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ات الدفيئة واليت وضعها الفريق احلكومي املـبادئ التوجيهـية املتعلقة بقوائم جرد غاز        )أ( 
 الدويل املعين بتغري املناخ؛

 منتجات اخلشب املقطوع؛ )ب(  

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

 اجلوانب العلمية واملنهجية للمقترح املقدم من الربازيل؛ )د( 

 .الغ واالستعراض وبتدريب اخلرباءالتجربة املتعلقة باإلب  )ه( 

 :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو -٨

 سعياً  ٢٢ -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلورفلوروكربون          )أ( 
 ؛٢٣ -للحصول على وحدات خفض انبعاثات معَتمدة من تدمري مركبات اهليدروكلورفلوروكربون 

 من بروتوكول كيوتو واليت ٣ من املادة ٤مية إلدارة األحراج مبوجب الفقرة القيمة الرق )ب( 
 .ُسجِّلت إليطاليا

 . االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٩

 .ل لالتفاقيةتيسري تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات بشأن سياسات وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األو -١٠

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -١١

 :التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -١٢

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

القضايا املتصلة :  حبماية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي الـتقرير اخلـاص املتعلق     )ب( 
 مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور؛

 .التعاون مع االتفاقيات األخرى واملنظمات العلمية واهليئات التابعة لألمم املتحدة )ج( 

 .مسائل أخرى -١٣

 .التقرير عن أعمال الدورة -١٤

                                                      

ن هناك توافق يف اآلراء     أثـناء الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مل يك            )١(
وبناء على اقتراح قدمه الرئيس، قررت اهليئة       . ولذلك ُتِركت هذه القضية معلقة    . حول إدراج هذه القضية يف جدول األعمال      

 .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إدراج هذه القضية يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة والعشرين
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  شروح جدول األعمال املؤقت- ثانياً

  افتتاح الدورة-١

مـن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يوم                -١
 .٢٠٠٦مايو / أيار١٨اخلميس، 

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 .إلقرارهسيقدَّم جدول األعمال املؤقت للدورة  -٢

FCCC/SBSTA/2006/1  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية.  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

 تدعـى األطراف إىل الرجوع إىل االستعراض العام للدورة املنشور على الصفحة اخلاصة مبوقع          :خلفـية  -٣
ج اليومي، الذي ُينشر أثناء الدورة، للوقوف على برنامج         االتفاقـية على شبكة اإلنترنت، ولالطالع على الربنام       

 .عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتفاصيله ومستجداته

كما يرجى من . ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن -٤
 .خ منها من أجل توزيعهاالراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نس

 . ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة:اإلجراء -٥

FCCC/SBSTA/2006/1  مذكرة من األمينة التنفيذية.  جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 أثر به والتكيف معهبرنامج عمل السنوات اخلمس بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للت

 اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة، برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية              :خلفـية  -٦
وطلبت إىل اهليئة الفرعية . )٢(للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

من خالل االضطالع باألنشطة األولية احملددة يف االستنتاجات اليت انتهت إليها           الشـروع يف تنفيذ برنامج العمل       
ببحث وزيادة ) ٢٠٠٦مايو /أيار( وأن تقوم يف دورهتا الرابعة والعشرين )٣(اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين

 .بلورة األنشطة اإلضافية والطرائق املتعلقة بربنامج العمل

                                                      

)٢( FCCC/CP/2005/5١` هاء -رع رابعاً ، الف`. 
، FCCC/SBSTA/2005/10يرد مشروع القائمة اإلرشادية باألنشطة املتعلقة بربنامج العمل يف الوثيقة  )٣(
 .املرفق األول
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 يف مشروع قائمة    )٤(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة والعشرين       ونظـرت اهليئة     -٧
وطلبت . إرشادية بأنشطة برنامج العمل واتفقت على زيادة حبث وبلورة هذه القائمة يف دورهتا الرابعة والعشرين              

 للممثلني من الدول األطراف قبل دورهتا إىل األمانة أن تنظِّم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، اجتماعاً غري رمسي      
واتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف نتائج هذا االجتماع . الرابعة والعشرين بغية زيادة بلورة القائمة اآلنف ذكرها

ومن املقرر أن ُيعقد هذا االجتماع يف فيينا، . ٢٠٠٦يف دورهتا الرابعة والعشرين بغية حتديد األنشطة بداية من عام 
 .٢٠٠٦مارس / آذار١٥ إىل ١٣النمسا، يف الفترة من ب

وكخطوة أوىل صوب تنفيذ برنامج العمل، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة  -٨
أن جتمـع وتوفـر هلا يف دورهتا الرابعة والعشرين قائمة أولية باملنظمات واملعاهد النشطة يف اجملاالت ذات الصلة              

 ١٣ودعـت األطراف واملنظمات ذات العالقة باملوضوع إىل تزويد األمانة، يف أجل أقصاه              . مج العمـل  بـربنا 
 .، مبعلومات على سبيل املسامهة يف عملية جتميع هذه القائمة٢٠٠٦فرباير /شباط

 .سوف تدعى اهليئة الفرعية إىل املزيد من حبث وبلورة أنشطة وطرائق برنامج العمل: اإلجراء -٩

االجتماع غري الرمسي عن برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة         تقرير  
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية         

مذكرة من إعداد رئيس اهليئة الفرعية للمشورة       . للتأثر به والتكيف معه   
 العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2006/4 

املعاهد النشطة يف اجملاالت ذات الصلة بربنامج    قائمـة أولـية باملنظمات و     
العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن 

