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 )تابع (احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق الفصل
 القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -خامساً 

 ١٢ ٤٧-٣١ .............................................)ألعمال من جدول ا٥البند ( 

 ١٢ ٣٦-٣١ ..........................................منتجات اخلشب املقطوع -ألف  

منـوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام          -باء   
 ١٣ ٤٣-٣٧ .................................................األراضي واحلراجة

االنـبعاثات الـنامجة عن استخـدام الوقود فـي الطريان الدويل           -جيم  
 ١٤ ٤٧-٤٤ ....................................................والنقل البحري

 نهجية مبوجب بروتوكول كيوتوالقضايا امل -سادساً 
 ١٥ ٥٧-٤٨ .............................................) من جدول األعمال٦البند ( 

املعـايري املـتعلقة حبـاالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة            -ألف  
بـتقديرات انـبعاثات غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات         
إزالـتها بواسـطة املصـارف، الناشئة عن األنشطة احملددة فـي           

 ١٥ ٥٢-٤٨ ................. من بروتوكول كيوتو٣ املادة  من٤ و٣الفقرتني 

اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة  �باء   
 مـن أجل حتقيق أهداف      ١٠-م أ /١٢املشـار إلـيها يف املقـرر        

 ١٦ ٥٧-٥٣ .........................االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى

سجـل املعامـالت الدولـي مبوجب    تقريـر اجلهـة الـيت تتوىل إدارة          -سابعاً 
 بروتوكول كيوتو

 ١٧ ٦٢-٥٨ .............................................) من جدول األعمال٧البند ( 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها �ثامناً 
 ١٨ ٨٣-٦٣ .............................................) من جدول األعمال٨البند ( 

املسـائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني          -ألف  
 ١٨ ٧٥-٦٣ ...........................تفاقية من اال٤ من املادة ٥تنفيذ الفقرة 

 ٢٠ ٨٣-٧٦ .....٢٠٠٦برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام  �باء   

 البحوث واملراقبة املنهجية �تاسعاً 
 ٢١ ١٠٢-٨٤ .............................................) من جدول األعمال٩البند ( 
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 )تابع (احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق الفصل

  التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة�عاشراً 
 ٢٤ ١١٣-١٠٣ ...........................................) من جدول األعمال١٠البند ( 

 ٢٤  ......................................بند يف جدول األعمال معلّق �ألف  

التعاون مع االتفاقيات األخرى واملنظمات العلمية واهليئات التابعة         �باء   
 ٢٤ ١١٣-١٠٣ .....................................................لألمم املتحدة

 مسائل أخرى �حادي عشر 
 ٢٦ ١٣٠-١١٤ ...........................................) من جدول األعمال١١البند ( 

 ٢٦ ١١٩-١١٤ ...................................................حليةالتقارير املر �ألف  

 ٢٧ ١٢٣-١٢٠  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  �باء   

 ٢٨ ١٢٤     ........................املسائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف �جيم  

املسائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          �دال  
 ٢٨ ١٢٥     ....................................األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ٢٨ ١٣٠-١٢٦ .................................................أية مسائل أخرى �هاء  

  التقرير عن أعمال الدورة-ثاين عشر
 ٢٩ ١٣١     ..........................................) من جدول األعمال١٢البند ( 

 ٢٩ ١٣٢     ......................................................... اختتام الدورة-ثالث عشر
 املرفقات

مشـروع قائمـة إرشـادية بأنشـطة بـرنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                -األول 
 ٣٠  ....................آثار تغّير املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهوالتكنولوجية عن 

 ٣٧  ..............................٢٠٠٦أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام  -الثاين 

ي دورهتا  ـف ة والتكنولوجية ـالوثـائق املعروضـة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمي         -الثالث 
 ٣٨  ...................................................................... والعشرينالثالثة
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  افتتاح الدورة-أوالً 

 ) من جدول األعمال١بند ال(

عقـدت الدورة الثالثة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مونتريال، بكندا، يف               -١
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨الفترة من 

بن رجب  . يد عبد اللطيف س   وافتـتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الس          -٢
نائباً لرئيس  ) ملديف(ورحب بالسيد أجمد عبد اهللا      . ، فرحب جبميع األطراف واملراقبني    )اجلماهريية العربية الليبية  (

 .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلساهتا األوىل والثانية والرابعة، املعقودة على              -٣
ديسمرب، يف مذكرة مقدمة من     / كانون األول  ٦نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢٩نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢٨الـتوايل يف    

وأدىل ببيانات ممثلو ستة ). FCCC/SBSTA/2005/5(ول األعمال املؤقت وشروحه    األميـنة التنفيذية تتضمن جد    
أطـراف مبـن فـيهم ممثل تكلم باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول                

 .  والصني٧٧ومتحدث باسم جمموعة ال   )١(األعضاء فيها

، إقرار جدول األعمال بصيغته الواردة يف الوثيقة املذكورة أعاله وقررت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل -٤
التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن          (١٠البند  : مـع اإلبقـاء عـلى بندين معلقني مها        
ل من أجل   االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العم     ) (أ(١١والبند  ) امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه    

 ١٠وقررت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، عدم إدراج البند          ). التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية     
وأبلغ الرئيس األطراف، يف اجللسة الرابعة، أنه ليس        . )٢(من جدول األعمال املؤقت يف جدول أعمال هذه الدورة        

وبناًء . من جدول األعمال املؤقت يف جدول أعمال هذه اجللسة        ) أ(١١ هـناك توافق يف اآلراء حول إدراج البند       
على اقتراح مقدم من الرئيس، قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تدرج هذه املسألة يف جدول 

 . األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة والعشرين

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كل من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )١(

بالتقرير اخلاص للفريق احلكومي نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية يف املسائل املتصلة  )٢(
التعاون مع (من جدول أعماهلا ) ب(١٠ يف إطار البند  املناخ عن امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينهالدويل املعين بتغري

 ). االتفاقيات واملنظمات العلمية واهليئات التابعة لألمم املتحدة األخرى
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 :لوجية، يف جلستها الرابعة، جدول األعمال بصيغته املعدلةوأقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو -٥

 افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(   

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج(   

 انتخاب أعضاء ليحلّوا حمل أعضاء يف املكتب؛ )د(   

 االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر ب ـه         - والتقنـية واالجتماعية     اجلوانـب العملـية    -٣
 والتكيف معه

  االقتصادية للتخفيف من تغّير املناخ-اجلوانب العلمية والتقنّية واالجتماعية  -٤ 

 :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -٥ 

 منتجات اخلشب املقطوع؛  )أ(   

وحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي       منـوذج اإلبـالغ امل     )ب(  
 واحلراجة؛

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

 :القضايا املنهجية مبوجب الربوتوكول -٦ 

 املعـايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقدير انبعاثات           )أ(  
غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة 

  من بروتوكول كيوتو؛٤ و٣يف الفقرتني 

اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار إليها  )ب(  
 ؛فاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى من أجل حتقيق أهداف االت١٠-م أ/١٢يف املقرر 

 تقرير اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو -٧ 
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 :تطوير التكنولوجيات ونقلها -٨ 

 ٥املسائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتحسني تنفيذ الفقرة            )أ(  
  من االتفاقية؛٤من املادة 

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

 البحوث واملراقبة املنهجية -٩ 

 التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة  -١٠ 

 ؛بند يف جدول األعمال معلّق )أ(  

 مـع االتفاقيات األخرى واملنظمات العلمية واهليئات التابعة لألمم          الـتعاون  )ب(  
 املتحدة؛ 

 :مسائل أخرى -١١ 

 ؛التقارير املرحلية )أ(  

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

  ؛املسائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف )ج(  

املسائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف            )د(  
  كيوتو؛بروتوكول

  مسائل أخرى؛أية  )ه(  

 .التقرير عن أعمال الدورة -١٢ 

  تنظيم أعمال الدورة -باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف               -٦
واتفقت اهليئة الفرعية على املضي يف العمل  . برنامج العمل نوفمرب واليت عرض أثناءها الرئيس      / تشـرين الثاين   ٢٨

وأبلغت األمانة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية حبالة        . باالسـتناد إىل االقـتراح املقدم من الرئيس       
 . الوثائق
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

رعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة            نظـرت اهليـئة الف     -٧
ويف اجللسة األوىل، وجه الرئيس     . ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ٦نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢٨املعقودتني يف   

قتضاها اهليئة الفرعية بانتخاب نائب      من مشروع النظام الداخلي املطبق، اليت تقوم مب        ٢٧انتباه األطراف إىل املادة     
وأبلغ الرئيس اهليئة الفرعية بأن     . وأجري آخر انتخاب كهذا أثناء الدورة احلادية والعشرين       . رئيسـها ومقررها  

ويف سياق هذه املشاورات دعيت . مشاورات تتعلق بالترشيحات جارية وأنه سيبقي الوفود على علم بالتقدم احملرز
 والنظر اجلاد يف ترشيح نسوة للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية           ٧-م أ /٣٦ر املقرر   األطـراف إىل اسـتذكا    

 .للمشورة العلمية والتكنولوجية

ويف اجللسـة الرابعة، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأنه مت التوصل إىل اتفاق            -٨
نائباً ) ملديف(وأعادت اهليئة الفرعية انتخاب السيد أجمد عبد اهللا         . بني اجملموعات اإلقليمية وأعلن عن املرشحني     

وأبلغ الرئيس اجللسة بأن نائب الرئيس سيشغل       . مقرراً) باكستان(للرئـيس وانتخبـت السيد جاويد علي خان         
 جتديد هذه منصبه لوالية ثانية وأخرية مدهتا سنة واحدة وسيشغل املقرر منصبه ملدة أولية قوامها سنة واحدة ميكن   

وأفاد الرئيس بأهنما سيضطلعان بعملهما خالل الدورتني الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين           . املدة سنة أخرى  
 . وشكر الرئيس املكتب احلايل للهيئة الفرعية على ما أجنزه من أعمال. وإىل حني انتخاب من خيلفهما

  انتخاب أعضاء ليلحوا حمل أعضاء يف املكتب-دال 
 )من جدول األعمال) د(٢ند الب(

ولذلك . ميثل نائب الرئيس واملقرر املنتخبان األطراف يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو على حد سواء              -٩
 . ليست هناك ضرورة إلجراء انتخابات حيل مبوجبها أعضاء حمل أعضاء يف املكتب بالنسبة هلاتني الوظيفتني

 األطراف بأنه ميثل بلداً ليس طرفاً يف بروتوكول كيوتو ومن مث ووفقاً             وأثناء اجللسة األوىل، ذكّر الرئيس     -١٠
 من برتوكول كيوتو فال بد إذن من االستعاضة عنه برئيس آخر            ١٥ من املادة    ٣ والفقرة   ١٣ من املادة    ٣للفقرة  

ن اجملموعة ويتوقع م. أثـناء مناقشـة بـنود جدول األعمال املتصلة بالربوتوكول خالل الدورة الثالثة والعشرين      
كمـا أنه أبلغ األطراف بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف     . األفريقـية أن ترشـح بديـالً      

بـروتوكول كـيوتو، يف دورتـه األوىل، قـرر دعـوة نائب الرئيس إىل رئاسة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                   
وتو املدرجة يف جدول أعمال اهليئة الفرعية، حلني تقدم         والتكنولوجـية أثناء مناقشة البنود املتعلقة بربوتوكول كي       

اجملموعـة األفريقية ببديل للرئيس أو اتفاقها على مواصلة العمل هبذا الترتيب لغاية انتخاب اهليئة الكاملة ملكتب                 
ة أثناء وترأس نائب الرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي. مؤمتـر األطراف يف دورته احلادية عشرة      

 . مناقشة البنود املتعلقة بربوتوكول كيوتو يف اجللسات الثانية والثالثة والرابعة
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 االقتصادية آلثار -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -ثالثاً 
 تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه 

 ) من جدول األعمال٣البند (

 املداوالت -١

عية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني            نظرت اهليئة الفر   -١١
 طرفاً، مبن فيهم طرف ٢٤وأدىل ببيانات ممثلو . ديسمرب/ كانون األول٦نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٨على التوايل يف 

