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 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
 ةاملسائل التنظيمي

 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية

  جدول األعمال املؤقت-أوالً 

 .افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج(  

 ؛ء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتبانتخاب أعضا )د(  

 .برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه -٣

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها -٤
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 .خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية -٥

 .البحوث واملراقبة املنهجية -٦

 :جية مبوجب االتفاقيةالقضايا املنه -٧

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

 .القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة )ب(  

 :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو -٨

 سعياً ٢٢ -ربون اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروك )أ( 
 ؛٢٣ -إىل احلصول على وحدات خفض انبعاثات معَتمدة من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون 

 .القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة )ب(  

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -٩

 :التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة -١٠

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

 .مسائل أخرى )ب(  

 .التقارير املرحلية -١١

 .مسائل أخرى -١٢

 .التقرير عن أعمال الدورة -١٣

                                                      

مل تتوصـل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والعشرين، إىل توافق يف اآلراء                 )١(
وبناء على اقتراح قدمته الرئيسة، قررت اهليئة . ولذلك ُتِركت هذه القضية معلقة    . أن إدراج هذه القضية يف جدول األعمال      بش

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

  افتتاح الدورة-١

 الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يوم          ةفتتح الرئيس تقرر أن   من امل  -١
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٦ االثنني

 املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 .سيقدَّم جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره -٢

FCCC/SBSTA/2006/6  مذكرة من إعداد األمينة التنفيذية.  ؤقت وشروحهجدول األعمال امل 

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

 ستعقد الدورة اخلامسة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من           :معلومات أساسية  -٣
ع االتفاقية اإلطارية وسينشر على موق. نوفمرب/ تشرين الثاين١٤نوفمرب إىل يوم الثالثاء / تشرين الثاين٦يوم االثنني 

وستستكمل اهليئة الفرعية أكرب عدد ممكن من املسائل وتقدم النتائج اليت . جـدول زمـين مفصل ألعمال الدورة      
 .ستخلص إليها إىل مؤمتر األطراف أو إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع االطراف يف بروتوكول كيوتو

الساعة السادسة مساء، لكنها   يف األوقات العادية    هي اجللسات   وأوصـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بأن تنت        -٤
وأشري مع القلق إىل . أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة التاسعة مساء، كحد أقصى

. يد الضغط على وقت االجتماعات من جراء العمليات اجلديدة اليت أنشئت مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتوازت
. وسُتمنح األولوية ألشد القضايا إحلاحاً    . لالجتماعحبيث ُتراعى احلدود الزمنية املتاحة      وسـتنظم هـذه الدورة      

املتوقع للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية        ألعمال  اجدول  ازدحام  وباإلضافة إىل ذلك، وبسبب     
اجتماع / يتمكن رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      الملؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، قد         

 تتمكن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من االتفاق         ملاألطراف من عقد مشاورات بشأن البنود اليت        
 .وستحال البنود اليت ال ُيفرغ منها يف هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين. عليها

ولالسـتفادة مـن الوقت املخصص لالجتماع إىل أقصى حد ممكن، جيوز لرئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر              -٥
األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أو لرئيسي اهليئتني الفرعيتني، حيثما كان ذلك                

االتفاق من خالل جدولة مشاريع     ممكـناً ومناسـباً، أن يقترحوا على الرؤساء املشاركني ألفرقة التفاوض تيسري             
االستنتاجات األولية يف االجتماع األول ألفرقة التفاوض املزمع إنشاؤها، على أساس التقارير والبيانات ذات الصلة 

وعمالً باالستنتاجات اليت   . أو مشاورات سابقة  /الـيت سـتقدم يف اجللسات العامة، مع مراعاة أية مفاوضات و           
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 يرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية اختصار ، يف دورهتا الرابعة والعشرين)٢(للتنفيذ اعتمدهتا اهليئة الفرعية
 .ويرجى من املمثلني الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها لتوزيعها. بياناهتم الشفهية قدر اإلمكان

 على مواصلة عملها ،)٣(لثالثة والعشرين، يف دورهتا اواتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية -٦
 وطلبت من األمانة  من آثار تغري املناخ، االقتصادية للتخفيف-املـتعلق باجلوانـب العلمية والتقنية واالجتماعية     

 أثناء الدورة بشأن التخطيط عملوطُلب عقد حلقة .  يف كل واحدة من دوراهتا األربع القادمةعملتنظيم حلقات 
. ّيني، مبا يف ذلك النقل يف الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية             واإلمناء احلضر 

 هذه يف الدورة السادسة والعشرين      العملعقد حلقة   تقرر حالياً أن ت   ونظـراً إىل القيود الزمنية املشار إليها آنفاً،         
 .للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 . تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة:اءاإلجر -٧

ويدعـى األطـراف إىل الرجوع إىل اجلدول الزمين املقترح الوارد يف شروح جدويل أعمال مؤمتر األطراف                  -٨
 ويقدم. قع االتفاقية على اإلنترنت   وإىل اجلدول الزمين املفصل املنشور يف مو       )٤(اجتماع األطراف /ومؤمتـر األطـراف   

 . ، الذي نشر أثناء الدورة، جدوالً زمنياً مفصالً ومستوىف عن أعمال اهليئة الفرعيةالربنامج اليومي