 مذكرة أعدهتا األمانة. آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 FCCC/SBSTA/2006/INF.3 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-٤

، إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا تقدمي        ١٠-م أ /٦ر األطراف، يف مقرره     طلـب مؤمت  : خلفـية  -١٠
 من ٤ من املادة ٥توصيات لتعزيز عملية تنفيذ اإلطار املتعلق بالتدابري اهلادفة والفعالة الرامية إىل تعزيز تنفيذ الفقرة 

وقد وافقت اهليئة الفرعية    . لعملية والتكنولوجية االتفاقـية قبل الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة ا         
على االختصاصات املرشدة لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف          ،)٥(املذكـورة، يف دورهتا الثانية والعشرين     

اضـطالعه هبذا العمل كما وافقت على أن حصيلة هذا العمل من شأهنا أن توفر مسامهات يف االستعراض الذي                   
 ويتناول عمل   ٧-م أ /٤وفقاً للمقرر   ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (ر األطراف يف دورته الثانية عشرة       جيريه مؤمت 

 .فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

                                                      

)٤( FCCC/SBSTA/2005/10 ١٩-١٧، الفقرات. 
)٥( FCCC/SBSTA/2005/4 ٥٣، الفقرة. 
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 ،)٦(ووفقاً للطلب الذي وجهته اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، يف دورهتا الثانية والعشرين             -١١
ن حلقة العمل بشأن اخليارات املبتكرة لتمويل نتائج تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا، أعدت األمانة تقريراً ع

فقد طلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا      .  يف بون، بأملانيا   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ و ٢٠اليت انعقدت يومي    
 :من األمانة أن تعد ما يلي )٧(احلادية والعشرين

  التكنولوجيا السليمة بيئياً من أجل التكيف مع تغري املناخ؛ورقة فنية عن تطبيقات )أ( 

، ٢٠٠٥وورقة فنية إضافية، ُتعد يف سياق برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام  )ب( 
 وتتناول اخليارات املبتكرة لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها؛

األولية لتقييمات االحتياجات من التكنولوجيا املتاحة اليت       تقريـراً توليفياً يستند إىل التحليالت        )ج( 
 واالحتياجات  ٢٠٠٥جيمِّعهـا بـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي كما هو مذكور يف برنامج عمل الفريق لعام                  
 . التكنولوجية اليت حتددها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف بالغاهتا الوطنية

 :ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل القيام مبا يلي: اإلجراء -١٢

اإلحاطة علماً بكال التقريرين والورقتني الفنيتني وتوصيات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا             )أ( 
 وحتديد أي إجراءات إضافية أخرى ينبغي اختاذها فيما يتصل هبذه املواضيع؛

جراءات اليت قد ترغب يف اختاذها فيما خيص توصيات فريق اخلرباء املعين بنقل             حتديـد طبيعة اإل    )ب( 
 .التكنولوجيا الرامية إىل تعزيز عملية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا مبا يف ذلك تنقيح هذا اإلطار عند اللزوم

تقريـر عن حلقة العمل املعقودة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية    
ناخ واليت تتناول اخليارات املبتكرة لتمويل نتائج تقييمات        بشأن تغري امل  

 مذكرة من األمانة. االحتياجات من التكنولوجيا

 FCCC/SBSTA/2006/3 

تقريـر توليفي عن االحتياجات التكنولوجية اليت حددهتا األطراف غري          
 .مذكرة أعدهتا األمانة. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2006/INF.1 

توصيات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لتعزيز تنفيذ اإلطار الالزم 
 من  ٤ من املادة    ٥الختـاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة         

 مذكرة أعدها رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا. االتفاقية

 FCCC/SBSTA/2006/INF.4 

 FCCC/TP/2006/1  ورقة فنية. طوير التكنولوجيات ونقلهاخيارات مبتكرة لتمويل ت

ورقة فنية. تطبيق التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل التكيف مع تغري املناخ  FCCC/TP/2006/2 

                                                      

)٦( FCCC/SBSTA/2005/4 ٥٧، الفقرة. 
)٧( FCCC/SBSTA/2004/13 ٩٠، الفقرة. 
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  البحوث واملراقبة املنهجية-٥

لتكنولوجية أن  ، من اهليئة الفرعية للمشورة العملية وا      ١١-م أ /٩طلب مؤمتر األطراف، مبقرره     : خلفـية  -١٣
تـنظر بانـتظام يف االحتياجات البحثية املتصلة باالتفاقية بغية إبالغ األطراف باألنشطة اجلارية واملقررة لربامج                
البحوث اإلقليمية والدولية املتعلقة بتغري املناخ وإبالغ اجملتمع العلمي، حسب االقتضاء، بوجهات نظر األطراف               

 . يةبشأن االحتياجات واألولويات البحث

األطراف إىل أن تقدم إىل      )٨(ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، يف دورهتا الثانية والعشرين          -١٤
، معلومات تتعلق باالحتياجات واألولويات البحثية احملددة املتصلة        ٢٠٠٦يناير  / كـانون الثاين   ١٥األمانـة، حبلـول     

صلة بتعزيز قدرة البلدان النامية على املسامهة واملشاركة يف البحوث املتعلقة           باالتفاقـية، مبا يف ذلك املعلومات ذات ال       
 وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة إعداد تقرير توليفي عن االحتياجات            . بـتغري املـناخ   

  FCCC/SBSTA/2002/INF.17واألولويــات البحثــية املتصــلة باالتفاقــية، احملــددة يف الوثيقــتني      
، ويف املذكرات املقدمة من األطراف املشار إليها أعاله، ويف البالغات الوطنية ويف التقرير FCCC/SBSTA/2005/3و

