلرباء الفترة الفاصلة بني الدورتني، أثناء :خلفية املسألة -٤٥
اجتماع خاص :  يف توباغو، بترينيداد وتوباغو، وسيدعو إىل عقد اجتماعني إضافيني٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧يوم 
 تشرين  ٢٥ إىل   ٢٣ يف بـون، بأملانـيا، واجتماعه الثامن يف الفترة من            ٢٠٠٥أكـتوبر   / تشـرين األول   ٢٢يف  

وسـريد الـتقريران عـن هذيـن االجـتماعني يف الوثيقة            . يال، بكـندا   يف مونـتر   ٢٠٠٥نوفمـرب   /الـثاين 
FCCC/SBSTA/2005/INF.10 .             وستتضـمن هذه الوثيقة أيضا برنامج العمل املقترح لفريق اخلرباء املعين بنقل

 تنفيذ تعزيزالرامية إىل توصيات التكنولوجيا، واآلراء األولية للفريق فيما يتصل مبا اضطلع به من أعمال يف جمال ال        
، مسترشدا باالختصاصات اليت  من االتفاقية٤ من املادة  ٥ تنفيذ الفقرة    عقولة لتحسني إطار اإلجراءات الفعالة وامل   

 .وافقت عليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والعشرين

 سنة بعد إنشاء الفريق بتعيني نصف        أن تقوم األطراف كل    ٧-م أ /٤وقـرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٤٦
فريق اخلرباء  وسيستعرض مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة التقدم احملرز يف أعمال            . )٨(أعضـائه ملدة سنتني   

ولذلك، لن يعمل خرباء الفريق املعينون      . واختصاصاته، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، وضع فريق اخلرباء واستمراره         
 .املتبقية من واليته احلالية، وهي سنة واحدةاجلدد إال للفترة 

 سـتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل تأييد برنامج العمل املقترح لفريق              :اإلجـراء  -٤٧
وقد ترغب اهليئة الفرعية    . ، وإىل انتخاب أعضاء جدد لفريق اخلرباء      ٢٠٠٦اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لسنة      

قدمي إرشادات إضافية إىل فريق اخلرباء واألمانة بشأن أعماهلما املقبلة املتصلة بتنفيذ برنامج عمل فريق     أيضـا يف ت   
 .٢٠٠٦اخلرباء لسنة 

مذكرة . ٢٠٠٥التقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام         
 من إعداد رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

FCCC/SBSTA/2005/INF.10 

 البحوث واملراقبة املنهجية -٩

 أوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والعشرين مبشروع            :خلفية املسألة  -٤٨
لكي ) ٣٢، الصفحة   FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1(املتعلقة باالتفاقية   مقـرر بشأن االحتياجات من البحوث       

 .رته احلادية عشرةيعتمده مؤمتر األطراف يف دو

خطة تقديره للنظام العاملي ملراقبة املناخ على إعداده        ، عن   ١٠-م أ /٥وأعرب مؤمتر األطراف، يف مقرره       -٤٩
ويف املقرر نفسه، طلب    . تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ            

                                                      

 الذي يشري إىل انتخاب أعضاء الفريق يف اختصاصات الفريق امللحقة           ٧-م أ /٤يـرد اجلزء من املقرر       )٨(
 .بتذييل هلذا املقرر
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 نظام العاملي ملراقبة املناخ أن تقدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية           المؤمتـر األطـراف إىل أمانة       
مث دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية      . معلومـات عـن كيفـية تنفـيذ اإلجـراءات احملددة يف خطة التنفيذ             

تقدمي لنظام العاملي ملراقبة املناخ، إىل ، إىل جانب الوكاالت الراعية لالنظام العاملي ملراقبة املناخوالتكنولوجية أمانة  
كيفية إدراج اإلجراءات احملددة يف خطة التنفيذ يف خطط          عن   تقرير إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين       

 .وإجراءات هذه الوكاالت

راف بتقرير عن   ويف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، رحبت األط           -٥٠
التقرير النهائي بشأن حتليل مسائل تبادل      ، و اجتاه تنفيذ النظام األويل ملراقبة املناخ يف احمليطات       الـتقدم احملـرز يف      

