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  :                             القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية - ٧

        م اجلرد                                                                                  املـبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لقوائ             ) أ ( 
                         الوطنية لغازات الدفيئة؛ 

                           وصلة بيانات غازات الدفيئة؛  ) ب ( 

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

  :                                   القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو - ٨

     ٢٢-                                                                                   اآلثـار املترتـبة عـلى إنشـاء مـرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون                ) أ ( 
) HCFC-22 (              ٢٣-    ً                                                                                 سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون    
) HFC-23( ؛  

                                                                             آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف   ) ب ( 
  .                                إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة

  .                                     االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-             ة واالجتماعية                       اجلوانب العلمية والتقني - ٩

  .                   من بروتوكول كيوتو ٢           من املادة  ٣                             املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -  ١٠

  .                                    التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة -  ١١

  .          مسائل أخرى -  ١٢

  .            تقرير الدورة -  ١٣

  شروح جدول األعمال املؤقت-     ً ثانيا  

  افتتاح الدورة-١

                                                                                                             ن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يوم               م - ١
  .    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ٧             االثنني املوافق 

  املسائل التنظيمية-٢

                  إقرار جدول األعمال  ) أ ( 

  .                                     سيقدم جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره - ٢

 FCCC/SBSTA/2007/1                      قدمة من األمني التنفيذي       مذكرة م  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه
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                   تنظيم أعمال الدورة  ) ب ( 

                                                                                    أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، بأن تنتهي اجللسات يف              :                  معلومـات أساسية   - ٣
         لسات إىل                                     ً                                                                   األحوال العادية يف الساعة السادسة مساًء، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر هذه اجل              

  ُ   َّ                                                                  وسُتنظَّم الدورة السادسة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية          .                   ً                      السـاعة التاسـعة مسـاًء كحـد أقصى        
                                    وستحال البنود اليت ال تكمل اهليئة        .   ُ                              ً      وسُتمنح األولوية ألشد القضايا إحلاحاً      .                                  والتكنولوجـية عـلى هذا األساس     

      كانون  (                                              يف هذه الدورة إىل دورهتا السابعة والعشرين                                                                      الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية النظر فيها           
    ).     ٢٠٠٧      ديسمرب  /    األول

                                                                                                ولالسـتفادة قـدر اإلمكان من الوقت املخصص لالجتماعات، سيقترح رئيس اهليئة الفرعية للمشورة               - ٤
       وصل إىل                                         ً        ً                                              العلمية والتكنولوجية، حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً، أن يسهل الرؤساء املشاركون ألفرقة التفاوض الت

                                                                                              اتفاق من خالل طرح مشاريع االستنتاجات األولية يف االجتماع األول ألفرقة التفاوض املزمع إنشاؤها على أساس 
             أو استنتاجات  /                                                                                   العروض والبيانات ذات الصلة اليت ستقدم يف اجللسات العامة، آخذين يف االعتبار أية مفاوضات و

                  ويرجى من املمثلني     .                                           لية اختصار بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان                                            ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدو       .      سابقة
   .                                                   الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها لتوزيعها

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

                                                        ام للدورة املوجود على املوقع اإللكتروين التفاقية األمم                                                     وتدعـى األطـراف إىل الرجوع إىل العرض الع         - ٦
                                                                                                                    املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغري املناخ وإىل مطالعة الربنامج اليومي الذي ينشر أثناء الدورة ملعرفة اجلدول الزمين                  

ّ                        املفّصل واحملّدث ألعمال اهليئة الفرعية       ّ     .   

                          ، بشأن العالقة بني خمتلف     FCCC/SB/2007/INF.2            الوثيقة                    ً                                      وتدعـى األطراف أيضاً إىل مراعاة املعلومات الواردة يف         - ٧
   .                                                                                                  أحكام استراتيجية موريشيوس وأعمال االتفاقية وبروتوكول كيوتو، عند النظر يف بنود جدول األعمال ذات الصلة

 FCCC/SBSTA/2007/1                             مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

 تعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه برنامج عمل نريويب امل-٣

                                                                                    وافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين،            :                معلومات أساسية  - ٨
   ).FCCC/SBSTA/2006/11 (                                                          على تنفيذ برنامج العمل من خالل األنشطة الواردة يف استنتاجاهتا 

                                                                                               فسها، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تقدم، بتوجيه من                         ويف اجللسة ن   - ٩
                                   عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج        )     ٢٠٠٧      مايو   /    أيار (                          ً                                   رئيس اهليئة الفرعية، تقريراً إىل دورهتا السادسة والعشرين         

                                  ة املصلحة إىل املشاركة يف تنفيذ أنشطة          ً                                       ودعت أيضاً املنظمات ذات الصلة وغريها من اجلهات صاحب  .         عمل نريويب
                                                                                                   كما حثتها اهليئة الفرعية على االضطالع بأنشطتها اخلاصة من أجل دعم األهداف واملواضيع احملددة يف                 .        الربنامج
  .                                                                       وعلى موافاة اهليئة الفرعية بنتائج هذه األنشطة يف دورات الحقة، حسب االقتضاء  ١١-   م أ / ٢      املقرر 
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                                   ً                                                 ة للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم                               ودعت اهليئة الفرعي   -  ١٠
                                                                      ، معلومات عن برامج وأنشطة وآراء كل منها بشأن القضايا املتصلة               ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ٢٣                   إىل األمانة، حبلول    

