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  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

عن  تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتكنولوجية
  رين، املعقـودة يف بـايل،  أعمال دورهتا السابعـة والعـش    

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣يف الفترة من   
  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  افتتاح الدورة  - أوالً 
  ٤  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١البند (  

  املسائل التنظيمية  - ثانياً 
  ٤  ٨- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند (  
  ٤  ٤- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال  - ألف   
  ٥  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  - باء   
  ٦  ٧- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - جيم   
  ٦  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء الستبدال أعضاء املكتب  - دال   

والقابلية للتأثُّر بـه     برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ        - ثالثاً 
  والتكيُّف معه

  ٦  ٢١- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٣البند (  
  وير التكنولوجيا ونقلهاتط  - رابعاً 

  ٩  ٢٤- ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند (  
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية  - خامساً 
  ١٠  ٢٩- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند (  

  البحوث واملراقبة املنهجية  - سادساً 
  ١١  ٤٤- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )عمال من جدول األ٦البند (  

  التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - سابعاً 
  ١٤  ٥٤- ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٧البند (  

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  - ثامناً 
  ١٥  ٧٨- ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٨البند (  
ـ           - ألف     رد التقرير السنوي عن االستعراض الـتقين لقـوائم ج

  الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق          غازات  
  ١٥  ٦٧- ٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األول لالتفاقية  

  ١٧  ٧٦- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . الوصلة املتعلقة ببيانات غازات الدفيئة  - باء   
  االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل          - جيم   

  ١٩  ٧٨- ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والنقل البحري  
  إطار بروتوكول كيوتوالقضايا املنهجية يف   - تاسعاً 

  ١٩  ١٠٤- ٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٩البند (  
  اآلثار املترتبـة على إنشـاء مرافـق جديـدة ملركبــات          -ألف   

ــدروكلوروفلوروكربون    ــعياً ) HCFC-22 (٢٢ -اهلي   س
  إىل احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثـات مـن            
  ١٩  ٨٤-٧٩  .....)HFC-23 (٢٣ -تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون   

  آثار التغيريات احملتملة للحد املقـرر ألنـشطة مـشاريع            - باء   
  التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار مشاريع آليات          
  ٢٠  ٩٠- ٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنمية النظيفة  

  احتباس ثاين أوكسيد الكربون وختزينـه يف التكوينـات           - جيم   
  ٢١  ٩٨- ٩١  . . . . . . . اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة  

  إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة اسـتخدام          - دال   
  األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة يف إطـار            
  ٢٣  ١٠٤- ٩٩  . . . . . . . . . .  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني   
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

القتصادية للتخفيف من آثار     ا - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       - عاشراً 
  تغيُّر املناخ

  ٢٤  ١١١-١٠٥  ....................................) من جدول األعمال١٠البند (  
   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة  - حادي عشر 

  ٢٥  ١١٣-١١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١١البند (  
  مسائل أخرى  - ثاين عشر 

  ٢٦  ١١٥- ١١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٢البند (  
  التقرير املتعلق بالدورة  - ثالث عشر 

  ٢٦  ١١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٣البند (  
  ٢٦  ١٢٢- ١١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - رابع عشر 

  املرفقات
  ٢٨  . . . . . . . ٣ من املادة ٤ و٣حساب الكميات احملاسب عليها لألنشطة مبوجب الفقرتني   - األول 
   والتكنولوجيـة يف دورهتـا      الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة          - الثاين 

  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السابعة والعشرين
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

 إندونيسيا، يف   ،ُعقدت الدورة السابعة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف بايل            - ١
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣الفترة من 

 ،)ترينيداد وتوباغو (رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد كيشان كومارسنغ          وافتتح الدورة     - ٢
  .بصفتها نائبة رئيس اهليئة الفرعية) ألبانيا(كما رحب بالسيدة إرمريا فيدا . فرحب جبميع األطراف واملراقبني

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

  ر جدول األعمال إقرا- ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

، يف مذكرة مقدمة من     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، املعقودة يف           - ٣
  .طرف ببياندولة وأدىل ممثل . (FCCC/SBSTA/2007/5)األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :، بناًء على اقتراح الرئيسسها، أُقر جدول األعمال كما يليويف اجللسة نف  - ٤

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    

  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(    

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛   )ج(    

  .انتخاب األعضاء ليحلوا حمل أعضاء املكتب  )د(    

  .ملتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب ا  - ٣

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ٤

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

  .البحوث واملراقبة املنهجية  - ٦
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  .دويل املعين بتغري املناخمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي اليالتقرير التقي  - ٧

  :القضايا املنهجية املطروحة يف إطار االتفاقية  - ٨

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

  الوصلة املتعلقة ببيانات غازات الدفيئة؛  )ب(  

  .ثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحرياالنبعا  )ج(  

  :القضايا املنهجية املطروحة يف إطار بروتوكول كيوتو  - ٩

 ٢٢ -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليـدروكلوروفلوروكربون            )أ(  
)HCFC-22 (         تـدمري مركبـات   سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمـد لالنبعاثـات مـن 

  ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

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

احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينـات اجليولوجيـة كأنـشطة          )ج(  
  لتنمية النظيفة؛مشاريع آللية ا

اإلرشادات املتعلقة باملمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضـي            )د(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني 

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

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

  .مسائل أخرى  - ١٢

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ١٣

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

اقترح حيث ديسمرب، /ل كانون األو٣ املعقودة يف ،نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل  - ٥
 اهليئـة   وأعلمت األمانـة  . واتفقت اهليئة الفرعية على مباشرة العمل على أساس اقتراح الرئيس         . الرئيس برنامج العمل  
  .الفرعية حبالة الوثائق
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   انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس- جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 كـانون   ١١ و ٣ي يف جلستيها األوىل والرابعة، املعقـودتني يف         رت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرع      نظ  - ٦
 من مشروع النظام الداخلي املطبق، اليت       ٢٧ذكّر الرئيس باملادة    يف اجللسة األوىل،    و. ديسمرب، على التوايل  /األول

ـ         . تنص على انتخاب اهليئة الفرعية نائب رئيسها ومقرِّرها        سة وقد أُجري آخر انتخاب كهذا يف الـدورة اخلام
قي املندوبني على علـم     بوأبلغ الرئيس اهليئة الفرعية أن املشاورات جارية بشأن الترشيحات وأنه سيُ          . والعشرين

 وأن ُتـويل االعتبـار    ٧- م أ /٣٦املقرر  تتذكّر  ويف أثناء هذه املشاورات، ُدعيت األطراف إىل أن         . بالتقدم احملَرز 
  . الفرعية لترشيح النساء للمناصب الشاغرة يف اهليئةفعليال

ويف اجللسة الرابعة، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية أن اجملموعات اإلقليمية اتفقت على ترشيح املقرِّر واقترح                 - ٧
السيدة مينـا خانـال     انتخبت  وأعادت اهليئة الفرعية انتخاب السيدة فيدا نائبة للرئيس و        . اسم املرشح النتخابه  

وأن . نائبة الرئيس ستشغل املنصب لوالية ثانية وهنائية مدهتا سنة واحدة         وأبلغ الرئيس اجللسة أن     . مقرِّرة) نيبال(
 أهنما ستشغالن يسوالحظ الرئ. مدهتا سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرىابتدائية املقرِّرة ستشغل منصبها لوالية 

  .مامنصبيهما يف الدورتني الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين، إىل حني انتخاب َخلَفني هل

  أعضاء املكتبالستبدال  انتخاب أعضاء - دال 
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

َتْين طرفاً يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو               - ٨ َخَب لذا، مل يكن   . ميثِّل كل من نائبة الرئيس واملقرِّرة املنَت
  .الستبداهلمامن الضروري انتخاب عضوين 

  بتأثريات تغيُّر املناخ  برنامج عمل نريويب املتعلق       - ثالثاً 
  للتأثُّر به والتكيُّف معهية والقابل

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت - ١

، ديـسمرب / كانون األول  ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني يف               - ٩
رنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر  عن التقدم احملرز يف تنفيذ بيسوأبلغ الرئ. على التوايل

 ١٤وأدىل ببيانات ممثلو    .  املَُعّدة هلذه الدورة   ١٩ل به والتكيُّف معه يف سنته األوىل وأشار إىل الوثائق املوضوعية ا          
الف الدول اجلزرية الصغرية    ، وآخر باسم حت   )١(األعضاء فيها دول  الطرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية و      

وأدلت ببيانات أيضاً رئاسات أفرقة اخلرباء الثالثة التابعة للهيئة         .  والصني ٧٧ل  وآخر باسم جمموعة ا    )اآلوسيس(

                                                      

يوغوسـالفية الـسابقة    أُديل هبذا البيان باالشتراك مع ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا ال            )١(
 .وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا
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فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول                (الفرعية  
وعالوة على ذلـك، أدىل     ). اء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         لالتفاقية وفريق اخلرب  