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

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج( 

 املطبق، من املتوقع أن تنتخب اهليئة       )٥( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧باملادة  عمالً   :معلومـات أساسية   -٩
 وبناء على طلب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته         .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية نائب رئيسها ومقررها      

ة والعشرين للهيئة الفرعية، كما احلادية عشرة، بدأت املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية أثناء الدورة الرابع
وستجرى . بدأت أثناءها املشاورات املتعلقة بانتخاب أعضاء اهليئات األخرى التابعة لربوتوكول كيوتو واالتفاقية           

إىل النظر بشكل فّعال  و٧-م أ/٣٦وتدعى األطراف إىل تذكُّر املقرر . مشاورات أخرى أثناء الدورة عند الضرورة
 أو  ن طريق االنتخاب يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية        الوظائف اليت يتم شغلها ع    يف ترشـيح نسـاء لشـغل        

وسيظل األعضاء احلاليون يف مكتب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مناصبهم            . بروتوكول كيوتو 
 . من خيلفهمُينتخبإىل أن 

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 

)٣( FCCC/SBSTA/2005/10 ٢٦، الفقرة. 

)٤( FCCC/CP/2006/1املرفق األول و ، FCCC/KP/CMP/2006/1املرفق األول ،. 
)٥( FCCC/CP/1996/2. 
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لتكنولوجية إىل انتخاب نائب رئيسها ومقررها يف أقرب  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا تدعى:اإلجراء -١٠
 .فرصة ممكنة عقب انتهاء املشاورات

 انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف املكتب )د( 

 من بروتوكول كيوتو، عندما متارس اهليئة الفرعية        ١٥ من املادة    ٣ عمالً بالفقرة    :معلومـات أساسـية    -١١
 ميثل طرفاً يف االتفاقية     هاستبدل أي عضو من أعضاء مكتب     ُي ، كيوتو وتوكولخبصوص املسائل املتعلقة برب   مهامها  

 .عضو آخر تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينهابدون أن يكون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول    
 .مع منسقي اجملموعات اإلقليميةإضافية مشاورات ، عند الضرورة، جتريو

أو /يئة الفرعية، عند الضرورة، إىل انتخاب موظفني إضافيني ليحلوا حمل نائب الرئيس و تدعى اهل:اإلجراء -١٢
 .املقرر الذي ميثل دولة ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو

  برنامج عمل السنوات اخلمس بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه-٣

يف دورته احلادية عشرة، برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة  اعتمد مؤمتر األطراف، :معلومات أساسية -١٣
). ١١-م أ/٢املقرر (الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه 

 .اً بتوافر املواردوطلب إىل اهليئة الفرعية، بتوجيه من رئيسها ومبساعدة األمانة، تنسيق تنفيذ برنامج العمل، رهن

ورحبـت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والعشرين، بتبادل اآلراء أثناء االجتماع غري الرمسي ملمثلي                -١٤
، لتيسري زيادة بلورة مشروع القائمة اإلرشادية باألنشطة ٢٠٠٦مارس /األطراف املعقود يف فيينا، بالنمسا، يف آذار

كما نظرت يف   . )٦(نظرت يف التقرير الذي قدمه االجتماع املشار إليه آنفاً        يف بـرنامج عمل السنوات اخلمس، و      
ووافقت اهليئة الفرعية   . ١١-م أ /٢أنشطة وطرائق إضافية لربنامج العمل، وفقاً للوالية املنصوص عليها يف املقرر            

ين على أساس مشروع نص     على النظر يف األنشطة املزمع القيام هبا خالل الفترة اليت تسبق دورهتا الثامنة والعشر             
كما .  بغية االنتهاء من املهمة يف دورهتا اخلامسة والعشرين        FCCC/SBSTA/2006/5يرد يف املرفق األول بالوثيقة      

وافقـت عـلى الـنظر يف األنشطة والطرائق اإلضافية لربنامج العمل وزيادة بلورهتا يف دورهتا الثامنة والعشرين                  
 .والدورات الالحقة

تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل الفراغ من النظر يف أنشطة برنامج عمل              : اإلجراء -١٥
 .السنوات اخلمس املزمع االضطالع هبا يف الفترة السابقة للدورة الثامنة والعشرين

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-٤

، سري  ٧-م أ /٤ عشرة، طبقاً ملقرره      سوف يستعرض مؤمتر األطراف يف دورته الثانية       :معلومات أساسية  -١٦
ودعا . أعمـال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واختصاصاته، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، حالته واستمراريته        

                                                      

)٦( FCCC/SBSTA/2006/4. 
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، األطراف إىل تقدمي آراءها واقتراحاهتا يف هذا الشأن إىل األمانة يف موعد             ١١-م أ /٦مؤمتر األطراف، يف مقرره     
 .، وطلب إىل األمانة جتميع املعلومات الواردة من األطراف يف وثيقة متنوعات٢٠٠٦طس أغس/ آب٤أقصاه 

 لتعزيز تنفيذ   )٧(توصياتوطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يصدر              -١٧
الوارد يف املرفق باملقرر    تفاقية   من اال  ٤ن املادة   ـ م ٥ذ الفقرة   ـ تنفي عقولة لتحسني الة وامل ـإطار اإلجراءات الفع  