وطرف واحد باسم . )٣(ألعضاء فيها والصني وطرف باسم اجلماعة االقتصادية والدول ا٧٧ال  حتدث باسم جمموعة 
 . حتالف الدول اجلزرية الصغرية

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال تشترك يف رئاسته  -١٢
 قدم السيد   ويف اجللسة اخلامسة  ). ترينيداد وتوباغو (مع السيد كيشان كومارسينغ     ) نيوزيلندا(السيدة هلني بلوم    

 .كومارسينغ تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

وحبثت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واعتمدت، يف جلستها اخلامسة، االستنتاجات اليت             -١٣
 .)٤(اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

بادل اآلراء فيما بني األطراف أثناء حلقة العمل غري رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بت -١٤
والتأمت . الرمسية لتيسري وضع برنامج عمل لسنوات مخس يتناول آثار تغّير املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه               

 .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١٧حلقة العمل هذه يف مدينة بون، بأملانيا، يف الفترة من 

 .يئة الفرعية عن تقديرها حلكومة كندا لدعمها مالياً حلقة العمل هذهوأعربت اهل -١٥

وقـررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر يتعلق بربنامج عمل اهليئة الفرعية بشأن آثار تغري املناخ                  -١٦
 احلادية  لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته     ) FCCC/SBSTA/2005/L.30/Add.1(وقابلية التأثر به والتكيف معه      

 .)٥(عشرة

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كل من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )٣(

 . بصيغتها املعدلةFCCC/SBSTA/2005/L.30اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤(
 .١١-م أ/٢، املقرر FCCC/CP/2005/4/Add.1لالطالع على النص كما اعتمد انظر الوثيقة  )٥(
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، واتفقت على )٦()املرفق األول(ونظرت اهليئة الفرعية يف مشروع قائمة إرشادية باألنشطة لربنامج العمل  -١٧
آخذة بعني االعتبار موجز حلقة     ) ٢٠٠٦مايو  /أيار(زيادة حبث وبلورة هذه القائمة يف دورهتا الرابعة والعشرين          

 .١٤املشار إليها يف الفقرة . )٧(العمل

وكخطوة أوىل باجتاه تنفيذ برنامج العمل، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة  -١٨
أن جتمع وتتيح هلا يف دورهتا الرابعة والعشرين قائمة أولية باملنظمات واملؤسسات النشطة يف اجملاالت ذات العالقة            

 ذات الصلة إىل تزويد األمانة مبعلومات على سبيل املسامهة يف ودعت األطراف واملنظمات. مبوضوع برنامج العمل
 .٢٠٠٦فرباير / شباط١٣جتميع هذه القائمة يف موعد أقصاه 

وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم، حتت إشراف رئيس اهليئة الفرعية، ورهناً بتوافر املوارد،                  -١٩
. ١٧الرابعة والعشرين بغية بلورة القائمة املشار إليها يف الفقرة          اجـتماعاً غري رمسي ملمثلي األطراف قبل دورهتا         

اتفقـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر يف حصيلة هذا االجتماع يف دورهتا الرابعة                  
 . ٢٠٠٦والعشرين بغية حتديد األنشطة بداية من عام 

 االقتصادية  - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية    -رابعاً 
 للتخفيف من تغري املناخ

 ) من جدول األعمال٤البند (

 املداوالت -١

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها األوىل واخلامسة، املعقودتني  -٢٠
ات ممثلو تسعة أطراف مبن فيهم وقد أدىل ببيان. ديسمرب على التوايل/ كانون األول٦نوفمرب و/ تشرين الثاين  ٢٨يف  

 .)٨( والصني وطرف حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها٧٧طرف حتدث باسم جمموعة ال  

واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار  -٢١
ويف ). اليابان(والسيد توشيوكي ساكوموتو    ) ماليزيا(لسيد كوك سينغ ياب     فـريق لالتصال اشترك يف رئاسته ا      

 .اجللسة اخلامسة قدم السيد ياب تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

                                                      

ديسمرب، / كانون األول  ٩بناًء على طلب قدمه الرئيس يف اجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف، املعقودة يف              )٦(
ل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية       تولـت األمانـة التوفـيق بـني نص هذا املرفق وبني برنامج العم             

انظر (، املرفق   ١١-م أ /٢والتكنولوجـية بشـأن آثـار تغـري املـناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه الوارد يف املقرر                   
FCCC/CP/2005/4/Add.1.( 

: اخ على اإلنترنتمتاحة على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املن) ٢٠٠٥(٢ورقة عمل رقم  )٧(
<http://unfccc.int/files/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/application/pdf/workshop_summary_in_  

template_edit.pdf>. 
 .قدم هذا البيان باشتراك كل من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )٨(
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اليت  )٩(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها اخلامسة، االستنتاجات -٢٢
 .ئيساقترحها الر

 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باإلسهامات املقدمة من األطراف والواردة يف      -٢٣
 والتقرير املوجز باملواضيع اليت غطتها حلقات العمل، Add.2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2005/MISC.12الوثيقة 

، فضالً عن ملخصات حلقات العمل اليت وضعها رؤساء هذه          FCCC/SBSTA/2005/INF.5الـوارد يف الوثيقة     
 .)١٠(احللقات

 الذي ُيطلب فيه منها مباشرة ٩-م أ/١٠وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل املقرر  -٢٤
ز على تبادل   االقتصادية للتخفيف من املناخ والتركي     -العمـل املـتعلق باجلوانـب العلمية والتقنية واالجتماعية          

املعلومـات وتقاسـم اخلربات واآلراء فيما بني األطراف بشأن الفرص العملية واحللول اليت تيسر تنفيذ االتفاقية                 
 . وتقدمي تقرير عن هذا العمل إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

مفيداً ومنتجاً للخربات واآلراء    والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أهنا أجرت تبادالً           -٢٥
 .خالل حلقات العمل الثالث املعقودة أثناء دوراهتا العشرين واحلادية والعشرين والثانية والعشرين

واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة عملها املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية  -٢٦
تخفيف من آثار املناخ والتركيز على تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات ووجهات            االقتصادية لل  -واالجتماعـية   

الـنظر فيما بني األطراف بشأن الفرص واحللول العملية اليت تسهل تنفيذ االتفاقية على حنو ما يرد به تكليف يف                    
ات عمل يف كل دورة من      ورجت اهليئة الفرعية من األمانة، رهناً بتوفر املوارد، أن تنظم حلق          . ٩-م أ /١٠املقرر  

 :دوراهتا األربع املقبلة تتناول املواضيع التايل ذكرها

أثناء الدورة، الدورة الرابعة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة (الزراعة والغابات والتنمية الريفية  )أ( 
 ))٢٠٠٦مايو /أيار(العلمية والتكنولوجية 

أثناء الدورة، الدورة اخلامسة والعشرون للهيئة      (ك النقل   التخطيط واإلمناء احلضرّيان، مبا يف ذل      )ب( 
 ))٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

االسـتخدام الكـفء للطاقة، مبا يف ذلك استخدامها النهائي يف جمال الصناعة واملباين السكنية                )ج( 
 والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       أثـناء مـا قبل الدورة، الدورة السادسة       (والـتجارية   

 ))٢٠٠٧) مايو/أيار(
                                                      

 .FCCC/SBSTA/2005/L.29اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٩(

قدمـت هـذه امللخصات شفوياً أثناء الدورات التاسعة عشرة والعشرين واحلادية والعشرين والثانية               )١٠(
 .التكنولوجيةوالعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية و
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أثناء ما قبل، الدورة (توليد الطاقة، مبا يف ذلك أنواع الوقود األحفوري النظيف والطاقة املتجددة  )د( 
 )السادسة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

أثناء الدورة،  (ري ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك استعادة امليثان واستخدامه           االنبعاثات من غ      )ه( 
 )).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(الدورة السابعة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

 بند جدول   وينـبغي أن تتـناول كل حلقة عمل اجلوانب التالية، على أن ُيراَعى العمل اجلاري يف إطار                 -٢٧
 :األعمال املتعلق بتطوير التكنولوجيات ونقلها، مبا يف ذلك أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيات

التكنولوجيات املتاحة والناشئة حالياً، مبا يف ذلك التكنولوجيات الصغرية النطاق للتخفيف من             )أ( 
عاثات، والفرص وأفضل املمارسات املتاحة للتغلب على       آثار تغري املناخ، وما يرتبط هبا من إمكانات خلفض االنب         

احلواجز اليت تعترض ابتكار هذه التكنولوجيات وتطويرها ونقلها ونشرها والعوامل اليت تشجع على هذا وتشمل               
 التمويل املبتكر

 اجلهـود التعاونية الدولية الرامية إىل النهوض بابتكار التكنولوجيات وتطويرها ونقلها ونشرها            )ب( 
 والفرص املتاحة لتدعيم هذا التعاون

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ، مثل التكاليف والفوائد املرتبطة -اجلوانب االجتماعية  )ج( 
 بذلك، والفوائد املشتركة واآلثار التبعية، واملمارسات عميمة الفائدة اليت تسهم يف حتقيق التنمية املستدامة

 .ة وأساليب وأدوات تقييم الفرص املتاحة للتخفيفاجلوانب املتداخل )د( 

ودعـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف اليت ترغب يف تقدمي عرض بشأن أي من       -٢٨
وطلبت اهليئة الفرعية إىل . املواضيع املدرجة أعاله إىل موافاة األمانة باهتمامها قبل حلقة العمل املعنية بثالثة أشهر     

 .مانة أن تضع ترتيبات فيما يتعلق هبذه العروضاأل

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، قبل دورهتا السابعة  -٢٩
 . والعشرين، آراءها يف القضايا اليت نوقشت أثناء حلقات العمل

نولوجية على إجراء تقييم يف أعماهلا يف إطار هذا البند من           واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك      -٣٠
جـدول األعمال يف دورهتا السابعة والعشرين، وأن تقدم تقريراً هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة                  

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(عشرة 



FCCC/SBSTA/2005/10 
Page 12 

 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية-خامساً 
 )مال من جدول األع٥البند (

  منتجات اخلشب املقطوع-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة                 -٣١
انات ممثلو أربعة أطراف    وأدىل ببي . ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ٦نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢٨املعقودتني يف   

 .)١١(من بينهم طرف تكلم باسم اجلماعة االقتصادية والدول األعضاء فيها

ويف جلستها األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر يف هذا البند الفرعي                -٣٢
والسيد بيتر  ) السودان(لدين قطيب احلسن    يف مشاورات غري رمسية دعا إىل عقدها الرئيس مبساعدة من السيد جنم ا            

 . وقدم السيد احلسن يف اجللسة الرابعة تقريراً عن هذه املشاورات). أستراليا(برسبان 

اليت  )١٢(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجات -٣٣
 . اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

أحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية علماً باملعلومات اليت تتضمنها الوثيقة             -٣٤
FCCC/SBSTA/2005/INF.7 والوثيقة FCCC/SBSTA/2005/MISC.9و Add.1و Add.2. 

ملناخ  علماً مع التقدير بالتقرير الذي قدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري االفرعية اهليئةوأحاطـت   -٣٥
املبادئ بشـأن الـتقدم احملـرز يف وضع طرائق لتقدير منتجات اخلشب املقطوع واإلبالغ عنها يف سياق إعداد                   

 . فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة٢٠٠٦التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام 

) ٢٠٠٦مايو  /أيار( البند يف دورتيها الرابعة والعشرين       وقـررت اهليـئة الفرعـية مواصلة النظر يف هذا          -٣٦
 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(واخلامسة والعشرين 

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كلّ من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )١١(
 .FCCC/SBSTA/2005/L.16اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٢(
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  منوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة-باء 
 ) من جدول األعمال)ب(٥البند (

 املداوالت -١

علمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل والرابعة، نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة ال    -٣٧
وأدىل بيانات ممثال طرفني اثنني من . ديسمرب، على التوايل/ كانون األول٦نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٨املعقودتني يف 

 .)١٣(بينهما طرف حتدث باسم اجلماعة االقتصادية والدول األعضاء فيها

، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق لالتصال اشترك               لفرعيةا اهليئةواتفقت   -٣٨
وقدم السيد روسالند، يف    ). الربازيل(والسيد نيوتن باسيكورينيك    ) النرويج(يف رئاسـته السيد أودون روسالند       

 .اجللسة الرابعة، تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

اليت  )١٤(واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجاتوحبثت  -٣٩
 .اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية فـي اآلراء الواردة مـن األطراف بشأن جداول               -٤٠
 ٩-م أ /١٣راضي وتغيري استخـدام األراضي واحلراجة وفقاً للمقرر        منـوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األ      

ــتخدامها   ــتعلقة باس ــتجارب امل ــذه اآلراء Add.1) و(FCCC/SBSTA/2005/MISC.7وال ــيف ه  ، وتول
(FCCC/SBSTA/2005/7). 

