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 .ُنُهج حلفز العمل: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية -٥

 . واملراقبة املنهجيةالبحوث -٦

 .التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -٧

 :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -٨

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف             )أ( 
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

 الوصلة املتعلقة ببيانات غازات الدفيئة؛ )ب( 

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

 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو -٩

  ٢٢ -اآلثـار املترتـبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون            )أ( 
)HCFC-22 (                 سـعياً إىل احلصـول عـلى وحـدات خفـض معـتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات

 ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

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

نه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية       احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزي     )ج( 
 التنمية النظيفة؛

إرشـادات املمارسـات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام             )د( 
 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني 

 .االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -١٠

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

 .مسائل أخرى -١٢

 .التقرير املتعلق بالدورة -١٣
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

 ن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف      مـن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة السابعة والعشري         -١
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 .سيقدم جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره -٢

 FCCC/SBSTA/2007/5 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 عمال الدورةتنظيم أ )ب( 

ديسمرب إىل يوم / كانون األول٣ تعقد الدورة السابعة والعشرون للجنة من يوم االثنني، :معلومات أساسية -٣
 وسوف يعلن جدول الدورة التفصيلي يف موقع االتفاقية اإلطارية         . ٢٠٠٧ديسمرب  / كـانون األول   ١١الـثالثاء   

 .على اإلنترنت

، بأن تنتهي اجللسات يف األحوال العادية يف        )١(دورهتا الرابعة والعشرين  أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف       -٤
الساعة السادسة مساًء، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر هذه اجللسات إىل الساعة التاسعة مساًء 

جية على أساس هذا وسُتنظَّم الدورة السابعة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو. كحـد أقصى  
وستحال البنود اليت ال تكمل اهليئة      . وسُتمنح األولوية ألشد القضايا إحلاحاً    . الـتحديد للـزمن املتاح لالجتماع     

 . الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر فيها يف هذه الدورة إىل دورهتا الثامنة والعشرين

اعات، سيقترح رئيسا اهليئتني، حيثما كان ذلك ممكناً        ولالستفادة القصوى من الوقت املخصص لالجتم      -٥
ومناسباً، أن يسهل الرؤساء املشاركون ألفرقة التفاوض التوصل إىل اتفاق من خالل طرح مشاريع االستنتاجات               
األولـية يف االجتماع األول ألفرقة التفاوض على أساس العروض والبيانات ذات الصلة اليت ستقدم يف اجللسات                 

ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية      . أو استنتاجات سابقة  /آخذين يف االعتبار أية مفاوضات و     العامة،  
 ويرجى من املمثلني الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ          . اختصـار بـياناهتم الشـفوية قـدر اإلمكان        

 . منها لتوزيعها

 . لتكنولوجية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورةستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا: اإلجراء -٦

                                                      

)٢٣( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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وتدعـى األطـراف إىل الرجوع إىل العرض العام للدورة املوجود على املوقع اإللكتروين التفاقية األمم                 -٧
املـتحدة اإلطاريـة بشأن تغري املناخ وإىل مطالعة الربنامج اليومي الذي ينشر أثناء الدورة ملعرفة اجلدول الزمين                  

 . ل واحملّدث ألعمال اهليئة الفرعيةاملفّص

، بشأن العالقة   FCCC/SB/2007/INF.2وتدعى األطراف أيضاً إىل مراعاة املعلومات الواردة يف الوثيقة           -٨
بني خمتلف أحكام استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل للتنمية املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية               

 .فاقية وبروتوكول كيوتو، عند النظر يف بنود جدول األعمال ذات الصلةالنامية وأعمال االت

 FCCC/SBSTA/2007/5 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج( 

ر من اللجنة الفرعية املطبقة اآلن فاملنتظ )٢( من النظام األساسي٢٧ عمـالً باملادة     :معلومـات أساسـية    -٩
وبناء على طلب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته        . للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنتخب نائب رئيسها ومقررها       

الثانـية عشرة استهلت مشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية باهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين إىل                
وعند . ء املكتب للهيئات األخرى مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو       جانـب املشـاورات بشـأن انتخاب أعضا       

وإيالء اهتمام  ٧-م أ/٣٦ واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل املقرر. الضرورة ستجرى مشاورات أخرى أثناء الدورة
وسيبقى . اجـاد لتسمية نساء للمناصب املنتخبة يف أي هيئة منشأة مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هب                

 .األعضاء احلاليون يف مكتب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مناصبهم إىل أن ينتخب خلفاؤهم

 .ستدعى اهليئة الفرعية إىل انتخاب نائب الرئيس واملقرر يف أقرب فرصة تعقب إكمال املشاورات: اإلجراء -١٠

 ملكتبانتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء ا )د( 

 من بروتوكول كيوتو، فإن اهليئة الفرعية، عند ممارستها ١٥ من املادة ٣ عمالً بالفقرة :معلومات أساسية -١١
ملهامهـا فيما يتعلق باملسائل املتصلة بربوتوكول كيوتو، تستبدل بأي عضو باملكتب ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية                 

كيوتو، عضواً إضافياً ينتخب من بني األطراف يف الربوتوكول ولكن يف ذلك الوقت ال يكون طرفاً يف بروتوكول 
 .وعند الضرورة جترى مشاورات إضافية مع منسقي اجملموعات اإلقليمية. ومبعرفتهم

 تدعى اهليئة الفرعية، عند الضرورة، إىل انتخاب عضوين يف املكتب حيالن حمل نائب الرئيس               :اإلجـراء  -١٢
 . يف االتفاقية ولكنها ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتوأو املقرر وميثالن دولة طرفاً/و

 FCCC/SBSTA/2007/5 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

                                                      

)٢٤( FCCC/CP/1996/2. 
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  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه-٣

ورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين،       وافقت اهليئة الفرعية للمش   : معلومات أساسية  -١٣
عـلى تنفـيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه من خالل األنشطة       

 .)٣(الواردة يف استنتاجاهتا

أن تقدم إليها،  )٤( إىل األمانةويف اجللسـة نفسـها، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          -١٤
. بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، تقريراً يف دورهتا السابعة والعشرين عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نريويب
. ودعـت أيضاً املنظمات ذات الصلة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة إىل املشاركة يف تنفيذ أنشطة الربنامج                

 ة الفرعية على االضطالع بأنشطتها اخلاصة من أجل دعم األهداف واملواضيع احملددة يف املقرر             كمـا حثتها اهليئ   
 . وعلى موافاة اهليئة الفرعية بنتائج هذه األنشطة يف دورات الحقة، حسب االقتضاء١١-م أ/٢

هتا السابعة  تنفذ قبل دور   )٥(وطلبـت اهليـئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين جمموعة من األنشطة            -١٥
 :والعشرين كجزء من تنفيذ برنامج عمل نريويب، وعلى وجه التحديد ما يلي