التقيـيمي الثالث الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وجعل هذا التقرير التوليفي متاحاً لألطراف        
ة املتعلقة بتغري املناخ قبيل التئام الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية             ولـربامج البحـث اإلقليمية والدولي     

وطلبت اهليئة الفرعية باإلضافة إىل ذلك من األمانة أن تنظم نشاطاً جانبياً خاصاً أثناء دورهتا الرابعة والعشرين                 . والتكنولوجية
 . بتغري املناخ وبني اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةهدفه تعزيز االتصال بني منظمات البحث املتعلق

أمانة النظام العاملي    )٩(ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا احلادية والعشرين          -١٥
يراً توليفياً يقدم إىل اهليئة ملراقـبة املـناخ أن ُتعد، بالتعاون مع الوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ، تقر         

خطة التنفيذ اخلاصة بنظام مراقبة املناخ الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين عن كيفية إدراج اإلجراءات احملددة يف 
وقد أدرج التقرير . ضمن خطط  وإجراءات الوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخالعـاملي دعماً لالتفاقية     

ذه املسألة يف تقرير النظام العاملي ملراقبة املناخ املقدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف                املتعلق هب 
 .)١٠(ونظرت اهليئة الفرعية فيه يف تلك الدورة) FCCC/SBSTA/2005/NISC.14(دورهتا الثالثة والعشرين 

كنولوجية إىل النظر يف االحتياجات البحثية املتصلة       ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت     : اإلجراء -١٦
 .١١-م أ/٩باالتفاقية وإىل حتديد اخلطوات املقبلة الالزم اختاذها لتنفيذ املقرر 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.2  مذكرة أعدهتا األمانة. االحتياجات واألولويات البحثية املتصلة باالتفاقية

مسامهات مقدمة من . لة باالتفاقيةاالحتياجات واألولويات البحثية املتص
 األطراف

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.3 

                                                      

)٨( FCCC/SBSTA/2005/4 ٨٠ و٧٨ و٧٧، الفقرات. 
)٩( FCCC/SBSTA/2004/13 ١٠٣، الفقرة. 
)١٠( FCCC/SBSTA/2005/10 ٨٨، الفقرة. 
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  خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية-٦

األطراف واملراقبني املعتمدين إىل أن يقدموا إىل        )١١(دعا مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة      : خلفية -١٧
، آراءهم حول القضايا املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة      ٢٠٠٦مارس  /ذار آ ٣١األمانة، يف موعد أقصاه     

الغابـات يف الـبلدان النامية، مع التركيز على القضايا العلمية والتقنية واملنهجية ذات الصلة، وتبادل املعلومات                 
ودعا مؤمتر األطراف باإلضافة إىل . ةواخلربات ذات العالقة باملوضوع مبا يف ذلك النهج السياساتية واحلوافز اإلجيابي

وترد يف الوثيقة . ذلـك األطـراف إىل تقـدمي توصـيات فـيما يـتعلق بأيـة عملية إضافية للنظر يف القضايا         
FCCC/SBSTA/2006/MISC.6     وسوف تتاح املسامهات املقدمة من املراقبني      .  املسـامهات املقدمة من األطراف

 .كة اإلنترنتعلى الصفحة اخلاصة باالتفاقية على شب

ويف الـدورة نفسها، طلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف                 -١٨
املعلومات الواردة يف املسامهات يف دورهتا الرابعة والعشرين وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة                 

 . هذه القضايا مبا يف ذلك أية توصيات ُتقترححول) ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(عشرة 

ويف الدورة نفسها، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تعمد، رهناً بتوافر التمويل التكميلي، إىل تنظيم                 -١٩
تشرين (حلقة عمل تكرس هلذا البند قبل الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية               

 ).٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية إىل مباشرة النظر يف القضايا املتصلة خبفض : اإلجراء -٢٠
االنـبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، وحبث نطاق حلقة العمل آخذة بعني االعتبار املسامهات                 

 .  املعتمديناملقدمة من األطراف ومن املراقبني

القضـايا املتصـلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف           
مسامهات . الـبلدان النامية والتوصيات املتعلقة بأي عملية إضافية       

 مقدمة من األطراف

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.5 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية-٧

زات الدفيئة واليت وضعها الفريق احلكومي الدولية املعين املبادئ التوجيهية املتعلقة بقوائم جرد غا )أ(
 بتغري املناخ

الفريق احلكومي  ،)١٢(دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة عشرة: خلفية -٢١
عين بتغري املناخ بشأن قوائم املبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املالدويل املعين بتغري املناخ إىل تنقيح 
، أخذاً بعني االعتبار األعمال ذات الصلة املضطلع هبا يف إطار االتفاقية            ٢٠٠٦اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام      
                                                      

)١١( FCCC/CP/2005/5الفصل السادس ،. 
)١٢( FCCC/SBSTA/2002/13 ١٤، الفقرة) و.( 
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وسوف يكمل الفريق احلكومي الدويل عملية التنقيح       . ٢٠٠٦وبروتوكول كيوتو، وأن ينهي أعماله بأوائل عام        
املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل وسيقدم ) ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨-٢٦(عشرين أثناء دورته اخلامسة وال

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العملية      ٢٠٠٦املعـين بـتغري املـناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام              
 .والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين

على النظر أثناء    )١٣(ة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة والعشرين      واتفقـت اهليئة الفرعية للمشور     -٢٢
املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن         دورهتا الرابعة والعشرين، بالتزامن مع النظر يف        