ــت  -٤١ ــئةواتفق ــية اهلي ــألة     الفرع ــذه املس ــأن ه ــرر بش ــروع مق ــية مبش ــلى التوص  ع
FCCC/SBSTA/2005/L.19/Add.1) (لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة)١٥(. 

، بالتزامن مع النظر    )٢٠٠٦مايو  /أيار(واتفقت اهليئة الفرعية على النظر، أثناء دورهتا الرابعة والعشرين           -٤٢
ئة لعام  املـبادئ التوجيهـية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفي               يف  

يف كيفـية عرض االنبعاثات وعملية اإلزالة اليت يشملها حالياً قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام               ، ٢٠٠٦
األراضي واحلراجة وقطاع الزراعة يف اجملاميع الوطنية؛ واملسائل املتعلقة بقوائم اجلرد املرتبطة حبرق الكتلة احليوية               

إلبالغ مبوجب االتفاقية؛ واآلثار املترتبة باإلبالغ على حتول امليثان وأول          واالضـطرابات الطبيعية حبيث اتصاهلا با     

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كلّ من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )١٣(

 .FCCC/SBSTA/2005/L.19اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٤(
 .د-م أ/١٤، املقرر FCCC/CP/2005/4/Add.2 انظر الوثيقة لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، )١٥(
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أكسيد الكربون واملركبات العضوية املتطايرة غري امليثان الصادرة باالقتران مع التغريات يف خمزون الكربون إىل ثاين 
 .أكسيد الكربون يف اجلو

 عند التبليغ عن تقديرات جمموع االنبعاثات وعملية         إىل األمانة أن تذكر بوضوح،     الفرعية اهليئةوطلبت   -٤٣
اإلزالة الوطنية اخلاص باألطراف، أن املعروض من اجملاميع الوطنية غري شاملة لالنبعاثات وعمليات اإلزالة النامجة               
عـن قطـاع استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة يستبعد االنبعاثات وعمليات اإلزالة املقترحة               

لتغريات يف خمزون الكربون وغري ذلك من مصادر االنبعاث اليت يشملها قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام با
 .األراضي واحلراجة

  االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٥البند (

 املداوالت -١

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف           نظـرت اهليئة الفرع    -٤٤
وأدىل ببيانات  . ديسمرب/ كانون األول  ٦نوفمرب، ويف جلستها الرابعة واخلامسة املعقودتني يف        / تشـرين الثاين   ٢٨

 .)١٦(يها طرفاً، مبن فيهم طرف تكلم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء ف٢٤ممثلو 

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية                  -٤٥
وقدم السيد رومريو، يف اجللستني الرابعة ). سويسرا(دعـا إىل عقدهـا الرئـيس مبساعدة السيد جوزيه رومريو            

 .واخلامسة تقريراً عن هذه املشاورات

 )١٧(دت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها اخلامسة، االستنتاجات      وحبثـت واعتم   -٤٦
 . اليت اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

مل تنه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية نظرها يف القضايا املدرجة حتت هذا البند الفرعي من                 -٤٧
 ).٢٠٠٦مايو /أيار(ظرها يف هذه القضايا يف دورهتا الرابعة والعشرين واتفقت على مواصلة ن. جدول األعمال

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كلّ من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )١٦(
 .FCCC/SBSTA/2005/L.28اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٧(
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  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو-سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات          -ألف 
ت إزالتها بواسطة   انبعاثات غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليا     
 ٣ من املادة    ٤ و ٣املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني        

 بروتوكول كيوتو من
 ) من جدول األعمال)أ(٦البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة،                -٤٨
وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، . ديسمرب، على التوايل/ كانون األول٦نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٩ املعقودتني يف 

 .)١٨(مبن فيهم طرف حتدث باسم اجلماعة االقتصادية والدول األعضاء فيها

 يشترك واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق لالتصال               -٤٩
وقدم السيد باركيورنك، يف    ). الربازيل(والسيد نيوتن باكيورنك    ) النرويج(يف رئاسـته السيد أودون روسالند       

 . اجللسة الرابعة، تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

  اليت )١٩(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستناجات           -٥٠
 .اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف االقتراحات اليت تتناول املعايري املتعلقة حباالت               -٥١
الـتخلف عـن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات انبعاثات غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها                

 من بروتوكول كيوتو، الواردة يف      ٣ من املادة    ٤ و ٣عن األنشطة احملددة يف الفقرتني      بواسطة املصارف، الناشئة    
 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2005/MISC.13الوثيقة 

 واتفقـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العملـية والتكنولوجية على التوصية مبشروع مقرر حول هذه املسألة                   -٥٢
)FCCC/SBSTA/2005/L.18/Add.1 (ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته األوىلكي يعتمده مؤمت)٢٠(. 

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كلّ من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )١٨(

 .FCCC/SBSTA/2005/L.18اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٩(
 .١-م أ إ/١٨ملقرر ، اFCCC/KP/CMP/2005/6/Add.3 لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الوثيقة )٢٠(
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اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار             �باء 
 مـن أجـل حتقـيق أهـداف االتفاقيات       ١٠-م أ /١٢إلـيها يف املقـرر      

 والربوتوكوالت البيئية األخرى
 )من جدول األعمال) ب(٦البند (

 املداوالت -١

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني                -٥٣
وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف مبن فيهم طرف        . ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ٦نوفمرب و / تشرين الثاين  ٢٩يف  

 .، ومتحدث باسم جمموعة بلدان أمريكا الوسطى)٢١(دية والدول األعضاء فيهاحتدث باسم اجلماعة االقتصا

واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال يرأسه السيد              -٥٤
 .ت اليت أجراها فريق االتصالويف اجللسة الرابعة، قدم السيد بورستنغ تقريراً عن املشاورا). النرويج(جورج بورستنغ 

اليت  )٢٢(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجات -٥٥
 .اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

ردة يف  أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملسامهات املقدمة من األطراف والوا            -٥٦
اخليارات املتعلقة باآلثار   " وبورقة املعلومات اليت أعدهتا األمانة بشأن        FCCC/SBSTA/2005/MISC.10الوثـيقة   

 تسعى للحصول على وحدات خفض      ٢٢ -املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلورفلوروكربون        
باالستناد إىل  ) FCCC/SBSTA/2005/INF.8 (٢٣ -انـبعاثات معتمدة من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون        

 .املعلومات املقدمة من األطراف وإىل مسامهة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

وقـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               -٥٧
اعتماد مشروع مقرر بشأن اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل ب

 تسعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة من تدمري          ٢٢ -ملركـبات اهلـيدروكلوروفلوروكربون     
 . )٢٣()FCCC/SBSTA/2005/L.27/Add.1 (٢٣ -مركبات اهليدروفلوروكربون 

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كلّ من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )٢١(

 .FCCC/SBSTA/2005/L.27اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٢(
 .١-م أ إ/٨، املقرر FCCC/KP/CMP/2005/6/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الوثيقة  )٢٣(
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ملعامالت تقرير اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل ا       -سابعاً 
 الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف  -٥٨
ثل طرف واحد حتدث باسم اجلماعة وأدىل ببيان مم. ديسمرب على التوايل/ كانون األول٦نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٩

 . )٢٤(االقتصادية والدول األعضاء فيها

واتفقـت اهليـئة الفرعية، يف جلستها الثانية، أن تنظر يف هذا البند يف إطار فريق لالتصال يرأسه السيد                    -٥٩
 . صالوقام السيد ورد، يف اجللسة الرابعة، بتقدمي تقرير عن مشاورات فريق االت). نيوزيلندا(موري ورد 

اليت  )٢٥(وحبثـت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، املشاورات   -٦٠
 .اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية علماً بالتقرير السنوي الذي أعدته اجلهة اليت تتوىل               -٦١
ورحبت بالتقرير املرحلي عن تطوير     ) FCCC/KP/CMP/2005/5 (٢٠٠٥مالت الدويل لعام    إدارة سـجل املعا   

 .سجل املعامالت الدويل

ووافقـت اهليئة الفرعية على التوصية مبشروع مقرر بشأن اإلرشادات املتصلة بنظم السجالت يف إطار                -٦٢
، لكي يعتمده مؤمتر األطراف   )FCCC/SBSTA/2005/L.20/Add.1( من بروتوكول كيوتو     ٧ من املادة    ٤الفقرة  

 .)٢٦(العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كلّ من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )٢٤(

 .FCCC/SBSTA/2005/L.20اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٥(
 .١-م أ إ/١٢، املقرر FCCC/KP/CMP/2005/6/Add.2لالطالع على النص بصيغته املعتمدة انظر الوثيقة  )٢٦(
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها�ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند (

املسائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني         -ألف 
 االتفاقية  من ٤ من املادة ٥تنفيذ الفقرة 
 )من جدول األعمال) أ (٨البند (

 املداوالت  -١

نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة                 -٦٣
 .ثننيوأدىل ببيانات ممثال طرفني ا. ديسمرب، على التوايل/ كانون األول٦نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٩املعقودتني يف 

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق لالتصال يشترك                  -٦٤
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد فولر تقريراً عن ). بليز(والسيد كارلوس فولر ) أملانيا(يف رئاسته السيد هولغر ليبتاو 

 .املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 اليت  )٢٧(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العملية التكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجات           -٦٥
 . اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

رّحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقرير األمانة عن احللقة الدراسية املتعلقة بتطوير               -٦٦
يونيه / حزيران ١٦ إىل   ١٤ا من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ، اليت ُعقدت يف الفترة من             التكنولوجـيات ونقـله   

وأعربت عن تقديرها للدعم الذي قدمته      . (FCCC/SBSTA/2005/8) يف توبـاغو، بترينـيداد وتوباغو        ٢٠٠٥
 .حكومة ترينيداد وتوباغو باستضافتها احللقة

مفاهيم : اسية قد شكّلت حمفالً مفيداً لتوسيع نطاق فهم ما يلي         وسـلّمت اهليـئة الفرعـية بأن احللقة الدر         -٦٧
تكنولوجيات التكيف، واحلاجات إليها، وحتديدها، وتقييمها؛ وتبادل الدروس املستخلصة؛ وحتديد اجملاالت الواعدة يف             

 .لية أهم درسوسلّمت أيضاً بأن من بني الدروس الوثيقة باملوضوع املستخلصة متثل املعرفة احمل. األعمال املقبلة

وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً بتقرير األمانة األويل عن املشروع الريادي إلقامة شبكة بني مركز تنسيق                 -٦٨
 ومراكز معلومات التكنولوجيا الوطنية واإلقليمية      (TT:CLEAR)معلومـات التكنولوجـيا الـتابع لالتفاقـية         

(FCCC/SBSTA/2005/INF.9) .  املفيدة اليت ميكن أن يقدمها هذا النشاط يف سبيل إقامة  وسلّمت أيضاً باملسامهة 
شـبكة بني مراكز معلومات التكنولوجيا، ومتكني األطراف من الوصول إىل معلومات التكنولوجيا ذات الصلة،               

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2005/L.24اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٧(
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وشّجعت على توسيع نطاق املشاركة من خالل البحث عن املزيد من الشركاء من البلدان املتقدمة والبلدان النامية 
 . املنظمات الدوليةومن

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمته األمانة عن نتائج حلقة العمل املعنية باخليارات  -٦٩
 تشرين  ٢١ و ٢٠املبـتكرة لـتمويل نـتائج تقييمات احلاجات إىل التكنولوجيا، هذه احللقة اليت عقدت يومي                