                            املتعلقة هبذه املسألة املقرر                                                                                             باملخاطـر والظواهر الشديدة املرتبطة باملناخ، من أجل االستفادة منها يف حلقة العمل              
  . )١ (                                                عقدها قبل الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية

                                                               ً                        ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اإلحاطة علماً بتقرير شفوي من األمانة   :       اإلجراء -  ١١
                                        ة معلومات تقدمها املنظمات ذات الصلة                                                                                 عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل، مبا يف ذلك األنشطة املقررة وأي            

   .                                            عن األنشطة اليت تضطلع هبا لدعم برنامج عمل نريويب

Relevant programmes, activities and views on the issues relating to climate 
related risks and extreme events. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.4 

Relevant programmes, activities and views on the issues relating to climate 
related risks and extreme events. Submissions from relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2007/MISC.5 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-٤

                                  لوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، يف                                           نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو  :               معلومات أساسية -  ١٢
       واآلراء   )               ، املرفق الثاين FCCC/SBSTA/2006/5 (                                                                  اإلجـراءات املمكن اختاذها لتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا          

                                                                                                                الـواردة مـن األطـراف بشـأن االسـتعراض الـذي قـام بـه فـريق اخلـرباء املعـين بنقل التكنولوجيا                        
) FCCC/SBSTA/2006/Misc.10 .(    كمل األطراف النظر يف هذه املسائل وقررت إحالة مشروع مقرر                ومل ت                                                               )  بني   

   ).             ، املرفق الثاينFCCC/SBSTA/2006/11 (               إىل مؤمتر األطراف   )            قوسني معقوفني

                                                   ، أن ميدد والية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا سنة   ١٢-   م أ / ٥                             وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  -  ١٣
                                                                               احلالية، وأن حييل نص مشروع املقرر املذكور أعاله إىل اهليئة الفرعية للمشورة                                          واحـدة، ويشمل ذلك عضويته      

                                                                                                               العلمـية والتكنولوجية كي تنظر فيه يف دورهتا السادسة والعشرين، هبدف التوصية مبشروع مقرر يف هذا الشأن                 
   .                                            لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

                                                       ، إىل األمانة أن تنظم اجتماع مائدة مستديرة رفيعة           ١١-    م أ  / ٦    ره                                  وطلـب مؤمتر األطراف، مبوجب مقر      -  ١٤
                                                                                             املستوى بني األطراف واملنظمات املالية الدولية والقطاع اخلاص وغري ذلك من اجلهات صاحبة املصلحة يف الدورة 

            ا والتجارب                                                                                                        اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنقاش وتبادل اآلراء بشأن القضاي           
                                                                                                والدروس املستفادة واستراتيجيات التعاون والشراكات يف جمال التكنولوجيا على املستوى الدويل يف األجل القصري 
                                                               ً                                               واملتوسـط والطويل من أجل تطوير التكنولوجيات واملعارف السليمة بيئياً ونشرها وتعميمها ونقلها حىت يتسىن               

    ً                                           وبناًء على ما طلبته اهليئة الفرعية للمشورة         .                  ً   ميكن اختاذها مستقبالً                                               اختـاذ قرارات مستنرية بشأن اإلجراءات اليت        

                                                      

) ١ (  FCCC/SBSTA/2006/11 ٤٨-  ٤٦          ، الفقرات  .  
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                                                                 ً                                                العلمية والتكنولوجية يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أعدت األمانة تقريراً عن مناقشات اجتماع املائدة املستديرة              
) FCCC/SBSTA/2007/2 .(    

                                      هتا اخلامسة والعشرين، إىل األمانة أن                                                                        وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دور          -  ١٥
                                                                                                                     تضـطلع، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة                
                                                                                                                  اإلمنـائي وفـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، بأنشطة متابعة حمددة، مبا يف ذلك تنظيم حلقة دراسية ملراكز                  

                                                                                                           التكنولوجيا املشاركة يف املشروع الرائد لتقاسم الدروس املستفادة من املشروع الرائد املتعلق بالتواصل                     معلومات
  .FCCC/SBSTA/2007/INF.1                                    ويرد تقرير احللقة الدراسية يف الوثيقة   .       الشبكي

             املذكور يف                                                                                    ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف مشروع املقرر            :         اإلجـراء  -  ١٦
            ً    وقد تود أيضاً     .                                                                                         أعاله، بغية التوصية مبشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة               ١٢        الفقرة  

  .           ً                                                                   أن حتيط علماً بالوثائق اليت أعدت للدورة وحتديد أية إجراءات مقبلة ميكن أن تنشأ عنها

                ريويب يف الفترة من                                                     تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية عشرة، املعقودة يف ن
      إضافة  .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     إىل  ٦

FCCC/CP/2006/5/Add.1 

                                                                           موجـز مناقشـات اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى بشأن التعاون           
                                                                         والشـراكات يف جمـال التكنولوجـيا على املستوى الدويل من أجل تطوير             

      مذكرة   .               عميمها ونقلها                                   ً                   التكنولوجـيات واملعـارف السليمة بيئياً ونشرها وت       
                مقدمة من األمانة

FCCC/SBSTA/2007/2       

Report on the pilot project on networking between the UNFCCC 
technology information clearing house (TT:CLEAR) and regional and 

national technology information centres. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2007/INF.1 

  خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية-٥

                                                                             طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، إىل   :               معلومات أساسية -  ١٧
                            وستعقد حلقة العمل هذه يف       .      عشرين                                                                               األمانة أن تنظم حلقة عمل ثانية بشأن هذه املسألة قبل دورهتا السادسة وال            