أو آراء مبوجب   /أو املنظمات املعنية إىل أن تقدم معلومات و       /دعـت اهليئة الفرعية األطراف و      )أ( 
ممارسات التكيف؛  ختطيط و :  للجنة الفرعية  ٢٧ و ٢٦اجملاالت احملورية الستة يف برنامج عمل نريويب بني الدورتني          

الطـرائق واألدوات؛ التـنويع االقتصـادي؛ البيانات واملالحظات؛ منذجة املناخ وسيناريوهاته وختفيف حدته؛              
  االقتصادية؛-واملعلومات االجتماعية 

وسيعد . وطلبت اهليئة الفرعية أن تعد األمانة عدة تقارير توليفية قبل دورهتا السابعة والعشرين             )ب( 
التكيف وتوليف املمارسات وتقرير توليف التنويع االقتصادي، على أساس املعلومات الواردة من            تقريـر ختطيط    

األطـراف؛ كمـا سيعد تقرير توليفي إضايف عن ختطيط وممارسات التكيف على أساس النتائج ذات الصلة اليت                  
دوات على أساس املعلومات    وسيعد تقرير توليف الطرائق واأل    . )٦(تتوصـل إلـيها أفرقة اخلرباء مبوجب االتفاقية       

وعالوة على هذا ستعد تقارير توليفية عن . الواردة من األطراف والنتائج ذات الصلة اليت تتوصل إليها أفرقة اخلرباء
الـبحوث وعن تكنولوجيات التكيف، على أساس معلومات األطراف وغريها من األعمال ذات الصلة اليت تتم                

 مبوجب االتفاقية؛

                                                      

)٢٥( FCCC/SBSTA/2006/11 ، ١٦الفقرة. 

)٢٦( FCCC/SBSTA/2006/11 ١٨، الفقرة. 

)٢٧( FCCC/SBSTA/2006/11 ٧١-١٣، الفقرات. 
فـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من                )٢٨(

 .لوجيااألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنو
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ـ    )ج(  ئة الفرعية أن تنظم األمانة حلقيت عمل قبل دورهتا السابعة والعشرين، حلقة عن             وطلبـت اهلي
املخاطر املتصلة باملناخ والظواهر املتطرفة، وأخرى عن ختطيط وممارسات التكيف، وأن تتيح تقارير هاتني احللقتني 

 .للهيئة الفرعية

يونيه / حزيران ١٣ إىل   ١١هرة، مصر من    وعقدت حلقة العمل بشأن املخاطر والظواهر املتطرفة، يف القا         -١٦
ويزمع عقد حلقة العمل عن ختطيط وممارسات التكيف مبقر منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة . ٢٠٠٧

وقد أعدت األمانة التقارير التوليفية الستة وتقريري       . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٢ إىل   ١٠يف رومـا، يف الفترة من       
.  أعاله١٥ثائق متنوعة تتضمن آراء من األطراف ومنظمات دولية كما ذكر يف الفقرة حلقـيت العمـل وعشر و     

وفضـالً عـن هذا فقد أعلنت اآلراء الواردة من املنظمات غري احلكومية بشأن هذه املسائل على موقع االتفاقية                   
 .ة من املنظمات غري احلكومية وفقاً لإلجراء املتبع يف املعلومات املقدم<http://unfccc.int/3689.php>اإللكتروين 

 يف هذه التقارير والوثائق املتنوعة أثناء حلقيت العمل واجتماعات اخلرباء           الفرعية اهليئةوسـوف تـنظر      -١٧
 وأثناءها، وذلك وفق االستنتاجات بشأن برنامج       الفرعيةاألخرى واألنشطة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة        

 .ة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعيةعمل نريويب املعتمد يف الدور

 األطراف إىل تقدمي آرائها بالنسبة للحاجة إىل        الفرعية اهليئةوباإلضـافة إىل األنشطة املشار إليها أعاله دعت          -١٨
 من األمانة الفرعية ةـاهليئوطلبت . فريق خرباء وللدور الذي ميكن أن يؤديه يف تنفيذ وزيادة تطوير برنامج عمل نريويب

 .ميع هذه الوثائق يف وثيقة متنوعات تنظر فيها يف دورهتا السابعة والعشرين بغية تقدمي توصياهتا حسب االقتضاءجت

 : إىل ما يليالفرعية اهليئة ستدعى :اإلجراء -١٩

اإلحاطـة بتقرير شفوي من األمانة عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، مبا يف ذلك                  )أ( 
 ة وأي معلومات من املنظمات املعنية عن أنشطتها لدعم برنامج العمل؛األنشطة املزمع

 . أعاله١٨النظر يف املعلومات املتلقاة من األطراف، حسبما أشري إليه يف الفقرة  )ب( 

تقريـر توليفي عن تكنولوجيات التكيف احملددة يف رسائل األطراف          
 مذكرة من إعداد األمانة. واملنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/6 

تقريـر عن حلقة العمل بشأن املخاطر والظواهر املتطرفة ذات الصلة           
 مذكرة من إعداد األمانة. باملناخ

FCCC/SBSTA/2007/7 

توليف املعلومات واآلراء بشأن الطرق واألدوات، املقدمة من األطراف 
 مذكرة من إعداد األمانة. واملنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/8 

لومات واآلراء بشأن ختطيط وممارسات التكيف، املقدمة من توليف املع
 مذكرة من إعداد األمانة. األطراف واملنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/9 
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توليف النتائج اليت يتوصل إليها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق            
طراف غري اخلـرباء االستشـاري املعـين بالبالغات الوطنية املقدمة من األ       

املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا مما           
 مذكرة من إعداد األمانة. لـه صلة بتخطيط وممارسات التكيف

FCCC/SBSTA/2007/10 

تولـيف حبـوث التكيف اجلارية واملزمعة واحتياجات حبوث التكيف          
إعداد األمانة من مذكرة. عنيةاحملددة يف رسائل األطراف واملنظمات امل

FCCC/SBSTA/2007/12 

تولـيف املعلومـات عـن التنويع االقتصادي، املقدمة من األطراف           
 إعداد األمانة من مذكرة. واملنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/14 

 من مذكرة. تقريـر عن حلقة العمل بشأن ختطيط وممارسات التكيف        
 إعداد األمانة

FCCC/SBSTA/2007/15 

معلومات عن ُنهج التكيف واستراتيجياته وممارساته وتكنولوجياته على 
الُصـعد اإلقليمي والوطين واحمللي، يف خمتلف القطاعات، وكذلك عن     

 معلومات من األطراف. اخلربات واالحتياجات والشواغل

FCCC/SBSTA/2007/MISC.10 

جياته على معلومات عن ُنهج التكيف واستراتيجياته وممارساته وتكنولو
الُصـعد اإلقليمي والوطين واحمللي، يف خمتلف القطاعات، وكذلك عن     

 معلومات من املنظمات املعنية. اخلربات واالحتياجات والشواغل

FCCC/SBSTA/2007/MISC.11 

معلومات . معلومات عن طرق وأدوات تقديرات األثر والتأثر والتكيف
 من األطراف

FCCC/SBSTA/2007/MISC.12 

معلومات . ات عن طرق وأدوات تقديرات األثر والتأثر والتكيفمعلوم
 من املنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/MISC.13 