ات اإلزالة اليت يغطيها حالياً     ، يف كيفية عرض االنبعاثات وعملي     ٢٠٠٦قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام       
قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وقطاع الزراعة يف اجملاميع الوطنية، والقضايا املتعلقة              
بقوائـم اجلـرد املرتبطة حبرق الكتلة احليوية واالضطرابات الطبيعية من حيث اتصاهلا باإلبالغ مبوجب االتفاقية؛      

 يف اإلبالغ عن حتول امليثان وأول أوكسيد الكربون واملركبات العضوية املتطايرة غري امليثان الصادرة واآلثار املترتبة
 . باالقتران مع التغيريات يف خمزون الكربون إىل ثاين أوكسيد الكربون يف اجلو

علومات اليت وفرها   ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، إىل اإلحاطة علماً بامل         : اإلجراء -٢٣
كما . الفـريق احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ وإىل النظر يف طبيعة اإلجراءات اإلضافية املمكن لزوم اختاذها           

 . ستدعى اهليئة الفرعية إىل اختتام نظرها يف القضايا املذكورة أعاله املُرحلة من دورهتا الثالثة والعشرين

 منتجات اخلشب املقطوع  )ب( 

، أحاطت األطراف   )١٤(يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        : خلفية -٢٤
 : علماً مبا يلي

البيانات واملعلومات املتاحة بشأن التغريات يف خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة الناشئة  )أ( 
تخدام املبادئ التوجيهية ذات العالقة باملوضوع وتوجيهات       عن منتجات اخلشب املقطوع والتجارب املتعلقة باس      

ــراف    ــن األط ــة م ــواردة يف املســامهات املقدم ــناخ ال ــتغري امل ــين ب ــدويل املع ــي ال ــريق احلكوم  الف
)FCCC/SBSTA/2005/MISC.9و Add.1و Add.2(؛ 

طراف ويف التقارير املعلومات ذات العالقة باملوضوع الواردة يف املسامهات السابقة املقدمة من األ )ب( 
 ؛(FCCC/SBSTA/2005/INF.7)الوطنية جلرد غازات الدفيئة 

التقرير الذي أعده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن التقدم احملرز يف سبيل تطوير                )ج( 
 للفريق  للمبادئ التوجيهية مـناهج لـتقدير منتجات اخلشب املقطوع وتقدمي تقارير عن ذلك يف سياق اإلعداد               

 .٢٠٠٦احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة لعام 

                                                      

)١٣( FCCC/SBSTA/2005/10 ٤٢، الفقرة. 
)١٤( FCCC/SBSTA/2005/10 ٣٦-٣٤، الفقرات. 
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قـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مواصلة نظرها يف هذه القضايا يف دورتيها الرابعة                -٢٥
 .والعشرين واخلامسة والعشرين

ة العلمية والتكنولوجية إىل مواصلة النظر يف املعلومات اآلنف سـتدعى اهليئة الفرعية للمشور    : اإلجـراء  -٢٦
 .ذكرها وحتديد طبيعة اإلجراءات اإلضافية الالزم اختاذها

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

، مل تكمل   )١٥(ية والتكنولوجية أثـناء الـدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلم         : خلفـية  -٢٧
األطراف نظرها يف القضايا الواردة حتت هذا البند الفرعي من جدول األعمال واتفقت على مواصلة نظرها يف هذه 

 .املسألة أثناء الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية

ء ما إذا كان ميكن التوصل إىل اتفاق ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل استجال: اإلجراء -٢٨
 .حول هذه القضايا أخذاً بعني االعتبار تبادل وجهات النظر الذي جرى يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية

 اجلوانب العلمية واملنهجية للمقترح املقدم من الربازيل )د( 

، قررت األطراف أن    )١٦(العلمية والتكنولوجية يف الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة        : خلفية -٢٩
تسـتعرض، يف الـدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية، التقدم احملرز على صعيد العمل املتعلق باجلوانب العلمية        

قدمت األمانة تقريراً    )١٧(وأثناء الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية     . واملنهجـية للمقـترح املقدم من الربازيل      
وياً عن األنشطة املتعلقة هبذه املسألة واملضطلع هبا منذ الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية واتفقت األطراف                شف

 .على العودة إىل النظر يف هذه املسألة يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

العلمية والتكنولوجية إىل استعراض التقدم احملرز يف جمال العمل         سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة     : اإلجراء -٣٠
 .املتصل هبذه املسألة وإىل البت يف أي إجراء إضايف ُيتخذ حسب االقتضاء

 التجربة املتعلقة باإلبالغ واالستعراض وبتدريب اخلرباء  )ه( 

قرير تقيم فيه اخلربة يف جمال تنفيذ ، إىل األمانة إعداد ت٨-م أ/١٨طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره : خلفية -٣١
املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد وتقدمي البالغات الوطنية من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء               "

املـبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد                : األول
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة          "وهناك تقرير مماثل لتقييم تنفيذ      ". لسنويةا

                                                      

)١٥( FCCC/SBSTA/2005/10 ٤٧، الفقرة. 
)١٦( FCCC/SBSTA/2002/13 ٣٠، الفقرة)ي.( 

)١٧( FCCC/SBSTA/2005/10 ١١٩، الفقرة. 
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طُِلب إجراؤه  " باالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             
 من األمانة تقييم نتائج الربنامج التدرييب       ٩-م أ /١٢ؤمتر األطراف، مبقرره    وطلب م . ٨-م أ /١٩مبوجـب املقـرر     

 . الدفيئةألعضاء فرق االستعراض املشكلة من اخلرباء إلجراء االستعراض التقين لقوائم جرد غازات