                                                 وقررت اهليئة الفرعية أن تواصل يف حلقة العمل          .     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٩       إىل    ٧                                   كرينـس، أستراليا، يف الفترة من       
                                              ، املعقودة يف روما، إيطاليا، يف الفترة من         )٢ (                                                                         الثانية مناقشة نطاق املواضيع اليت مت النظر فيها يف حلقة العمل األوىل           

                                                            ، مبا يف ذلك اآلراء اليت قدمها األطراف واملراقبون املعتمدون بشأن       ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ١   ىل          أغسطس إ  /     آب   ٣٠
                                           مناقشة هنوج السياسات احلالية واحملتملة واحلوافز   :                                         وستركز حلقة العمل الثانية على ما يلي      .                     طائفـة من املواضيع   

                                             النتائج ومدى موثوقيتها؛ وحتسني فهم مسألة خفض                                                            اإلجيابية، واملتطلبات التقنية واملنهجية املتصلة بتنفيذها؛ وتقييم

                                                      

) ٢ (  FCCC/SBSTA/2006/5 ٥٢         ، الفقرة  ) ج   (-  )  أ .(   
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                                           ويـرد تقريـرا حلقيت العمل يف الوثيقتني          .                                                                         االنـبعاثات الـناجتة عـن إزالـة الغابـات يف الـبلدان النامـية              
FCCC/SBSTA/2006/10و   FCCC/SBSTA/2007/3.  

                        ة والتكنولوجية األطراف                                                                                     ولتيسـري املناقشات يف حلقة العمل الثانية، دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمي            -  ١٨
  .                                                                                                                      واملراقـبني املعـتمدين إىل أن يقدموا إىل األمانة آراءهم بشأن املواضيع اليت يتعني تناوهلا يف حلقة العمل الثانية                  

                ً                                                                            ودعت األطراف أيضاً إىل أن تراعي يف عروضها، حسب االقتضاء، األحكام املناسبة من االتفاقيات األخرى وعمل 
                                                                                       وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح هذه العروض للمناقشة يف حلقة العمل وأن               .   اف                      املنظمات املتعددة األطر  

                                          وترد عروض األطراف واملنظمات احلكومية الدولية   .                                                     جتمع هذه املعلومات للنظر فيها يف دورهتا السادسة والعشرين
              ووضـعت عروض      ،  FCCC/SBSTA/2007/Misc.3    و FCCC/SBSTA/2007/Misc.2                          املعـتمدة يف الوثيقـتني      

   .  )٣ (                                                                                        املنظمات غري احلكومية املعتمدة على املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                                               ً              ً                       وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أيضاً أن تعد تقريراً عن حلقة العمل      -  ١٩
   .           ة والعشرين                                   الثانية لكي تنظر فيه يف دورهتا السادس

  :                                                   ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل  :       اإلجراء -  ٢٠

                                                                                   النظر يف اآلراء واملعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية املعتمدة واملنظمات   ) أ ( 
                    غري احلكومية املعتمدة؛

                                          ميكن إدراجها يف تقرير دورهتا السابعة                                                               النظر يف تقريري حلقيت العمل والعناصر ذات الصلة اليت          ) ب ( 
                                                                                                      والعشرين بشأن هذا البند من جدول األعمال، مبا يف ذلك أية توصيات تقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة؛

   أو  /                                                                                          النظر يف اخلطوات املقبلة، مبا يف ذلك احتمال احلاجة إىل إعداد ورقات معلومات أساسية و                ) ج ( 
                                                             أو مشاورات غري رمسية قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين للهيئة  /                  أو اجتماعات خرباء و /    ثة و                عقد حلقة عمل ثال

   .                                     الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

Views on the range of topics and other relevant information 
relating to reducing emissions from deforestation in developing 

countries. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 

Views on the range of topics and other relevant information 
relating to reducing emissions from deforestation in developing 

countries. Submissions from intergovernmental organizations 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.3 

                                                                                تقريـر عـن حلقة العمل الثانية املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة             
                      مذكرة مقدمة من األمانة  .                          الغابات يف البلدان النامية

FCCC/SBSTA/2007/3         

                                                      

) ٣ (  <http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>.  
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  البحوث واملراقبة املنهجية -٦

                ُ       ة والتكنولوجية، ُنظم                                                                   خالل الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمي         :                  معلومـات أساسية   -  ٢١
                                                                                                               نشـاط جانيب خاص قدم خالله ممثلون من برامج حبوث إقليمية ودولية معنية بتغري املناخ معلومات عن أنشطتها                  

                                                                 ويف الدورة نفسها، دعت اهليئة الفرعية هذه الربامج، جمتمعة أو            .                                               اجلارية لالستجابة لالحتياجات البحثية لالتفاقية    
                                                                                  رهتا اخلامسة والعشرين، بتقرير موجز أو تقارير موجزة تستند إىل النشاط اجلانيب                                            مـنفردة، إىل موافاهتا، قبل دو     

                                                                                                                  اخلـاص، مبـا يف ذلك حتديد أية ثغرات يف براجمها البحثية تتعلق باالحتياجات البحثية لالتفاقية، حبسب ما يراه                   
      وتلقت   .          االحتياجات                                   ، والنظر يف خيارات لتناول هذه        )FCCC/SBSTA/2006/INF.2                 كما يف الوثيقة     (         األطراف،  

                                                                                                                      األمانـة تقريـرين مـن هـذه التقارير املوجزة أتاحتهما للهيئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين يف الوثيقة                   
FCCC/SBSTA/2006/Misc.15.  