 هبذه التوصيات يف دورهتا الرابعة والعشرين، واليت هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةورحبت ا .٧-م أ/٤
، واعترفت بأهنا متثل جمموعة من اإلجراءات املمكنة لتعزيز إطار نقل           )٨(تـرد يف املرفق الثاين بتقرير هذه الدورة       

 املشار إليه آنفاً والذي ميكن أن ينظر فيه مؤمتر األطراف هبدف اختاذ قرار حمتمل بشأن هذه املسألة يف التكنولوجيا
 .دورته الثانية عشرة أو أي دورة قادمة

وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل رئيسها، يف دورهتا الرابعة والعشرين، أن جيري،                 -١٨
، مشاورات غري رمسية بني األطراف قبل انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة   مبسـاعدة من األمانة   

العلمية والتكنولوجية، من أجل النظر يف جمموعة اإلجراءات املمكنة، مبا يف ذلك تقدمي األطراف املشار إليها يف الفقرة                  
وستعقد هذه . سألة يف مؤمتر األطراف الثاين عشر أعـاله مذكـرة بـيانات بغـية تيسري املناقشات حول هذه امل          ١٦

ويرد تقرير رئيس اللجنة الفرعية     .  يف جنيف، بسويسرا   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١١ و ١٠املشـاورات غـري الرمسية يف       
 . FCCC/SBSTA/2006/INF.5للمشورة العلمية والتكنولوجية عما متخض عن هذه املشاورات من نتائج يف الوثيقة 

، أن تنظم اجتماع مائدة مستديرة رفيعة املستوى ١١-م أ/٦ر األطراف إىل األمانة، يف مقرره وطلب مؤمت -١٩
بني األطراف واملنظمات املالية الدولية والقطاع اخلاص وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة يف الدورة اخلامسة 

اآلراء بشأن القضايا والتجارب والدروس     والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية ملناقشة وتبادل         
املسـتفادة واسـتراتيجيات الـتعاون والشراكات على املستوى الدويل يف جمال التكنولوجيا على األجل القصري                
واملتوسط والطويل من أجل تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية ونشرمها وتعميمهما ونقلهما حىت يتسىن              

وسينظم اجتماع املائدة املستديرة يف األسبوع .  بشأن اإلجراءات اليت ميكن اختاذها مستقبالً      اختاذ قرارات عن علم   
 . أعاله٤الثاين من الدورة، مع مراعاة التحدي الذي يطرحه تقييد اجلدول الزمين يف الفقرة 

، بناء  ٢٠٠٥ لعام   وأعدت األمانة، لدى تيسريها تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا            -٢٠
، ورقة تقنية عن اخليارات     )٩(على طلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والعشرين          

 ١وسيعقد فريق اخلرباء اجتماعه العاشر من       ). FCCC/TP/2006/1(املبتكرة لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها      
ويرد التقرير عن تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل   .  نريويب، بكينيا   يف ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣إىل  

 .FCCC/SBSTA/2006/INF.8 يف الوثيقة ٢٠٠٦التكنولوجيا لعام 

                                                      

)٧( FCCC/SBSTA/2006/INF.4. 

)٨( FCCC/SBSTA/2006/5. 
)٩( FCCC/SBSTA/2004/13 ٩٠، الفقرة. 
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تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية إىل النظر يف جمموعة من اإلجراءات املمكنة             : اإلجراء -٢١
تكنولوجيا ويف آراء األطراف بشأن استعراض فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، بغية            لدعم تنفيذ إطار نقل ال    

وقد ترغب أيضاً يف االطالع على      . التوصـية بوضع مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة           
 .الوثائق املعدة للدورة وحتديد أي إجراءات إضافية تنشأ عنها

Views and suggestions relating to the review of the Expert Group on 

Technology Transfer by the Conference of the Parties at its twelfth 

session.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2006/MISC.10 

Summary of the outcomes of the informal consultations on issues 

relating to possible actions for enhancing the implementation of the 

technology transfer framework. Note by the Chair of the Subsidiary 

Body for Scientific and Technological Advice 

FCCC/SBSTA/2006/INF.5 

Innovative options for financing the development and transfer of 

technologies 
FCCC/TP/2006/1 

Annual report of the Expert Group on Technology Transfer for 

2006. Note by the Chair of the Expert Group on Technology 
Transfer 

FCCC/SBSTA/2006/INF.8 

  خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية-٥

 شرعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والعشرين، يف النظر :اسيةمعلومات أس -٢٢
، ويف  Add.1 و FCCC/SBSTA/2006/MISC.5مذكرات األطراف الواردة يف الوثيقتني       يف املعلومـات اليت تتضمنها    

 . )١٠(ى اإلنترنتمذكرات املراقبني املعتمدين املنشورة على موقع االتفاقية اإلطارية عل

فيما يتعلق هبذه القضية، بناء      )١١(ويف الدورة نفسها، اختذت اهليئة الفرعية قراراً بشأن نطاق حلقة العمل           -٢٣
 ٣٠وستنظر حلقة العمل، املقرر عقدها يف روما، بإيطاليا، من . على طلب مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

فض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف        اجلوانب ذات الصلة خب    ، يف ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١أغسطس إىل   /آب
البلدان النامية، مبا يف ذلك القضايا العلمية واالجتماعية االقتصادية والتقنية واملنهجية، والنهج السياساتية واحلوافز 

 .FCCC/SBSTA/2006/10ثيقة ويرد تقرير حلقة العمل يف الو. اإلجيابية، وكذا الروابط احملتملة بني هذه اجلوانب

عن هذه املواضيع    )١٢(وطلبت اللجنة الفرعية يف الدورة نفسها إىل األمانة إعداد ورقة معلومات أساسية            -٢٤
لـتقدميها إىل حلقة العمل، مصحوبة بتجميع للمعلومات ذات الصلة يف البالغات واملذكرات القطرية اليت قدمها                

                                                      

)١٠( FCCC/SBSTA/2006/5 ٥٠، الفقرة. 