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.15 معلومات من األطراف. معلومات عن التنويع االقتصادي

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.16 املنظمات املعنية من معلومات. معلومات عن التنويع االقتصادي

معلومات .  االقتصادية -معلومات وآراء بشأن املعلومات االجتماعية      
 من األطراف

FCCC/SBSTA/2007/MISC.21 

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.22  االقتصادية-معلومات وآراء بشأن املعلومات االجتماعية 

األعمـال اليت ميكن أن تسهم يف حتسني تفهم املناخ احلايل والتارخيي            
ومات مقدمة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ودوهلا        معل. وتأثرياته

 األعضاء ومنظمات أخرى معنية

FCCC/SBSTA/2007/MISC.23 
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معلومات . سبل اإلسهام يف منذجة املناخ وسيناريوهاته وختفيف حدته       
 من منظمات معنية

FCCC/SBSTA/2007/MISC.24 

 تنفيذ وزيادة   آراء بشـأن احتمال احلاجة إىل فريق خرباء، ودوره يف         
تطويـر برنامج عمل نريويب بشأن آثار تغري املناخ والتأثر به والتكيف   

 معلومات من األطراف. معه

FCCC/SBSTA/2007/MISC.25 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-٤

 نظرت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة       ٢-م أ /٥ بـناء عـلى الطلب يف املقرر         :معلومـات أساسـية    -٢٠
ومل تكمل اهليئة عملها بشأن هذه املسألة،       . ، يف نص مشروع مقرر عن تطوير التكنولوجيات ونقلها        والعشـرين 

وقررت إحالة مشروع النص هذا إليها ملواصلة النظر فيه يف دورهتا السابعة والعشرين، بغية التوصية مبشروع مقرر 
 .)٧(عن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

وطلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين أن تنظم األمانة، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل                 -٢١
التكنولوجيا، حلقة عمل لتبادل أفضل املمارسات مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، العاملة يف                

ن املمارسات اجليدة يف إجراء تقديرات االحتياجات       تقديـرات االحتـياجات التكنولوجـية، وإعـداد ورقة ع         
ويرد تقرير حلقة . ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧وقد عقدت حلقة العمل يف بانكوك، تايلند من . التكنولوجية

 . على التوايلFCCC/TP/2007/3 وFCCC/SBSTA/2007/11العمل والورقة املشار إليها آنفاً يف الوثيقتني 

 حسبما أقرته ٢٠٠٧ة، تيسرياً لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام وأعدت األمان -٢٢
ورقة نطاق بشأن البحث والتطوير      )٨(اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السادسة والعشرين        

وصية باإلجراءات املمكنة يف املستقبل هلذه      لتيسري املناقشة يف الفريق، بقصد الت     ) مبـا يف ذلك اجلرد    (املشـتركني   
وسيعقد فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا اجتماعه الثاين عشر يف الفترة . املسألة ملواصلة نظر اهليئة الفرعية فيها

م ويرد التقرير عن تنفيذ برنامج عمل الفريق لعا       .  يف بايل، إندونيسيا   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ إىل   ٢٩من  
 .FCCC/SBSTA/2007/13 يف الوثيقة ٢٠٠٧

 :ستدعى اهليئة الفرعية إىل القيام مبا يلي: اإلجراء -٢٣

 أعاله، بقصد التوصية مبشروع مقرر      ٢٠الـنظر يف نـص مشروع املقرر املشار إليه يف الفقرة             )أ( 
 يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة؛

 . الوثائق املعدة للدورة وحتديد أي إجراءات أخرى تنشأ عنهاالنظر يف املعلومات الواردة يف )ب( 

                                                      

)٢٩( FCCC/SBSTA/2007/4املرفق األول ،. 

)٣٠( FCCC/SBSTA/2007/4املرفق الثاين ،. 
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تقريـر عن حلقة العمل بشأن أفضل املمارسات يف إجراء تقديرات           
 مذكرة من إعداد األمانة. االحتياجات التكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2007/11 

. ٢٠٠٧التقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام         
 إعداد رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيامذكرة من 

 FCCC/SBSTA/2007/13  
 Add.11و

ورقة فنية. أفضل املمارسات يف جمال تقديرات االحتياجات التكنولوجية  FCCC/TP/2007/3 

 ُنهج حلفز العمل: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية -٥

 نظرت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين يف مشروع مقرر خلفض االنبعاثات :ةمعلومات أساسي -٢٤
ووافقت اهليئة الفرعية على    . الـناجتة عـن إزالة الغابات يف البلدان النامية، ولكنها مل تتمكن من إكمال عملها              

نص الوارد يف الوثيقة    مواصـلة عمـلها يف هـذه املسـألة يف دورهتا السابعة والعشرين، على أساس مشروع ال                
FCCC/SBSTA/2007/4املرفق الثالث ،. 

ودعـت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم لألمانة آراءها املتعلقة باخلطوات األخرى املبينة يف االتفاقية           -٢٥
فيها يف دورهتا   ُنهج حلفز العمل، كي تنظر      : واملتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية         

 .FCCC/SBSTA/2007/Misc.14وترد املعلومات املقدمة من األطراف، يف الوثيقة . السابعة والعشرين

بناء على طلب مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة ستقدم اهليئة الفرعية إىل مؤمتر األطراف               : اإلجراء -٢٦
واهليئة الفرعية مدعوة إىل إجناز عملها      . أي توصيات بشأهنا  يف دورته الثالثة عشرة تقريراً عن هذه املسألة، يشمل          

يف مشروع املقرر بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، بقصد إحالة مشروع املقرر                 
 .هذا إىل مؤمتر األطراف العتماده يف دورته الثالثة عشرة

خرى املبينة يف االتفاقية    اآلراء بشـأن املسائل املتعلقة باخلطوات األ      
: واملتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 معلومات من األطراف. ُنهج حلفز العمل

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.14 

  البحوث واملراقبة املنهجية-٦

. )٩( يف دورهتا الثالثة والعشرين    وافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     : معلومـات أساسية   -٢٧
 )١٠("املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص النظم العاملية لرصد تغري املناخ حسب االتفاقية            "عـلى أن تنقح     

حبيث تعكس أولويات خطة تنفيذ النظام العاملي لرصد املناخ ولتحقيق هذه الغاية قدمت أمانة النظام العاملي لرصد 
إىل ) FCCC/SBSTA/2006/MISC.12وارد يف الوثيقة    (اً بالتنقيح املمكن هلذه املبادئ التوجيهية       املـناخ اقتراح  

                                                      

)٩( FCCC/SBSTA/2005/10 ٩٧، الفقرة. 
)١٠( FCCC/CP/1999/7 ١٠٨ - ١٠١، الفقرات. 
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يف دورهتا اخلامسة والعشرين إىل فائدة هذا  )١١(وأشارت اهليئة الفرعية . اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين
 أساس هذا االقتراح أو أي نص مستكمل، حسب         االقتراح ووافقت على النظر يف املبادئ التوجيهية املنقحة على        