ّحبت باملشاركة النشطة من ِقبل القطاع اخلاص يف حلقة العمل، وبّينت  ور.  يف بون، بأملانيا   ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
أهنا تتطلع إىل تلقي التقرير الكامل عنها، علماً بأن األمانة تعّد حالياً الورقة التقنية عن اخليارات املبتكرة لتمويل                  

 ).٢٠٠٦مايو /رأيا(تطوير التكنولوجيات ونقلها كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الرابعة والعشرين 

والحظـت اهليـئة الفرعية مع التقدير ما قدمته حكومات كندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية،                -٧٠
واجلماعة األوروبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومبادرة التكنولوجيات املناخية، 

 .الع باألنشطة املذكورة يف الفقرات أعالهوالقطاع اخلاص، من مساعدة يف االضط

وتتطلع اهليئة الفرعية إىل تلقي الورقة التقنية اليت تعدها األمانة حالياً بالتشاور مع فريق اخلرباء واملعنونة                 -٧١
آنفة ، وتستند هذه الورقة إىل نتائج احللقة الدراسية         "تطبيق التكنولوجيات السليمة بيئياً للتكيف مع تغيُّر املناخ       "

الذكر اليت ُعقدت يف ترينيداد وتوباغو، وسوف تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين هبدف البت يف 
 .دليل تكنولوجيات التكيف تعزيزاً لتوسيع نطاق نشر املعلومات عن هذه التكنولوجيات/إعداد جمموعة

ادرات املتصلة بالتكنولوجيا جيري االضطالع هبا حالياً       وسلّمت اهليئة الفرعية بأن عدداً من األنشطة واملب        -٧٢
 .يف حمافل أخرى، كما سلّمت بوجوب أن تدرك األطراف اجملاالت ذات االهتمام املشترك

وطلبت اهليئة إىل األمانة القيام، رهناً بتوفر املوارد، ببذل مزيد من جهود االتصال اخلارجي لتحسني فهم     -٧٣
 . أعاله٦٨ أنشطة إقامة الشبكة املذكورة يف الفقرة األطراف لتطبيق واستخدام

ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة على تقدمي الدعم إىل األمانة إىل أن تفعل ذلك يف سبيل االضطالع  -٧٤
 . أعاله٧٣باألنشطة املذكورة يف الفقرة 

(FCCC/SBSTA/2005/L.24/Add.1)وأوصـت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر يف هذا املوضوع           -٧٥
 كي  )٢٨(

 .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

                                                      

 .١١-م أ/٦ املقرر FCCC/CP/2005/4/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٢٨(
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 ٢٠٠٦ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام �باء 
 )من جدول األعمال) ب(٨البند (

ة املعقودتني  نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابع              -٧٦
وأدىل ببيانات ممثلو عشرة أطراف، مبن فيهم طرف . ديسمرب، على التوايل/ كانون األول٦نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٩يف 

 .)٢٩( والصني وطرف حتدث باسم اجلماعة االقتصادية والدول األعضاء فيها٧٧تكلم باسم جمموعة ال  

لى النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال يشترك يف واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، ع -٧٧
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد فولر تقريراً عن        ). بليز(والسيد كارلوس فولر    ) أملانيا(رئاسته السيد هولكر ليبتاو     

 .املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 اليت )٣٠(نولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجاتوحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك -٧٨
 .اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

رحبـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية  والتكنولوجـية بـتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                     -٧٩
(FCCC/SBSTA/2005/INF.10)        يف مرفق الوثيقة املذكورة    الوارد   ٢٠٠٦، واعتمدت برنامج العمل املقترح للفريق لعام .

، نائب  )بلجيكا(، رئيس الفريق، والسيد برنار مازينيه       )ترينيداد وتوباغو (وأعربت عن تقديرها للسيد كيشان كومارسينغ       
 .٢٠٠٥رئيس الفريق، ملسامهتهما القيِّمة يف توجيه خطى الفريق السديدة يف تنفيذ برنامج عمله لعام 

رئيساً، والسيد تشاو كوك كي     ) بلجيكا(ضاً بانتخاب السيد برنار مازينيه      ورّحبـت اهليـئة الفرعية أي      -٨٠
، كما رحبت باخلرباء املرشحني من قبل األطراف للعمل يف الفريق يف عام ٢٠٠٦نائبا لرئيس الفريق لعام ) ماليزيا(

 ).انظر املرفق الثاين (٢٠٠٦

ة من حكومات كندا، والنرويج، والواليات املتحدة       والحظـت اهليـئة الفرعية مع التقدير إىل املساعدة املقدم          -٨١
األمريكية، ومن اجلماعة األوروبية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومبادرة التكنولوجيات              

وشّجعت . ٢٠٠٥املناخـية، والقطاع اخلاص، وهي املساعدة اليت سامهت يف النجاح يف تنفيذ برنامج عمل الفريق لعام                 
 .٢٠٠٦األطراف، واملنظمات الدولية املعنية، والقطاع اخلاص على دعم الفريق يف تنفيذ برنامج عمله لعام 

وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، يف النطاق الذي تسمح به املوارد، بعقد دورة عمل خاصة للفريق يف     -٨٢
 ٥تنفيذ الفقرة    شأن تعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفّعالة لتحسني        لتمكينه من بلورة توصياته ب     ٢٠٠٦أوائـل عام    

 ).٢٠٠٦مايو /أيار( من االتفاقية، كي تنظر اهليئة الفرعية يف هذه التوصيات يف دورهتا الرابعة والعشرين ٤من املادة 

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كلّ من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )٢٩(
 .FCCC/SBSTA/2005/L.23اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٠(
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على النحو املشار   ( جانبياً   وطلبت اهليئة الفرعية كذلك إىل الفريق أن ينظم، مبساعدة من األمانة، نشاطاً            -٨٣
بشأن قضايا حتوم حول نقل التكنولوجيات اليت ميلكها القطاع العام          ) ٢٠٠٦إلـيه يف برنامج عمل الفريق لعام        

وتلـك الـيت تـندرج يف اجملـال العام، مبا يف ذلك دور احلكومات يف تيسري الوصول، قدر اإلمكان، إىل هذه                      
وطلبت . نامية األطراف والبلدان األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية        التكنولوجـيات ونقلها إىل البلدان ال     

أيضاً إىل الفريق أن ينظر يف اخلطوة القادمة املناسبة يف هذه املسألة، على أن يضع يف اعتباره املناقشة اليت جتري يف      
ر فيه يف دورهتا اخلامسة والعشرين      إطـار النشـاط اجلانيب، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية كي تنظ              

 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(

  البحوث واملراقبة املنهجية�تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

 املداوالت -١

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف  -٨٤
وأدىل ببيانات ممثلو تسعة أطراف مبن فيهم طرف . ديسمرب، على التوايل/ كانون األول٦نوفمرب و/ين تشرين الثا٢٩

 .)٣١(حتدث باسم اجلماعة االقتصادية والدول األعضاء فيها

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال اشترك يف رئاسته     -٨٥
ويف اجللسة الرابعة قدم السيد روزنر تقريراً عن        ). أوغندا(والسيد فيلب غواجي    ) أملانيا(فان روزنر   السـيد ستي  

 . املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

اليت  )٣٢(حبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجات           -٨٦
 .اقترحها الرئيس

 نتاجاتاالست -٢

أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مبا قدمته األطراف من مسامهات بشأن التقرير عن                 -٨٧
الـتقدم احملرز يف اجتاه تنفيذ النظام األويل ملراقبة املناخ يف احمليطات، والتقرير النهائي بشأن حتليل مسائل تبادل البيانات يف                 

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.15يدرولوجية العاملية، وترد املسامهات كما يرد التقرير يف الوثيقتني          الشبكات املناخية واهل  
 .Add.1و

ورحبت اهليئة الفرعية مع التقدير بالتقرير الوارد من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ بشأن التقدم احملرز                 -٨٨
، الوارد فـي   فاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      خطـة تنفـيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ لدعم ات         يف  

                                                      

 .ا وكرواتيا فيهمن بلغاريا ورومانيباشتراك كلّ قدم هذا البيان  )٣١(
 .FCCC/SBSTA/2005/L.17اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٢(
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؛ والتقرير املقدم من اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض عن إعداد استجابة            FCCC/SBSTA/2005/MISC.14الوثيقة  
لنظام العاملي  منسقة من وكاالت الفضاء املشاركة يف عمليات املراقبة العاملية لالحتياجات املعرب عنها يف خطة تنفيذ ا               

؛ والتقرير املرحلي عن وضع إطار إلعداد       FCCC/SBSTA/2005/MISC.17/Rev.1ملراقـبة املناخ، الوارد يف الوثيقة       
الذي أعدته أمانة   املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص ُنظم املراقبة األرضية للمناخ،              

 .FCCC/SBSTA/2005/MISC.16 والوارد يف الوثيقة  األرضيةالعاملي للمراقبةالنظام 

. والحظت اهليئة الفرعية أنه يوجد اآلن أساس ممتاز ميكن أن يرتكز عليه حتسني النظم العاملية ملراقبة املناخ -٨٩
 .دراتوحثت األطراف على مواصلة تنفيذ خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، مبا يف ذلك عناصر بناء الق

وحثت اهليئة الفرعية األطراف اليت مل تعني بعد منسقني وطنيني للنظام العاملي وجهات وصل وطنية هلذا                 -٩٠
 .النظام على أن تفعل ذلك

 ومفادها أن   FCCC/SBSTA/2005/MISC.14ورحبـت اهليـئة الفرعية باملعلومات الواردة يف الوثيقة           -٩١
 النظام العاملي ملراقبة املناخ تكاد تكون كلها قد سلمت بصفة رمسية أو غري الوكاالت الدولية احملددة يف خطة تنفيذ

أو حتسني /رمسية بأدوارها يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، وصارت كل منها تشارك بنشاط يف إعداد و            
 خلطة تنفيذ النظام العاملي وهذا االلتزام بالعمل يشكل درجة عالية من توافق اآلراء والدعم الدوليني. خطط عملها
 .ملراقبة املناخ

ورحبـت اهليـئة الفرعية وقبلت بالعرض املقدم من اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، باسم األطراف               -٩٢
املؤيـدة لوكـاالت الفضـاء املشـاركة يف عمليات املراقبة العاملية، بتقدمي تقرير مفصل عن االستجابة املنسقة                  

نها يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ أثناء الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية              لالحتياجات املعرب ع  
 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(

إلعداد  من أجل وضع إطار العاملي للمراقبة األرضيةورحبت اهليئة الفرعية باجلهود اليت بذلتها أمانة النظام  -٩٣
 وشجعت بادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص ُنظم املراقبة األرضية للمناخ،   املـواد اإلرشـادية واملعايري وامل     

كما طلبت إىل أمانة النظام العاملي للمراقبة األرضية أن تقيم          . النظام العاملي للمراقبة األرضية على مواصلة أعماله      
ودعت اهليئة الفرعية أمانة النظام     . رضياجملال األ حالـة إعداد املعايري لكل متغري من متغريات املناخ األساسية يف            

العـاملي للمراقـبة األرضية إىل تقدمي تقرير عما حترزه من تقدم إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين                   
 ).٢٠٠٧مايو /أيار(

هتا الثالثني  أن تقدم تقريراً شامالً يف دورالنظام العاملي ملراقبة املناخ  وطلبـت اهليـئة الفرعـية إىل أمانة          -٩٤
بشأن التقدم يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، باإلضافة إىل التقرير العادي الذي       ) ٢٠٠٩يونيه  /حزيران(

 .١٠-م أ/٥طلبه مؤمتر األطراف يف املقرر 

لى  سيعتمد اعتمادا كبريا على احلصول ع      ٩٤والحظـت اهليئة الفرعية أن التقرير املشار إليه يف الفقرة            -٩٥
ولذلك، تدعو اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل         . املعلومـات يف الوقت املناسب عن أنشطة التنفيذ الوطنية        