                                                                                 ً               ويف الدورة الرابعة والعشرين، وافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً على استكشاف   -  ٢٢
                                                                                                      ميكنها أن تيسر هبا زيادة فعالية احلوار بني األطراف وبرامج البحوث اإلقليمية والدولية يف جمال تغري                         السـبل اليت  

    ٢٣                                                                   ودعـت اهليئة الفرعية األطراف وهذه الربامج إىل أن تقدم، حبلول              .   ١١-    م أ  / ٩                             املـناخ يف سـياق املقـرر        
                    وترد هذه اآلراء يف      .                     السادسة والعشرين                                                      ، آراءها يف هذا املوضوع لكي تنظر فيها يف دورهتا             ٢٠٠٧       فرباير   /    شباط

   . FCCC/SBSTA/2007/Misc.8   وFCCC/SBSTA/2007/Misc.7         الوثيقتني 

                                                                                                           وبغية املضي يف تيسري تطوير هذا احلوار، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة                -  ٢٣
                                                     أثناء دورهتا السادسة والعشرين، وأن تدعو ممثلي                       ً                                            أن تـنظم اجتماعاً إلجراء مناقشة غري رمسية بني األطراف يف          

  .                                                                                                             بـرامج البحث اإلقليمية والدولية املعنية بتغري املناخ والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل املشاركة فيه        
ُ                          ً     وُحدد موعد هذا االجتماع مؤقتاً يف     .     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ٨ 

                                                               يئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة                                                    وفـيما يـتعلق باملراقبة املنهجية، رحبت اهل        -  ٢٤
                                                                                                                    والعشرين، باجلهود اليت بذلتها أمانة النظام العاملي للمراقبة األرضية من أجل وضع إطار إلعداد املواد اإلرشادية                

                         ت النظام العاملي للمراقبة                                                                                 واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص نظم املراقبة األرضية للمناخ، وشجع
                                                                          كما طلبت إىل أمانة هذا النظام أن تقيم حالة إعداد املعايري لكل متغري من متغريات   .                           األرضية على مواصلة أعماله  

  .                                                                                                               املناخ األساسية يف اجملال األرضي، ودعتها إىل موافاهتا بتقرير عما حترزه من تقدم يف دورهتا السادسة والعشرين                
       ً             وامتثاالً ملا أوصت به   . FCCC/SBSTA/2007/Misc.6                                        النظام العاملي للمراقبة األرضية يف الوثيقة                  ويرد تقرير أمانة 

                                                                 من متييز املواضيع املدرجة حتت بند البحوث واملراقبة املنهجية           )٤ (                                                    اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين      
                                                      لتكنولوجية، ستنظر اهليئة الفرعية يف هذه الوثيقة يف دورهتا                                                     ودراستها بالتناوب يف اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا

  .                                                           السابعة والعشرين، عند تناوهلا املسائل املتصلة باملراقبة املنهجية

                                                                                                 ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات املقدمة وإىل حتديد               :       اإلجراء -  ٢٥
                                            ، مبا يف ذلك استكشاف السبل اليت ميكن هبا           ١١-    م أ  / ٩                          خرى لتيسري تنفيذ املقرر                                     مـا ميكن اختاذه من إجراءات أ      

                                                      

) ٤ (  FCCC/SBI/2006/11 ١٠٩         ، الفقرة   ) أ .(   
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                                                                                                          للهيئة الفرعية أن تيسر زيادة فعالية احلوار بني األطراف وبرامج البحث اإلقليمية والدولية املعنية بتغري املناخ بشأن 
   .                           االحتياجات البحثية لالتفاقية

Summary reports drawing on the special side event on research needs 
relating to the Convention held during the twenty-fourth session of the 
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. Submissions 

from regional and international climate change research programmes 

FCCC/SBSTA/2006/Misc.15 

Progress in the development of guidance materials, standards and 
reporting guidelines for terrestrial observing systems for climate. 
Submission from the secretariat of the Global Terrestrial Observing 

System 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.6 

Views on how the Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice might facilitate a more effective dialogue between 

Parties and regional and international climate change research 
programmes in the context of decision 9/CP.11.  Submissions from 

Parties 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.7 

Views on how the Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice might facilitate a more effective dialogue between 

Parties and regional and international climate change research 
programmes in the context of decision 9/CP.11. Submissions from 

regional and international climate change research programmes 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.8 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -٧

                                                                                                 املـبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لقوائم اجلرد الوطنية                ) أ (
               لغازات الدفيئة

  ،  )٥ (                                                                             دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة عشرة           :  ة                  معلومـات أساسـي    -  ٢٦
                          بشأن قوائم اجلرد الوطنية     ١٩٩٦                             مبادئه التوجيهية املنقحة لعام                                              الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل تنقيح 

                                          إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو، وأن ينجز     ً                                        آخذاً يف اعتباره األعمال ذات الصلة املضطلع هبا يف                لغازات الدفيئة، 
      ٢٠٠٦                                                                املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام               وأتيحت    .     ٢٠٠٦                        عمله حبلول أوائل عام     

   .                                                    للهيئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين، كما طلبت                                      بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

                     ، على أن تنظر، يف      )٦ (                                                                        ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة والعشرين                    ووافقت اهليئ  -  ٢٧
                                                              املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام                                                          دورهتـا الرابعة والعشرين، بالتزامن مع النظر يف         

                                                      