االقتضاء، يف دورهتا السابعة والعشرين، وإحالة مشروع املقرر املتضمن املبادئ التوجيهية املنقحة كي يعتمده مؤمتر 
 .األطراف يف دورته الثالثة عشرة

كانية تنقيح املبادئ التوجيهية    ومـن املتوقع أن تقدم أمانة النظام العاملي لرصد املناخ حتديثاً القتراحها إم             -٢٨
وسوف يدرج هذا   . لإلبالغ يف االتفاقية على أساس استمرار التعليقات اليت يقدمها اخلرباء العلميون واحلكوميون           

 .FCCC/SBSTA/2007/MISC.26االقتراح احملّدث يف الوثيقة 

ت أمانة النظام العاملي لرصد     قدم )١٢(ويف أعقـاب دعـوة من اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين            -٢٩
األرض تقارير مرحلية بشأن وضع إطار إلعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير لنظم               
رصد األرض لألغراض املناخية، وبشأن تقديرات حالة تطوير املعايري لكل متغري من املتغريات املناخية األساسية يف 

ووافقت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة      ). FCCC/SBSTA/2007/MISC.6واردة يف الوثيقة    (اجملـال األرضي    
على النظر يف هذه التقارير ويف أي حتديثات تتلقاها أمانة النظام العاملي لرصد األرض، يف دورهتا                 )١٣(والعشـرين 

 .السابعة والعشرين حني تنظر يف املسائل املتعلقة بالرصد املنهجي

 املتوقع أن تقدم أمانة النظام العاملي لرصد األرض تقريراً عن مواصلة التقدم احملرز يف وضع املواد                 ومـن  -٣٠
اإلرشـادية واملعـايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير عن أنظمة مراقبة املناخ العاملية الواردة يف اتفاقية األمم                 

الـتقارير املرحلـية األخرى يف الوثيقة       وسـوف تـدرج هـذه       . املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ         
FCCC/SBSTA/2007/MISC.27. 

 : ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر فيما يلي:إلجراءا -٣١

املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير عن أنظمة مراقبة املناخ العاملية الواردة يف اتفاقية األمم             "تنقيح   )أ( 
على أساس املقترحات املقدمة من أمانة النظام العاملي لرصد املناخ، بقصد إحالة " إلطارية بشأن تغري املناخاملتحدة ا

 مشروع مقرر يتضمن هذه املبادئ التوجيهية املنقحة العتماده من مؤمتر األطراف يف جلسته الثالثة عشرة؛

 األرض، وحتديد اإلجراءات املمكنة لتعزيز التقارير املرحلية املقدمة من أمانة النظام العاملي لرصد    )ب( 
 .اإلسهام يف اجلهود اليت يبذهلا هذا النظام يف حتسني رصدات املناخ األرضية العاملية

 

                                                      

)١١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٩٥، الفقرة. 
)١٢( FCCC/SBSTA/2005/10 ٩٣، الفقرة. 
)١٣( FCCC/SBSTA/2007/4 ٥٠، الفقرة. 
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االقتراح احملّدث بالتنقيح املمكن للمبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير عن         
طارية أنظمـة مراقـبة املناخ العاملية الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة اإل           

 .معلومات من أمانة النظام العاملي لرصد املناخ. بشأن تغري املناخ

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.26 

مواصلة التقدم يف إعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية         
معلومات من أمانة النظام    . لـنظم رصـد األرض لألغراض املناخية      

 العاملي لرصد األرض

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.27 

الـتقدم احملرز يف إعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية          
معلومات من  . لتقدمي التقارير لنظم رصد األرض لألغراض املناخية      

 أمانة النظام العاملي لرصد األرض

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.6 

 ري املناخ التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغ-٧

 سيدرج على جدول أعمال مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة التقرير التقييمي             :معلومـات أساسية   -٣٢
واملتوقع أن يطلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للمشورة         . الـرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ       
 . املشورة إىل مؤمتر األطرافالعلمية والتكنولوجية أن تنظر يف التقرير وتسدي

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٢جبلسة اإلحاطة املتعمقة يف  )١٤(ورحبت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين     -٣٣
وشجعت األطراف على االستفادة من      )١٥(بشـأن تقاريـر األفرقة العاملة الثالثة التابعة للفريق احلكومي الدويل          

والحظت اهليئة الفرعية أن التقرير التقييمي الرابع مهم لألعمال اخلاصة          . اريراملعلومـات الـواردة يف هذه التق      
 .باالتفاقية ولربوتوكول كيوتو امللحق هبا

فالنسيا (وسيفرغ الفريق احلكومي الدويل من عمله يف التقرير التقييمي الرابع يف دورته السابعة والعشرين  -٣٤
وستتعاون . ، حني يتوقع أن يعتمد التقرير التوليفي ويقره       )٢٠٠٧رب  نوفم/ تشرين الثاين  ١٧ إىل   ١٢إسبانيا، من   

األمانة مع الفريق احلكومي الدويل يف تنظيم جلسة إحاطة متعمقة أثناء الدورة السابعة والعشرين للهيئات الفرعية       
 .املعنية بالتقرير التوليفي للتقرير التقييمي الرابع

 النظر يف نتائج التقرير التقييم الرابع وكيفية إسهامها يف األعمال           سـتدعى اهليئة الفرعية إىل    : اإلجـراء  -٣٥
وقد ترغب اهليئة الفرعية يف إعداد مشروع مقرر أو استنتاجات ليعتمدها مؤمتر            . اجلارية يف إطار عملية االتفاقية    
 .األطراف يف دورته الثالثة عشرة

                                                      

)١٤( FCCC/SBSTA/2007/4 ٨٨، الفقرة. 
)١٥( <http://www.ipcc.ch>. 
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  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية-٨

ي عن االستعراض الفين لقوائم جرد غازات الدفيئة من األطراف املدرجة يف املرفق             التقرير السنو  )أ( 
 األول لإلتفاقية  

 من األمانة أن تعد تقريراً سنوياً عن    ٩-م أ /١٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية  -٣٦
ملستعرضني الرئيسيني، كي تنظر فيه     أنشطة استعراض قوائم اجلرد، مبا يف ذلك أي توصيات ناجتة عن اجتماعات ا            

أن تواصل األمانة إعداد التقارير السنوية عن        )١٦(وطلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين      . اهليئة الفرعية 
أنشطة استعراض قوائم اجلرد كي تنظر اهليئة الفرعية فيها، وأن تدرج يف هذه التقارير معلومات عن التقدم احملرز                  

 .FCCC/SBSTA/2007/INF.4ويرد أحدث هذه التقارير يف الوثيقة .  قائمة اخلرباءيف حتديث

ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة كي توفر اإلرشادات اإلضافية بشأن أنشطة : اإلجراء -٣٧
 .االستعراض، حسب االقتضاء