 .FCCC/SBSTA/2006/2وتلبية هلذه الطلبات أعدت األمانة الوثيقة  -٣٢

عية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف هذا           سُتدعى اهليئة الفر  : اإلجـراء  -٣٣
 .التقرير وإىل تقدمي التوجيه اإلضايف إىل األمانة إذا اقتضى األمر

مذكرة . اخلـربة املتعلقة بتقدمي التقارير وعملية االستعراض وبتدريب اخلرباء        
 أعدهتا األمانة

FCCC/SBSTA/2006/2 

 هجية مبوجب بروتوكول كيوتو القضايا املن-٨

 سعياً للحصول ٢٢ -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون  )أ(
 ٢٣ -على وحدات خفض انبعاثات معتمدة من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون 

ورة العلمية والتكنولوجية أن  من اهليئة الفرعية للمش    ١٠-م أ /١٢طلب مؤمتر األطراف يف مقرره      : خلفية -٣٤
تضع، بالتعاون مع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، توصية تقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                
األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل، فيما يتعلق باآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية  

ة من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى، وخباصة بروتوكول مونتريال            التنمـية النظيف  
ويتعلق هذا بصفة خاصة بإنشاء مرافق ملركبات       ). بـروتوكول مونتريال  (املـتعلق باسـتنفاد طـبقة األوزون        

صول على وحدات خفض  عن طريق املشاركني يف املشاريع الذين يسعون إىل احل٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون 
، أخذاً بعني االعتبار املبادئ احملددة يف       ٢٣ -انـبعاثات مصـدقة من تدمري مركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         

 . من االتفاقية١ من املادة ٥ والتعاريف الواردة يف الفقرة ٣ من املادة ١الفقرة 

، باملسامهات  )١٨(رهتا الثالثة والعشرين  وأحاطـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دو          -٣٥
 وبورقة املعلومات اليت أعدهتا األمانة      FCCC/SBSTA/2005/MISC.10املقدمة من األطراف والواردة يف الوثيقة       

(FCCC/SBSTA/2005/INF.8)              باالسـتناد إىل املسـامهات املقدمـة من األطراف واملسامهة املقدمة من اجمللس 
 .لنظيفةالتنفيذي آللية التنمية ا

 من اهليئة الفرعية للمشورة     ١-م أإ /٨وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، يف مقرره           -٣٦
العلمـية والتكنولوجـية أن تواصـل املـداوالت بشـأن اآلثـار املترتـبة عـلى إنشاء مرافق جديدة ملركب            

معتمدة من تدمري مركبات     تسـعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات         ٢٢ -اهلـيدروكلوروفلوروكربون   
 وبشـأن ُسبل التصدي هلذه اآلثار من أجل إعداد مشروع توصية بإرشادات     ٢٣ -اهلـيدروكلوروفلوروكربون   

                                                      

)١٨( FCCC/SBSTA/2005/10 ٥٦، الفقرة. 
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لـلمجلس التنفـيذي الـتابع آللـية التنمية النظيفة ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           
 .بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة : ءاإلجرا -٣٧
 .ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثانية

 من بروتوكول كيوتو واليت ُسجلت ٣ من املادة ٤القيمة الرقمية إلدارة األحراج مبوجب الفقرة     )ب(
 لياإليطا

 علماً بطلب اململكة    )١٩(أحاط مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته األوىل         : خلفية -٣٨
املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية املقدم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها واملتعلق بإعادة           

 من بروتوكول كيوتو واليت ُسجلت إليطاليا ٣ من املادة ٤فقرة النظر يف القيمة الرقمية إلدارة األحراج مبوجب ال    
كما أحاط مؤمتر األطراف    .  من ذلك املقرر   ١٢ يف سياق الفقرة     ١-م أإ /١٦يف التذيـيل الوارد يف مرفق القرار        

العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف يف بـروتوكول كـيوتو عـلماً باملذكـرة املقدمة من حكومة إيطاليا                   
(FCCC/KP/CMP/2005/MISC.2)            وطلب من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف الطلب 

 .املقدم من حكومة إيطاليا والوارد يف تلك املذكرة

وتلبـية ملا طلبه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل،         -٣٩
، بيانات تتعلق بإيطاليا ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٩الغها إىل األمانة املؤرخ قدمت حكومة إيطاليا، مبقتضى ب

 من بروتوكول كيوتو    ٣ من املادة    ٤حتديـداً بشـأن أنشـطة إدارة الغابـات املضـطلع هبـا مبوجب الفقرة                
(FCCC/SBSTA/2006/MISC.1)وذلك لتيسري نظر اهليئة الفرعية يف هذه املسألة . 

اهليئة الفرعية إىل النظر يف الطلب املقدم من إيطاليا آخذة بعني االعتبار البيانات املقدمة               ستدعى   :اإلجراء -٤٠
من إيطاليا واخلاصة هبا حتديداً وذلك بغرض وضع مشروع مقرر حول هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف العامل 

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

 من  ٣ من املادة    ٤قمـية إلدارة األحـراج مبوجب الفقرة        القـيمة الر  
 مذكرة مقدمة من دولة طرف. بروتوكول كيوتو واليت ُسجلت إليطاليا

FCCC/SBSTA/2006/MISC.1 

  االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية -٩

، اتفقت األطراف   )٢٠(ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    أثناء الدورة الثالثة والعشرين للهي    : خلفية -٤١
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ -عـلى مواصـلة عملها املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية           

                                                      