 . معلومات إضافية عن أنشطة التنفيذ الوطنية املتعلقة بتنفيذ اخلطة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥األمانة يف موعد غايته 
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، ودعت النظام العاملي ملراقبة الفريق املخصص ملراقبة األرضاليت يبذهلا ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود املتواصلة  -٩٦
املـناخ والفريق املخصص ملراقبة األرض إىل أن يستمرا يف التنسيق الوثيق بشأن تنفيذ خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة                   

جعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة     وش.  املمتدة لعشر سنوات   شبكة النظم العاملية ملراقبة األرض    املناخ، وخطة تنفيذ    
 .يف املرفق األول باالتفاقية إىل تيسري مشاركة األطراف من البلدان النامية يف أنشطة التنفيذ مىت أمكن

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         "ووافقـت اهليئة الفرعية على تنقيح        -٩٧
بغية إظهار أولويات خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ          )٣٣("ن الُنظم العاملية ملراقبة املناخ     ع املـتعلقة باإلبالغ  

منوذج والحظت األطراف أيضا احلاجة إىل تنقيح       . وإدراج تقـدمي التقارير بشأن املتغريات األساسية لتغري املناخ        
. على النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرينواتفقت اهليئة الفرعية . )٣٤( األكثر مشوالًاإلبالغ التكميلي

 مقترحا بشأن   ٢٠٠٦سبتمرب  / إىل أن تقدم إىل اهليئة الفرعية حبلول أيلول        النظام العاملي ملراقبة املناخ   ودعت أمانة   
 .سبل ووسائل تلبية هذه االحتياجات

وطلبت اهليئة  .  تلبية احتياجات االتفاقية   وأشـارت اهليـئة الفرعية إىل أمهية مراقبة احمليطات لإلسهام يف           -٩٨
الفرعية إىل األطراف القادرة على ذلك أن تليب احلاجة إىل تقدمي دعم متواصل ودائم وحمسن لتنفيذ النظام العاملي                  

وأشارت بصفة خاصة إىل احلاجة إىل تقدمي دعم دائم لتشغيل النظام، واحلاجة إىل مجع              . ملراقبة املناخ يف احمليطات   
 . بيانات وبيانات وصفية عن البحاروحفظ

والحظت . وأعادت اهليئة الفرعية التأكيد على أن تبادل البيانات مسألة أساسية لتلبية احتياجات االتفاقية -٩٩
حتليل مـع القلق استمرار العديد من املشاكل املتعلقة بتبادل البيانات، كما أُشري إىل ذلك يف التقرير النهائي عن                   

وحثت اهليئة الفرعية األطراف على تنفيذ      . )٣٥(لبيانات يف الشبكات املناخية واهليدرولوجية العاملية     مسائل تبادل ا  
 .خيارات العالج املمكنة احملددة يف ذلك التقرير

وحثـت اهليئة الفرعية األطراف ودعت املنظمات احلكومية الدولية واهليئات الدولية املعنية مثل املنظمة               -١٠٠
، إىل أن تقدم دعما نشطا ملراكز البيانات الدولية فيما تبذله من            اجمللس الدويل للعلوم   اجلوية، و  العاملـية لألرصاد  

 .جهود للحصول على تصريح من البلدان باإلفراج عن البيانات وإنقاذ سجالت املناخ التارخيية

ودعت أمانة . ٢٠٠٦عام وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن برنامج حلقات العمل اإلقليمية سينتهي يف أوائل  -١٠١
الـنظام العاملي ملراقبة املناخ إىل أن تقدم بالتعاون مع اللجنة االستشارية حللقات العمل اإلقليمية تقريرا عن نتائج      

 .الربنامج يف دورهتا اخلامسة والعشرين

                                                      

)٣٣( FCCC/CP/1999/7الفصل الثالث ،. 
)٣٤( FCCC/SBSTA/2000/14 وميكن االطالع على منوذج اإلبالغ التكميلي يف املوقع التايل٥٩، الفقرة ، :

<http://www.wmo.ch/web/gcos/Supp-Guidance-2000.pdf>. 

 : على املوقع التايلGCOS-96 (WMO/TD No.1255)متاح بوصفه الوثيقة  )٣٥(
<http://www.wmo.int/web/gcos/gcoshome.html>. 
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 وحتليل البيانات،   وأعادت اهليئة الفرعية التأكيد على احلاجة إىل تعزيز القدرات يف ميدان مراقبة املناخ،             -١٠٢
الفريق املخصص كما أعادت التأكيد على أمهية بناء القدرات واحلاجة املتواصلة إليها، عن طريق . وإدارة البيانات
، واألنشطة اإلقليمية، لتمكني البلدان النامية من تطبيق        التعاون يف النظام العاملي ملراقبة املناخ     ، وآلية   ملراقبة األرض 

 .جل أمور منها تقييم التأثري واإلعداد للتكيفمراقبة املناخ من أ

  التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة�عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

  بند يف جدول األعمال معلّق�ألف 
 )معلقاًمن جدول األعمال ) أ(١٠أُبقي البند (

 لتابعة لألمم املتحدة التعاون مع االتفاقيات األخرى واملنظمات العلمية واهليئات ا�باء 
 )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة                 -١٠٣
وأدىل ببيانات  . ديسمرب/ كانون األول  ٦نوفمرب ويف جلستها الرابعة املعقودة يف       / تشرين الثاين  ٢٩املعقودتـني يف    

ومتحدث بالنيابة عن . )٣٦(ممثلو عشرة أطراف مبن فيهم ممثل حتدث باسم اجلماعة االقتصادية والدول األعضاء فيها
وألقيت بيانات أيضاً أدىل هبا ممثلو .  والصني٧٧حتالف البلدان اجلزرية الصغرية هو متحدث بالنيابة عن جمموعة ال  

، والفريق احلكومي )؛ يشار إليها أدناه بأهنا اتفاقية رامسار١٩٧١رامسار، إيران (االتفاقية بشأن األراضي الرطبة 
ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات  ) الفاو(الـدويل املعين بتغري املناخ، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة           

 . وأمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الثانية، إىل الرئيس، أن يقوم بالتعاون            وطلبت اهليئة الفرع   -١٠٤
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة على النظر يف         . مـع األمانة، بصياغة استنتاجات تتعلق هبذا البند الفرعي        

ناخ عن امتصاص ثاين أكسيد الكربون      بالتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل       املسـائل املتصـلة     
يف إطار فريق لالتصال    ) يشار إليه أدناه بوصفه التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ            (وختزينه

وقدم السيد ). اجلماعة االقتصادية(والسيد توماس فريهيي ) غانا( بونسو -يشترك يف رئاسته السيد وليم أغي منغ 
 . اجللسة الرابعة تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصالفريهيي يف 

 اليت )٣٧(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجات -١٠٥
 .قدمها الرئيس

                                                      

 .من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيهباشتراك كلّ قدم هذا البيان  )٣٦(

 .FCCC/SBSTA/2005/L.26اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٧(
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 االستنتاجات -٢

بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة عن نتائج نظر أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً        -١٠٦
فـريق االتصـال املشترك يف ورقة العمل املتعلقة بتعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث وهي الورقة الواردة يف                    

 دورهتا  وأشارت اهليئة الفرعية إىل أنه متشياً مع استنتاجاهتا املتوصل إليها يف          . FCCC/SBSTA/2004/INF.19الوثـيقة   
، آراءها بشأن ورقة    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣احلاديـة والعشـرين، ُتدعـى األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول              

اخليارات وبشأن نظر فريق االتصال املشترك فيها، وطلبت إىل األمانة أن جتمِّع تلك اآلراء يف وثيقة متنوعات كيما تنظر 
وأحاطت هذه اهليئة   ). ٢٠٠٦ مايو/أيار(ة والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين       فيها اهليئة الفرعية للمشورة العملي    

 ).١٩٧١رامسار، إيران، (الفرعية أيضاً بتقرير شفوي قدمه ممثل أمانة اتفاقية األراضي الرطبة 

ملقدم من ممثل   وأحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مع التقدير بالتقرير الشفوي ا             -١٠٧
بالتقرير الرابع هلذا الفريق عن املبادئ التوجيهية اليت        الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن التطورات املتعلقة          

وأحاطت علماً أيضاً بالبيانات    .  وبالتقارير واألنشطة األخرى   وضـعها إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة       
، وحمفل األمم املتحدة املعين بالغابات، وأمانة       )الفاو(ة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      املـدىل هبـا باسـم مـنظم       

 .االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث عن أنشطتها فيما يتصل باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري     ر الرابع ل   بالتقري اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    ورحبت   -١٠٨
وأعربت عن امتناهنا ) املشار إليه فيما يلي باسم التقرير اخلاص( بشأن امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه املناخ

 .للفريق احلكومي الدويل على إعداد هذا التقرير

لتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل يقدم تقييماً        أن ا  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    والحظـت    -١٠٩
 .شامالً للجوانب العملية والتقنية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية لعملية امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه

 خيار بأن امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه هو اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةوسلّمت  -١١٠
مطـروح، ضمن خيارات التخفيف من املناخ، من أجل تثبيت تركُّزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي، والحظت أن                  
الـنظم الكاملة المتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه متر مبراحل شىت من التطوير متتد من البحث والتطوير إىل مرحلة                   

طراف والقطاع اخلاص وجهات التطوير احملتملة األخرى على دعم         وشجعت اهليئة الفرعية األ   . النضـج الصاحلة للتسويق   
 .امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينهالتعجيل بالبحث والتطوير والنشر خبصوص تكنولوجيات 

 بأمهية نشر النتائج املتوصل إليها يف التقرير اخلاص         اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وسلّمت   -١١١
 االقتصادية للتخفيف، -عمـال اجلارية، مبا يف ذلك األعمال املتعلقة باجلوانب التقنية واالجتماعية  يف سـياق األ   

 .وتطوير التكنولوجيات، والتعليم، والتدريب، والتوعية العامة

  إىل األمانة، رهناً بتوافر املوارد، أن تنظم، يف ظل         اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وطلبـت    -١١٢
 وذلك يف امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينهتوجيه من رئاسة هذه اهليئة الفرعية، حلقة عمل أثناء الدورة عن     

امتصاص ثاين أكسيد ويتمثل اهلدف من حلقة العمل يف زيادة فهم عملية . لهيئة الفرعيةالدورة الرابعة والعشرين ل
وُينتظر أن .  اخلاص وعن طريق اخلربات والدروس املستفادة عن طريق إجراء استعراض عام للتقريرالكربون وختزينه
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الفريق احلكومي   اليت سيضعها    ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية القادمة لعام     تتناول حلقة العمل األحكام ذات الصلة من        
ع الريادية  ، ومشاريع البيان العملي واملشاري     إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      الـدويل املعين بتغري املناخ    

وستعتمد حلقة العمل على آراء األطراف واخلربة       . وبناء القدرات فيما يتعلق بتطوير هذه التكنولوجيا واستعماهلا       
اهليئة الفرعية  وقد طلبت   . الفنـية ذات الصـلة لدى األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األخرى           

داد تقرير عن حلقة العمل املذكورة آنفاً لكي تنظر اهليئة الفرعية فيه  إىل رئاستها إعللمشورة العلمية والتكنولوجية
وطلبت وضع هذا التقرير والعروض املتعلقة حبلقة       ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (يف دورهتـا اخلامسة والعشرين      

 .د حلقة العملالعمل على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف أقرب وقت ممكن بعد انعقا

 علماً بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة عن        اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     وأحاطـت    -١١٣
الغالف اجلوي،  /اجملموعة املواضيعية اليت تتألف من الطاقة من أجل التنمية املستدامة، وتغري املناخ، وتلوث اهلواء             

وطلبت . لنظر فيها يف الدورة الرابعة عشرة للجنة األمم املتحدة للتنمية املستدامةوالتنمية الصناعية واليت من املقرر ا
 إىل األمانة أن تقدم التقرير عن نتائج هذه الدورة الرابعة عشرة املتعلق اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 .هبذه القضايا إليها يف دورهتا الرابعة والعشرين

 خرى مسائل أ�حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

  التقارير املرحلية�ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١١البند (

 املداوالت -١

 ٢٩نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                -١١٤
 FCCC/SBSTA/2005/6وقد ُعِرضت على اهليئة الفرعية الوثائق       . رب، على التوايل  ديسم/ كانون األول  ٦نوفمرب و /تشرين الثاين 