الذي قدمته أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ بالتشاور مع          البـيانات يف الشبكات املناخية واهليدرولوجية العاملية      
األطراف إىل أن تقدم إىل      ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        .رصاد اجلوية املـنظمة العاملية لأل   

، آراءها بشأن هذين التقريرين، وطلبت إىل األمانة أن جتمع هذه الرسائل ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ حبلولاألمانة، 
ووافقت اهليئة الفرعية   . FCCC/SBSTA/2005/MISC.15 وترد اإلسهامات يف الوثيقة      .يف وثيقة مسائل متنوعة   

 .اإلجراءات احملددة يف خطة التنفيذعلى النظر يف التقريرين يف سياق نظرها يف التقدم احملرز جتاه 

الوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ، وال سيما        ،  ٩-م أ /١١ودعـا مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٥١
مراقبة األرضية، إىل القيام، بالتشاور مع غريها من الوكاالت الدولية أو           الوكـاالت الراعـية للـنظام العاملي لل       

الوكاالت احلكومية الدولية، بوضع إطار إلعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما              
متر األطراف يف دورته احلادية خيـص ُنظم املراقبة األرضية للمناخ، وتقدمي تقرير مرحلي بشأن هذه املسألة إىل مؤ      

 .FCCC/SBSTA/2005/MISC.16ويرد هذا التقرير يف الوثيقة . عشرة

 ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات املقدمة، وإىل حتديد :اإلجراء -٥٢
، فضال عن تقدمي املزيد     لنظام العاملي ملراقبة املناخ   ااإلجراءات اإلضافية املمكنة لتعزيز التقدم حنو تنفيذ خطة تنفيذ          

 .من اإلرشادات بشأن هذه املسألة

طة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة          تنفيذ خ 
 إسهام من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ. اإلطارية بشأن تغري املناخ

FCCC/SBSTA/2005/MISC.14 

تنفيذ النظام األويل ملراقبة    راء بشـأن التقرير عن التقدم احملرز يف اجتاه          اآل
التقرير النهائي بشأن حتليل مسائل تبادل البيانات يف        ، و املناخ يف احمليطات  

 إسهامات األطراف. الشبكات املناخية واهليدرولوجية العاملية

FCCC/SBSTA/2005/MISC.15 

عداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ     إطار إل التقرير املرحلي عن وضع     
إسهام . التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص ُنظم املراقبة األرضية للمناخ        

 من أمانة النظام العاملي للمراقبة األرضية

FCCC/SBSTA/2005/MISC.16 
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امتصاص ثاين   التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن         -١٠
 يد الكربون وختزينهأكس

أن ) ٢٠٠٣فرباير /شباط( قرر الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف دورته العشرين :خلفية املسألة -٥٣
 .يعد الفريق العامل الثالث التابع له تقريرا خاصا عن امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه

قرير اخلاص إىل الفريق العامل الثالث التابع للفريق        عن الت " امللخص املعد لواضعي السياسات   "وسـيقدم    -٥٤
 إىل ٢٢احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ العتماده يف دورته الثامنة املقرر عقدها يف مونتريال بكندا يف الفترة من 

. قة عليهويف الدورة نفسها، سيقدم الفريق العامل الثالث التقرير اخلاص الكامل للمواف. ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٤
ومن املتوقع بعد ذلك أن يوافق الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ على التقرير يف دورته الرابعة والعشرين                  

 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ٢٦املقرر عقدها يف مونتريال بكندا يف الفترة من 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     وسـيعرض الفـريق احلكومي الدويل االستنتاجات الرئيسية للتقرير على          -٥٥
والتكنولوجـية، وستتخذ ترتيبات لعقد مناسبة جانبية مشتركة بني اهليئة الفرعية والفريق احلكومي الدويل بشأن               

 .التقرير أثناء الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية

لنظر يف املعلومات الواردة يف التقرير       ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل ا        :اإلجراء -٥٦
 .اخلاص، وإىل اختاذ أي إجراء تراه ضروريا