)١٩( FCCC/KP/CMP/2005/8الفصل السابع عشر ،. 
)٢٠( FCCC/SBSTA/2005/10 ٢٦، الفقرة 
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عملية وعـلى التركيز على تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات واآلراء فيما بني األطراف بشأن الفرص واحللول ال               
وطلبت اهليئة الفرعية، يف هذا     . ٩-م أ /١٠املتاحة لتيسري تنفيذ االتفاقية، على النحو الصادر به تكليف يف املقرر            

وأوىل حلقات العمل هذه    . السـياق، من األمانة أن تنظم حلقات عمل يف كل دورة من دوراهتا األربع القادمة              
ورة الرابعة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية      سـتنعقد بوصـفها حلقـة عمل أثناء الدورة تشهدها الد          

 .والتكنولوجية وسوف تركز على القضايا ذات الصلة بالزراعة واحلراجة والتنمية الريفية

اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على تقييم عملها املتعلق           )٢١(ويف الـدورة نفسـها     -٤٢
كانون ( االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ يف دورهتا السابعة والعشرين - واالجتماعية باجلوانب العلمية والتقنية

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة ) ٢٠٠٧ديسمرب /األول

يراً شفوياً عن القضايا اليت     سوف يقدم رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقر        : اإلجراء -٤٣
وسوف تقيِّم  . يتم التصدي هلا أثناء حلقة العمل اليت تعقد خالل الدورة بشأن الزراعة واحلراجة والتنمية الريفية              

 .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عملها بشأن التخفيف من تغري املناخ يف دورهتا السابعة والعشرين

املعلومات وتقاسم اخلربات بشأن سياسات وتدابري تيسري تبادل    -١٠
 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورتيها احلادية ولعشرين والثانية              :خلفـية  -٤٤
 تقاسم اخلربات وتبادل     املتعلقة خبيارات لنهوج   (FCCC/SBSTA/2004/INF.10)يف املعلومـات     )٢٢(والعشـرين 

وخالل الدورة الثانية والعشرين،  . املعلومـات بشأن سياسات وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
اتفقت اهليئة الفرعية على النظر، يف دورهتا الرابعة والعشرين، يف اخلطوات التالية لتيسري تبادل املعلومات وتقاسم                

 .تدابري األطراف املدرجة يف املرفق األولاخلربات بشأن سياسات و

سـوف تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف اخلطوات التالية لتيسري            :اإلجراء -٤٥
 .تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات املتعلقة بسياسات وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األول

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣يذ الفقرة  القضايا املتعلقة بتنف-١١

قامت األطراف، يف دورات سابقة عديدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بتبادل            : خلفية -٤٦
ويف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة .  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣اآلراء حول القضايا املتصلة بتنفيذ الفقرة 

                                                      

)٢١( FCCC/SBSTA/2005/10 ٣٠، الفقرة. 

)٢٢( FCCC/SBSTA/2004/13و Corr.1 و٩٦، الفقرة ،FCCC/SBSTA/2005/4 ٧٠، الفقرة. 
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، مل تنه األطراف نظرها يف القضايا املدرجة يف هذا البند من جدول األعمال واتفقت على مواصلة                 )٢٣(الفرعـية 
 .النظر يف هذه القضايا يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية

، إىل  )٢٤(وعمـد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل              -٤٧
 من بروتوكول كيوتو إىل اهليئة ٢، املادة ٣النظر يف البند من جدول أعماله املتعلق باملسائل املتصلة بالفقرة         إحالة  

 . الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

سـتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل البت يف اإلجراء املناسب الواجب            : اإلجـراء  -٤٨
 .اختاذه

 عاون مع املنظمات الدولية املختصةالت -١٢

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

أي توافق   )٢٥(مل ينعقد، يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          : خلفية -٤٩
وبناًء على اقتراح تقدم به     . لذلك جرى تعليقه  . راج هـذا البند يف جدول أعمال االجتماع       يف اآلراء حـول إد    

الرئيس، قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إدراج هذه القضية يف جدول األعمال املؤقت للدورة 
 . الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية

شورة العلمية والتكنولوجية إىل استجالء ما إذا كان االتفاق ممكناً          ستدعى اهليئة الفرعية للم   : اإلجـراء  -٥٠
 . التوصل إليه بشأن اختتام النظر يف هذا البند الفرعي

القضايا املتصلة مبركبات   : الـتقرير اخلاص املتعلق حبماية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي          )ب(
 لوراهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالف

 يف )٢٦(نظرت األطراف، يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية: خلفية -٥١
التقرير الـتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي املعنون               

القضايا املتصلة  : ملناخ عن محاية طبقة األوزون والنظام املناخ العاملي       اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري ا      
واتفقت اهليئة الفرعية على أهنا سترحب      . مبركـبات اهلـيدروفلوروكربون ومركـبات الكربون املشبع بالفلور        

                                                      

)٢٣( FCCC/SBSTA/2005/10 ١٢٣، الفقرة. 
)٢٤( FCCC/KP/CMP/2005/8الفصل العاشر ،. 
)٢٥( FCCC/SBSTA/2005/10 ٤، الفقرة. 
)٢٦( FCCC/SBSTA/2005/4 ٩١ و٨٧، الفقرتان. 
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اية طبقة األوزون باملعلومات، حسب االقتضاء، اليت تردها حبلول دورهتا الرابعة والعشرين من أمانة اتفاقية فيينا حلم
 .)٢٧(وبروتوكول مونتريال املتصل هبا بشأن أي نظر للتقرير اخلاص جيريه اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال

 آراءها عن   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣ودعـت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول يوم              -٥٢
 املعين بتغري املناخ وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي املتصلة         جوانب التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل     