ــيانات . FCCC/SBSTA/2005/MISC.8، وFCCC/SBSTA/2005/INF.6 وFCCC/SBSTA/2005/9 وCorr.1-2و وأدىل بب
دت األمانة التقارير املرحلية    وق. )٣٨(ممـثال طرفني اثنني مبن فيهما ممثل حتدث نيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها              

 :التايل ذكرها

 ١تقرير عن حلقة العمل بشأن النظم الوطنية إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة مبوجب الفقرة                )أ( 
  من بروتوكول كيوتو٥من املادة 

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة              )ب( 
  املرفق األول لالتفاقيةيف

                                                      

 .قدم هذا البيان باشتراك كلّ من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيه )٣٨(
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التقرير عن مناقشة املائدة املستديرة املتعلقة بتجارب األطراف املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ               )ج( 
 السياسات والتدابري

 .اجلوانب العلمية واملنهجية للمقترح املقدم من الربازيل )د( 

 يف جلستها الثالثة، إىل الرئيس أن يقوم، مبساعدة         وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،      -١١٥
 .من األمانة، بصياغة استنتاجات تتعلق هبذا البند الفرعي

 اليت )٣٩(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجات -١١٦
 .اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

 ائدة املستديرة املتعلقة بتجارب األطراف املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ السياسات والتدابريالتقرير عن مناقشة امل

الحظـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير قيام األمانة بتنظيم املائدة املستديرة         -١١٧
مايو / أيار ٢٤ياسات والتدابري، اليت عقدت يف      املـتعلقة بتجارب األطراف املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ الس          

 يف بـون بأملانـيا، وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها ملا بذله املتحدثون واملشاركون يف مناقشة املائدة                  ٢٠٠٥
 .املستديرة من جهود جعلتها حدثاً يكلل بالنجاح

 ).FCCC/SBSTA/2005/INF.6(ذا احلدث وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الذي أعدته األمانة عن ه -١١٨

 اجلوانب العلمية واملنهجية للمقترح املقدم من الربازيل

وافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على العودة إىل النظر يف اجلوانب العلمية واملنهجية               -١١٩
 ).٢٠٠٦ مايو/أيار(للمقترح املقدم من الربازيل يف دورهتا الرابعة والعشرين 

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة �باء 
 )من جدول األعمال) ب(١١البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة                 -١٢٠
 طرفاً مبن   ٢٦وأدىل ببيانات ممثلو    . ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ٦رب و نوفم/ تشرين الثاين  ٢٩املعقودتني يف   

 . )٤٠(فيهم طرف حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2005/L.25ت بوصفها الوثيقة اعتمد )٣٩(

 .من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا فيهباشتراك كلّ قدم هذا البيان  )٤٠(
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واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على أن يقوم رئيس اهليئة الفرعية بإجراء مشاورات عن الكيفية  -١٢١
 .ويف اجللسة الرابعة قام الرئيس بتقدمي تقرير عن هذه املشاورات. نظر يف هذا البند الفرعياليت ينبغي هبا ال

 اليت )٤١(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجات -١٢٢
 .اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

لعلمية والتكنولوجية نظرها يف القضايا مبوجب هذا البند الفرعي من جدول مل تنه اهليئة الفرعية للمشورة ا -١٢٣
 ).٢٠٠٦مايو /أيار(واتفقت على أن تواصل نظرها يف هذه القضايا يف دورهتا الرابعة والعشرين . األعمال

  املسائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف�جيم 
 )من جدول األعمال) ج(١١البند (

 .ية مسائل أحاهلا مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةليست هناك أ -١٢٤

املسـائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           �دال 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

 )من جدول األعمال) د(١١البند (

وصفه اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية للمشورة ليست هناك أية مسائل أحاهلا مؤمتر األطراف العامل ب -١٢٥
 .العلمية والتكنولوجية

  أية مسائل أخرى�هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(١١البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة                 -١٢٦
ويف اجللسة الثالثة أبلغت األمانة . ديسمرب، على التوايل/ كانون األول٦نوفمرب و/ين الثاين تشر٢٩املعقودتـني يف   

األطراف بأنه مل ترد منذ تقدمي التقرير التوليفي األخري أية معلومات جديدة بشأن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً                 
 .يف إطار املرحلة التجريبية

العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الثالثة، إىل الرئيس أن يقوم، مبساعدة          وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة      -١٢٧
 .من األمانة، بصياغة استنتاجات بشأن هذا البند الفرعي

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2005/L.22اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤١(
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 اليت )٤٢(وحبثت واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة، االستنتاجات -١٢٨
 .اقترحها الرئيس

 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بأنه مل ترد منذ تقدمي التقرير التوليفي األخري                -١٢٩
 .أية معلومات بشأن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية

 لتقدمي التقارير عن    ١٠-م أ /١٠وذكرت اهليئة الفرعية األطراف بأن املوعد النهائي احملدد وفقاً للمقرر            -١٣٠
 ١األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية واليت سينظر فيها يف إطار التقرير التوليفي السابع هو                  

 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

  التقرير عن أعمال الدورة-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

 كانون  ٦مشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها اخلامسة املعقودة يف         حبثت واعتمدت اهليئة الفرعية لل     -١٣١
ويف اجللسة نفسها، وبناًء على اقتراح من       . )٤٣(ديسمرب، مشروع التقرير عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني       /األول

مال الدورة مبساعدة الرئيس، فوضت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للمقرر استكمال التقرير عن أع
 . من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  اختتام الدورة-ثالث عشر 

قبل أن ختتتم الدورة، شكر الرئيس الوفود ورؤساء أفرقة االتصال ومنسقي املشاورات غري الرمسية على ما  -١٣٢
 .قدموه من مسامهات

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2005/L.21اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٢(
 .FCCC/SBSTA/2005/L.15اعتمد بوصفه الوثيقة  )٤٣(
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 املرفق األول

 رعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةمشروع قائمة إرشادية بأنشطة برنامج عمل اهليئة الف
 عن آثار تغّير املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 
 النشاط اإلجراء الذي ستتخذه اهليئة الفرعية املوضوع ألول مرة

تقييم آثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به،     التشجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات ل       -`١`املوضـوع الفرعي ألف     
 مثل التقييمات السريعة والُنُهج التصاعدية الشاملة، مبا يف ذلك ما ينطبق منها على التنمية املستدامة

 للهيئة  ٢٧الـدورة   
 الفرعية

الدعـوة إىل تقـدمي مسامهات من األوساط ذات          �
ة األمم  الصلة واخلرباء وأفرقة اخلرباء التابعة التفاقي     

 املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

بصورة مستقلة أو   (عمل  ) حلقات(تنظـيم حلقة     �
باالقتران مع االجتماعات األخرى ذات الصلة اليت       

) ُتعقـد يف إطار االتفاقية وغريها من االجتماعات       
شـاركة مـن املختصـني يف هذا اجملال واخلرباء          مب

 واملستخدمني واألطراف

 ورقة توليفية تستند إىل املعلومات      ُتعـد األمانـة    �
املسـتقاة من األنشطة املذكورة أعاله، مبا يف ذلك         
الـنواتج ذات الصـلة اليت تتمخض عنها حلقات         

 ١٠-م أ/١العمل اإلقليمية اليت ُتعقد مبوجب املقرر 

تقاُسم اخلربات والدروس املستفادة يف      -١
اسـتخدام املنهجيات بشأن تقييم آثار    

، والقابلـية للـتأثُّر به      تغـيُّر املـناخ   
والتكـيُّف معه، مبا يف ذلك ألغراض       
التقييم السريع املتكامل للقابلية للتأثُّر     
بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه، وغري ذلك      

 من الُنُهج التصاعدية الشاملة

 للهيئة  ٢٥الـدورة   
 الفرعية

 ُتعد األمانة استبياناً �

طراف الدعـوة إىل تقـدمي معلومات وآراء من األ         �
 واملنظمات

 ُتعد األمانة ورقة توليفية  �

 

حتلـيل السبل والوسائل املتاحة لنشر       -٢
واستخدام املعلومات بشأن املنهجيات،  
مبــا يف ذلــك حتلــيل االحتــياجات 
واإلمكانـية العملـية والسبل املمكنة      
ملتابعة تطوير خالصة اتفاقية تغيُّر املناخ 

 بشأن األساليب واألدوات

للهيئة  ٢٨الـدورة   
 الفرعية

بتوجـيه من رئيس اهليئة الفرعية  تقـوم األمانـة،     �
للمشـورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم اجتماع      

. خـرباء مبشاركة اهليئات واملنظمات ذات الصلة      
وُتعد األمانة ورقة تقنية بالتعاون مع اخلرباء وممثلي        

 املنظمات ذات الصلة

األسـاليب واألدوات املتاحة،    تقيـيم    -٣
االحتـياجات والفجـوات القائمة،     و

واملـنظمات واجلهـات الفاعلة ذات      
الصـلة املعنـية بـتطوير املنهجيات       

 والنماذج واألدوات
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املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 
 النشاط اإلجراء الذي ستتخذه اهليئة الفرعية املوضوع ألول مرة

لرصد واملعلومات ذات الصلة باحلالة الراهنة والسابقة للمناخ وآثاره،          حتسني مجع بيانات ا    -`٢`املوضـوع الفـرعي ألف      
وإدارة هـذه البيانات واملعلومات وتبادهلا والوصول إليها واستخدامها والتشجيع على حتسني عمليات املراقبة، مبا يف ذلك                 

 رصد تغري املناخ

 للهيئة  ٢٧الـدورة   
 الفرعية

قبة املناخ  النظام العاملي ملرا  الطلـب مـن شبكات       �
التركـيز، لـدى تقدمي التقارير إىل اهليئة الفرعية         
للمشـورة العلمـية والتكنولوجية مبوجب املقرر       

، عـلى القضايا املتصلة بتوفري البيانات       ١٠-م أ /٥
واملعلومـات ألغـراض تقييم القابلية للتأثُّر بتغيُّر        

ودعوة أمانة النظام العاملي    . املـناخ والتكيُّف معه   
ـ    ناخ إىل القـيام، بالتعاون مع اللجنة       ملراقـبة امل

االستشارية حللقة العمل اإلقليمية، بتقدمي تقرير عن       
 نتائج الربنامج

تعزيـز تنفـيذ خطـة التنفيذ اخلاصة         -١
النظام العاملي ملراقبة املناخ من حيث      ب

صـلتها بـتوفري البيانات واملعلومات      
ألغـراض تقيـيم القابلية للتأثُّر بتغيُّر       

كيُّف معه، ومعاجلة أوجه    املـناخ والت  
القصـور يف شـبكات املراقـبة على        

 املستويني الوطين واإلقليمي

 للهيئة  ٢٨الـدورة   
 الفرعية

مبشاركة أمانة النظام الطلـب من األمانة أن تقوم،      �
العـاملي ملراقـبة املناخ وأمانة النظام العاملي لُنظُم         
مراقـبة األرض، بتنظـيم نشـاط خاص مبشاركة         

 ة املصلحةاجلهات صاحب

يف هذا الشأن من ِقبل     وة إىل تقدمي مسامهات     عالد �
أمانـة الـنظام العاملي ملراقبة املناخ وأمانة النظام         

 العاملي لُنظُم مراقبة األرض

حتديـد احتـياجات اجلهات صاحبة       -٢
املصـلحة للمراقبة والبيانات املناخية     
ذات الصلة ونشر املنتجات واخلدمات     

مستخدمني، وسبل  املناخـية املالئمة لل   
تطوير نظام دويل شامل وفعال إلدارة      

 البيانات وحفظها

 تشـجيع توفري املعلومات والبيانات عن تغيُّر املناخ املتوقَّع والوصول إىل هذه البيانات              - `٣`املوضـوع الفـرعي ألـف       
 واملعلومات واستخدامها

 للهيئة  ٢٧الـدورة   
 الفرعية

وُتعد . املسائلتلقّي تقارير من األطراف عن هذه        �
 األمانة تقريراً توليفياً هلذه التقارير