ببيانات ممثل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملنظمة العامليـة                
والتحـالف   )٢(عنية بتغري املناخ واهليئة األملانية الراصدة األمريكية للمكاتب امل- لألرصاد اجلوية والشبكة اإليبريية  

  .الدويل للشعوب األصلية والقبلية للغابات املدارية

 الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته يئةويف جلستها الثانية، اتفقت اهل  - ١٠
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة بلوم تقريراً ). جامايكا(الونغ والسيد كليفورد م) نيوزيلندا( هيلني بلوم ةالسيد

  .عن مشاورات فريق االتصال

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ١١

  االستنتاجات - ٢

رئيس اهليئة الفرعية واألمانة بشأن تنفيذ برنامج املقدم من  )٤(بالتقرير املرحلي علماً أحاطت اهليئة الفرعية  - ١٢
  .ئٍذتعمل نريويب ورحبت بالتقدم احملرز ح

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومات إسبانيا وأستراليا وأملانيا وسويسرا وكندا واململكة املتحدة               - ١٣
اليات املتحدة األمريكية واليابان ملا أسهمت لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا وهولندا والو 

به يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، وكذلك حلكومة مصر وملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة الستـضافتهما                
حلقيت العمل املتعلقتني باملخاطر املتصلة باملناخ والظواهر املناخية البالغة الشدة وبتخطيط التكيف وممارساته اللتني  

 ١٢ إىل ١٠ ويف روما بإيطاليا يف الفترة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠ إىل ١٨ظمتا يف القاهرة مبصر يف الفترة من ُن
  . على التوايل،٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

ورحبت اهليئة الفرعية بالبيانات اليت أدىل هبا رؤساء فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة                 - ١٤
 غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلـرباء               املقدمة من األطراف  

املعين بأقل البلدان منواً، وكذلك بالبيانات املقدمة من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واملنظمـة العامليـة                 
 األمريكية للمكاتب املعنية بـتغري    - خ والشبكة اإليبريية    لألرصاد اجلوية والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنا       

  .املناخ ومبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ بشأن ما اضطلعت به من أنشطة يف سبيل تنفيذ برنامج عمل نريويب

                                                      

أدلت هذه املنظمة ببيان نيابة عن منظمة غري معتمدة، هي مبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ، اليت تـزاول                    )٢(
 .أنشطة هلا يف نطاق برنامج عمل نريويب

 .FCCC/SBSTA/2007/L.17اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٣(

)٤( <http://unfccc.int/3633.php>.  
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ورحبت اهليئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزه برنامج عمل نريويب يف حفز أنشطة املنظمات وأعربت عـن                  - ١٥
يرها للمنظمات اليت اضطلعت، أو أبدت عزمها على االضطالع، بإجراءات مبتكرة من أجل دعـم اهلـدف                 تقد

  .وشجعت اهليئة الفرعية املنظمات على تعزيز جهودها حتقيقاً لتلك الغاية. املنشود من برنامج عمل نريويب

يئة الفرعيـة إلشـراك األطـراف    ونوهت اهليئة الفرعية باجلهود اليت بذلتها األمانة بتوجيه من رئيس اهل            - ١٦
وطلبت إىل األمانة أن تواصل هذا اجلهد وأن        . واملنظمات واخلرباء واجملتمعات احمللية يف تنفيذ برنامج عمل نريويب        

  .تدرج املعلومات املتعلقة بنتائج هذه األنشطة يف تقاريرها املرحلية املقبلة

لتقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ          وأحاطت اهليئة الفرعية مبا خلص إليه التقرير ا         -١٧
من ) د(٦كما الحظت اهليئة الفرعية أنه وفقاً للفقرة        . من نتائج بشأن تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه          

 ،FCCC/SBSTA/2006/11 من الوثيقـة     ٢٢، واستجابة الستنتاجات اهليئة الفرعية الواردة يف الفقرة         ١١-م أ /٢املقرر  
ستراعى هذه النتائج لدى حتديد األنشطة اإلضافية اليت ستساعد مجيـع األطراف، وال سيما البلدان النامية، مبا فيها أقـل          

  .البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وفقاً للهدف املنشود من برنامج عمل نريويب

 بالنتائج اليت أسفرت عنها األنشطة األولية لربنامج عمل نريويب حىت دورهتا السابعة ورحبت اهليئة الفرعية  - ١٨
والعشرين والحظت أن هذه النتائج ميكن أن تتضمن معلومات مفيدة لألطراف لدى النظر يف البنود ذات الصلة                 

 ومـع  ١١- م أ /٢من املقرر   ) ج(٦ووفقاً للفقرة   . من جدول أعمال كل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية         
، ستنظر اهليئة الفرعية يف نتائج هذه األنشطة وغريها من      FCCC/SBSTA/2006/11 من الوثيقة    ٢٥مراعاة الفقرة   

  .األنشطة املنجزة يف دورهتا الثامنة والعشرين

عمـل  وسلطت اهليئة الفرعية الضوء على ضرورة ضمان إسهام اخلرباء بصورة مناسبة يف تنفيذ برنامج                 - ١٩
نريويب، وكذلك يف توليف وحتليل نواجته، مبا يف ذلك يف التقرير املوجز الذي سيجمع بني دفتيه نتائج تنفيذ برنامج 

وحتقيقاً هلذه الغاية، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة  .)٥(عمل نريويب عن الفترة املمتدة حىت دورهتا الثامنة والعشرين
ن املنظمات ذات الصلة يف االجتماع غري الرمسي ملمثلي األطراف الذي سينظر يف أن تسعى إلشراك خرباء وممثلني م

  .)٦(نتائج األنشطة املنجزة قبل هذا االجتماع

وسعياً منها إلشراك جمموعة أوسع من اخلربات يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، وافقت اهليئة الفرعية على أن   - ٢٠
 من أجل ضمان متثيـل      )٧(اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      تدعو األطراف إىل حتديث قائمة خرباء اتف      

  .مجيع جماالت اخلربة املتصلة بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه يف القائمة

                                                      

)٥( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٣، الفقرة.  
)٦( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٠، الفقرة.  
)٧( <http://unfccc.int/534.php>.  
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 تنفيذ ونظرت اهليئة الفرعية يف احلاجة احملتملة إىل فريق خرباء والدور الذي ميكن أن يؤديه هذا الفريق يف          - ٢١
برنامج عمل نريويب وزيادة تطويره، وأحاطت علماً باآلراء املقدمـة مـن األطـراف واملدرجـة يف الوثيقـة                   

FCCC/SBSTA/2007/Misc.25 .             وطلبت إىل األمانة أن تعد تقريراً عن الدروس املستفادة من إشراك اخلرباء يف
ووافقت على إدراج النظر يف احلاجة احملتملة . عشرينتنفيذ برنامج عمل نريويب لكي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة وال

لفريق خرباء يف دورهتا التاسعة والعشرين، آخذة يف اعتبارها نتائج النظر يف األنشطة املنجزة يف دورهتـا الثامنـة           
يف والعشرين، واألنشطة املقبلة اليت سُتحدد يف دورهتا الثامنة والعشرين، والتقرير املوجز الذي سيجري إعـداده                

  .دورهتا التاسعة والعشرين

   تطوير التكنولوجيا ونقلها-  رابعاً
  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت

ديسمرب، على  / كانون األول  ١١ و ٣ الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرابعة، املعقودتني يف            يئةنظرت اهل  - ٢٢
 ٧٧ل ، وآخر باسـم جمموعـة ا  م حتالف الدول اجلزرية الصغرية طرفاً، تكلم أحدهم باس    ١٧وأدىل ببيانات ممثلو    . التوايل

 وآخر باسم اجملموعة    )٨(والصني وآخر باسم أقل البلدان منواً وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها            
 .وأدىل ببيان ممثل ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية. اجلامعة

يئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته              ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهل      - ٢٣
تقريراً عن ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد شيمادا ). اليابان(والسيد كونيهيكو شيمادا ) بليز(السيد كارلوس فولر 
  .مشاورة فريق االتصال

 من  ١٢ملادة  با عمالً النظر يف هذه املسألة، و     تفاق على كيفية مواصلة   الامكّن من   ومبا أن األطراف مل تت      - ٢٤
  ، اتفقت اهليئة الفرعية علـى إحالـة البنـد إىل الـدورة الثامنـة والعـشرين                 املطّبقمشروع النظام األساسي    

  .)٩(للهيئة الفرعية

                                                      

أديل هبذا البيان باالشتراك مع ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة                )٨(
 .وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا

 بصيغته الواردة يف الوثيقة ١٣-م أ/٣ مشاورات أفضت إىل اعتماد املقرر ، الحقاً،أجرى رئيس مؤمتر األطراف )٩(
FCCC/CP/2007/6/Add.1 واالستنتاجات بصيغتها الواردة يف الوثيقة FCCC/CP/2007/6الفصل سادساً جيم ،. 
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  بعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان الناميةن خفض اال-  مساًخا
  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت - ١