يئة من  التقرير السنوي عن االستعراض الفين لقوائم جرد غازات الدف        
 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2007/INF.4 

 وصلة بيانات غازات الدفيئة )ب( 

مواصلة حتسني  )١٧( أكدت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين طلبها إىل األمانة:معلومات أساسية -٣٨
كذلك أشارت اهليئة   . ام على موقع االتفاقية اإللكتروين    الوصول إىل معلومات جرد غازات الدفيئة وحتديثها بانتظ       

إنشاء وصلة بسيطة ومالئمة للمستخدمني تتاح على موقع االتفاقية وكذلك إدراجها على             )١٨(الفرعية إىل طلبها  
أقراص مدجمة بذاكرة للقراءة من أجل مساعدة األطراف يف البحث عن البيانات املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة 

وحثت اهليئة الفرعية األمانة على إكمال عملها بشأن الوصول إىل بيانات انبعاثات غازات . تصنيف هذه البياناتو
كما شددت اهليئة الفرعية على أمهية تيسري الوصول عن طريق الوصلة إىل          . الدفيـئة قبل دورهتا السابة والعشرين     

وطلبت . مانة، وبيانات السكان والناتج احمللي اإلمجايل     بيانات األنشطة وعوامل االنبعاثات الضمنية كما تبلغ لأل       
ووافقت . اهليئة الفرعية من األمانة أن جتهز قبل دورهتا الثامنة والعشرين مهام الوصلة للوصول إىل تلك البيانات               

 ذلك بيانات   اهليئة على النظر يف دورهتا السابعة والعشرين يف املسائل املتعلقة بزيادة تطوير وصلة البيانات، مبا يف               
السـكان والـناتج احملـلي اإلمجـايل الـيت تستخدم، واآلراء املعرب عنها يف البالغات واملدرجة يف الوثيقتني                   

FCCC/SBSTA/2007/Misc.9 وAdd.1بقصد تقييم التقدم احملرز وحتديد اخلطوات التالية ،. 

                                                      

)١٦( FCCC/SBSTA/2006/5 ٩٥، الفقرة. 
)١٧( FCCC/SBSTA/2006/5 ١٤٣، الفقرة. 

)١٨( FCCC/SBSTA/2006/13 ٥٨، الفقرة. 
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لة بيانات غازات الدفيئة واملعلومات     اهليئة الفرعية مدعوة إىل النظر يف حالة العمل بشأن وص         : اإلجـراء  -٣٩
 .الواردة يف الوثائق املشار إليها أدناه، وتقرير اخلطوات األخرى خبصوص هذه املسألة

آراء بشأن وصلة بيانات انبعاثات غازات الدفيئة وبشأن التحسينات         
املمكنة وإدراج مدى نطاقها وتغطيتها، وبشأن اخلطوات املتخذة يف         

 معلومات من األطراف. عداد وصلة البياناتسبيل دفع العمل يف إ

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.9 

Add.1و 

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

مل تكمل األطراف نظرها يف املسائل املدرجة يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال          : معلومات أساسية  -٤٠
، وقررت مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف الدورة السابعة          )١٩(دسـة والعشـرين للهيئة الفرعية     يف الـدورة السا   

 .والعشرين للهيئة الفرعية

ستدعى اهليئة الفرعية إىل حتديد ما إذا كان من املمكن التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسائل، مع : اإلجراء -٤١
 .بقة للهيئة الفرعيةمراعاة تبادل اآلراء الذي جرى يف الدورات السا

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو-٩

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

)23-HCFC( 

نظرت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين يف اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق             : ساسيةمعلومات أ  -٤٢
سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد       (HCFC-22) ٢٢ -جديـدة ملركـبات اهليدروكلوروفلوروكربون      

 ١ -م أإ /٨ملقرر وأحاطت اهليئة علماً با . HCFC-23) (٢٣-لالنبعاثات من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون      
 مبرافق  ٢٣ -الـذي يسلم بأن إصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون              

 - ميكن أن يسفر عن انتاج عاملي ملركبات اهليدروفلوروكربون ٢٢ -جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون 
دث خالف ذلك، وأن آلية التنمية النظيفة ينبغي أال          أعلى مما يكن أن حي     ٢٣ -أو اهلـيدروفلوروكربون    / و ٢٢

 .تؤدي إىل حدوث مثل هذه الزيادات

وذكرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً أهنا ترحب باملعلومات أو التحليالت أو نتائج  -٤٣
د تكون هلا صلة باملناقشات حول آثار       عمليات التقييم اليت جيريها اخلرباء، واالتفاقات واملنظمات الدولية، اليت ق         

 أعاله، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، عملية التقييم اليت يقوم هبا حالياً فريق               ٤٢الوضع املشار إليه يف الفقرة      
 .التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابع لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

                                                      

)١٩( FCCC/SBSTA/2007/4 ٦٨، الفقرة. 
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لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف واملراقبني املعتمدين واملنظمات احلكومية       ودعـت اهليئة ا    -٤٤
 باآلراء بشأن أية ُنهج ممكنة، مثل       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١الدولـية املعنـية إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه           

 ٤٢ق لآلثار املشار إليها يف الفقرة       الـيت كان قد مت حبثها يف املشاورات يف الدورات السابقة، للتطر            )٢٠(الـُنهج 
 .أعاله، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والعشرين

وسوف تتاح  . FCCC/SBSTA/2007/MISC.17وتـرد املعلومـات املقدمـة من األطراف يف الوثيقة            -٤٥
كومية الدولية املعتمدين على موقع االتفاقية على االنترنت        املعلومـات املقدمـة مـن املراقـبني واملنظمات احل         

<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 

ستدعى اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين إىل النظر يف املعلومات املقدمة بقصد إعداد              : اإلجراء -٤٦
دات للمجلس التنفيذي بشأن آلية التنمية النظيفة كي يعتمده مؤمتر          مشروع مقرر، إن أمكن ذلك، يتضمن إرشا      

 .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

آراء بشـأن النهج املمكنة للتصدي لآلثار املترتبة على إنشاء مرافق           
ة املعلومات املقدم. ٢٢ -جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون 
 من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.17 

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

يف بروتوكول كيوتو مبوجب طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      : معلومـات أساسية   -٤٧
، إىل األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية موافاة األمانة بآرائها            ٢ -م أإ   /١مقـرره   

بشـأن آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار آلية التنمية          
 .، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين١ -م أإ /٥النظيفة مبوجب املقرر 

وأحاطـت اهليـئة الفرعية علماً يف دورهتا السادسة والعشرين باآلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمات                -٤٨
ة على تغيري وناقشت اآلثار املترتب. FCCC/SBSTA/2007/MISC.1احلكومية الدولية املعتمدة والواردة يف الوثيقة     

وأشارت بعض األطراف إىل أن التغيري احملتمل يف احلد، من . حد أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية
شأنه أن يزيد جدوى أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية، ورأى بعض األطراف أن اخلربات املتاحة             