)١١( FCCC/SBSTA/2006/5 ٥٢، الفقرة. 
)١٢( FCCC/SBSTA/2006/5 ٥٤، الفقرة. 
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ه الورقة يف طور اإلعداد وستكون متوافرة على موقع االتفاقية اإلطارية على            وهذ. األطراف واملراقبون املعتمدون  
 .قبل انعقاد حلقة العمل )١٣(اإلنترنت

 )١٤(كمـا طلبت اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين من األمانة أن ختطط لعقد حلقة عمل ثانية                 -٢٥
توافر متويل إضايف، ويف انتظار استنتاجات اهليئة الفرعية      بشأن هذه املسائل قبل دورهتا السادسة والعشرين، رهناً ب        

 .يف دورهتا اخلامسة والعشرين

 :تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل القيام مبا يلي: اإلجراء -٢٦

، مبا  مواصلة النظر يف القضايا العلمية والتقنية واملنهجية وتبادل املعلومات واخلربات ذات الصلة            )أ( 
 فيها النهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية، مع مراعاة ما ختلص إليه حلقة العمل واملذكرات املقدمة من األطراف؛

 .حتديد احلاجة إىل عقد حلقة عمل ثانية بشأن هذه املسائل، ونطاقها عند االقتضاء )ب( 

FCCC/SBSTA/2006/10           ة عن إزالة الغابات يف     تقريـر عـن حلقة عمل بشأن خفض االنبعاثات الناجت
 البلدان النامية     

  البحوث واملراقبة املنهجية-٦

، إىل أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ أن        ١٠-م أ /٥ طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره       :معلومات أساسية  -٢٧
خطة تنفيذ ءات احملددة يف تقدم معلومات إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن طريقة تنفيذ اإلجرا

كما دعا األطراف اليت تدعم . )١٥(النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
وكـاالت الفضـاء املشـاركة يف عملـيات املراقبة العاملية إىل أن تطلب من هذه الوكاالت تنسيق عملية تلبية                   

 .نها يف خطة التنفيذاالحتياجات املعرب ع

ورحبت اهليئة الفرعية وقبلت، يف دورهتا الثالثة والعشرين، عرض اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض بتقدمي تقرير      -٢٨
يف الدورة مفصـل عن تنسيق عملية تلبية االحتياجات املعرب عنها يف خطة التنفيذ اليت وضعها النظام العاملي ملراقبة املناخ   

 .FCCC/SBSTA/2006/MISC.14ويرد التقرير يف الوثيقة . )١٦(شرين للهيئة الفرعيةاخلامسة والع

                                                      

)١٣( <http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/3745.php>. 
)١٤( FCCC/SBSTA/2006/5 ٥٥، الفقرة. 

 :ميكـن االطالع على خطة عمل النظام العاملي ملراقبة املناخ يف موقع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية                )١٥(
< http://www.wmo.ch/web/gcos/Implementation_Plan_(GCOS).pdf>. 

)١٦( FCCC/SBSTA/2005/10 ٩٢، الفقرة. 
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املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن       "ووافقت اهليئة الفرعية، يف الدورة نفسها، على تنقيح          -٢٩
إظهار أولويات خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة بغية  )١٧(" عن الُنظم العاملية ملراقبة املناخ   تغـري املـناخ املتعلقة باإلبالغ     

منوذج والحظت األطراف أيضاً احلاجة إىل تنقيح       . املـناخ وإدراج تقدمي التقارير بشأن املتغريات األساسية لتغري املناخ         
. ة والعشرينووافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامس. )١٨( األكثر مشوالً  اإلبـالغ التكميـلي   

 مقترحاً بشأن سبـل ٢٠٠٦سبتمرب / إىل أن تقدم إىل اهليئة الفرعية حبلول أيلولالنظام العاملي ملراقبة املناخودعت أمانة 
 .FCCC/SBSTA/2006/MISC.12وترد املقترحات يف الوثيقة . ووسائل تلبية هذه االحتياجات

ودعت أمانة . ٢٠٠٦ل اإلقليمية سينتهي يف أوائل عام وأشـارت اهليـئة الفرعية إىل أن برنامج حلقات العم          -٣٠
النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل أن تقدم، بالتعاون مع اللجنة االستشارية حللقة العمل اإلقليمية، تقريراً عن نتائج برنامج                  

 .FCCC/SBSTA/2006/MISC.13ويرد هذا التقرير يف الوثيقة . اهليئة الفرعية يف دورهتـا اخلامسة والعشرين

تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات املقدمة، وإىل حتديد             : اإلجـراء  -٣١
، والنظر يف املقترح املتعلق     النظام العاملي ملراقبة املناخ   اإلجراءات اإلضافية املمكنة لتعزيز التقدم حنو تنفيذ خطة تنفيذ          