 كـانون  ١١ و٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البنـد يف جلـستيها الثانيـة والرابعـة، املعقـودتني يف               - ٢٥
 طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء ٢٨وأدىل ببيانات ممثلو . ديسمرب، على التوايل/األول
  .إىل ذلك، أدىل ببيان ممثال منظمتني غري حكوميتنيوباإلضافة .  وآخر باسم بلدان حوض الكونغو)١٠(فيها

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيد     - ٢٦
 عن ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد كارلينو تقريراً). النرويج(والسيد آودون روسالند ) األرجنتني(هرينان كارلينو 

  .مشاورات فريق االتصال

  .يس واعتمدهتا اليت اقترحها الرئ)١١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٢٧

  االستنتاجات - ٢

  ويف وجهات نظر األطراف الواردة     )١٢(بشأن هذه املسألة  عقدهتا  نظرت اهليئة الفرعية يف تقريري حلقيت عمل          - ٢٨
  .Add.1-3 وFCCC/SBSTA/2007/Misc.14يف الوثائق 

وقررت اهليئة الفرعية إحالة مشروع مقرر بشأن هذا املوضوع إىل مؤمتر األطراف للنظر فيه يف دورتـه                   - ٢٩
  .)١٣(الثالثة عشرة

                                                      

غوسـالفية الـسابقة    أُديل هبذا البيان باالشتراك مع ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليو            )١٠(
 .وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.23اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١١(

عقدت حلقة العمل األوىل املعنية خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية يف روما، إيطاليا،  )١٢(
 ٩ إىل   ٧وعقدت الثانية يف كرينز، أستراليا، من       ) FCCC/SBSTA/2006/10 (٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١أغسطس إىل   / آب ٣٠من  
 ).FCCC/SBSTA/2007/3 (٢٠٠٧مارس /آذار

مؤمتر األطراف  لَُدن  من  ) FCCC/SBSTA/2007/L.23/Add.1(ُعدِّل مشروع املقرر الذي أحالته اهليئة الفرعية         )١٣(
 .FCCC/CP/2007/6/Add.1اردة يف الوثيقة  بصيغته الو١٣-م أ/٢واعتمد بوصفه املقرر . جلسته الثامنةكامل هيئته يف ب
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   البحوث واملراقبة املنهجية-  سادساً
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت - ١

ديسمرب، ويف / كانون األول٤تيها الثانية والثالثة، املعقودتني يف نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلس        - ٣٠
أطراف، تكلم أحـدهم باسـم       ١٠وأدىل ببيانات ممثلو    . ديسمرب/ كانون األول  ١١جلستها الرابعة، املعقودة يف     

ك، أدىل وباإلضافة إىل ذل.  وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية   )١٤(اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها    
  .لنظام العاملي ملراقبة املناخ ومدير أمانة النظام العاملي ملراقبة األرضل  كل من رئاسة اللجنة التوجيهيةببياٍن

 يسعقدها الرئ يويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية                   - ٣١
 تقريراً  ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد روسنر     ). بوتسوانا(والسيد دافيد ليسول    ) نياأملا(مبساعدة السيد شتيفان روسنر     

  .عن هذه املشاورات

  .واعتمدهتااليت قدمها الرئيس  )١٥(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٣٢

  االستنتاجات - ٢

الشفويني املقدمني من رئيس اللجنة التوجيهية للنظـام        أحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بالبيانني          - ٣٣
  .العاملي ملراقبة املناخ ومدير أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض

القتراحها احملّدث بشأن إمكانية تنقيح  )١٦(تقديرها ألمانة النظام العاملي ملراقبة املناخعن وأعربت اهليئة الفرعية    - ٣٤
  ". األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة باإلبالغ عن النظم العاملية ملراقبة املناخاملبادئ التوجيهية التفاقية"

وبعد أن نظرت اهليئة الفرعية يف اقتراح الربنامج العاملي ملراقبة املناخ، قررت التوصية مبـشروع مقـرر                   - ٣٥
ة بشأن تغري املناخ املتعلقة باإلبالغ عـن الـنظم          يتضمن املبادئ التوجيهية املنقحة التفاقية األمم املتحدة اإلطاري       

لالطالع علـى نـص املقـرر، انظـر         (العاملية ملراقبة املناخ لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة            
(FCCC/SBSTA/2007/L.14/Add.1

)١٧(.  

                                                      

أديل هبذا البيان باالشتراك مع ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة                )١٤(
 .وصربيا واجلبل السود وأوكرانيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.14اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٥(

)١٦( FCCC/SBSTA/2007/Misc.26.  
 .١٣-م أ/١١، املقرَّر FCCC/CP/2007/6/Add.1 بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة لالطالع على النص )١٧(
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أن تقدم تقريراً شامالً يف دورهتـا       إىل أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ ب       )١٨(وتذكِّر اهليئة الفرعية بطلبها     - ٣٦
إىل أن تقدم    )١٩(كما تذكِّر بدعوهتا األطراف   . الثالثني عن التقدم احملرز يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ          

 معلومات إضافية عن أنشطتها الوطنية لتنفيذ اخلطة، وشجعت ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥إىل األمانة يف موعد غايته 
  . أعاله عند تقدمي تلك املعلومات٣٥ى استخدام املبادئ التوجيهية املذكورة يف الفقرة األطراف عل

وأعربت اهليئة الفرعية عن القلق إذ إن خطط العمل اإلقليمية اليت وضعت يف إطار برنامج حلقة العمـل                    - ٣٧
مات الدولية واألطراف املشاركة اإلقليمية للنظام العاملي ملراقبة املناخ ظلت بال تنفيذ إىل حد كبري، وشجعت املنظ

يف التنمية على تقدمي املزيد من الدعم التقين واملايل من خالل برامج التعاون الثنائي واملتعدد األطراف القائمة من                  
  .أجل النهوض بتنفيذ العناصر ذات األولوية احملددة يف خطط العمل اإلقليمية للنظام العاملي ملراقبة املناخ

 أعاله، ٣٦ة الفرعية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ، عند إعداد التقرير املذكور يف الفقرة وشجعت اهليئ  - ٣٨
  .على أن تنظر، حسب االقتضاء، يف املعلومات املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ خطط العمل اإلقليمية

لكل متغري من املـتغريات املناخيـة       ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير املرحلي عن تقييم حالة وضع املعايري             - ٣٩
األساسية يف جمال مراقبة األرض الذي أعدته أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض استجابة لدعوة اهليئـة الفرعيـة                  

وشجعت اهليئة أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض       . )٢٠(للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين      
لراعية للنظام العاملي ملراقبة األرض على استكمال التقييم، ودعت أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض              والوكاالت ا 

   .إىل تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية عن التقدم احملرز يف دورهتا التاسعة والعشرين

ض من أجل وضع إطار إلعداد      ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود اليت بذلتها أمانة النظام العاملي ملراقبة األر            - ٤٠
املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما خيص نظم املراقبة األرضية للمناخ استجابة للمقرر 

ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير املرحلي ألمانة النظام العاملي ملراقبـة             . ٩- م أ /١١
وشـجعت  . )٢١( هذا املوضوع، وأحاطت علماً باخليارات املختلفة هلذا اإلطار املعروضة يف التقرير           األرض بشأن 

 أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض والوكاالت الراعية للنظام العـاملي  العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئة
اليت تراها، واالستفادة من اهليئـات والعمليـات        ملراقبة األرض على مواصلة وضع هذا اإلطار بالطريقة األنسب          

  :املؤسسية القائمة، عند االقتضاء، آخذة يف االعتبار ضرورة أن يليب هذا اإلطار املعايري التالية

                                                      

)١٨( FCCC/SBSTA/2005/10 ٩٤، الفقرة.  
)١٩( FCCC/SBSTA/2005/10 ٩٥، الفقرة.  
قدمت أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض تقريراً مرحلياً، كُلفت بإعداده، بشأن هذا املوضوع إىل اهليئة الفرعية                 )٢٠(

كما قدمت حتديثاً هلذا التقرير قبل انعقـاد الـدورة الـسابعة            . (FCCC/SBSTA/2007/Misc.6)ادسة والعشرين   دورهتا الس يف  
  .(FCCC/SBSTA/2007/Misc.27)الفرعية  لهيئةوالعشرين ل
  .٢٠انظر احلاشية  )٢١(
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  ينبغي وضع املعايري على أساس سليم علمياً؛  )أ(  

  ية ويف تنفيذها؛ينبغي أن يقضي اإلطار بإشراك احلكومات يف وضع املعايري واملواد اإلرشاد  )ب(  

  ينبغي أن يكون الوصول إىل هذه املعايري واملواد اإلرشادية حراً دون قيود؛  )ج(  

ينبغي أن تكون عملية وضع املعايري واملواد اإلرشادية وعمل اإلطار فعالة التكلفة ومستدامة وأن             )د(  
  تراعي املعايري واملواد اإلرشادية القائمة؛

  .رناً مبا يليب االحتياجات والتطورات املقبلة يف هذا اجملالينبغي أن يكون اإلطار م  )ه(  