ووافقت اهليئة الفرعية على إجراء تقديرات      .  تغيري هذا احلد   عـن أنشطة هذه املشاريع غري كافية لدعم احتمال        
اآلثار االجتماعية  : حتليلـية أخـرى هلـذه املسألة، على أسس، من بينها اخلربات الوطنية مبا فيها املسائل التالية                

 .واالقتصادية والبيئية ومنها تقدير التسرب

                                                      

)٢٠( FCCC/SBSTA/2007/1 ٣٧، الفقرة. 
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لدولية، واملنظمات غري احلكومية إىل موافاة األمانة، ودعت اهليئة الفرعية األطراف، واملنظمات احلكومية ا -٤٩
وترد املعلومات .  أعاله٤٨، بآرائها بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١يف موعد أقصاه 

 وسوف تتاح املعلومات الواردة من تلك       FCCC/SBSTA/2007/MISC.19املقدمـة مـن األطراف يف الوثيقة        
كومــية الدولــية واملــنظمات غــري احلكومــية عــلى موقــع االتفاقــية عــلى اإلنترنــت املــنظمات احل

<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 

ستدعى اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين إىل النظر يف املعلومات املقدمة بقصد إعداد              : اإلجراء -٥٠
هات إىل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل            مشـروع مقـرر يتضمن توجي     

 .بوصفه اجتماع األطراف يف برتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

آراء بشـأن آثـار التغيريات احملتملة يف احلد املقرر ألنشطة مشاريع           
 الـتحريج وإعـادة التحريج الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة،          

معلومات مقدمة من األطراف واملنظمات . ١ -م أإ /٦مبوجب املقرر 
 احلكومية الدولية

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.19 

 احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية، كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة )ج( 

جتماع األطراف، يف بروتوكول كيوتو، مبوجب   طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا     : معلومات أساسية  -٥١
 من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية أن توفر معلومات لألمانة عن عدة              ٢ -م أإ   /١مقـرره   

مسـائل مـتعلقة بالـنظر يف احتـباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه بوصف ذلك أنشطة مشاريع آللية التنمية                   
 .)٢١(النظيفة

طراف إىل تقدمي معلومات لألمانة عن احتباس ثاين أكسيد الكربون يف التكوينات اجليولوجية             ودعـا األ   -٥٢
 . أعاله٥١كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة مع مراعاة املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

رعية أن تعد يف وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من اهليئة الف           -٥٣
دورهتا السابعة والعشرين توصيات بشأن احتباس ثاين أكسيد الكربون يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع 

 .آلية التنمية النظيفة، كي ينظر فيها املؤمتر يف دورته الثالثة، بقصد اختاذ قرار يف دورته الرابعة

، واملعلومات من   FCCC/SBSTA/2007/MISC.18يقة  وتـرد املعلومـات املقدمة من األطراف يف الوث         -٥٤
املـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية مـتاحة يف موقـع االتفاقـية على اإلنترنت                     

<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 

                                                      

 .٢٢ و٢١، الفقرتان ٢ -إ م أ/١املقرر  )٢١(
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النظر يف املعلومات املقدمة بقصد إعداد      ستدعى اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين إىل         : اإلجراء -٥٥
توصـيات عن احتباس ثاين أكسيد الكربون يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة كي                
ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة، بقصد اختاذ مقرر 

 .ورته الرابعةمن املؤمتر يف د

الـنظر يف احتباس وختزين ثاين أكسيد الكربون بوصفه من أنشطة           
 معلومات مقدمة من األطراف. مشاريع آلية التنمية النظيفة

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.18 

إرشـادات املمارسـات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي              )د( 
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ الفقرتني واحلراجة يف إطار  

 األطراف اليت صدقت على     ١٠ -م أ   /١٥ شجع مؤمتر األطراف مبوجب مقرره      : معلومـات أساسـية    -٥٦
 تقديرات  ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٥بـروتوكول كـيوتو على أن تقدم بشكل طوعي، مع تقاريرها املستحقة يف              

 وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، الناشئة عن األنشطة املنفذة يف إطار النبعاثات غازات الدفيئة حبسب مصادرها
 من بروتوكول كيوتو باستخدام جداول منوذج اإلبالغ املوحد الواردة يف املرفق الثاين ٣ من املادة   ٤ و ٣الفقرتني  
 لإلرشادات الواردة ، وأن تقدم معلومات تكميلية تشرح يف مرفق بتقرير اجلرد الوطين وفقا١٠ً -م أ /١٥باملقرر 

 .يف املرفق األول هبذا املقرر

ودعـا مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه، األطراف إىل موافاة األمانة بآرائها حول جداول منوذج اإلبالغ                 -٥٧
كما طلب من   .  أعاله وبيانات عن جتارهبا فيما يتعلق باستخدام هذه اجلداول         ٥٦املوحـد املشار إليها يف الفقرة       

 أن تقـوم بتوليف آراء األطراف لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا              األمانـة 
 .السابعة والعشرين

سـتدعى اهليئة الفرعية إىل حتديد ما إذا كان من الالزم إدخال تعديالت على جداول منوذج                : اإلجـراء  -٥٨
املعلومات عن خربهتا يف استخدام اجلداول، وعند الضرورة حتيل         اإلبالغ، مع مراعاة اآلراء املقدمة من األطراف و       

مشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثالثة                
 ).٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(

آراء بشـأن جـداول منوذج اإلبالغ املوحد عن تقديرات انبعاثات           
وعمليات إزالتها الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري غازات الدفيئة 

 من املادة   ٤ و ٣استخدام األراضي وأنشطة احلراجة مبوجب الفقرتني       
 والتجارب ذات ١٠ -م أ /١٥ من بروتوكول كيوتو وفقاً للمقرر ٣

 معلومات مقدمة من األطراف. الصلة

 FCCC/SBSTA/2007/MISC.28 
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ج اإلبالغ املوحد عن تقديرات انبعاثات توليف اآلراء بشأن جداول منوذ
غازات الدفيئة وعمليات إزالتها، الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري         

 ٣ من املادة    ٤ و ٣استخدام األراضي وأنشطة احلراجة مبوجب الفقرتني       
 والتجارب ذات   ١٠ -م أ   /١٥مـن بـروتوكول كيوتو وفقاً للمقرر        

 كرة من إعداد األمانةمذ. معلومات مقدمة من األطراف. الصلة

 FCCC/SBSTA/2007/INF.2 

  واالقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية -١٠

على مواصلة العمل بشأن     )٢٢(اتفقت األطراف يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية       : معلومـات أساسية   -٥٩
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ، وعلى التركيز على تبادل املعلومات            -الجتماعية  اجلوانب العلمية والتقنية وا   