) ٥ (  FCCC/SBSTA/2002/13 ١٤         ، الفقرة  ) و .(   
) ٦ (  FCCC/SBSTA/2005/10 ٤٢         ، الفقرة  .  
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                                          ً   االنبعاثات وعمليات اإلزالة اليت تشملها حالياً              يف كيفية عرض                                              بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،         ٢٠٠٦
                                                                                                    قطاعات استخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة والزراعة يف اجملاميع الوطنية؛ واملسائل املتعلقة بقوائم 

    ثار                                                                                                          اجلـرد املرتبطة حبرق الكتلة احليوية واالضطرابات الطبيعية من حيث اتصاهلا باإلبالغ مبوجب االتفاقية؛ واآل              
                                                                                                       املترتبة على اإلبالغ بتحول امليثان وأول أكسيد الكربون واملركبات العضوية املتطايرة غري امليثان الصادرة باالقتران 

  .                                                    مع التغريات يف خمزون الكربون إىل ثاين أكسيد الكربون يف اجلو

                          دورهتا الرابعة والعشرين،                                                                                    وبدأت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر يف هذه املسائل يف             -  ٢٨
                                                                               لذا، قررت اهليئة الفرعية أن تواصل، يف دورهتا السادسة والعشرين، النظر يف              .                                  دون أن تـتمكن مـن إمتام ذلك       

                                          بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة    ٢٠٠٦                                                          املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام 
  .      أعاله  ٢٧         الفقرة                    ويف املسائل الواردة يف

                                                                                                          وتناولـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والعشرين، يف سياق مناقشة               -  ٢٩
                                           بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،    ٢٠٠٦                                                          املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام 

                                  ً                        ودعت األطراف اليت بإمكاهنا اإلبالغ طوعاً عن منتجات اخلشب           .           شب املقطوع                               املسـائل املتصـلة مبنتجات اخل     
                                                                                                       املقطوع يف قوائم جردها الوطنية على حنو يتفق مع املبادئ التوجيهية احلالية لالتفاقية اإلطارية فيما يتعلق باإلبالغ 

                               النظر يف املسائل املتصلة باإلبالغ                                                        وقررت اهليئة الفرعية أن تواصل، يف دورهتا السادسة والعشرين،  .               إىل القيام بذلك
                                  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام        للفريق          التوجيهية        املبادئ                                     عن منتجات اخلشب املقطوع يف سياق نظرها يف 

  .                                             ويف املسائل األخرى املتصلة هبذه املبادئ التوجيهية ،       الدفيئة       لغازات                          بشأن قوائم اجلرد الوطنية     ٢٠٠٦

                                                                                 للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة بغية اختاذ                          اهليئة الفرعية    ى     تدع  :      اإلجراء -  ٣٠
  .                   إجراء، إذا لزم األمر

                          وصلة بيانات غازات الدفيئة  ) ب ( 

   ّ                                                                                    ذكّرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة العشرين،            :                   معلومـات أساسـية    -  ٣١
                                                  أن تنشئ وصلة بسيطة وسهلة االستخدام تتاح على          )   ٥٨           ، الفقرة   (FCCC/SBSTA/2004/13                    بطلبها إىل األمانة  

                           من أجل مساعدة األطراف على (CD-ROM)                                                          املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية ويف قرص مدمج بذاكرة مقروءة 
                        لبت اهليئة الفرعية إىل      وط  .                                                                                        البحث عن البيانات املتاحة عن قوائم جرد غازات الدفيئة وعلى تصنيف هذه البيانات            

                                          هبدف وضعها موضع التشغيل الكامل قبل           ٢٠٠٦                                                                 األمانـة أن تقدم وصلة البيانات إىل األطراف حبلول هناية عام            
      فرباير  /      شباط  ٢٣                                                    كما دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول   .     ٢٠٠٧                        فترة الدورات األوىل يف عام 

                                                                       وعن إمكانية حتسينها، مبا يف ذلك نطاقها وتغطيتها، وعن اخلطوات التالية اليت                           ، بآرائها عن وصلة البيانات    ٢٠٠٧
                                                                وقررت اهليئة الفرعية أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السادسة   .                    ُ   ً              يلزم اختاذها للمضي قُدماً يف هذا العمل
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                  خصائص التصميم       ٢٠٠٦       ديسمرب   /                                                         واسـتجابة لطلـب األطراف، عرضت األمانة يف كانون األول           .           والعشـرين 
   .  )٧ (                                                                                  الرئيسية لوصلة البيانات على الصفحة اإللكترونية لألمانة اخلاصة بانبعاثات غازات الدفيئة

                                                                              للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثيقة                        اهليئة الفرعية    ى     تدع  :        اإلجـراء  -  ٣٢
FCCC/SBSTA/2007/Misc.9اذه من خطوات أخرى يف هذه املسألة                       وإىل البت يف ما يلزم اخت                              .  

Views on the greenhouse gas emissions data interface, on possible 

improvements, including the extent of its scope and coverage, and on next 

steps in progressing work on the data interface. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.9 

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

     ، مل   )٨ (                                                                               يف الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          :                 معلومـات أساسية   -  ٣٣
                                ول األعمال واتفقت على مواصلة                                                                                   تكمـل األطراف نظرها يف املسائل الواردة يف إطار هذا البند الفرعي من جد             

  .                                                   النظر فيها يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية

                                                                                                    ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل استجالء ما إذا كان ميكن التوصل إىل                :      اإلجراء -  ٣٤
  . ة                                                                  اتفاق بشأن هذه املسائل، آخذة يف اعتبارها تبادل اآلراء يف دوراهتا السابق

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو-٨

  )HCFC-22(    ٢٢  -                                                                         اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون           ) أ (
  -    ً                                                                       سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون 