باللجنة املعنية بسواتل مراقبة أرضية واألطراف الداعمة لوكاالت الفضاء بشأن التقدم الفرعية  اهليئةوأشادت   - ٤١
إىل مواصلة التقدم خالل  يف تنفيذ اإلجراءات استجابة خلطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، وتتطلع ٢٠٠٧احملرز عام 

اللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض على تقدمي تقرير مرحلي حمدث حبلول دورهتـا  الفرعية  اهليئةودعت . ٢٠٠٨عام 
 علماً بعالقات العمل الوثيقة املستمرة بني النظام العاملي ملراقبة املناخ واللجنة الفرعية اهليئةوأحاطت . التاسعة والعشرين

  .سواتل مراقبة األرض لربط قدرات الرصد الفضائي باالحتياجات العاملية ملراقبة املناخاملعنية ب

الذي اعتمده فريق القمة الوزارية املعين بنظم مراقبة  )٢٢(إعالن كيب تاونب مبشروع الفرعية اهليئةورحبت   - ٤٢
ظم رصد األرض استجابة الحتياجات     األرض، الذي يقر باملسامهة املهمة اليت ميكن أن تقدمها املنظومة العاملية لن           

أن هذه املـسامهات سـتتم      الفرعية   اهليئةوالحظت  . االتفاقية واحلاجة املتنامية إىل مواصلة تعزيز هذه املسامهات       
  .أساساً من خالل النظام العاملي ملراقبة املناخ

لنتائج األساسية اليت خلص إليهـا  أن املراقبات املنهجية واملستمرة أسهمت كثرياً يف االفرعية  اهليئةوالحظت   - ٤٣
تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ومارست دوراً مكمالً متزايد األمهية يف رصد وتقيـيم                  

الفرعيـة   اهليئةوالحظت . تأثريات تغري املناخ ويف دعم التكيف لـه، فضالً عن اإلسهام يف تقليل جوانب عدم اليقني
 أمهية املعلومات العلمية املتينة املستمدة من آخر ما توصلت إليه تكنولوجيات املراقبـة  العلمية والتكنولوجية ةللمشور

  .فضالً عن املراقبات التقليدية يف دعم التقييم العلمي الختاذ إجراءات التصدي لتغري املناخ

نظيمها النظام العـاملي ملراقبـة املنـاخ    على نتائج حلقة العمل اليت شارك يف تالفرعية  اهليئةومت إطالع   - ٤٤
وعقـدت يف سـيدين      ،)٢٣(والربنامج العاملي للبحوث املناخية والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي         

 واليت حبثت، من مجلة قضايا، املتطلبات الالزمة للمراقبات املنهجية املقبلة ٢٠٠٧أكتوبر /بأستراليا يف تشرين األول
وعززت حلقة  . النتائج اليت خلص إليها تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ            النامجة عن   

                                                      

  .</http://earthobservations.org> على املوقع الشبكي تاٌحُم )٢٢(
الدروس اليت استفاد منها النظام العـاملي       : ري املناخ ومراقبته مستقبالً   البحوث يف جمال تغ   "حلقة عمل معنونة     )٢٣(

ملراقبة األرض، والربنامج العاملي للبحوث املناخية والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي، يف التقرير التقييمي الرابـع                 
  ".للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ



FCCC/SBSTA/2007/16 
Page 14 

  

العمل هذه من أمهية دعم التشغيل طويل األجل لنظم مراقبة املناخ اليت توفر املتغريات األساسية احملددة يف خطـة                   
الفرعية  اهليئةوالحظت . ألطراف إىل تقاسم البيانات حبريةتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، كما أبرزت حاجة ا

 أن هذه اجلهود هي جهود عاجلة بوجه خاص يف البلدان النامية؛ وإن الحظت أن العلمية والتكنولوجية للمشورة
  .مثة حاجة أيضاً إىل التصدي لعدد من اجملاالت يف البلدان املتقدمة

  ق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ التقرير التقييمي الرابع للفري-  سابعاً
  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت - ١

 على  ديسمرب،/ كانون األول  ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقودتني يف               - ٤٥
 وآخر باسم )٢٤(ية والدول األعضاء فيها طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروب٢٥وأدىل ببيانات ممثلو . التوايل

  .)اآلوسيس (حتالف الدول اجلزرية الصغرية

عقـدها  يويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية                   - ٤٦
). السودان(ن اجليزويل والسيد إمساعيل عبد الرمح) بلجيكا( باسكال فان إيبريسيلي -  مبساعدة السيد جون يسالرئ

  .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد فان إيبريسيلي تقريراً عن هذه املشاورات

  . واعتمدهتااليت اقترحها الرئيس)٢٥(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٤٧

  االستنتاجات - ٢

ريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن اليت نظمها الف )٢٦(التقدير العروضمع الحظت اهليئة الفرعية  - ٤٨
  .التقرير التقييمي الرابع، وخاصة تقريره التوليفي

واعترفت اهليئة الفرعية بأمهية النظر بتعمق يف التقرير التقييمي الرابع من جانب األطراف يف االتفاقيـة                   - ٤٩
مجيع البنود ذات الصلة املدرجـة يف جـدول         وبروتوكول كيوتو امللحق هبا حبيث يراعي التقرير التقييمي الرابع          

ويف هذا السياق، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تكون على استعداد للقيام، بتوجيه من رئيس اهليئة                 . األعمال
الفرعية، بدعوة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل إيالء االهتمام، تلبية لطلب األطراف، للنظر يف بنود         
معينة من جدول األعمال، وبالذات من خالل اجتماعات تركز على تقدمي معلومات عن أمهية التقرير التقييمـي                 

  .الرابع وغريه من تقارير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

                                                      

شتراك مع ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة            أديل هبذا البيان باال    )٢٤(
 .وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.20/Rev.1اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٥(

)٢٦( <http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4189.php>.  
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ة عمل فـي وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، بتنظيم حلق  - ٥٠
وستعقد حلقة العمل رهناً    . ، مبشاركة اخلرباء الذين يعينهم الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ          ٢٠٠٨عام  

وسيكون اهلدف منها هو تيسري . بتوافر املوارد وخالل عقد دورة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   
  . فيما بني األطراف بشأن حمتويات التقرير التقييمي الرابعتبادل املعلومات واآلراء ذات الصلة

، بشأن التقرير التقييمـي     ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم آراءها، حبلول            - ٥١
  .الرابع لتجميعه يف وثيقة متنوعات

 أعاله إلحاطة   ٥٠املشار إليها يف الفقرة     وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل              - ٥٢
  .األطراف علماً هبا

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنهي النظر يف التقرير التقييمي الرابع يف إطار هذا البند من جدول األعمال   - ٥٣
  .وقت عقد دورهتا التاسعة والعشرين

 بشأن هذا املوضوع يف دورته      )٢٧( مقرر وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع          - ٥٤
  ).FCCC/SBSTA/2007/L.20/Add.1/Rev.1لالطالع على نص املقرر، انظر (الثالثة عشرة 

   القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية- ثامناً 
  ) من جدول األعمال٨البند (

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات          - ألف
  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالدفيئة املقدمة من 

  )من جدول األعمال) أ(٨البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقـودتني يف                 - ٥٥
لنظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار   ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على ا  . ديسمرب، على التوايل  /األول

والسيد جنم الدين احلسن    ) اجلماعة األوروبية (مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس مبساعدة السيدة أنكا هريولد          
  .ن هذه املشاوراتعويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة هريولد تقريراً ). السودان(

  . اليت قدمها الرئيس واعتمدهتا)٢٨( االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف  - ٥٦

                                                      

 .٣-م أ/٥، املقرر FCCC/CP/2007/6/Add.1وثيقة لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر ال )٢٧(

 .FCCC/SBSTA/2007/L.12اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٨(
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  االستنتاجات - ٢

رحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن األنشطة املتعلقة باالستعراض التقين لقوائم جـرد                 - ٥٧
  .)٢٩(غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

عية أن أنشطة االستعراض اليت تشمل استعراضات القوائم الفردية وبرنامج التدريب           والحظت اهليئة الفر    - ٥٨
خلرباء االستعراض، وكذلك نظام معلومات غازات الدفيئة، وخاصة برنامج تبليغ منوذج اإلبالغ املوحد الـذي               

جودة قوائم اجلرد اليت أعدته األمانة ال تزال تسهم يف حتسني فعالية وكفاءة عملية االستعراض وخرباء االستعراض و
  .تقدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وموثوقية املعلومات املتاحة ملؤمتر األطراف

وأعادت اهليئة الفرعية تأكيد أمهية اجتماعات قادة االستعراضات، وطلبت إىل األمانة أن تسهم يف تنظيم            - ٥٩
  . بوسعها تأمني التمويل املناسب هلذا النشاط على أن تفعل ذلكوشجعت اهليئة األطراف اليت. هذه االجتماعات

وأقرت اهليئة الفرعية باجلهد املشكور الذي تبذله األطراف ويبذله اخلرباء، بدعم من األمانة، والذي مكّن   - ٦٠
واعيد  استعراضاً داخل األقطار، ونشر تقارير استعراضها يف امل        ٣٦، منها   ٢٠٠٧ استعراضاً يف عام     ٤٠من إجراء   