وتقاسم اخلربات واآلراء بني األطراف بشأن الفرص واحللول العملية لتيسري تنفيذ االتفاقية حسب الوالية املبينة يف املقرر 
 تنظيم حلقات عمل يف كل دورة من دوراهتا األربع          ويف هـذا السـياق طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة         . ٩-م أ /١٠

وستعقد احللقة اخلامسة واألخرية من هذه احللقات خالل الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية، وسوف              . الالحقـة 
 .تركز على املسائل املتعلقة باالنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك استعادة غاز امليثان واستخدامه

السابعة والعشرين باآلراء ويف الدورة نفسها دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن توايف األمانة قبل دورهتا  -٦٠
كذلك وافقت اهليئة . وسوف جتمع أي معلومات يف وثيقة متنوعات. حول القضايا اليت نوقشت يف حلقات العمل

يف دورهتا السابعة والعشرين، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل الفرعية على جرد أعماهلا يف هذا البند من جدول األعمال 
 .)٢٣(مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

 طلب رئيسها يف دورهتا الرابعة والعشرين )٢٤(ولتيسري املناقشة يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية -٦١
ألطراف على أساس املعلومات املقدمة من      أن توفـر األمانـة قبل الدورة السابعة والعشرين مدخالت تناقشها ا           

واسـتجابة هلـذا الطلب أعدت األمانة الوثيقة        . األطـراف خـالل حلقـات العمـل اخلاصـة بالتخفـيف           
FCCC/SBSTA/2007/INF.3 اليت تتضمن ملخصات ملا قدم خالل حلقات العمل األربع ومالحظات رئيس اهليئة 

 .)٢٥(تني الرابعة والعشرين والسادسة والعشرينالفرعية الواردة يف تقاريره الشفوية يف الدور

 FCCC/SBSTA/2007/INF.3سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة باملعلومات الواردة يف الوثيقة          : اإلجراء -٦٢
وسوف .  أعاله، وإىل أن تبّت يف اختاذ أي إجراء آخر يف هذه املسألة            ٥٩ويف حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة        

 .ومات عن هذه املسألة يف تقرير رئاسة اهليئة الفرعية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرةتدرج املعل

                                                      

)٢٢( FCCC/SBSTA/2005/10 ٢٦، الفقرة. 
)٢٣( FCCC/SBSTA/2005/10 ٣٠ و٢٩، الفقرتان. 

)٢٤( FCCC/SBSTA/2006/5 ١٠٩، الفقرة. 

ــت        )٢٥( ــلى اإلنترن ــية ع ــع االتفاق ــتاحة يف موق ــفوية م ــتقارير الش ــن ال ــخ م النس
<http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/mitigation_ws_sbsta24_chair_summary.pdf> 
and <http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/summary_3workshops_160507.pdf>. 
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. املعلومات املقدمة من األطراف خالل حلقات العمل اخلاصة بالتخفيف
 مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2007/INF.3 

. اصة بالتخفيف اآلراء بشأن املسائل اليت توقشت يف حلقات العمل اخل        
 معلومات من األطراف

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.20 

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة -١١

مل تكمل األطراف يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية نظرها يف املسائل          : معلومـات أساسـية    -٦٣
  األعمال، واتفقت على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف الدورة           املـتعلقة هبـذا البـند الفـرعي مـن جدول          

 .السابعة والعشرين

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف هذا البند مع مراعاة تبادل اآلراء الذي جرى يف الدورات                : اإلجـراء  -٦٤
 .السابقة للهيئة الفرعية

  مسائل أخرى-١٢

 تغيري تواتر عملييت إعداد وحبث التقرير       ٨-م أ /١٤يف مقرره   قرر مؤمتر األطراف    : معلومـات أساسـية    -٦٥
التولـيفي عن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً، يف إطار املرحلة التجريبية حبيث ُتجرى العمليتان مرة واحدة كل                 

ية للمشورة  وطلب مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه أن تتيح األمانة للهيئة الفرع          . سنتني بدالً من مرة واحدة سنوياً     
العلمـية والتكنولوجـية وللهيئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيهما املتالزمتني مع مؤمتر األطراف، كل ما يستجد يف                 

 . املعلومات املقدمة

ونظر مؤمتر األطراف يف التقرير التوليفي السابع عن األنشطة املنفذة يف إطار املرحلة التجريبية، يف دورته                 -٦٦
كذلك حدد مؤمتر   .  قرر مواصلة األنشطة يف إطار املرحلة التجريبية       ١٢-م أ /٦جب مقرره   الثانـية عشرة، ومبو   

 موعداً لتقدمي التقارير عن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة            ٢٠٠٨يونيه  / حزيـران  ١األطـراف   
 . التجريبية، كي تدرج يف التقرير التوليفي الثامن

الفرعية إىل اإلحاطة بالتحديث الشفوي من األمانة للمعلومات املقدمة عن          سـُتدعى اهليـئة     : اإلجـراء  -٦٧
 .األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية

  تقرير الدورة-١٣

 .سيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية يف هناية الدورة: معلومات أساسية -٦٨

عى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير وأن تأذن للمقرر بأن يكمل التقرير بعد              سـُتد : اإلجـراء  -٦٩
 .الدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة األمانة
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 املرفق

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

 الوثائق املعدة للدورة
 FCCC/SBSTA/2007/5  مذكرة من األمني التنفيذي. ال املؤقت وشروحهجدول األعم

تقريـر تولـيفي عن تكنولوجيات التكيف احملددة يف املعلومات املقدمة من            
 مذكرة من إعداد األمانة. األطراف واملنظمات املعنية

 FCCC/SBSTA/2007/6 

مذكرة .  العنيفة تقرير عن حلقة العمل بشأن املخاطر املتصلة باملناخ والظواهر        
 من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2007/7 

تولـيف املعلومـات واآلراء بشـأن الطرق واألدوات، املقدمة من األطراف            
 مذكرة من إعداد األمانة. واملنظمات املعنية

 FCCC/SBSTA/2007/8 

تولـيف املعلومـات واآلراء بشـأن ختطيط وممارسات التكيف، املقدمة من            
 مذكرة من إعداد األمانة. مات املعنيةاألطراف واملنظ

 FCCC/SBSTA/2007/9 

تولـيف نـتائج أعمـال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء              
االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق 

يا وخطط وممارسات   األول باالتفاقـية وفـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوج        
 مذكرة من إعداد األمانة. التكيف املتصلة بذلك

 FCCC/SBSTA/2007/10 

تقرير عن حلقة العمل بشأن أفضل املمارسات إلجراء تقديرات لالحتياجات          
 مذكرة من إعداد األمانة. التكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2007/11 

زمعة احملددة يف تولـيف حبوث التكيف واحتياجات حبوث التكيف اجلارية وامل       
 مذكرة من إعداد األمانة. املعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات املعنية

 FCCC/SBSTA/2007/12 

مذكرة من . ٢٠٠٧التقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 
 رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

 FCCC/SBSTA/2007/13  

Add.1و 
ـ  يف املعلومات عن التنويع االقتصادي، املقدمة من األطراف واملنظمات         تول
 مذكرة من إعداد األمانة. املعنية