 .، إضافة إىل أي متابعة ُتجرى لربنامج حلقة العمل اإلقليمية التوجيهية لتقدمي التقاريرملبادئبإمكانية مراجعة ا

Report on a coordinated response from space agencies involved in global 

observations to the needs expressed in the Global Climate Observing System 

implementation plan.  Submission from the United States of America on behalf 

of the Committee on Earth Observation Satellites  

FCCC/SBSTA/2006/MISC.14 

Proposal for possible revision of the UNFCCC reporting guidelines on 

global climate change observing systems.  Submission from the Global 

Climate Observing System secretariat 

FCCC/SBSTA/2006/MISC.12 

Report on the results of the regional workshop programme.  Submission 

from the Global Climate Observing System secretariat 
FCCC/SBSTA/2006/MISC.13 

 

                                                      

)١٧( FCCC/CP/1999/7الفصل الثالث ،. 

)١٨( FCCC/SBSTA/2005/10 وميكن االطالع على منوذج اإلبالغ التكميلي يف موقع املنظمة ٩٧، الفقرة ،
 .<http://www.wmo.ch/web/gcos/Supp-Guidance-2000.pdf>: العاملية لألرصاد اجلوية
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 القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -٧

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

 مل تنـته األطـراف يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية              :معلومـات أساسـية    -٣٢
بند من جدول األعمال واتفقت على مواصلة النظر يف ، من النظر يف القضايا الواردة حتت هذا ال       )١٩(والتكنولوجية

 .هذه املسألة أثناء الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية

تدعـى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل أن حتدد ما إذا كان سيمكن التوصل إىل                : اإلجـراء  -٣٣
 .ت النظر الذي جرى يف الدورات السابقة للهيئة الفرعيةاتفاق حول هذه القضايا آخذة يف االعتبار تبادل وجها

 القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة )ب( 

الـتقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول                 
 لالتفاقية والتقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء

 عن  اً سنوي اً تقرير ، إىل األمانة أن تعد    ٩-م أ /١٢ طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره       :ومـات أساسية  معل -٣٤
 لكي تنظر فيه ، يتضمن أية توصية تنبثق عن اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني،أنشطة استعراض قوائم اجلرد

، أن  )٢٠(مانة، يف دورهتا الرابعة والعشرين     وطلبت هذه اهليئة من األ     .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
تواصـل إعـداد تقاريـر سنوية عن أنشطة استعراض قوائم اجلرد كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                

ويرد آخر تقرير يف    . والتكنولوجية، وأن تضمِّن تقاريرها هذه معلومات عن التقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء            
 .FCCC/SBSTA/2006/INF.6الوثيقة 

تدعـى اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات املقدمة بغية توفري               : اإلجـراء  -٣٥
 .توجيهات إضافية بشأن أنشطة االستعراض، عند االقتضاء

االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة       التقرير السنوي عن    
 مذكرة من إعداد األمانة.  لالتفاقيةدرجة يف املرفق األولمن األطراف امل

FCCC/SBSTA/2006/INF.6 

  خ                                                يف جمال تقدمي تقارير االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا      احملدثة                  املبادئ التوجيهية 

         حواشيها                            جداول منوذج اإلبالغ املوحد و        ١١-    م أ  /  ١٤                                اعتمد مؤمتر األطراف، يف مقرره         :                 معلومـات أساسية   -  ٣٦
  .                                                                                        بغرض تقدمي معلومات عن قوائم اجلرد السنوية بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                                                      

)١٩( FCCC/SBSTA/2006/5 ٧٣، الفقرة. 
)٢٠( FCCC/SBSTA/2006/5 ٩٥، الفقرة. 
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                      والتعديالت التقنية          حواشيها                                                                          ويف القرار نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تدرج هذه اجلداول و             -  ٣٧
                                             الغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف                                    املبادئ التوجيهية إلعداد الب    "   يف     ٩-    م أ  /  ١٣                      الـناجتة عـن املقرر     

                                                                       املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق   :                                املرفق األول باالتفاقية، اجلزء األول
     هيئة                                               ، وأن تعد قبل الدورة اخلامسة والعشرين لل        ٨-    م أ  /  ١٨      ُ                     اليت اعُتمدت مبوجب املقرر       "                        بقوائـم اجلرد السنوية   

                          َّ                                حدة تتضمن مبادئ توجيهية حمدَّثة لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ  ا                                            الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وثيقة و
  .                     عن قوائم اجلرد السنوية

                                                              ً                      َّ               تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اإلحاطة علماً باملبادئ التوجيهية احملدَّثة              :       اإلجراء -  ٣٨
                                                                                                      اإلطاريـة بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية وتطلب إىل األطراف أن تستعمل الوثيقة احملدثة يف                           لالتفاقـية 

  .                           إعدادها لقوائم اجلرد الوطنية

FCCC/SBSTA/2006/9              املـبادئ التوجيهـية احملدَّثة لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد                                                           َّ                    
                      مذكرة من إعداد األمانة  .   ١١-   أ م /  ١٤                        بعد إدراج أحكام املقرر        السنوية    

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو-٨

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

أن تضع، بالتعاون مع     إىل اهليئة الفرعية     ١٠-م أ /١٢ؤمتر األطراف يف مقررة      طلب م  :معلومات أساسية  -٣٩
اجمللـس التنفـيذي آللـية التنمية النظيفة، توصية ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  