  التعاون مع املنظمات الدولية املختصة-١١

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

 والعشرين للهيئة الفرعية، مل تستطع األطراف التوصل إىل اتفاق بشأن           يف الدورة الثانية  : خلفـية املسألة   -٥٧
 .الفراغ من هذا البند

 . ستدعى اهليئة الفرعية إىل حتديد ما إذا كان ميكن التوصل إىل اتفاق، للفراغ من هذا البند:اإلجراء -٥٨

 مم املتحدةاملنظمات العلمية واهليئات التابعة لألالتعاون مع االتفاقيات األخرى و )ب( 

طلب مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة إىل األمانة أن حتيط اهليئة الفرعية للمشورة العلمية : خلفية املسألة -٥٩
باألنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا جلنة التنمية املستدامة، بغية     والتكنولوجـية علما يف دورهتا الثالثة والعشرين        

 .وستقدم األمانة تقريرا شفويا عن هذه املسألة. )٩(األنشطةهذه إطالع املؤمتر على 

                                                      

)٩( FCCC/CP/2004/10 ١٢٠، الفقرة) ه.( 
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وفيما يتعلق بالتعاون مع االتفاقيات األخرى، أتيحت للدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة              -٦٠
اخليارات املتاحة لتعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث، أعدهتا أمانات         العلمـية والتكنولوجية ورقة بشأن      

وسيتوىل النظر يف هذه الورقة فريق االتصال املشترك يف اجتماعه املقبل املتوقع عقده             . )١٠(ه االتفاقيات الثالث  هذ
وستدعى . وستتيح األمانة بعد ذلك نتائج هذا االجتماع أثناء الدورة       . قبل الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية     

يارات ونتائج النظر فيها عن طريق فريق االتصال املشترك، لكي األطراف بعد ذلك إىل تقدمي آرائها بشأن ورقة اخل
 .تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين

ومن املتوقع كذلك أن يقدم ممثلو االتفاقيتني األخريني واملنظمات العلمية واهليئات التابعة لألمم املتحدة               -٦١
ية عن أنشطتها ذات الصلة بأعمال االتفاقية، كأن يقدم الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ تقاريـر شـفو   

املبادئ التوجيهية للفريق    والتقدم احملرز جتاه وضع      التقييم الرابع تقريـرا شـفويا عن أعماله اجلارية بشأن تقرير          
، وغري ذلك من التقارير     ٢٠٠٦لغازات الدفيئة لعام    ية  الوطنرد  اجلقوائم  بشأن  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      

 .والورقات التقنية حتت اإلعداد

 ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اإلحاطة علما باملعلومات اليت سيقدمها :اإلجراء -٦٢
واملنظمات العلمية األخرى واهليئات التابعة ممثلو االتفاقيتني األخريني، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، 

 .لألمم املتحدة، وإىل أن تقدم أية إرشادات مالئمة

  مسائل أخرى-١٢

 التقارير املرحلية )أ( 

 من  ٥ من املادة    ١تقريـر عن حلقة العمل بشأن النظم الوطنية إلعداد قوائم جرد لغازات الدفيئة مبوجب الفقرة                
 بروتوكول كيوتو

 استجابة لطلب قدمته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة            :سـألة خلفـية امل   -٦٣
  ١النظم الوطنية إلعداد قوائم جرد لغازات الدفيئة مبوجب الفقرة          عشـرة، نظمـت األمانـة حلقة عمل بشأن          

ويرد تقرير عن حلقة    . انيا يف بون بأمل   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٢ و ١١ يف يومي     من بروتوكول كيوتو   ٥من املادة   
  FCCC/SBSTA/2005/6العمـل وآراء األطـراف بشـأن املعلومـات عـن الـنظم الوطنـية يف الوثيقتني                  

 . على التوايلFCCC/SBSTA/2005/MISC.8و

 . الغرض من هاتني الوثيقتني غرض إعالمي، وال ينتظر أي إجراء آخر من اهليئة الفرعية:اإلجراء -٦٤