، غري أن اهليئة الفرعية الحظت أن عملية االستعراض حباجة إىل مزيد من التعزيز، وال سيما عن طريق                  )٣٠(احملددة
مشاركة عدد أكرب من خرباء االستعراض املدربني تدريباً حسناً، وعن طريق زيادة واستمرار دعم األمانة بإجراءات 

  .)٣٠(ستعراض االتفاقيةاالستعراض اليت أرستها املبادئ التوجيهية ال

 أعـاله، وخاصـة بـبعض       ٥٧وسلمت اهليئة الفرعية باملشاكل املبينة يف التقرير املشار إليه يف الفقرة              - ٦١
التأخريات يف إعداد التقارير النهائية، وبنقص اخلرباء املتاحني الذي أدى إىل اضطرار آحاد اخلرباء إىل املشاركة يف                 

  .يل الالزم ملواصلة وحتسني تدريب خرباء االستعراض اجلدداستعراضات متعددة، ونقص التمو

والحظت اهليئة الفرعية أن عدة أطراف مل ترشح خرباء قائمة اخلرباء، وأن عدداً من اخلرباء املرشـحني                   - ٦٢
ة وشجعت اهليئة الفرعي.  أعاله٦١مما أسهم يف املشاكل احملددة يف الفقرة  )٣١(للقائمة مل يشاركوا يف االستعراضات

هذه األطراف بشدة على ترشيح خرباء للقائمة، ولتحقيق هذه الغاية شجعت األطراف على حتديث قائمة اخلرباء، 
كذلك . مرة كل عام على األقل، بترشيح خرباء جدد كلما دعت الضرورة، وشطب غري املتاحني من قائمة اخلرباء

حني لقائمة اخلرباء يف برنامج التدريب؛ وبشرط       شجعت اهليئة الفرعية األطراف على ضمان مشاركة اخلرباء املرش        
  .النجاح يف التدريب اإللزامي، يتوافرون للمشاركة يف عملية االستعراض

                                                      

)٢٩( FCCC/SBSTA/2007/INF.4.  
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة باالستعراض التقين لقوائم             " )٣٠(

  ".ة يف املرفق األول لالتفاقيةجرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرج
 لالطالع على قائمة األطراف اليت وفـرت خـرباء          FCCC/SBSTA/2007/INF.4 يف   ١انظر اجلدول    )٣١(

  .٢٠٠٧لالستعراضات اليت أجريت يف عام 



FCCC/SBSTA/2007/16 
Page 17 

كذلك الحظت اهليئة الفرعية أمهية برنامج التدريب للخرباء اجلدد من أجل استعراض قوائم جرد غازات                - ٦٣
ألمانة أن تضطلع بتحديث برنامج التـدريب كـي يراعـي      وطلبت اهليئة الفرعية من ا    . الدفيئة مبوجب االتفاقية  

  التطورات املنهجية يف قوائم جرد غازات الدفيئة واخلربة املكتسبة من عملية االستعراض، وأن تواصـل بأسـرع                 
وشجعت اهليئة الفرعية بـشدة     . ما ميكن تدريب خرباء االستعراض املرشحني لقائمة اخلرباء، رهناً بتوافر املوارد          

  . اليت يسعها تقدمي الدعم الالزم لربنامج التدريب على املبادرة إىل ذلكاألطراف

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل تطوير وصيانة األدوات الرباجمية لإلبالغ واستعراض معلومات   - ٦٤
دمي منوذج اإلبالغ  ملستخ٢٠٠٨غازات الدفيئة، مبا يف ذلك تبلّغ منوذج اإلبالغ املوحد، وتنظيم اجتماع يف عام            

وشجعت اهليئة الفرعية . املوحد بغية حتديد أولويات زيادة تطويره ملراعاة خربات املستخدمني، رهناً باملوارد املتاحة
  .األطراف اليت تستطيع تأمني التمويل املناسب هلذه األنشطة، على املبادرة إىل ذلك

 ٩- م أ /١٢ل فعالية عملية االستعراض يف تنفيذ املقرر        وأعادت اهليئة الفرعية تأكيد ضرورة استمرار حتلي        - ٦٥
  .)٣٢(واستنتاجات اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين

 املتعلق باستعراضات البالغـات     ٢٠٠٨كما الحظت اهليئة الفرعية مع القلق زيادة حجم العمل يف عام              - ٦٦
 ٢٠٠٨واالستعراضات املقبلة لعام     ٢٠٠٧لعام  رد  الوطنية، وإعادة جدولة االستعراضات للبالغات عن قوائم اجل       

ولسوف ُيلقي هذا مبزيد من الضغط والطلب على املوارد علـى األطـراف وخـرباء    . للبالغات عن قوائم اجلرد 
  .االستعراض واألمانة

ة كذلك الحظت اهليئة الفرعية أنه وفقاً الستنتاجات مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، تدعو احلاج                - ٦٧
، وأنه بالنسبة لألطراف اليت ٢٠٠٧إىل استمرار التحلي باملرونة يف توقيت أنشطة االستعراض لبالغات اجلرد لعام  

 مقرونـاً   ٢٠٠٧عـام    ينبغي إجراء اسـتعراض      ٢٠٠٦ استعراض داخل األقطار لعام      ٢٠٠٧أجري هلا يف عام     
 وطلبت اهليئـة الفرعيـة مـن قـادة          .، مع التركيز على أحدث البالغات     ٢٠٠٨باستعراض قوائم اجلرد لعام     

  .االستعراضات النظر يف هذه املسألة يف اجتماعهم املقبل وتقدمي توصيات بشأن كيفية تنفيذ هذه املرونة

   الوصلة املتعلقة ببيانات غازات الدفيئة- باء 
  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١١ و ٤يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقـودتني يف        نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي          - ٦٨
ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار     . ديسمرب، على التوايل  /األول

سيد براون  ويف اجللسة الرابعة، قدم ال    ). نيوزيلندا(مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس مبساعدة السيد لني براون          
  .تقريراً عن هذه املشاورات

                                                      

  .٩٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2006/5انظر الوثيقة  )٣٢(
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 الذي أقترحه الـرئيس واعتمدتـه       )٣٣(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف مشروع استنتاجات          - ٦٩
  . حسب تعديل الرئيس له

  االستنتاجات - ٢

من أجـل   رحبت اهليئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزته األمانة بتوفري وصلة بسيطة ومالئمة للمستخدمني               - ٧٠
. )٣٤(مساعدة األطراف يف البحث عن البيانات املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة وتصنيف البيانـات املتاحـة               

  .)٣٥(والحظت اهليئة مع التقدير أن األمانة أهنت عملها قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

ب األمانة وضرورة احلفاظ عليها، وهو أمر       واعترفت اهليئة الفرعية بأن الوصلة تتطلب دعماً متواصالً من جان           - ٧١
  .فدعت األطراف اليت يسمح هلا وضعها بذلك بأن توفر املوارد لدعم الوصلة واحلفاظ عليها. تترتب عليه آثار مالية

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تستخدم البيانات املتعلقة بالسكان والناتج احمللي اإلمجايل املتاحة علناً   - ٧٢
 مفيدة بأن األمر قد يتطلب زيادة النظر يف مـصادر           )٣٦(ى موقع شعبة األمم املتحدة لإلحصاءات على الشبكة       عل

وينبغي أن يظهر بوضوح على الوصلة مـصدر        . البيانات املتعلقة بالسكان والناتج احمللي اإلمجايل يف دورة قادمة        
  .البيانات املستخدمة بالضبط

لبيانات املتعلقة بنموذج اإلبالغ املوحد اليت مت إعدادها باستخدام الربنـامج           وأفادت اهليئة الفرعية بأن ا      - ٧٣
احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد متاحة بالفعل إلدراجها يف قاعدة بيانات غازات الدفيئة التابعة التفاقية األمـم                

  .آثاراً ماليةوقد ختلف عملية إدراج بيانات يف مناذج أخرى . املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تدرج يف الوصلة، حبلول موعد انعقاد دورهتا التاسعة والعشرين وظيفة   - ٧٤
جديدة توفر، بشكل بسيط ومالئم للمستخدمني، أداة حلساب املؤشرات احملددة من جانب املستخدمني واملستمدة 

  .ن والناتج احمللي اإلمجايل املتاحة عرب الوصلة، رهناً بتوافر املواردمن البيانات املتعلقة باالنبعاثات وبالسكا

وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً من األمانة أن تقوم، قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين، باستحداث قـسم                  - ٧٥
ـ               اس مبوجـب   منفصل خاص بالوصلة يتيح الوصول إىل البيانات املتعلقة بإمجايل االنبعاثات الوطنية لـسنة األس

بروتوكول كيوتو لصاحل األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو                
  .وذلك مبجرد استعراض هذه البيانات ووضع اللمسات األخرية عليها من خالل عملية االستعراض األولية

                                                      

)٣٣( FCCC/SBSTA/2007/L.15. 