إطار آلية التنمية النظيفة من يف  تعلق باآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريعتبروتوكول كيوتو يف دورته األوىل، 
املتعلق باملواد   أجـل حتقـيق أهـداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى، وخباصة بروتوكول مونتريال            

ملركبات جديدة   هذا بصفة خاصة بإنشاء مرافق       صلويت. )بـروتوكول مونتريال   (ة لطـبقة األوزون   داملسـتنف 
شاركني يف املشاريع الذين يسعون إىل احلصول على وحدات خفض           عن طريق امل   ٢٢اهليدروكلوروفلوروكربون  

 .٢٣ن تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون مانبعاثات معتمدة 

، على التعاريف اليت ينبغي أن تطبق على        ١-م أإ /٨اجتماع األطراف، يف مقرره     /ووافق مؤمتر األطراف   -٤٠
اعترف بأن إصدار وحدات ختفيض انبعاثات معتمدة من        ، و ٢٢ اجلديـدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون      املـرافق 

 ميكن أن يسفر عن     ٢٢ يف مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون       ٢٣تدمـري مركـب اهليدروفلوروكربون      
 مقارنة مبا ميكن أن     ٢٣أو مركب اهليدروفلوروكربون    / و ٢٢زيادة اإلنتاج العاملي ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون      

 . ذلك وبأنه ينبغي أال تؤدي آلية التنمية النظيفة إىل حدوث مثل هذه الزيادةحيدث خبالف
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، وقد أحاطت علماً باملقرر     )٢١(وقامت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والعشرين          -٤١
ملعنية إىل أن يقدموا إىل األمانة، يف موعد        ، بدعـوة األطراف واملراقبني املعتمدين واملنظمات احلكومية الدولية ا         ١-م أإ /٨

، إسهامات تتضمن حلوالً عملية مفصلة للتصدي لآلثار املترتبة على احلالة املشار إليها يف              ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٤أقصاه  
 .FCCC/SBSTA/2006/MISC.11وترد املذكرات املقدمة من األطراف يف الوثيقة .  أعاله٣٩الفقرة 

ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف إسهامات األطراف واملراقبني      تدعى اهلي : اإلجـراء  -٤٢
املعتمدين واملنظمات الدولية املعنية بغية إعداد مشروع مقرر يتضمن توجيهات إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية               

 .اجتماع األطراف يف دورته الثانية/النظيفة لكي يعتمده مؤمتر األطراف

ــ ــبات   اآلث ــدة ملرك ــرافق جدي ــاء م ــلى إنش ــبة ع ار املترت
 سعياً للحصول على وحدات خفض      ٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  

 ٢٣ -انبعاثات معَتمدة من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون 

FCCC/SBSTA/2006/MISC.11 

 القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة )ب( 

  من بروتوكول كيوتو٨اض مبوجب املادة الربنامج التدرييب خلرباء االستعر

 طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره :معلومات أساسية -٤٣
 مـن اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والعشرين، أن تقّيم نتائج الربنامج     ١-أ إ م  /٢٤

 من بروتوكول   ٨ضـاء أفرقة خرباء االستعراض املشاِركة يف عمليات االستعراض اجلارية يف إطار املادة              الـتدرييب ألع  
اجتماع األطراف بشأن مواصلة تطوير برنامج التدريب هذا        /كـيوتو مـن أجـل تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف          

 الفرعية علماً، يف دورهتا الرابعة والعشرين،       وأحاطت اهليئة . كما طلب إىل األمانة تقدمي تقرير عن الربنامج       . وتنفـيذه 
بـتقرير شـفوي قدمـته األمانة بشأن برنامج التدريب وطلبت إىل األمانة أن تقدم إليها تقريراً، يف الدورة اخلامسة                    

 .FCCC/SBSTA/2006/INF.7ويرد هذا التقرير يف الوثيقة . والعشرين للهيئة الفرعية، بشأن التقدم احملرز يف تنفيذه

تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية إىل االطالع على التقرير الذي أعدته األمانة وأن تقدم               : اإلجراء -٤٤
 .توجيهات إضافية، عند احلاجة

 من بروتوكول   ٨الـربنامج التدرييب خلرباء االستعراض مبوجب املادة        
 مذكرة من إعداد األمانة. كيوتو

 FCCC/SBSTA/2006/INF.7 

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -٩
 قامـت األطـراف، يف دورات سـابقة عديدة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية              :معلومـات أساسـية    -٤٥

ومل تنته اهليئة   .  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣والتكنولوجـية، بتبادل اآلراء حول القضايا املتصلة بالفقرة         
                                                      

)٢١( FCCC/SBSTA/2006/5 ١٠٠، الفقرة. 
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، من النظر يف القضايا املدرجة يف هذا البند من جدول األعمال واتفقت             )٢٢(فرعية، يف الدورة الرابعة والعشرين    ال
 .على مواصلة النظر يف هذه القضايا يف الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية

 .إلجراء املناسب الواجب اختاذهتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل االتفاق على ا: اإلجراء -٤٦

  التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة-١٠

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

علمية  مل يـتحقق يف الـدورة الـرابعة والعشـرين للهيـئة الفرعية للمشورة ال               :معلومـات أساسـية    -٤٧
. لذلك ُعمد إىل تعليقه   . أي توافق يف اآلراء حول إدراج هذا البند يف جدول أعمال االجتماع            )٢٣(والتكنولوجية