                                                      

)١٠( FCCC/SBSTA/2004/INF.19. 
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ل بشأن النظم الوطنية إلعداد قوائم جرد لغازات        تقرير عن حلقة العم   
مذكرة من .  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ١الدفيئة مبوجب الفقرة 

 إعداد األمانة

FCCC/SBSTA/2005/6 

 من  ١النظم الوطنية إلعداد قوائم جرد لغازات الدفيئة مبوجب الفقرة          
 إسهامات األطراف.  من بروتوكول كيوتو٥املادة 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.8 

  باالتفاقيةاالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األولالتقرير السنوي عن 

 عن أنشطة   ا سنوي ا تقرير ، إىل األمانة أن تعد    ٩-م أ /١٢طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره      : خلفية املسألة  -٦٥
 لكي تنظر فيه اهليئة     ،أية توصية تنبثق عن اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني        يتضمن   ،استعراض قوائم اجلرد  

 اليت تقدم عرضا عاما FCCC/SBSTA/2005/9 وقد أعدت األمانة الوثيقة .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 .٢٠٠٥يوليه / ومتوز٢٠٠٤مارس /ألنشطة االستعراض اليت جرت فيما بني آذار

 . الغرض من الوثيقة غرض إعالمي، وال ينتظر أي إجراء آخر من اهليئة الفرعية:اإلجراء -٦٦

االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من        الـتقرير السـنوي عن      
 مذكرة من إعداد األمانة. األطراف املدرجة يف املرفق األول

FCCC/SBSTA/2005/9 

 تجارب األطراف املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ السياسات والتدابريتعلقة بالتقرير عن مناقشة املائدة املستديرة امل

طلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا العشرين إىل األمانة أن تنظم مناقشة مائدة مستديرة كمنتدى              : خلفـية املسألة   -٦٧
والتدابري اليت تنفذها األطراف    لتيسـري تقاسم التجارب وتبادل املعلومات واآلراء فيما بني األطراف بشأن السياسات             

 .املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، بغية تعزيز الفعالية الفردية أو اجلماعية هلذه السياسات والتدابري

كما طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقدم تقريرا عن مناقشة املائدة املستديرة لتنظر فيه اهليئة الفرعية يف  -٦٨
 .FCCC/SBSTA/2005/INF.6ويرد هذا التقرير يف الوثيقة .  والعشريندورهتا الثالثة

واتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين على أن تنظر يف دورهتا الرابعة والعشرين يف اخلطوات                 -٦٩
ملدرجة يف املرفق   التالية لتيسري تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات بشأن السياسات والتدابري اليت تنفذها األطراف ا            

 .األول باالتفاقية

ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علما بالتقرير عن مناقشة املائدة املستديرة، وإىل استخدامه             : اإلجـراء  -٧٠
 .كواحد من اإلسهامات يف النظر يف املسائل ذات الصلة أثناء الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية

تجارب األطراف املدرجة يف املرفق دة املستديرة املتعلقة ب الـتقرير عن مناقشة املائ    
 مذكرة من إعداد األمانة. األول يف تنفيذ السياسات والتدابري

FCCC/SBSTA/2005/INF.6 
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 قترح املقدم من الربازيلماجلوانب العلمية واملنهجية لل

األعمال املتعلقة اض التقدم احملرز يف  قررت اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة عشرة استعر        :خلفـية املسألة   -٧١
 وستقدم األمانة تقريرا شفويا     .قترح املقدم من الربازيل يف دورهتا الثالثة والعشرين       مباجلوانب العلمية واملنهجية لل   

 .عن األنشطة اليت اضطلعت هبا يف هذا الشأن منذ الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية

رعية إىل اإلحاطة علماً هبذا التقرير الشفوي، وإىل العودة إىل النظر يف هذه              ستدعى اهليئة الف   :اإلجـراء  -٧٢
 .املسألة يف دورهتا الرابعة والعشرين