٢٣    )23-HFC( 

                                   ، إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية   ١٠-   م أ /  ١٢                 طراف، مبوجب مقرره              طلب مؤمتر األ :              معلومات أساسية -  ٣٥
    ٢٢  -       كربون و               اهليدروكلوروفلور                                                                                     والتكنولوجية أن تضع توصية تتعلق باآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات          

(HCFC-22)             اثات من                                                                                      من قبل املشاركني يف املشاريع الذين يسعون للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبع         
                                                            من أجل حتقيق أهداف بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد         (HFC-23)    ٢٣  -                  اهليدروفلوروكربون   ت       مركبا      تدمري  

  .                     املستنفدة لطبقة األوزون

       اجتماع  /            مؤمتر األطراف  (                                                                           ووافـق مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع اخلرباء يف بروتوكول كيوتو              -  ٣٦
ـ   ١-     م أإ  / ٨                    ، مبوجـب مقـرره       )        األطـراف          ملركبات                                                          لى الـتعاريف اليت ينبغي تطبيقها على املرافق اجلديدة                ، ع

                                                           واعترف بأن إصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري           (HCFC-22)    ٢٢  -       كربون و               اهليدروكلوروفلور
    ٢٢  -                  اهليدروفلوروكربون      ركبات                 يف مرافق جديدة مل(HFC-23)    ٢٣  -                  اهليدروفلوروكربون       مركبات       مركبات 

                                                      

) ٧ (  <http://unfccc.int/ghg_emissions_data/items/3800.php>.  
) ٨ (  FCCC/SBSTA/2006/11 ١٠٣-   ١٠٢           ، الفقرتان   .  
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)22-HFC( ٢٢  -       كربون و               اهليدروكلوروفلور        ملركبات                               أن يسفر عن زيادة اإلنتاج العاملي       ميكن    )22-HCFC(أو  /   و   
                                                          مقارنة مبا ميكن أن حيدث خبالف ذلك، وبأن آلية التنمية النظيفة (HFC-23)    ٢٣  -                  اهليدروفلوروكربون       مركبات

                                رهتا الرابعة والعشرين، األطراف                                    كما دعت اهليئة الفرعية، يف دو       .                                                ال ينبغي أن تؤدي إىل حدوث مثل هذه الزيادة        
                                                                                 ً                              واملراقـبني املعـتمدين واملنظمات احلكومية الدولية املعنية إىل أن يقدموا إسهامات تتضمن حلوالً عملية مفصلة                

  .(FCCC/SBSTA/2006/Misc.11)                                   للتصدي لآلثار املترتبة على هذه احلالة 

                                            دورهتا اخلامسة العشرين، يف ثالثة خيارات                                                                  ونظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف        -  ٣٧
                  وهذه اخليارات هي    .        أعاله   ٣٦                               ً                                                   اقترحـتها األطـراف، باالسـتناد جزئـياً إىل املسامهات املشار إليها يف الفقرة               

            قيد وحدات ̀  ٢̀                                                                           اإلقالل إىل حد كبري من عدد وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات يف إطار هذه املشاريع، و̀  ١̀ 
                                                                                  حلسـاب الدائـن يف حالـة أنشـطة املشـاريع اليت تستعيض عن استخدام مركبات                                      خفـض االنـبعاثات با    

                                                                      إصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات فيما يتعلق بنشاط من أنشطة           ̀  ٣̀     و   ٢٢  -       كربون و               اهليدروكلوروفلور
ّ                  املشاريع للكيانات خالف متعّهد املنشأة املنتجة        لك أن                  اليت عليها بعد ذ  ٢٢  -       كربون و               اهليدروكلوروفلور        ملركبات                        

ّ                       تسدد إىل املتعّهد تكاليف تدمري مركبات                  ً     ً                 ، وأن تضيف حافزاً صغرياً لالضطالع بأنشطة   ٢٣  -                 اهليدروفلوروكربون             
                                      الجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال       )  ٣    و  ٢          الفقرتان     (  ١٢ /  ١٨               ً                    وجرى النظر أيضاً يف آثار املقرر         .        املشاريع

  .                                        هليئة الفرعية من إكمال النظر يف هذه املسألة          ومل تتمكن ا  .                                 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

                                                                                          ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة، باالستناد  :      اإلجراء -  ٣٨
                                                                                                         إىل العمل املنجز يف دورهتا اخلامسة والعشرين، هبدف إعداد مشروع مقرر يتضمن توجيهات للمجلس التنفيذي               

  .                             اجتماع األطراف يف دورته الثالثة /                                    تنمية النظيفة لكي يعتمده مؤمتر األطراف       آللية ال

                                                                                                آثـار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار                ) ب (
                            مشاريع آلية التنمية النظيفة

              ، إىل األطراف    ٢-     م أإ  / ١    ره                            اجتماع األطراف، مبوجب مقر    /                    طلب مؤمتر األطراف    :                   معلومـات أساسـية    -  ٣٩
                       ، بآرائها بشأن آثار        ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ٢٣                                                                          واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية موافاة اللجنة، حبلول          

                    التنمية النظيفة يف                                                                                                            التغـيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار مشاريع آلية              
          وترد عروض   .                                                         ، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين   ١-     م أإ  / ٥                        مـن مـرفق املقرر       ̀  ١̀  ١          الفقـرة 

                      أما العروض الواردة من   . FCCC/SBSTA/2007/Misc.1                                                          األطـراف واملـنظمات احلكومـية الدولية املعتمدة يف الوثيقة      
  . )٩ (                                            ة فستتاح على املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية                                                   املنظمات احلكومية الدولية األخرى ومن املنظمات غري احلكومي