)٣٤( FCCC/SBSTA/2004/13   و٥٨، الفقرة ،FCCC/SBSTA/2006/5 و١٤٣، الفقرة FCCC/SBSTA/2007/4 ،
  .٦٤الفقرة 

)٣٥( FCCC/SBSTA/2007/4 ٦٤، الفقرة.  
)٣٦( <http://unstats.un.org/undsd/databases.htm> . البيانات الواجب إدراجها يف الوصلة هي سلسلة إن

ار السوق، الثابتة بسعر دوالر الناتج احمللي اإلمجايل بأسع" و")باآلالف(التقديرات الرمسية نصف السنوية اخلاصة بالسكان "
  )".تقديرات البنك الدويل (٢٠٠٠الواليات املتحدة األمريكية يف عام 
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سعة والعشرين، بالنظر يف املسائل املتعلقة بزيادة تطوير ووافقت اهليئة الفرعية على أن تقوم، يف دورهتا التا  - ٧٦
الوصلة وذلك من أجل تقييم التقدم احملرز وحتديد اخلطوات األخرى، مبا يف ذلك إمكانية تضمني الوصلة معلومات 

  .ذات صلة بربوتوكول كيوتو

   االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري- جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٨البند (

 كـانون   ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقـودتني يف                 - ٧٧
وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والـدول            . ديسمرب، على التوايل  /األول

  .)٣٧(األعضاء فيها

ويف . لسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على أن يتشاور الرئيس حول كيفية النظر يف هذا البنـد               ويف اجل   - ٧٨
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية، بناء علـى         . اجللسة الرابعة، أبلغ الرئيس أن مشاوراته مل تؤِد إىل اتفاق         

  . الثامنة والعشريناقتراح من الرئيس، على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا

   القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو- تاسعاً 
  ) من جدول األعمال٩البند (

اآلثار املترتبـة على إنشـاء مرافـق جديــدة ملركبــات           - ألف 
ــدروكلوروفلوروكربون  ــعياً إىل ) HCFC-22 (٢٢ - اهلي س

احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثـات مـن تـدمري           
  )HFC-23 (٢٣ - يدروفلوروكربون مركبات اهل

  )من جدول األعمال) أ(٩البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقـودتني يف                 - ٧٩
روبيـة والـدول    وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األو         . ديسمرب، على التوايل  /األول

  .)٣٨(األعضاء فيها

                                                      

أديل هبذا البيان باالشتراك مع ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية              )٣٧(
 .السابقة وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا

 ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية         أديل هبذا البيان باالشتراك مع     )٣٨(
 .السابقة وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا
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ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسيـة                    - ٨٠
ويف اجللسة الرابعة،   ). النمسا(والسيد كالوس رادونسكي    ) شيلي(يعقدها الرئيس مبساعدة السيدة مارثيال ماين       

  .اً عن هذه املشاوراتقدم السيد رادونسكي تقرير

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣٩(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٨١

  االستنتاجات - ٢

الحظت اهليئة الفرعية أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كان قد سلَّم،              - ٨٢
 ٢٣ - دار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبـات اهليـدروفلوروكربون   ، بأن إص ١- م أإ /٨يف مقرره   

، ميكـن أن ُتـسفر عـن إنتـاج عـاملي ملركبـات              ٢٢ - مبرافق جديدة ملركبـات اهليـدروكلوروفلوروكربون       
 أعلى مما ميكن أن حيدث خالف ذلك، وبأن آليـة           ٢٣ - أو اهليدروفلوروكربون   / و ٢٢ - اهليدروكلوروفلوروكربون  

  .لتنمية النظيفة ينبغي أال تؤدي إىل حدوث مثل هذه الزيادةا

وأجــرت اهليئــة الفرعيــة مــداوالت بــشأن املعلومــات املقدمــة مــن األطــراف يف الوثيقــة    - ٨٣
FCCC/SBSTA/2007/Misc.17                 واليت توضح احللول العملية لآلثار املترتبـة علـى احلالـة املـشار إليهـا يف   

  . أعاله٨٢الفقرة 

كمل اهليئة الفرعية نظرها يف املسألة املدرجة يف إطار البند الفرعي هذا من جـدول األعمـال،                 ومل تست   - ٨٤
  .ووافقت على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والعشرين

آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحـريج           - باء 
  ليات التنمية النظيفةوإعادة التحريج الصغرية يف إطار مشاريع آ

  )من جدول األعمال) ب(٩البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقـودتني يف                 - ٨٥
  . طرفا١٤ًوأدىل ببيانات ممثلو . ديسمرب، على التوايل/األول

الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية يعقدها             ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة        - ٨٦
  .ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة ماين تقريراً عن هذه املشاورات. الرئيس مبساعدة السيدة ماين والسيد رادونسكي

  .ئيس واعتمدهتا اليت اقترحها الر)٤٠(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٨٧

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/L.13اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٩(

 .FCCC/SBSTA/2007/L.18اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٠(
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  االستنتاجات - ٢

، إىل  ٢- م أإ /١الحظت اهليئة الفرعية أن اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو طلـب، يف مقـرره                  - ٨٨
األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية أن تقدم إىل األمانة آراءها بشأن آثار التغـيريات             

 لكي تنظر فيهـا  ١- م أإ/٦يع التحريج وإعادة التحريج الصغرية مبوجب املقرر        احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشار    
  .اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف بشأن اآلثار االجتماعية، واآلثار االقتـصادية،     - ٨٩
 ألنشطة مـشاريع    ١- م أإ /٥لتغيري حمتمل للحد املقرر مبوجب املقرر       ) بمبا يف ذلك تقدير التسر    (واآلثار البيئية   

  .)٤١(التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة

 بشأن هذا املوضوع لكي يعتمده اجتماع األطراف يف   )٤٢(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        - ٩٠
  ).FCCC/SBSTA/2007/L.18/Add.1الطالع على نص املقرر، انظر ل(بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة 

احتباس ثاين أوكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات         - جيم 
  اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة

  )من جدول األعمال) ج(٩البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١١ و ٤ثالثة والرابعة، املعقـودتني يف      نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها ال           - ٩١
 طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء ٢٢وأدىل ببيانات ممثلو . ديسمرب، على التوايل/األول
  . وآخر باسم اجملموعة األفريقية)٤٣(فيها

يف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس و  - ٩٢
  .ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة ماين تقريراً عن هذه املشاورات. مبساعدة السيدة ماين والسيد رادونسكي

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٤٤(تنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االس  - ٩٣

                                                      

)٤١( FCCC/SBSTA/2007/Misc.19و Add.1.  
 .٣- م أإ/٩ املقرر FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1ة، انظر الوثيقة لالطالع على النص بصيغته املعتمد )٤٢(

أُديل هبذا البيان باالشتراك مع ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية              )٤٣(
 .السابقة وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.19اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٤(
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  االستنتاجات - ٢

، إىل اجمللس   ٢- م أإ /١الحظت اهليئة الفرعية أن اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو طلب، يف مقرره               - ٩٤
 تصميم التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن يواصل النظر يف املقترحات اخلاصة باملنهجيات اجلديدة، مبا يف ذلك وثائق

املشاريع الحتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة،              
وأال يصدر اجمللس موافقته على استخدام هذه املنهجيات ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة إال بعـد تلقيـه                   

  .توجيهات إضافية من اجتماع األطراف

 اهليئة الفرعية أن اجتماع األطراف طلب، يف املقرر نفسه، إىل املنظمات احلكوميـة الدوليـة                والحظت  - ٩٥
واملنظمات غري احلكومية أن تقدم إىل األمانة معلومات عن آرائها بشأن القضايا املتصلة بالنظر يف احتباس ثـاين                  

ودعا األطراف أيضاً . )٤٥(لتنمية النظيفةأكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية ا
كما طلب . إىل موافاة األمانة مبعلومات عن القضايا نفسها، على أن تأخذ يف اعتبارها املعلومات املشار إليها أعاله

اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية أن تعد توصيات بشأن احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف /مؤمتر األطراف
  نات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة كي ينظر فيها يف دورته الثالثة بقصد اختـاذ قـرار                  التكوي

  .يف دورته الرابعة

 )٤٦(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات غري احلكوميـة املعتمـدة               - ٩٦
أن تعد تقريراً توليفياً عن هذه املعلومات، يسلط الضوء علـى           ونظرت فيها، ووافقت على أن تطلب إىل األمانة         

  .القضايا التقنية واملنهجية والقانونية والسياساتية الواردة فيها، كي تنظر فيه يف دورهتا الثامنة والعشرين

ن تقـدم إىل    ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة إىل أ              -٩٧
، آراءها بشأن قضايا منها، على سبيل الذكر ال احلصر، القضايا التكنولوجيـة             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦األمانة، حبلول   

 أعاله، وال سيما آراءها الـيت       ٩٥واملنهجية والقانونية والسياساتية واملالية اليت تضاف إىل القضايا املشار إليها يف الفقرة             
رمسية اليت ُعقدت يف أثناء الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية، واليت تـسلط الـضوء علـى               تعكس املناقشات غري ال   