حتديـد الفجـوات فيما يتصل بوضع        -١
السيناريوهات املناخية اإلقليمية ودون    

 ذلك احلاجة إىل وضع     اإلقليمية، مبا يف  
الـنماذج املناخـية ومـدى توافرها       
وانطباقها، واخليارات املتاحة لسد تلك  

 الفجوات

 للهيئة  ٢٧الـدورة   
 رعيةالف

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم      
اجـتماع للخـرباء مبشـاركة فريق العمل املعين         
بسيناريوهات تقييم آثار تغيُّر املناخ، التابع للفريق       
احلكومـي الـدويل املعين بتغيُّر املناخ، ومنظمات        

ز وضع النماذج، باإلضافة إىل     دولية أخرى، ومراك  

ر وانطباق  حتلـيل وسائل حتسني توافُ     -٢
مناذج تغيُّر املناخ ذات النوعية العالية،      
وإتاحـة البـيانات لكي يستخدمها      
واضــعو السياســات عــلى مجــيع 

 ستويات امل
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املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 
 النشاط اإلجراء الذي ستتخذه اهليئة الفرعية املوضوع ألول مرة

الوكاالت اإلقليمية والوطنية ذات الصلة اليت تتوفر       
لديهـا اخلربة لعرض آخر التطورات بشأن النواتج        

 اخليارات كي تنظر فيها اهليئة      وحتديـد املناخـية،   
 .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

الدعـوة إىل تقـدمي مسـامهات من فريق اخلرباء           �
ي املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من      االستشـار 

األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
 وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

اخية ملنتشجيع حتليل حدوث الظواهر ا     -٣ ُيحّدد فيما بعد ُيحّدد فيما بعد
وتفسريها والتنبؤ هبا،    الـبالغة الشّدة  

وحتلـيل تأثرياهتـا ومواصـلة تطوير       
 األدوات والُنظُم هلذه األغراض

راً ومستقبالً، والظواهر املناخية بالغة الشّدة  حتسني فهم آثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به حاض      -`٤`املوضوع الفرعي ألف    
 وآثار ذلك على التنمية املستدامة

 للهيئة  ٢٨الـدورة   
 الفرعية

الطلـب مـن األمانة أن تنظِّم، خالل دورة اهليئة           �
 الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، نشاطاً     

خاصـاً مبشاركة اخلرباء، والفريق احلكومي الدويل       
 املناخ، واملنظمات العلمية األخرى ذات    املعين بتغيُّر 

 الصلة

ة إعـالم اهليـئة الفرعية للمشورة العلمي       -١
والتكنولوجية بشأن االستنتاجات العلمية    
احلديـثة املتصلة بالعتبات املمكنة، مبا يف       
ذلـك معلومات عن الظواهر املناخية اليت       

 ميكن أن حتدث بصورة مفاجئة 

ــدورات   ٢٧-٢٥ال
 للهيئة الفرعية

عمل ) حلقات(الطلـب من األمانة أن تنظِّم حلقة         �
مبشاركة املنظمات واملؤسسات العاملة يف جماالت      

أو قطاعات مثل إدارة املناطق الساحلية، واملياه،       /و
والزراعة، والصحة، والطاقة، والُنظُم اإليكولوجية،     

 والُبىن التحتية، وغري ذلك

تبادل املعلومات بشأن األنشطة الرامية      -٢
لتحسـني فهـم خماطـر تغيُّر املناخ،        

 الـبالغة الشّدة،    والظواهـر املناخـية   
والقابلية للتأثُّر، وإبالغ املعلومات يف     
هـذا الشـأن، مبـا يف ذلـك إبالغ          

 املنظمات ذات الصلة

دعـوة األطـراف واخلرباء إىل حتديد املنظمات ذات          � ُيحّدد فيما بعد
 يشمل هذه   الصـلة، مع قيام األمانة بإعداد ونشر دليل       

 املنظمات من أجل إقامة شبكات وشراكات نشطة

تقـوم األمانـة واألطـراف بإعالم املنظمات اليت يتم           �
 واألدوات واملنهجيات،   حتديدها باملعلومات ذات الصلة   

مـع تشـجيعها على إدماج اعتبارات التكيُّف إدماجاً         
 كامالً يف عملها

حتسـني إبـالغ املـنظمات الدولية        -٣
والوطنية والقطاعية وغريها   واإلقليمية  

من املنظمات باملعلومات ذات الصلة،     
عـلى حنو مالئم للمستخِدمني، بشأن      

 خماطر تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به
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 االقتصادية لتغيُّر املناخ، وحتسني - التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية         -`٥`املوضـوع الفـرعي ألف      
  االقتصادية ضمن عمليات تقييم آثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به-ومات االجتماعية إدماج املعل

 للهيئة  ٣٠الـدورة   
 الفرعية

 .دعوة األطراف إىل تقدمي معلومات وآراء يف هذا الشأن �

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
ضع الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية، بو      

اسـتبيان لتقيـيم مـدى توافر املعلومات الالزمة         
ألغراض تقييم القابلية للتأثُّر على مجيع املستويات،       

 .مبا يف ذلك مستوى اجملتمعات احمللية

الدعـوة إىل تقـدمي مسامهة من فريق العمل املعين           �
بسـيناريوهات تقييم آثار تغيُّر املناخ التابع للفريق    

 .يُّر املناخاحلكومي الدويل املعين بتغ

ّد توليفاً للمعلومات اليت          � ِع الطلـب من األمانة أن ُت
 ترد يف هذا الشأن

ــلمعلومات   -١ ــتعراض ل ــراء اس إج
 االقتصـادية الالزمة    -االجتماعـية   

واملـتاحة ألغراض تقييم القدرة على      
والقابلـية للـتأثُّر، ووضع     التكـيُّف   

 اقتصادية،  -سـيناريوهات اجتماعية    
انية الوصول إىل   وكيفـية حتسني إمك   

 هذه املعلومات

 تشجيع استحداث ونشر طرائق وأدوات لتقييم وحتسني التخطيط للتكيُّف، وتدابريه وإجراءاته،            -`١`املوضوع الفرعي باء    
 وإدماجها يف التنمية املستدامة

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
شورة العلمية والتكنولوجية، بإعداد    الفرعـية للم  

 تقرير تقين مبشاركة اخلرباء واملنظمات ذات الصلة

ــيل أدوات التخطــيط للتكــيُّف  -١ حتل
، مبا يف ذلك تقييم     وتدابريه وإجراءاته 

مبا (د خيارات التكيُّف    تكاليف وفوائ 
فـيها تلك الواردة يف خالصة اتفاقية       

 )تغيُّر املناخ بشأن النماذج واألدوات

 مجع وحتليل ونشر املعلومات عن إجراءات وتدابري التكيُّف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك               -`٢`املوضوع الفرعي باء    
 مشاريع التكيُّف، واستراتيجيات التكيُّف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

لـب مـن األمانـة أن ُتجري دراسة جدوى          الط �
بالتشـاور مـع اخلرباء املدعوين واملنظمات ذات        

 .الصلة

دعوة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل تقدمي          �
 مسامهة

حتليل احلاجة واإلمكانية العملية إلنشاء     -١
وصـلة بواسطة الشبكة العاملية لنشر      
املعلومـات عـن الـتجارب احلالية       

ـ  ات احلـاالت اإلفرادية بشأن     ودراس
التخطيط للتكيُّف وتدابريه وإجراءاته،    

 قواعد  عـلى أن تؤخـذ يف االعتبار      
البـيانات ومصادر املعلومات القائمة     
عـلى املسـتويات القطاعية والوطنية      
وغريهـا من قواعد البيانات ومصادر      

 املعلومات ذات الصلة
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 للهيئة  ٣٠الـدورة   
 الفرعية

أن تنظِّم حلقة عمل أو اجتماع      الطلب من األمانة     �
خاص للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
مبشـاركة املختصني واملنظمات ذات الصلة هبدف       
تـزويد األطراف واملنظمات باملعلومات واألدوات      
ذات الصـلة، وتشـجيعها على إدماج اعتبارات        

 التكيُّف يف عملها

توفـري حمفـل لتـبادل املعلومات بني       -٢
ألطـراف واألوسـاط ذات الصلة،      ا

وخباصة األوساط القطاعية واألوساط    
املعنـية بـاحلد مـن خماطر الكوارث        

 وإدارهتا

مسامهات من األطراف واملنظمات،    طلـب تقدمي     � ُيحّدد فيما بعد
 لمعلومات الواردةلوقيام األمانة بتوليف 

املوارد املتاحة لدعم التكيُّف وتذليل     تقييم   -٣
 يود اليت تعترض التنفيذاحلواجز والق

الطلـب مـن األمانة واألطراف حتديد املنظمات         � ُيحّدد فيما بعد
واحملـافل ذات الصـلة، واالتصال هبذه املنظمات        
واحملـافل، وتـزويدها باملعلومات واألدوات ذات       
الصـلة وتشجيعها على إدماج اعتبارات التكيُّف       

 إدماجاً كامالً يف عملها

حملافل األخرى  تشـجيع املـنظمات وا     -٤
ات الصلة على إدراج جتارب التكيُّف  ذ

والـنظر فيها بوصفها عنصراً هاماً من       
 عناصر عملها

 تشـجيع البحوث بشأن خيارات التكيُّف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية العملية            -`٣`املوضـوع الفـرعي بـاء       
ف احملددة واالعتماد على الدروس املستفادة من مشاريع واملمارسـات اخلاصـة بالتكـيُّف، وال سيما معاجلة أولويات التكيُّ          

 واستراتيجيات التكيُّف احلالية

 للهيئة  ٢٤الـدورة   
 الفرعية

 اهليئة الفرعية   لعملاسـتخدام النواتج ذات الصلة       �
االحتياجات لوجية بشأن   وللمشورة العلمية والتكن  
 .للبحوث يف إطار االتفاقية

ية مبشاركة  تنظـيم نشـاط خـاص للهيئة الفرع        �
 .منظمات وهيئات البحوث الدولية ذات الصلة

قـيام األمانـة بإجـراء عملية توليف للمعلومات          �
 الواردة

حتلـيل فـرص وعوامل تعزيز أنشطة        -١
البحث والتطوير بشأن حلول التكيُّف، 
مبـــا يف ذلـــك الـــتأمني ودور 

 التكنولوجيات

 للهيئة  ٢٥الـدورة   
 الفرعية

عين بنقل التكنولوجيا إىل    دعـوة فـريق اخلرباء امل      �
مواصلة عمله بشأن تكنولوجيات التكيُّف وتقدمي      
تقريـر إىل اهليــئة الفرعـية للمشــورة العلمــية   

 .والتكنولوجية

دعوة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل تقدمي          �
معلومـات عـن عملـه، مع أخذ املعارف احمللية          

 ومعارف السكان األصليني يف االعتبار

تشـجيع العمل بشأن خمتلف جوانب       -٢
عملية املتعلقة  التكنولوجيات والدراية ال  

بالتكـيُّف، وكذلـك بشأن الفرص      
املـتاحة لنقـلها، مع مراعاة املعارف       
احمللـية ومعـارف السكان األصليني      
والتجارب فيما يتصل بتنفيذ املشاريع     

 املشتركة
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يما بني األطراف وبني األطراف واملنظمات املختصة وأوساط األعمال          تيسري التواصل والتعاون ف    -`٤`املوضوع الفرعي باء    
 واجملتمع املدين، وصانعي القرارات، وأصحاب املصلحة اآلخرين

ــدورات   ٢٧-٢٥ال
 للهيئة الفرعية

عمل ) حلقات(الطلـب من األمانة أن تنظِّم حلقة         �
مبشـاركة املـنظمات واملؤسسـات ذات الصلة        

 بقطاعات معينة

مكانيات ووسائل التعاون فيما    حتليل إ  -١
بني األطراف واجلهات الفاعلة األخرى    
ذات الصـلة بشأن إدارة خماطر تغيُّر       
املـناخ هبـدف مساعدة البلدان على       
تعزيـز قدرهتا على التكيُّف مع خماطر       
تغيُّر املناخ، مع إيالء األولوية للبلدان      

 األشد عرضة للتأثُّر

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

ب من األمانة أن تقوم بتجميع املعلومات بشأن الطل �
إجـراءات التكيُّف املضطلع هبا يف خمتلف البلدان        