  ُ                                                                                              سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف آراء األطراف واملنظمات              :        اإلجـراء  -  ٤٠
                                                        َّ                                                     احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية بغية إعداد مشروع مقرَّر يتضمن توجيهات للمجلس التنفيذي آللية               

  .                             اجتماع األطراف يف دورته الثالثة /                                    تنمية النظيفة لكي يعتمده مؤمتر األطراف  ال
                                                      

) ٩ (  ><http://unfccc.int/parties_and_observers/igo/items/3714.php   
  .>http://unfccc.int/parties_and_observers/ ngo/items/3689.php< و
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Implications of possible changes to the limit for small-scale afforestation and 

reforestation clean development mechanism project activities. Submissions 

from Parties and accredited intergovernmental organization 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.1 

                               ُّ        االقتصادية للتخفيف من آثار تغي ر املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية -٩

         ، وافقت   )١٠ (                                                                                يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          :               معلومات أساسية  -  ٤١
                              ُّ         االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر      -                                                          العمل املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية                           األطراف على مواصلة  

                                                                                                            املناخ، والتركيز على تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات ووجهات النظر فيما بني األطراف بشأن الفرص واحللول               
                                           ويف هذا السياق، طلبت اهليئة الفرعية إىل         .  ٩-    م أ  /  ١٠               ِّ                                                  العملية اليت تسهِّل تنفيذ االتفاقية على حنو ما يطلبه املقرر           

            والثالثة   )١١ (  ُ                            وسُتعقد حلقات العمل الثانية     .              ِّ                                                           األمانـة أن تنظِّم حلقات عمل يف كل دورة من دوراهتا األربع التالية            
                  التخطيط والتنمية    :                                                          ِّ                                       والـرابعة خـالل الـدورة السادسـة والعشرين للهيئة الفرعية وستركِّز على املسائل التالية              

                                                                                                        ان، مبـا يف ذلك النقل؛ وكفاءة استخدام الطاقة، مبا يف ذلك استخدامها النهائي يف اجملاالت الصناعية                        احلضـري 
  .                                                                                       والسكنية والتجارية؛ وتوليد الطاقة، مبا يف ذلك أنواع الوقود األحفوري النظيف والطاقة املتجددة

                                    ولوجية على تقييم أعماهلا املتعلقة                                                       ، وافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن       )١٢ (                   ويف الـدورة نفسها    -  ٤٢
                              ُّ                                              االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ يف دورهتا السابعة والعشرين،           -                                        باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     

  .                                                   وعلى تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

َ          ة والتكنولوجية تقريراً شفوياً عن املسائل املتناَولة يف       ِّ                                           سيقدِّم رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمي       :      اإلجراء -  ٤٣                 ً      ً                     
     ِّ                                                   ُّ    وستقيِّم اهليئة الفرعية أعماهلا املتعلقة بالتخفيف من آثار تغيُّر   .       أعاله  ٤١                                   حلقات العمل الثالث املذكورة يف الفقرة 

  .                              املناخ يف دورهتا السابعة والعشرين

 روتوكول كيوتو من ب٢ من املادة ٣ املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة -١٠

     ، مل   )١٣ (                                                                               يف الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          :                 معلومـات أساسية   -  ٤٤
ُ                                                                                                              ُتكمـل األطراف نظرها يف املسائل املدرجة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال واتفقت على مواصلة                  

  .      لفرعية                                             النظر فيها يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة ا

                                                      

) ١٠  (  FCCC/SBSTA/2005/10 ٢٦         ، الفقرة  .  
    ً                                                                                                   وفقاً الستنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين، كان من               )  ١١ (

         ً                              ولكن نظراً لضيق الوقت يف الدورة اخلامسة     .          ُ                                                                                املقـرر أن ُتعقـد حلقـة العمل الثانية يف الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية              
  . ُ                                              سُتعقد حلقة العمل هذه خالل دورهتا السادسة والعشرين  )  ٦         ، الفقرة (FCCC/SBSTA/2006/6                        والعشرين للهيئة الفرعية 

) ١٢  (  FCCC/SBSTA/2005/10 ٣٠         ، الفقرة  .  
) ١٣  (  FCCC/SBSTA/2006/11 ١٢٥-   ١٢٤           ، الفقرتان   .  
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  ُ                                                                                                  سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل استجالء ما إذا كان ميكن التوصل إىل               :      اإلجراء -  ٤٥
  .                                                                   اتفاق بشأن هذه املسائل، آخذة يف اعتبارها تبادل اآلراء يف دوراهتا السابقة

  التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة-١١

      ، إىل   )١٤ (                                                                     ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة عشرة                 طلبت اهلي   :                معلومات أساسية  -  ٤٦
                    ً    وستقدم األمانة تقريراً     .              ِّ                                                                              األمانة أن تقدِّم تقارير دورية عن أنشطة فريق االتصال املشترك بني اتفاقيات ريو الثالث             

  .     ً               شفوياً عن هذه األنشطة

                                ً                  ، إىل األمانة أن تقدم إليها تقريراً يف دورهتا السادسة                                                     وطلبـت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والعشرين       -  ٤٧
 ُ   ِّ  سُتركِّز                                                                                                                    والعشرين، إلعالم األطراف بشأن نتائج الدورة اخلامسة عشرة للجنة األمم املتحدة املعنية بالتنمية املستدامة، اليت              