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

ولوجية، أجرت األطراف يف الدورة السادسة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن   : خلفية املسألة  -٧٣
وقد نظرت األطراف   .  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣تبادالً أولياً لآلراء بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة         

 . والعشرينالثالثةيف هذه القضايا يف دوراهتا التالية واتفقت على مواصلة النظر فيها يف دورهتا 

 .للمشورة العلمية والتكنولوجية يف البت يف اإلجراءات الواجب اختاذهاقد ترغب اهليئة الفرعية : اإلجراء -٧٤

 املسائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف )ج( 

 تتعلق باهليئة الفرعية، حييلها إليها مؤمتر       أية مسائل أخرى  الفرعي  سـوف تـناقش يف إطـار هذا البند           -٧٥
 .األطراف يف دورته احلادية عشرة

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتورى اليت حييلها املسائل األخ )د( 

 تتعلق باهليئة الفرعية، حييلها إليها مؤمتر       أية مسائل أخرى  الفرعي  سـوف تـناقش يف إطـار هذا البند           -٧٦
 .اجتماع األطراف يف دورته األوىل/األطراف

 أية مسائل أخرى )ه( 

 . أخرى تنشأ أثناء الدورة يف إطار هذا البند الفرعي مسائلةسيجري تناول أي -٧٧

  التقرير عن أعمال الدورة-١٣

سيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئـة الفرعية للمشـورة   :خلفـية املسـألة    -٧٨
 .العلميـة والتكنولوجية يف هناية الدورة

مية والتكنولوجية إىل اعتماد مشروع التقرير وتفويض املقرر ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العل: اإلجراء -٧٩
 . الرئيس ومبساعدة من األمانةحتت إشرافباستكمال التقرير بعد الدورة، 
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  والعشرينالثالثةيف دورهتا 

 الوثائق اليت أُعدت للدورة

 FCCC/SBSTA/2005/5 مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية. عمال املؤقت وشروحهجدول األ

تقريـر عن حلقة العمل بشأن النظم الوطنية إلعداد قوائم جرد لغازات            
مذكرة من  .  من بروتوكول كيوتو   ٥ من املادة    ١الدفيئة مبوجب الفقرة    

 إعداد األمانة

FCCC/SBSTA/2005/6 

منوذج اإلبالغ املوحد   بشأن جداول   األطراف  توليف اآلراء الواردة من     
 وفقا للمقرر لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 مذكرة من إعداد األمانة.  والتجارب املتعلقة باستخدامها٩-م أ/١٣

FCCC/SBSTA/2005/7 

تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة    التقرير عن احللقة الدراسية املتعلقة ب     
 مذكرة من إعداد األمانة. بيئياً من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ

FCCC/SBSTA/2005/8 

االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة       التقرير السنوي عن    
 مذكرة من إعداد األمانة. من األطراف املدرجة يف املرفق األول

FCCC/SBSTA/2005/9 

 جرت تغطيتها يف حلقات العمل املتعلقة       تقريـر موجز عن املواضيع اليت     
 مذكرة من إعداد األمانة. بالتخفيف من تغري املناخ

FCCC/SBSTA/2005/INF.5 

تجارب األطراف املدرجة يف التقرير عن مناقشة املائدة املستديرة املتعلقة ب
 مذكرة من إعداد األمانة. املرفق األول يف تنفيذ السياسات والتدابري

FCCC/SBSTA/2005/INF.6 

 إسهاماتاملعلومـات املـتعلقة مبنتجات اخلشب املقطوع والواردة يف          
مذكرة من  . سابقة ويف التقارير الوطنية جلرد غازات الدفيئة      الاألطراف  

 إعداد األمانة

FCCC/SBSTA/2005/INF.7 

اخلـيارات املـتعلقة باآلثـار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب            
، تسعى للحصول على وحدات خفض      ٢٢ربون  اهلـيدروكلوروفلوروك 