وبـناًء عـلى اقتراح تقدم به الرئيس، قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إدراج هذه القضية يف     
 .هيئة الفرعيةجدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والعشرين لل

تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل حتديد ما إذا كان ميكن التوصل إىل اتفاق : اإلجراء -٤٨
 .بشأن االنتهاء من النظر يف هذا البند

 مسائل أخرى )ب( 

 إمكان األخذ   ، على )٢٤(، يف دورهتا الرابعة والعشرين    الفرعية للتنفيذ  اهليئة اتفقت   :معلومـات أساسـية    -٤٩
بتدابري لتحسني التنظيم العام للعملية احلكومية الدولية، وأوصت، يف مجلة أمور، بالنظر يف التعاون مع املنظمات                
الدولية املعنية مرة واحدة يف السنة يف اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ويفضل أن يكون ذلك خالل   

ع بالتايل أن يقدم ممثلو االتفاقيتني األخريني واملنظمات العلمية واهليئات التابعة           ومن املتوق . فـترة الدورات األوىل   
لألمم املتحدة تقارير شفوية عن أنشطتها ذات الصلة بأعمال االتفاقية يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية 

 . يف بون٢٠٠٧مايو /للمشورة العلمية والتكنولوجية املقرر عقدها يف أيار

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة عشرة، إىل األمانة أن تقدم تقارير  -٥٠
ومن املتوقع أن يعقد االجتماع السادس هلذا الفريق قبل الدورة اخلامسة . فريق االتصال املشتركدورية عن أنشطة 

 .األمانة تقريراً شفوياً عن هذا االجتماع إىل اهليئة الفرعيةويف هذه احلالة، ستقدم . والعشرين للهيئة الفرعية

 .الغرض من التقرير عن اجتماع فريق االتصال املشترك إعالمي، وال ينتظر أي إجراء من اهليئة الفرعية: اإلجراء -٥١

                                                      

)٢٢( FCCC/SBSTA/2006/5 ١١٧-١١٥، الفقرة. 

)٢٣( FCCC/SBSTA/2006/5 ٦، الفقرة. 
)٢٤( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٩، الفقرة. 
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  التقارير املرحلية-١١

 األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية

، مواصلة املرحلة التجريبية بالنسبة إىل  األنشطة        ١٠-م أ /١٠ قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره       :ات أساسية معلوم -٥٢
املـنفذة تنفـيذاً مشتركاً، كما قرر حتديد آخر أجل لتقدمي التقارير بشأن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة                    

وقد وردت معلومات جديدة من  . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١لتوليفي السابع، يف    التجريبية، الذي ينبغي النظر فيه يف التقرير ا       
وأعدت األمانة، استناداً   . أحد األطراف بشأن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية قبل األجل النهائي             

 .FCCC/SBSTA/2006/8يقة إىل املعلومات اليت قدمت مؤخراً، التقرير التوليفي السابع الذي يرد يف الوث

 .)٢٥(وميكن االطالع على التقارير عن مشاريع األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً على موقع االتفاقية اإلطارية -٥٣

تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف التقرير التوليفي السابع بشأن             : اإلجراء -٥٤
 .مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية واملوافقة على اإلجراء املناسباألنشطة املنفذة تنفيذاً 

التقرير التوليفي  . األنشـطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية        
 مذكرة من إعداد األمانة. السابع

 FCCC/SBSTA/2006/8 

 حلقة عمل بشأن امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه
 إىل األمانة أن تنظم، بتوجيه من       اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    طلبت   :يةمعلومات أساس  -٥٥

، وذلك يف الدورة    امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه    رئاسة هذه اهليئة الفرعية، حلقة عمل أثناء الدورة عن          
عمل لكي تنظر فيه يف دورهتا اخلامسة ، وطلبت من رئيسها إعداد تقرير عن حلقة اللهيئة الفرعيةالرابعة والعشرين ل

كمـا طلبت نشر هذا التقرير والعروض املقدمة يف حلقة العمل على موقع االتفاقية اإلطارية على                . والعشـرين 
 .اإلنترنت يف أقرب وقت ممكن بعد حلقة العمل

 ويـرد تقريـرها يف الوثيقة       ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٢٠وعقـدت حلقـة العمـل أثـناء الـدورة يف             -٥٦
FCCC/SBSTA/2006/7)٢٦(. 

تدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اإلحاطة علماً بتقرير حلقة العمل وتقدمي : اإلجراء -٥٧
 .توجيهات عن أي إجراء إضايف مناسب يتعلق بامتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه

علمية والتكنولوجية، يف   تقرير عن حلقة العمل أثناء الدورة للهيئة الفرعية للمشورة ال         
مذكرة . دورهتـا الـرابعة والعشرين، بشأن امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه          

 أعدها رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2006/7 

                                                      

)٢٥( <http://unfccc.int/kyoto_mechanisms/aij/activities_implemented_jointly/items/2307.php>. 