  .              ُّ       غالف اجلوي، وتغيُّر املناخ  ال /                                                                             على مواضيع تسخري الطاقة ألغراض التنمية املستدامة، والتنمية الصناعية، وتلوث اهلواء

               ً                                                                                         ومن املتوقع أيضاً أن يقدم ممثلو عدد من االتفاقيات واملنظمات العلمية وهيئات األمم املتحدة معلومات                -  ٤٨
                                                                     وستقدم األمانة معلومات عن التعاون اجلاري مع املنظمات األخرى وعن            .                                     عـن أنشـطتهم املتصـلة باالتفاقية      
   .                                                                 ممكن بني هيئات األمم املتحدة من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو           ّ                  املبادرات املّتخذة حلشد أوسع دعم

                                                      ُّ                                           ونظمت األمانة بالتعاون مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ جلسة إعالمية متعمقة أثناء دوريت      -  ٤٩
  .                             دويل يف التقرير التقييمي الرابع                                                                        اهليئتني الفرعيتني عن مسامهات األفرقة العاملة الثالثة التابعة للفريق احلكومي ال

  ُ                                                                                                    سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات املقدمة لتحديد ما               :      اإلجراء -  ٥٠
  .                                       يلزم اختاذه من إجراءات أخرى، حسب االقتضاء

  مسائل أخرى-١٢

  .                                                طار هذا البند املسائل األخرى اليت تنشأ أثناء الدورة                                                      ستتناول اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إ -  ٥١

  تقرير الدورة-١٣

ّ                                                                                     سُيعّد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئة الفرعية للمشورة العلمية              :                 معلومـات أساسية   -  ٥٢   ُ  
  .                          والتكنولوجية يف هناية الدورة

                                                وجية إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرر         ُ                                                   سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول       :      اإلجراء -  ٥٣
  .                                                               باستكمال التقرير بعد الدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

                                                      

) ١٤  (  FCCC/SBSTA/2001/2 ٤٢         ، الفقرة  ) ه .(     
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 املرفق

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

ِ          الوثائق اليت أ ع دت للدورة ُ              

 FCCC/SBSTA/2007/1                              مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .         ت وشروحه                جدول األعمال املؤق

                                                                                  موجز مناقشات اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى بشأن التعاون والشراكات          
                                                                           يف جمـال التكنولوجيا على املستوى الدويل من أجل تطوير التكنولوجيات واملعارف      

                مقدمة من األمانة      مذكرة   .              ً                       السليمة بيئياً ونشرها وتعميمها ونقلها

 FCCC/SBSTA/2007/2 

                                                                                          تقريـر عن حلقة العمل الثانية املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف              
                      مذكرة مقدمة من األمانة  .                البلدان النامية

 FCCC/SBSTA/2007/3 

Report on the pilot project on networking between the UNFCCC 

technology information clearing house (TT:CLEAR) and regional and 

national technology information centres. Note by the secretariat 

 FCCC/SBSTA/2007/INF.1 

Implications of possible changes to the limit for small-scale afforestation 

and reforestation clean development mechanism project activities. 

Submissions from Parties and accredited intergovernmental organizations 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.1 

Views on the range of topics and other relevant information relating to 

reducing emissions from deforestation in developing countries. 

Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 

Views on the range of topics and other relevant information relating to 

reducing emissions from deforestation in developing countries. 

Submissions from intergovernmental organizations 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.3 

Relevant programmes, activities and views on the issues relating to climate 

related risks and extreme events.  Submissions from Parties 
 FCCC/SBSTA/2007/Misc.4 

Relevant programmes, activities and views on the issues relating to climate 

related risks and extreme events.  Submissions from relevant organizations 
 FCCC/SBSTA/2007/Misc.5 

Progress in the development of guidance materials, standards and reporting 

guidelines for terrestrial observing systems for climate.  Submission from 

the secretariat of the Global Terrestrial Observing System 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.6 

Views on how the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 

might facilitate a more effective dialogue between Parties and regional and 

international climate change research programmes in the context of 

decision 9/CP.11.  Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.7 
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Views on how the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 

might facilitate a more effective dialogue between Parties and regional and 

international climate change research programmes in the context of decision 

9/CP.11. Submissions from regional and international climate change 

research programmes 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.8 

Views on the greenhouse gas emissions data interface, on possible 

improvements, including the extent of its scope and coverage, and on next 

steps in progressing work on the data interface.  Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.9 

                                   الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

                 لرابعة والعشرين،                                                                        تقريـر اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا ا          
     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٦     إىل   ١٨                          املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2006/5 

                                                                                     تقريـر عن حلقة عمل بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان              
                      مذكرة مقدمة من األمانة  .        النامية

 FCCC/SBSTA/2006/10 

                                          التكنولوجية عن دورهتا اخلامسة والعشرين،                                                 تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية و      
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤     إىل  ٦                           املعقودة يف نريويب يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2006/11 

Research needs and priorities relating to the Convention. Note by the 

secretariat 
 FCCC/SBSTA/2006/INF.2 

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.  Addendum 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.10 

and Add.1 

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.11 

Summary reports drawing on the special side event on research needs 

relating to the Convention held during the twenty-fourth session of the 

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice Submissions 

from regional and international climate change research programmes 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.15 

Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy to the work of 

the Convention and its Kyoto Protocol. Note by the secretariat 
 FCCC/SB/2007/INF.2 

      إىل   ٦                                                                                 تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية عشرة، املعقودة يف نريويب يف الفترة من              
      إضافة  .     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧

 FCCC/CP/2006/5/Add.1 
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