  .الشواغل احملددة لألطراف

 ٩٧وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً يستند إىل املعلومات املشار إليها يف الفقـرة                    - ٩٨
 أعاله،  ٩٦ا التقرير التوليفي، هو والتقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة           وسوف تنظر اهليئة الفرعية يف هذ     . أعاله

  .يف دورهتا التاسعة والعشرين

                                                      

  .٢١فقرة ، ال٢- إم أ/١املقرر  )٤٥(
واملعلومات Add.2 وFCCC/SBSTA/2007/Misc.18/Add.1  وFCCC/SBSTA/2007/Misc.18الوثائق  )٤٦(

 :التايلالشبكة املقدمة من املنظمات غري احلكومية متاحة على موقع 
<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>.  
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إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام   - دال 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني 

  )من جدول األعمال) د(٩ البند(

  املداوالت - ١

 كـانون   ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقـودتني يف                 - ٩٩
ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر . وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف. ديسمرب، على التوايل/األول

ويف اجللـسة   . مبساعدة السيدة هريولد والسيد احلسن    الرئيس  عقدها  يند يف إطار مشاورات غري رمسية       يف هذا الب  
  .الرابعة، قدمت السيدة هريولد تقريراً عن هذه املشاورات

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٤٧(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ١٠٠

  االستنتاجات - ٢

 بشأن القضايا   FCCC/SBSTA/2007/INF.2أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة           - ١٠١
 لإلبالغ عن تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة وعمليـات اإلزالـة   )٤٨(ذات الصلة جبداول منوذج اإلبالغ املوحد  

 من  ٣ من املادة    ٤ و ٣ة يف إطار الفقرتني     الناجتة عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراج        
  .بروتوكول كيوتو

 بشأن إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة        )٤٩(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        - ١٠٢
 من بروتوكول كيوتو    ٣ من املادة    ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني          

لالطـالع علـى نـص املقـرر، انظـر          (مده اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورتـه الثالثـة            ليعت
FCCC/SBSTA/2007/L.21/Add.1.(  

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تقوم، عند تنفيذ املقرر املشار إليـه يف                   - ١٠٣
ل تكميلي، باستحداث منوذج للربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد إلعداد  أعاله، ورهناً بتوافر متوي١٠٢الفقرة 

كما طلبت إىل األمانة أن تتيح النموذج . ٣ من املادة   ٤ و ٣جداول اإلبالغ عن األنشطة اليت تنفذ يف إطار الفقرتني          
ون مع األطراف املبلغـة     ، كحد أقصى، بعد اختبار نسخة جتريبية من النموذج بالتعا         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١حبلول  

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/L.21اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٧(

منوذج اإلبالغ املوحد هو صيغة موحدة تستخدمها األطراف يف اإلبالغ اإللكتروين لتقديرات انبعاثات  )٤٨(
منها مثالً حجم اجلـداول وأشـكال   (وألسباب فنية   . غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وأية معلومات أخرى ذات صلة        

داول منوذج اإلبالغ املوحد ألنشطة استخدام األراضي ، ال ميكن يف هذه الوثيقة توحيد شكل الصيغة املطبوعة جل)األحرف
من جدول أعمال   ) د(٩وتغيري استخدام األراضي واحلراجة الواردة يف مشروع املقرر الذي سيتم اعتماده يف إطار البند               

 .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 .٣-إم أ/٦، املقرر FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٤٩(
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، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة  ٢٠١٠لتسهل على األطراف تقدمي اجلداول يف عام        
اليت يسمح هلا وضعها بتأمني التمويـل       األطراف  وشجعت اهليئة الفرعية    . والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والثالثني    

  . تفعل ذلكالستحداث النموذج على أن 

 يف دورهتا الثامنة والعشرين     )٥٠(واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف املعلومات الواردة يف املرفق            - ١٠٤
  .وذلك من أجل اختتام النظر يف هذه املعلومات لدى انعقاد تلك الدورة

 االقتصادية  - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       - عاشراً 
  تغيُّر املناخللتخفيف من آثار 

  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت - ١

ديـسمرب،  / كانون األول  ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقودتني يف               - ١٠٥
  .)٥١(يها ستة أطراف، تكلّم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فووأدىل ببيانات ممثل. على التوايل

ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية يعقدها                    - ١٠٦
  .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد بيكر تقريراً عن هذه املشاورات). أستراليا(الرئيس مبساعدة السيد كريغ بيكر 

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٥٢(ة الفرعية يف االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئ  - ١٠٧

  االستنتاجات - ٢

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.20 الوثيقـة    أحاطت اهليئة الفرعية علماً بـآراء األطـراف الـواردة يف            - ١٠٨
رئيس حلقات العمل اليت نظمـت       )٥٣(، وملخصات FCCC/SBSTA/2007/INF.3 وباملعلومات الواردة يف الوثيقة   

  .أثناء دوراهتا الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين

                                                      

 .انظر املرفق األول )٥٠(

أُديل هبذا البيان باالشتراك مع ألبانيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية              )٥١(
 .السابقة وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.16اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٢(

 والعشرين للهيئةوالسابعة  الدورات الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين عرضت امللخصات شفوياً يف )٥٣(
 الفرعية، وهي متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

<http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/mitigation_ws_sbsta24_chair_summary. pdf>, 
<http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/summary_3workshops_160507.pdf> and 

.<http://unfccc.int/methods_and_science/mitigation/items/4114.php>  
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وأحاطت اهليئة الفرعية علمـاً بـأن       . وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها جلميع احلاضرين على مسامهاهتم          - ١٠٩
راء بصورة أولية، وتقاسم اخلربات بشأن طائفة واسعة من القضايا املتعلقـة            حلقات العمل أتاحت تبادالً مفيداً لآل     

بالزراعة والغابات والتنمية الريفية؛ والتخطيط واإلمناء احلضريان، مبا يف ذلك النقل؛ واالستخدام الكفء للطاقة مبا يف 
ا يف ذلك الوقود األحفوري النظيـف،     ذلك استخدامها النهائي يف جمال املباين السكنية والتجارية؛ وتوليد الطاقة، مب          

  .والطاقة املتجددة؛ واالنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك استعادة امليثان واستخدامه

واعترفت اهليئة الفرعية بفائدة املعلومات املقدمة أثناء حلقات العمل وشجعت األطراف على استخدام هذه                - ١١٠
حاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً بأنه جيري تناول التخفيف من آثار تغري املناخ يف إطـار        وأ. املعلومات يف مداوالهتم  

بنود أخرى من جدول أعمال اهليئة الفرعية، من جانب هيئات أخرى، وضمن عمليات أخرى يف إطـار االتفاقيـة      
  .)٥٤(وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

ودعت اهليئة  .  القضايا املتعلقة هبذا املوضوع يف دورهتا القادمة       ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف        - ١١١
، عن العمل احملتمل يف املستقبل يف إطار        ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥الفرعية األطراف إىل تقدمي آرائها إىل األمانة حبلول         

  .هذا البند من جدول األعمال

 من ٣املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة  - حادي عشر 
  روتوكول كيوتو من ب٢املادة 

  ) من جدول األعمال١١البند (

 كـانون  ١١ و٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البنـد يف جلـستيها الثالثـة والرابعـة، املعقـودتني يف                 - ١١٢
 ستة أطراف، تكلّم أحدهم باسم اجلماعة األوروبيـة والـدول           ووأدىل ببيانات ممثل  . ديسمرب، على التوايل  /األول

  . والصني٧٧ل اسم جمموعة ا وآخر ب)٥٥(األعضاء فيها

ويف . ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على أن يتشاور الرئيس حول كيفية النظر يف هذا البنـد                  - ١١٣
 علـى   ويف اجللسة الرابعة، اتفقت اهليئة الفرعية، بناءً      . اجللسة الرابعة، أفاد الرئيس أن مشاوراته مل تؤد إىل اتفاق         

  .ى مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والعشريناقتراح من الرئيس، عل

                                                      

خ بند جدول األعمال عن التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـا             : هذه قد تشمل   )٥٤(
التابع للهيئة الفرعية؛ والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات األخرى من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب                

  .بروتوكول كيوتو؛ واملناقشة بشأن العمل التعاوين الطويل األجل للتصدي آلثار تغري املناخ يف إطار االتفاقية
انيا والبوسنة واهلرسك وكرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية        أُديل هبذا البيان باالشتراك مع ألب      )٥٥(

 .السابقة وصربيا واجلبل األسود وأوكرانيا
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   مسائل أخرى- ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

ويف اجللـسة   . ديسمرب/ كانون األول  ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستها الثالثة، املعقودة يف              - ١١٤
، يـرد نـصه الكامـل يف الوثيقـة          )مالفينـاس (كالنـد   الثالثة، أدىل ممثل لألرجنتني ببيان حـول جـزر فول         

FCCC/SBSTA/2007/Misc.30 .وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف.  