 .FCCC/SBSTA/2006/MISC.2وستجمع هذه اآلراء يف وثيقة رمزها . )٢٨(هبدف االتفاقية

ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف آراء األطراف اليت ترد يف              : اإلجـراء  -٥٣
وأية معلومات أخرى ذات عالقة باملوضوع ميكن أن توفرها األمانة          . FCCC/SBSTA/2006/MISC.2الوثـيقة   

 .التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال امللحق هبا بغية إمتام النظر يف هذا التقرير اخلاص

: جوانب التقرير اخلاص املتعلق حبماية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي         
لقضـايا املتصـلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع         ا

 مسامهات مقدمة من األطراف. بالفلور ذات العالقة هبدف االتفاقية

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.2 

 التعاون مع االتفاقيات األخرى واملنظمات العلمية واهليئات التابعة لألمم املتحدة )ج( 

قدمت األمانة  . )٢٩(الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      خالل الدورة   : خلفية -٥٤
تقريـراً عـن حصيلة نظر فريق االتصال املشترك يف الورقة املتعلقة باخليارات الرامية إىل تعزيز التعاون فيما بني                   

يئة الفرعية للمشورة العلمية   وأشارت اهل . FCCC/SBSTA/2004/INF.19اتفاقيات ريو الثالث الواردة يف الوثيقة       
والتكنولوجية إىل استنتاجاهتا اليت وضعتها يف دورهتا احلادية والعشرين فدعت األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة،                

، آراءها بشأن ورقة اخليارات وحصيلة النظر فيها من قبل فريق االتصال املشترك             ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣حبلول  
 .FCCC/SBSTA/2006/MISC.5هذه املسامهات يف الوثيقة وترد . وذلك للنظر فيها

وفيما يتصل بالتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن امتصاص ثاين أوكسيد الكربون  -٥٥
وختزيـنه، طلبت األطراف من األمانة أن تنظم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،                

ة عمل أثناء الدورة تتعلق بامتصاص ثاين أوكسيد الكربون وختزينه وتشهدها هذه الدورة للهيئة الفرعية وذلك حلق
بغرض تنمية الفهم المتصاص ثاين أوكسيد الكربون وختزينه عن طريق استعراض عام للتقرير اخلاص ومن خالل                

وتقوم اهليئة  . ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٠ العمل يف    ومن املقرر أن تنعقد حلقة    . )٣٠(تبادل اخلربات والدروس املستفادة   

                                                      

 .ستوفر أية معلومات ميكن أن ترد على هذا النحو يف وثيقة معلومات متنوعة )٢٧(
)٢٨( FCCC/SBSTA/2005/4 ٩٢، الفقرة. 
)٢٩( FCCC/SBSTA/2005/10 ١٠٦، الفقرة. 
)٣٠( FCCC/SBSTA/2005/10 ١١٢، الفقرة. 
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كانون (الفرعـية للمشـورة العملـية والتكنولوجية بالنظر يف نتائج حلقة العمل يف دورهتا اخلامسة والعشرين                 
 ).٢٠٠٦ديسمرب /األول

ىل ، طلبت األطراف إ)٣١(وخـالل الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     -٥٦
األمانـة أن تقدم تقريراً إىل دورة اهليئة الفرعية هذه بشأن حصيلة نظر الدورة الرابعة عشرة للجنة األمم املتحدة                   
املعنـية بالتنمـية املستدامة يف جمموعة املواضيع املتعلقة بالطاقة من أجل التنمية املستدامة، وتغري املناخ، وتلوث                 

 .ةالطبقة اجلوية والتنمية الصناعي/اهلواء

ومـا يستجّد من املعلومات بشأن األنشطة املتصلة باالتفاقية اليت تضطلع هبا املنظمات العملية وهيئات                -٥٧
األمم املتحدة واتفاقياهتا ال ينتظر عموماً عرضه على هذه الدورة حيث إن املتوقع أن تتاح هذه املسائل على أساس 

 .ية والتكنولوجية باالقتران مع دورات مؤمتر األطرافسنوي فقط خالل دورات اهليئة الفرعية للمشورة العمل

ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات اليت تقدم لتحديد             : اإلجراء -٥٨
 .طبيعة اإلجراءات اإلضافية الالزم أن تتخذ

ريو آراء بشأن ورقة عن اخليارات يف جمال تعزيز التعاون بني اتفاقيات            
 مسامهات مقدمة من األطراف. الثالث

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.4 

  مسائل أخرى-١٣

 طلـب مؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره               : خلفـية  -٥٩
ة يف عمليات    مـن األمانـة أن تقـيم نتائج الربنامج التدرييب ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشارك               ١-أ إ م  /٢٤

 .وسوف تقدم األمانة تقريراً شفوياً عن الربنامج التدرييب.  من بروتوكول كيوتو٨االستعراض اجلارية يف إطار املادة 

تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية إىل اإلحاطة علماً هبذا التقرير الشفوي وتوفري : اإلجراء -٦٠
 .ة، عند االقتضاءاملزيد من اإلرشاد إىل األمان

  التقرير عن أعمال الدورة-١٤

سيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لتعتمده اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية : خلفية -٦١
 .يف هناية الدورة

يض املقرر ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اعتماد مشروع التقرير وتفو: اإلجراء -٦٢
 .باستكمال التقرير بعد الدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

                                                      

)٣١( FCCC/SBSTA/2005/10 ١١٣، الفقرة. 
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العملية 
 والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين

 الوثائق اليت أعدت للدورة

 FCCC/SBSTA/2006/1  مذكرة من األمني التنفيذ. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBSTA/2006/2  مذكرة من األمانة. التجربة يف جمال اإلبالغ واالستعراض وتدريب اخلرباء