 :ميكن االطالع على العروض املقدمة يف حلقة العمل على موقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت )٢٦(
<http://unfccc.int/meetings/sb24/in-session/items/3623.php>. 
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بات اهليدروفلوروكربون  القضايا املتصلة مبرك  : التقرير اخلاص املتعلق حبماية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي        
 ومركبات الكربون املشبع بالفلور

 ،)٢٧( شجعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والعشرين          :معلومات أساسية  -٥٨
أن يواصال على ) أمانة األوزون(أمانة االتفاقية وأمانة اتفاقية فيينا حلماية األوزون وبروتوكول مونتريال امللحق هبا 

وهذا يشمل . التعاون ويقدما تقارير إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن التطورات ذات الصلة       
تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين بشأن حلقيت عمل نظمتا يف إطار بروتوكول مونتريال                 

 حلقة العمل األوىل عبارة عن اجتماع خرباء نظمته أمانة الصندوق          وكانت. ٢٠٠٦يوليه  /مـارس ومتوز  /يف آذار 
وكان .  يف مونتريال بكندا٢٠٠٦مارس / آذار١٥ إىل ١٣املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، وعقد من 

تصالح االنبعاثات والتصدير واالس  (االجتماع يهدف إىل تقييم نطاق املتطلبات الراهنة واملقبلة لتجميع وتصريف           
املواد املستنفدة لألوزون اليت ال ميكن إعادة استعماهلا وغري املرغوب فيها يف األطراف اليت تعمل يف إطار ) والتدمري
وكان االجتماع األخري عبارة عن حلقة عمل للخرباء نظمته أمانة      .  من بروتوكول مونتريال   ٥ من املادة    ١الفقرة  

النظر يف تقرير "وكان اهلدف منه تقدمي ملخص لتقرير بعنوان . يال أيضاً يف مونتر٢٠٠٦يوليه / متوز٧األوزون يف 
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من حيث عالقته بالتدابري        /تقيـيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي     

 .تستمد من التقريروإعداد قائمة بتدابري عملية تتعلق باستنفاد األوزون " الرامية لعالج استنفاد األوزون

. ستقدم أمانة االتفاقية تقارير شفوية عن حلقات العمل املشار إليها آنفاً ألغراض اإلعالم فقط             : اإلجراء -٥٩
 .وال ينتظر أي إجراء من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 مسائل أخرى -١٢

يف الدورة أو    طروحةة يف إطار هذا البند املسائل األخرى امل       اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي     ستتناول -٦٠
 .الثانية اجتماع األطراف يف دورته/اليت حييلها إليها مؤمتر األطراف، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أو مؤمتر األطراف

 التقرير عن أعمال الدورة -١٣

مده اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     سيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعت        :معلومـات أساسية   -٦١
 .والتكنولوجية يف هناية الدورة

تدعى اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اعتماد مشروع التقرير وتأذن للمقرر            : اإلجـراء  -٦٢
 .ومبساعدة األمانة ستكمال التقرير بعد الدورة، بتوجيه من الرئاسةبا

                                                      

)٢٧( FCCC/SBSTA/2006/5 ١٢٤، الفقرة. 
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 املرفق

 لى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية الوثائق املعروضة ع
 والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة والعشرين

 الوثائق اليت أعدت للدورة

FCCC/SBSTA/2006/6 Provisional agenda and annotations. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBSTA/2006/7 Report on the in-session workshop of the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice, at its twenty-fourth session, on carbon 
dioxide capture and storage.  Note by the Chair of the Subsidiary Body 
for Scientific and Technological Advice 

FCCC/SBSTA/2006/8 Activities implemented jointly under the pilot phase.  Seventh synthesis 
report.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2006/9 Updated UNFCCC reporting guidelines on annual inventories following 
incorporation of the provisions of decision 14/CP.11.  Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2006/10 Report on a workshop on reducing emissions from deforestation in 
developing countries.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2006/INF.5 Summary of the outcomes of the informal consultations on issues relating 
to possible actions for enhancing the implementation of the technology 
transfer framework.  Note by the Chair of the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice 

FCCC/SBSTA/2006/INF.6 Annual report on the technical review of greenhouse gas inventories from 
Parties included in Annex I to the Convention.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2006/INF.7 Training programme for review experts under Article 8 of the  
Kyoto Protocol.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2006/INF.8 Annual report of the Expert Group on Technology Transfer for 2006.  
Note by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2006/MISC.10 Views and suggestions relating to the review of the Expert Group on 
Technology Transfer by the Conference of the Parties at its twelfth 
session.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2006/MISC.11 Implications of the establishment of new hydrochlorofluorocarbon-22 
(HCFC-22) facilities seeking to obtain certified emission reductions for 
the destruction of hydrofluorocarbon-23 (HFC-23).  Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2006/MISC.12 Proposal for possible revision of the UNFCCC reporting guidelines on 
global climate change observing systems.  Submission from the Global 
Climate Observing System secretariat 
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FCCC/SBSTA/2006/MISC.13 Report on the results of the regional workshop programme.  Submission 
from the Global Climate Observing System secretariat 

FCCC/SBSTA/2006/MISC.14 Report on a coordinated response from space agencies involved in global 
observations to the needs expressed in the Global Climate Observing 
System implementation plan.  Submission from the United States of 
America on behalf of the Committee on Earth Observation Satellites 

FCCC/TP/2006/1 Innovative options for financing the development and transfer of 
technologies 

Other documents before the session 

FCCC/SBSTA/2006/5 Report of the Subsidiary Body for Scientific and Technological  
and Add.1 Advice on its twenty-fourth session, held at Bonn from  

18 to 26 May 2006 
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