 FCCC/SBSTA/2007/14 

 FCCC/SBSTA/2007/15  مذكرة من إعداد األمانة. تقرير حلقة العمل املعنية بتخطيط وممارسات التكيف

ن تقديرات انبعاثات   تولـيف اآلراء بشـأن جداول منوذج اإلبالغ املوحد ع         
غـازات الدفيـئة وعملـيات إزالتها من استخدام األراضي وتغيري استخدام            

 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣األراضي وأنشطة احلراجة مبوجب الفقرتني      
.  واخلربات ذات الصلة، املقدمة من األطراف١٠-م أ/١٥كيوتو، وفقاً للمقرر 

 مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2007/INF.2 
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مذكرة . معلومات مقدمة من األطراف خالل حلقات العمل بشأن التخفيف        
 من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2007/INF.3  

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

 FCCC/SBSTA/2007/INF.4 

معلومات عن هنج واستراتيجيات التكيف وممارساته وتكنولوجياته على الُصُعد 
اإلقلـيمي والوطـين واحملـلي يف قطاعـات خمـتلفة، وكذلك عن اخلربات              

 معلومات مقدمة من األطراف. واالحتياجات والشواغل

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.10 

يف وممارساته وتكنولوجياته على الُصُعد معلومات عن ُنهج واستراتيجيات التك
اإلقلـيمي والوطـين واحملـلي يف قطاعـات خمـتلفة، وكذلك عن اخلربات              

 معلومات مقدمة من املنظمات املعنية. واالحتياجات والشواغل

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.11 

معلومات مقدمة . معلومات عن طرق وأدوات تقديرات التأثري والتأثر والتكيف
 رافمن األط

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.12 

معلومات مقدمة . معلومات عن طرق وأدوات تقديرات التأثري والتأثر والتكيف
 من املنظمات املعنية

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.13 

آراء بشأن املسائل املتصلة باخلطوات األخرى مبوجب االتفاقية فيما يتعلق باحلد 
معلومات . ُنهج حلفز العمل: بلدان الناميةمن االنبعاثات من إزالة الغابات يف ال

 مقدمة من األطراف

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.14 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.15  معلومات مقدمة من األطراف. معلومات عن التنويع االقتصادي

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.16  معلومات مقدمة من املنظمات املعنية. معلومات عن التنويع االقتصادي

اء بشـأن الـُنهج احملـتملة للتصـدي آلثـار إقرار إنشاء مرافق جديدة               آر
معلومات مقدمة من األطراف واملنظمات     . ٢٢ -للهيدروكلوروفلوروكربون  

 احلكومية الدولية

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.17 

اعتـبار احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه من أنشطة مشاريع آلية التنمية            
 ن األطرافمعلومات م. النظيفة

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.18 

آراء بشأن آثار التغيريات احملتملة يف احلد املقرر إلزالة الغابات وإعادة التحريج 
. ١-م أإ /٦على نطاق صغري ضمن أنشطة آلية التنمية النظيفة مبوجب املقرر           

 معلومات من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.19 

معلومات . راء بشأن املسائل اليت نوقشت يف حلقات العمل بشأن التخفيف         آ
 من األطراف

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.20 

معلومات مقدمة  .  االقتصادية -معلومات وآراء بشأن املعلومات االجتماعية      
 من األطراف

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.21 

معلومات من  . دية االقتصا -معلومـات وآراء بشـأن املعلومات االجتماعية        
 املنظمات املعنية

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.22 
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. العمل الذي ميكن أن ُيسهم يف حتسني تفهم املناخ احلايل والتارخيي وتأثرياته           
معلومات مقدمة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ودوهلا األعضاء ومنظمات 

 أخرى معنية

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.23 

معلومات من  .  منذجة املناخ وسيناريوهاته وختفيف آثاره     طـرق اإلسـهام يف    
 املنظمات املعنية

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.24 

آراء بشأن احلاجة احملتملة إىل إنشاء فريق خرباء، ودوره يف تنفيذ وزيادة تطوير 
معلومات . بـرنامج عمل نريويب بشأن اآلثار والتأثر والتكيف مع تغري املناخ          

 افمقدمة من األطر

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.25 

اقتراح مستكمل بالتنقيح املمكن للمبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الواردة يف 
معلومات من أمانة النظام    . االتفاقـية بشـأن نظم الرصد العاملية لتغري املناخ        

 العاملي لرصد املناخ

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.26 

شادية واملعايري واملبادئ التوجيهية إلعداد مواصـلة التقدم يف تطوير املواد اإلر  
معلومات من أمانة النظام العاملي . التقارير لنظم رصد األرض لألغراض املناخية

 لرصد األرض

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.27 

آراء بشـأن جـداول منوذج اإلبالغ املوحد عن تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة             
ضي وتغيري استخدام األراضي وأنشطة احلراجة  وعملـيات إزالتها من استخدام األرا     

 معلومات من األطراف.  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.28 

 الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا السادسة والعشرين،          
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧دة يف بون من املعقو

 FCCC/SBSTA/2007/4 

عالقـة األحكام املختلفة يف استراتيجية موريشيوس بأعمال االتفاقية وبروتوكول          
 مذكرة من إعداد األمانة. كيوتو امللحق هبا

 FCCC/SB/2007/INF.2 

اق ضمن  آثار التغريات احملتملة يف حد التحريج وإعادة التحريج الصغرية النط         
معلومات من األطراف واملنظمات    . أنشـطة مشـاريع آلـية التنمية النظيفة       

 احلكومية الدولية املعتمدة

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.1 

الـتقدم احملـرز يف تطوير املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية للنظم العاملية             
 ام العاملي لرصد األرضمعلومات من أمانة النظ. لرصد األرض لألغراض املناخية

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.6  

آراء بشـأن وصلة بيانات انبعاثات غازات الدفيئة وبشأن التحسينات اليت تشمل            
. مـدى النطاق والتغطية وبشأن اخلطوات التالية لتقدم األعمال يف وصلة البيانات           

 معلومات من األطراف

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.9 

Add.1و 
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ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والعشرين         تقريـر اهليـئ   
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨املعقودة يف بون من 

 FCCC/SBSTA/2006/5 

تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا اخلامسة والعشرين،          
 ٢٠٠٦رب نوفم/ تشرين الثاين١٤ إىل ٦املعقودة يف نريويب من 

 FCCC/SBSTA/2006/11 

اقـتراح بالتنقيح املمكن للمبادئ التوجيهية الواردة يف االتفاقية بشأن النظم العاملية            
 معلومات من أمانة النظام العاملي لرصد املناخ. لرصد تغري املناخ

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.12 

ا اخلامسة والعشرين،  تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهت        
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٦املعقودة يف بوينس آيريس من 

 FCCC/SBSTA/2004/13 

 FCCC/TP/2007/3  ورقة فنية. أفضل املمارسات يف تقديرات االحتياجات التكنولوجية

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