 جانيب خاص حول هذه املسألة      نشـاط وتنظـيم   
مبشـاركة مـن األطراف واملنظمات ذات الصلة        

 واملختصني

تـبادل املعلومـات بشـأن إجراءات        -٢
رض، مبا يف ذلك    التكـيُّف عـلى األ    
دروس املستفادة  تقاسـم اخلربات وال   

فـيما يتصـل بالصلة بني تغيُّر املناخ        
والتنمـية املسـتدامة، من أجل تيسري       
تنفـيذ مشاريع التكيُّف والتعاون بني      

 بلدان اجلنوب

ــدورات   ٢٧-٢٥ال
 للهيئة الفرعية

الطلـب من األمانة أن تنظِّم حلقة عمل مبشاركة          �
 .املختصني واملؤسسات ذات الصلة

أن ُتصِدر ورقة توليفية تقنية الطلـب مـن األمانة       �
للدروس املستفادة والقضايا والفرص واحللول فيما      

 .يتعلق بتنفيذ مشاريع التكيُّف

دعـوة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وغريه         �
مـن األفـرقة ذات الصلة إىل إجراء دراسة نقدية          
لدراسـات احلـاالت اإلفرادية ذات الصلة، مبا يف         

كيُّف التجريبية، وتقدمي تقرير إىل     ذلك مشاريع الت  
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن      

 الدروس املستفادة

دعم عملية التعلُّم باملمارسة من خالل       -٣
حتلـيل املشاريع القائمة بشأن التكيُّف    
وحتليل اخلربات املستقاة من تنفيذ هذه      

 املشاريع



FCCC/SBSTA/2005/10 
Page 36 

 

املوعد احملدد مؤقتاً 
لنظر اهليئة الفرعية يف 
 النشاط اإلجراء الذي ستتخذه اهليئة الفرعية املوضوع ألول مرة

م وتطوير ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات من أجل التنويع االقتصادي هبدف زيادة  حتسني فه-`٥`املوضوع الفرعي باء 
مـرونة وقـدرة حتّمل القطاعات االقتصادية القابلة للتأثر بتغري املناخ واحلد من االعتماد على القطاعات االقتصادية القابلة                  

  من االتفاقية بصورة خاصة٤ من املادة ٨للتأثُّر، وذلك بالنسبة جلميع فئات البلدان املذكورة يف الفقرة 

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم      
اجتماع للخرباء واملختصني من احلكومات والقطاع 

 اخلاص

تبادل اخلربات والفرص بشأن التنويع       -١
 والدروس املستفادة، مبا يف     االقتصادي

ا من ِقَبل   ذلـك األنشـطة املضطلع هب     
احلكومات والقطاع اخلاص يف البلدان     

 املتقدمة

 للهيئة  ٢٦الـدورة   
 الفرعية

الطلب من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة         �
الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم      

 اجتماع للخرباء واملختصني

ـ  -٢ م اخلربات والدروس املستفادة    تقاس
وغري ذلك من املعلومات بشأن تطوير      
الـنماذج االقتصـادية هبـدف فهم       
القطاعـات االقتصادية القابلة للتأثُّر،     
وبشـأن الـتدابري الرامية إىل تشجيع       

 التنويع االقتصادي
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 املرفق الثاين

 ٢٠٠٦أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 
 أفريقيا

 لسيدة جني جوزيت أكاشا أكوهاا
 السيد جنم الدين قطيب احلسن

 السيد كامل مجعاوي

 آسيا واحمليط اهلادئ
 السيد حسني بدارين
 السيد كوك كي تشاو

 السيدة تاتيانا أوسوسكوفا

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 السيدة كارين مسث

 السيدة آرنا ماريا كاستيلو
 السيد ادواردو الفاراز 

 ول النامية اجلزرية الصغريةالد
 السيد تايتو نكاليفو

 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 السيد أندري كرانيتش
 السيد تاكا هريايشي
 السيد توماس فريّهي
 السيد برنار مازينيه
 السيد أملر هولت
 مارتن. السيدة مرغريت إ

 السيد جورجيو فيتشيين

 .٢٠٠٦ء الفريق يف آخر عام تنتهي والية مجيع أعضا: مالحظة
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 املرفق الثالث

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  والعشرينالثالثةيف دورهتا 

 الوثائق اليت أُعدت للدورة

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

مل بشأن النظم الوطنية إلعداد قوائم جرد لغازات الدفيئة         تقرير عن حلقة الع   
 مذكرة من إعداد األمانة.  من بروتوكول كيوتو٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

FCCC/SBSTA/2005/6 

Corr.2و Corr.1و 
منوذج اإلبالغ املوحد   بشأن جداول   توليف اآلراء الواردة من األطراف      

 وفقا للمقرر ام األراضي واحلراجةلفئات استخدام األراضي وتغيري استخد
 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.  لالتفاقيةمن األطراف املدرجة يف املرفق األول

FCCC/SBSTA/2005/9 

تقريـر موجز عن املواضيع اليت جرت تغطيتها يف حلقات العمل املتعلقة            
 كرة من إعداد األمانةمذ. 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 

 األطراف  إسهاماتاملعلومـات املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطوع والواردة يف         
 مذكرة من إعداد األمانة. سابقة ويف التقارير الوطنية جلرد غازات الدفيئةال

FCCC/SBSTA/2005/INF.7 

اخلـيارات املـتعلقة باآلثـار املترتـبة عـلى إنشـاء مرافق جديدة ملركب               
، تسعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات       ٢٢اهليدروكلوروفلوروكربون  

 مذكرة من إعداد األمانة. ٢٣اهليدروفلوروكربون ات معتمدة من تدمري مركب

FCCC/SBSTA/2005/INF.8 

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

 مانةمذكرة من إعداد األ. للمعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا

FCCC/SBSTA/2005/INF.9 

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

FCCC/SBSTA/2005/INF.10 
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لفئات اآلراء الـواردة مـن األطـراف بشأن جداول منوذج اإلبالغ املوحد             
 ٩-م أ/١٣ وفقا للمقرر غيري استخدام األراضي واحلراجةاستخدام األراضي وت  

 إسهامات األطراف. والتجارب املتعلقة باستخدامها

FCCC/SBSTA/2005/MISC.7 

Add.1و 

 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. الدويل املعين بتغري املناخ

FCCC/SBSTA/2005/MISC.9 

Add.2و Add.1و 

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

 إسهامات األطراف. ٢٣-اهليدروفلوروكربونمركبات 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.10 

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

 إسهامات األطراف. املناخ

FCCC/SBSTA/2005/MISC.12 

Add.2و Add.1و 

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

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

FCCC/SBSTA/2005/MISC.13 

طة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة          ختنفيذ  
 النظام العاملي ملراقبة املناخ إسهام من أمانة .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

 فإسهامات األطرا. الشبكات املناخية واهليدرولوجية العاملية

FCCC/SBSTA/2005/MISC.15 

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 

Progress report on preparing a coordinated response from space 
agencies involved in global observations to the needs expressed 
in the Implementation Plan for the Global Observing System 
for Climate in Support of the UNFCCC.  Revised submission 
by Argentina on behalf of the Committee on Earth Observation 
Satellites 

FCCC/SBSTA/2005/MISC.17/ 

Rev.1 

)باإلنكليزية فقط(  
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مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا          
 الثالثة والعشرين

FCCC/SBSTA/2005/L.15 

 FCCC/SBSTA/2005/L.16 مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. منتجات اخلشب املقطوع

 FCCC/SBSTA/2005/L.17  الرئيسمشروع استنتاجات مقترح من. البحوث واملراقبة املنهجية

املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات انبعاثات          
غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، الناشئة         

.  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤ و ٣عـن األنشطة احملددة يف الفقرتني       
 ت اقترحه الرئيسمشروع استنتاجا

FCCC/SBSTA/2005/L.18 

معايري حاالت عدم تقدمي املعلومات املتعلقة بتقديرات االنبعاثات من غازات           
الدفيئة حبسب املصادر وعمليات اإلزالة حبسب املصارف الناجتة عن األنشطة          

مشروع .  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤ و ٣املـنفذة مبوجب الفقرتني     
التوصيات املقدمة من اهليئة الفرعية     . إضافة. رحه الرئـيس  اسـتنتاجات اقـت   

 للمشورة العلمية والتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2005/L.18/Add.1 

جـداول منـوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام           
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. األراضي واحلراجة

FCCC/SBSTA/2005/L.19 

ذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام        جـداول منـو   
توصية . إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . األراضـي واحلراجة  

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2005/L.19/Add.1 

 من  ٧ من املادة    ٤اإلرشـادات املتصـلة بـنظم السجالت يف إطار الفقرة           
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. وتوكول كيوتوبر

FCCC/SBSTA/2005/L.20 

 من  ٧ من املادة    ٤اإلرشـادات املتصـلة بـنظم السجالت يف إطار الفقرة           
توصية . إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . بـروتوكول كيوتو  

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2005/L.20/Add.1 

مشروع استنتاجات  . األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية       
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2005/L.21 

مشروع .  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣قضـايا متصـلة بتنفيذ الفقرة       
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2005/L.22 

مشروع . ٢٠٠٦اء املعين بنقل التكنولوجيا لعام      بـرنامج عمـل فريق اخلرب     
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2005/L.23 
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املسـائل املتصلة بتنفيـذ إطـار اإلجراءات اهلادفـة والفعالة لتعزيز         
مشروع استنتاجات مقترح .  مـن االتفاقية٤ من املادة ٥تنفيذ الفقرة 
 من الرئيس

FCCC/SBSTA/2005/L.24 

سـائل املتصلة بتنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ          امل
مشروع استنتاجات مقترح من    .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥الفقـرة   
 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. إضافة. الرئيس

FCCC/SBSTA/2005/L.24/Add.1 

 FCCC/SBSTA/2005/L.25 ترح من الرئيسمشروع استنتاجات مق. التقارير املرحلية

الـتعاون مـع االتفاقيات األخرى واملنظمات العلمية واهليئات التابعة          
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. لألمم املتحدة

FCCC/SBSTA/2005/L.26 

اآلثـار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة            
 من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات      ١٠-م أ /١٢ملقرر  املشار إليها يف ا   

. مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس . والـربوتوكوالت البيئية األخرى   
 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. إضافة

FCCC/SBSTA/2005/L.27 

االنـبعاثات الـنامجة عـن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل            
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. البحري

FCCC/SBSTA/2005/L.28 

 االقتصادية للتخفيف من تغري     �اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املناخ

FCCC/SBSTA/2005/L.29 

 االقتصادية آلثار تغري املناخ �اجلوانـب العلمـية التقنية واالجتماعية       
ـ  مشروع استنتاجات مقترح من    . ية للـتأثر به والتكيف معه     والقابل
 الرئيس

FCCC/SBSTA/2005/L.30 

 االقتصادية آلثار تغري املناخ     �اجلوانـب العلمية والتقنية واالجتماعية      
مشروع استنتاجات مقترح من    . والقابلـية للـتأثر به والتكيف معه      

 ة والتكنولوجيةتوصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمي. إضافة. الرئيس

FCCC/SBSTA/2005/L.30/Add.1 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

تقريـر مؤمتـر األطراف عن دورته احلادية عشرة، املعقودة يف بيونس            
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ٦آيرس يف الفترة من 

FCCC/CP/2004/10 

Add.1-2و 

مذكرة من  ). ٢٠٠٥(التقرير السنوي إلدارة سجل املعامالت الدويل       
 إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2005/5 
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تقريـر اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثانية           
 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ١٩والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2005/4 

and Amend.1 

ولوجية عن دورهتا الثانية    تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن      
 .٢٠٠٥مايو  / أيار ٢٧ إىل   ١٩والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من        

 مشروع مقررات واستنتاجات أحيل ليعتمده مؤمتر األطراف. إضافة

FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1 

Options for approaches to sharing experience and exchanging 
information on "good practices" in policies and measures. Note 
by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2004/INF.10 

Options for enhanced cooperation among the three Rio 
Conventions. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2004/INF.19 

 للهيئة  آراء بشأن قضايا أثارهتا األنشطة البحثية خالل الدورة العشرين        
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2004/INF.14 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