تقريـر عن حلقة العمل املتعلقة باخليارات املبتكرة لتمويل نتائج تقييمات           
االحتـياجات مـن التكنولوجـيا املعقودة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة            

 مذكرة من األمانة. غري املناخاإلطارية بشأن ت

 FCCC/SBSTA/2006/3 

تقريـر االجتماع الرمسي املتعلق بربنامج عمل السنوات اخلمس للهيئة الفرعية           
للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف        

 كنولوجيةمذكرة أعدها رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت. معه

 FCCC/SBSTA/2006/4 

تقرير توليفي بشأن االحتياجات من التكنولوجيا اليت حددهتا األطراف غري 
 مذكرة من األمانة. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2006/INF.1 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.2  مذكرة أعدهتا األمانة. االحتياجات واألولويات البحثية املتصلة باالتفاقية

القائمـة األولية باملنظمات واملؤسسات النشطة يف اجملاالت ذات الصلة بربنامج          
عمل السنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار          

 مذكرة أعدهتا األمانة. تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه

 FCCC/SBSTA/2006/INF.3 

يق العامل املعين بنقل التكنولوجيا لتعزيز تنفيذ اإلطار الرامي إىل          توصيات الفر 
.  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥اختـاذ تدابـري هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة          

 مذكرة أعدها رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.4 

 من بروتوكول ٣ من املادة ٤فقرة القيمة الرقمية إلدارة األحراج مبوجب ال
 مسامهة مقدمة من دولة طرف. كيوتو املسندة إىل إيطاليا

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.1 

: جوانـب التقرير اخلاص املتعلق حبماية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي           
القضايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور        

 مسامهة مقدمة من األطراف. ات العالقة هبدف االتفاقيةوذ

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.2 

مسامهات مقدمة من   . االحتياجات واألولويات البحثية املتصلة باالتفاقية    
 األطراف 

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.3 

آراء بشأن ورقة اخليارات الرامية إىل تعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو            
  مسامهات مقدمة من األطراف.الثالث

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.4 

القضـايا املتصلة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة اإلحراج يف البلدان           
 مسامهات مقدمة من األطراف. النامية وتوصيات بشأن أي عملية إضافية

 FCCC/SBSTA/2006/MISC.5 
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 FCCC/TP/2006/1  ورقة فنية . ااخليارات املبتكرة لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقله

 FCCC/TP/2006/2  ورقة فنية. تطبيق التكنولوجيات السليمة بيئياً للتكيف مع تغري املناخ

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

تولـيفة لآلراء املتعلقة بالقضايا املستقاة من النشاط البحثي يف الدورة العشرين            
 مذكرة أعدهتا األمانة. كنولوجيةللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والت

 FCCC/SBSTA/2005/3 

تقريـر اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثالثة           
نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨والعشرين، املعقودة يف مونتريال يف الفترة من 

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦

 FCCC/SBSTA/2005/10 

ستديرة للمناقشات املتعلقة خبربات األطراف املدرجة يف       تقريـر عن املائدة امل    
 مذكرة أعدهتا األمانة. املرفق األول لالتفاقية يف تنفيذ السياسات والتدابري

 FCCC/SBSTA/2005/INF.6 

معلومـات تتعلق مبنتجات اخلشب املقطوع واردة يف املسامهات السابقة          
وائم اجلرد الوطنية لغازات    املقدمـة من األطراف ويف التقارير املتعلقة بق       

 مذكرة أعدهتا األمانة. الدفيئة

 FCCC/SBSTA/2005/INF.7 

اخلـيارات املتصـلة باآلثـار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات            
 سعياً للحصول على وحدات خفض      ٢٢ -اهلـيدروكلوروفلوروكربون   

. ٢٣ -انـبعاثات معتمدة من تدمري مركبات اهليدروكلوروفلوروكربون        
 مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/INF.8 

البـيانات واملعلومات املتعلقة بالتغيريات يف خمزونات الكربون وانبعاثات         
غازات الدفيئة من منتجات اخلشب املقطوع والتجارب يف جمال استخدام          
املبادئ اإلرشادية والتوجيهات ذات الصلة الصادرة عن الفريق احلكومي         

 مسامهات من األطراف. ملعين بتغري املناخالدويل ا

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.9 

and Add.1-2 

البيانات واملعلومات املتعلقة بالتغيريات يف املخزونات من الكربون وانبعاثات         
غـازات الدفيـئة الناشئة عن منتجات اخلشب املقطوع والتجارب يف جمال            

ضوع والتوجيهات الصادرة عن    استخدام املبادئ التوجيهية ذات العالقة باملو     
مسامهات مقدمة من األطراف   . الفـريق احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ       

 ٢٢-اآلثـار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروفلوروكربون          
سـعياً للحصـول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة من تدمري مركبات            

 .األطرافمسامهات من . ٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.10 

املمارسات "خيارات تتعلق بنهوج تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات حول        
 مذكرة من األمانة . يف جمال السياسات والتدابري" احلسنة

 FCCC/SBSTA/2004/INF.10 

التقرير التقييمي الثالث الذي أعده الفريق احلكومي       . البحوث واملراقبة املنهجية  
توليفة للمعلومات املقدمة من األطراف بشأن اجملاالت       : لدويل املعين بتغري املناخ   ا

 مذكرة من األمانة. ذات األولوية للبحث ومسائل خاصة باجملتمع العلمي

 FCCC/SBSTA/2002/INF.17 

_ _ _ _ _ 