مذكرة من . ٢٣اهليدروفلوروكربون انبعاثات معتمدة من تدمري مركبات 
 إعداد األمانة

FCCC/SBSTA/2005/INF.8 

يربط بني نظام مركز تبادل الذي تجرييب التقرير األويل املتعلق باملشروع ال
ية واإلقليمية  واملراكز الوطن ) TT:CLEAR(املعلومـات عن التكنولوجيا     

FCCC/SBSTA/2005/INF.9 
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 مذكرة من إعداد األمانة. للمعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا

. ٢٠٠٥الـتقرير السـنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام           
 مذكرة من إعداد رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

FCCC/SBSTA/2005/INF.10 

لفئات األطـراف بشأن جداول منوذج اإلبالغ املوحد        اآلراء الـواردة مـن      
 ٩-م أ/١٣ وفقا للمقرر استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  

 إسهامات األطراف. والتجارب املتعلقة باستخدامها

FCCC/SBSTA/2005/MISC.7 

 من  ١الـنظم الوطنية إلعداد قوائم جرد لغازات الدفيئة مبوجب الفقرة           
 إسهامات األطراف.  من بروتوكول كيوتو٥املادة 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.8 

التغريات يف خمزونات الكربون    بشأن  البـيانات واملعلومـات املـتاحة       
 وانـبعاثات غـازات الدفيـئة الناشـئة عن منتجات اخلشب املقطوع           

للفريق احلكومي  املنقحة  التجارب املتعلقة باستخدام املبادئ التوجيهية      و
 إسهامات األطراف. عين بتغري املناخالدويل امل

FCCC/SBSTA/2005/MISC.9 

اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون 
، تسـعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة من تدمري           ٢٢

 إسهامات األطراف. ٢٣اهليدروفلوروكربون مركبات 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.10 

 املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون اآلثار
، تسـعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة من تدمري           ٢٢

 إسهامات املنظمات الدولية. ٢٣اهليدروفلوروكربون مركبات 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.11 

 حلقات العمل املتعلقة بالتخفيف   اآلراء بشـأن الـدروس املستفادة من        
املعقـودة حـىت اآلن وبشأن األعمال املقبلة يف جمال التخفيف من تغري             

 إسهامات األطراف. املناخ

FCCC/SBSTA/2005/MISC.12 

حاالت عدم تقدمي املعلومات املتعلقة بتقديرات مقترحات من أجل معايري 
االنـبعاثات من غازات الدفيئة حبسب املصادر وعمليات اإلزالة حبسب          

 ٣ من املادة    ٤ و ٣ة من األنشطة املنفذة مبوجب الفقرتني       املصارف الناجت 
 إسهامات األطراف. من بروتوكول كيوتو

FCCC/SBSTA/2005/MISC.13 

طة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة          تنفيذ خ 
 ناخإسهام من أمانة النظام العاملي ملراقبة امل. اإلطارية بشأن تغري املناخ

FCCC/SBSTA/2005/MISC.14 

تنفيذ النظام األويل ملراقبة اآلراء بشـأن التقرير عن التقدم احملرز يف اجتاه     
التقرير النهائي بشأن حتليل مسائل تبادل البيانات يف ، واملناخ يف احمليطات

 إسهامات األطراف. الشبكات املناخية واهليدرولوجية العاملية

FCCC/SBSTA/2005/MISC.15 
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إطار إلعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ      التقرير املرحلي عن وضع     
إسهام . التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص ُنظم املراقبة األرضية للمناخ        

 من أمانة النظام العاملي للمراقبة األرضية

FCCC/SBSTA/2005/MISC.16 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

مذكرة ). ٢٠٠٥ (ستتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل    اليت  تقرير اجلهة   
 من إعداد األمانة 

FCCC/KP/CMP/2005/5 

تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا          
مايو / أيار ٢٧ إىل   ١٩ املعقودة يف بون يف الفترة من        الثانـية والعشرين  

٢٠٠٥ 

FCCC/SBSTA/2005/4 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.19 لتعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالثخيارات تعزيز ا

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة عشرة، املعقودة يف بون، يف       
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤الفترة من 

FCCC/SBI/2003/8 

- - - - - 