ويف اجللسة نفسها، أبلغت األمانة األطراف أنه مل ترد، منذ أن قُدِّم التقرير التوليفي األخري، أية معلومات   - ١١٥
  .رحلة التجريبيةجديدة عن األنشطة املتشارك يف تنفيذها يف إطار امل

   التقرير املتعلق بالدورة- ثالث عشر 
  ) من جدول األعمال١٣البند (

ديسمرب، نظرت اهليئة الفرعية يف مشروع التقرير املتعلق        / كانون األول  ١١يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ١١٦
س، بناًء على اقتراحه، بإكمال التقرير ويف اجللسة نفسها، أِذنت اهليئة الفرعية للرئي. )٥٦(بدورهتا السابعة والعشرين

  .املتعلق بأعمال الدورة، مبساعدة األمانة

   اختتام الدورة- رابع عشر 

ديسمرب، أطلع ممثل األمني التنفيذي اهليئة الفرعية علـى  / كانون األول١١يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف    - ١١٧
، الذي يطلـب إىل  ٩- م أ/١٦ويأيت هذا عمالً باملقرر  . ملواردتقييم أويل ملا لالستنتاجات املعتَمدة من آثار على ا        

، تغطية تكاليفها من املوارد املتاحة يف       تاألمني التنفيذي تْبيان آثار املقررات من ناحية اإلدارة وامليزانية إذا تعذَّّر          
  .امليزانية األساسية

ريع املقررات املعَتمدة أثناء الـدورة      ووفقاً للتقديرات األوىل لألمانة، سوف تتطلب االستنتاجات ومشا         - ١١٨
  . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١ ٣٣٩ ٠٠٠السابعة والعشرين للهيئة الفرعية رصد موارد إضافية قوامها 

؛ )٥٧(برنامج عمل نريويب؛ وتطوير ونقـل التكنولوجيـات       : وختص هذه االستنتاجات واملقررات ما يلي       - ١١٩
ن إزالة الغابات؛ والبحث واملراقبة املنهجية؛ والتقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي وختفيض االنبعاثات النامجة ع

  الدويل املعين بتغري املناخ؛ واملسائل املنهجية يف إطار االتفاقيـة وبروتوكوهلـا؛ والنـواحي العلميـة والتقنيـة                  
  . االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ- واالجتماعية 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/L.11اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٥٦(

إن األنشطة ذات الصلة باهليئة الفرعية املتعلقة بتطوير ونقل التكنولوجيات قد أُدرجت يف استنتاجات               )٥٧(
، لكن آثار هذه األنشطة املرتبطة باملوارد ترد ضمن املعلومات املتوفرة ) أعاله٢٤انظر الفقرة (راف ومقررات مؤمتر األط

 .١٢٠ إىل ١١٨يف الفقرات 
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 وثيقة ٢٠تنظيم حلقات عمل واجتماعات عددها مثانية؛ وإعداد : جات واملقررات ما يليوتشمل االستنتا  - ١٢٠
  .ومنشوراً؛ واستحداث منصة شبكية؛ وبراجميات معيارية لإلبالغ؛ وتنظيم وحتديث ثالثة برامج تدريبية

 يف قائمـة    وأوضح ممثل األمني التنفيذي أن األمانة ستواصل حتليل االستنتاجات وسـُتدرج املتطلبـات              - ١٢١
وذكّر املندوبني بأن اهليئة الفرعية للتنفيذ أوصت، يف دورهتا الـسادسة والعـشرين، مـؤمتر               . األنشطة التكميلية 

األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، واالجتماع الثاين لألطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثالثة، مبـشروع                
 ٥٤ ٠٣١ ٥٨٤، يرصد مبلغاً قدره ٢٠٠٩- ٢٠٠٨برنامج عملها للفترة  بشأن امليزانية الربناجمية لألمانة و)٥٨(قرار

دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة، وأحاطت علماً باالحتياجات إىل املوارد يف إطار الصندوق االسـتئماين               
يف والصندوق االستئماين للمشاركة    )  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة     ١٩ ٩٣٠ ١٨٧(لألنشطة التكميلية   

كما ).  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥ ٦٥٠ ٠٠٠(عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ 
  .أن ُجلّ األنشطة اإلضافية اليت طلبتها األطراف إّبان هذه الدورة سوف ُتغطى بواسطة هذه املوارد

  فرقة االتصال وميسِّري املشاورات غـري الرمسيـة        وقبل اختتام الدورة، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أ         - ١٢٢
  .على مسامهاهتم

                                                      

 ١٣- م أ/١٣، املقـّرر  FCCC/CP/2007/6/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة        )٥٨(
 .١٣- م أإ/١١، املقرر FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1والوثيقة 
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  املرفق األول

  حساب الكميات احملاسب عليها لألنشطة 
  ٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني 

   يف شكل جدويل حساب الكمية احملاَسب عليها لكل نشاط مـن األنـشطة مبوجـب                ١يبيِّن اجلدول     - ١
وإن الرموز والصيغ املستخَدمة يف .  بروتوكول كيوتو، بالنسبة لفترة االلتزام األوىل من٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

  .اجلدول مشروحة على الصفحات التالية

 فيحتوي على مثال رقمي، أيضاً بالنسبة لفترة االلتزام األوىل، يبيِّن حساب الكمية احملاَسب ٢أما اجلدول   - ٢
وبالنسبة حملاسبة فترة . ة السنوية بعد انقضاء السنة الرابعة من فترة االلتزامعليها بالنسبة لكل نشاط يف نطاق احملاسب

.االلتزام، ستكون اخلطوات مماثلة، إال أن احلساب لن يبلَّغ عنه إال بعد مضي مخس سنوات من فتـرة االلتـزام                   
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  ٣ من املادة ٤ و٣ حساب الكميات احملاَسب عليها لألنشطة مبوجب الفقرتني - ١اجلدول 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ل بياين حملاسبة األنشطة مبوجب الفقرتني جدو

  حماسبة فترة االلتزام   
 :عدد السنة املبلّغ عنها يف فترة االلتزام  احملاسبة السنوية

  بيان اجلرد السنوي القُطري
   ن

  )١(تاإلزاال/صايف االنبعاثات
  )٦(اجملموع  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  )٥(السنة األساس

بارامترات 
  )٧(احملاسبة

الكمية احملاسب 
  مصدر غاز الدفيئة وأنشطة الصرف  )٨(عليها

  )Gg CO2معادل (
                   ٣-٣ أنشطة املادة -ألف
 AQART                   التحريج وإعادة التحريج١-  ألف

ARnh    )٢( وحدات األرض غري املستغلّة منذ فترة االلتزام١-١-      ألف
t ARnh

t ARnh
t ARnh

t ARnh
t ARnh

T  AQARnh
T 

  )٢( وحدات األرض املستغلّة منذ بداية فترة االلتزام٢-١-      ألف
        AQARh

T 

ARh1    ]ُيحدَّد الرمز املميِّز[
t ARh1

t ARh1
t ARh1

t ARh1
t ARh1

T  AQARh1
T 

    ARh2
t ARh2

t ARh2
t ARh2

t ARh2
t ARh2

T   AQARh2
T 

    ARh3
t ARh3

t ARh3
t ARh3

t ARh3
t ARh3

T   AQARh3
T 

 Dt Dt Dt Dt Dt DT   AQDT     إزالة الغابات٢-  ألف

                    ٤-٣ أنشطة املادة -باء
 FMt FMt FMt FMt FMt FMT    AQFM    )عند االختيار( إدارة الغابات ١-   باء

 OFFARD AQOFF                )٣( التعويض٣-٣  

  FM cap
)٤(                CAP AQCAP 

 CMBY CMt CMt CMt CMt CMt CMT CMnet AQCMT  )عند االختيار(إدارة األراضي الفالحية  ٢-   باء

 GLMBY GLMt GLMt GLMt GLMt GLMt GLMT GLMnet AQGLMT  )عند االختيار( إدارة املراعي ٣-   باء

 RVBY RVt RVt RVt RVt RVt RVT RVnet AQRVT  )عند االختيار( إعادة اإلْنبات ٤-   باء

 .(FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.2) ٣-م أإ/٦يف مرفق املقرر "  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣جدول بياين للمحاسبة بالنسبة لألنشطة مبوجب الفقرتني "حواشي هذا اجلدول واردة مع اجلدول املعنون   :ملحوظة

ARnh
t=   للسنة ١-١-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة ألف tاللتزام، مبعادل  من فترة اCg CO2.  

ARhx
t=    صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة لوحدة أرض معينة(x)للسنة ٢-١- من الفئة ألف t من فترة االلتزام، مبعادل Cg CO2.  

Dt=   للسنة ٢-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة ألف t من فترة االلتزام، مبعادل Cg CO2.  
CAP=   حمَولة إىل معادل ١-م أإ/١٦دة إىل الطرف يف مرفق القرار القيمة املُسَن ،Cg CO2 ٥ ومضروبة يف.  
FMt=   للسنة ١-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء t من فترة االلتزام، مبعادل Cg CO2.  

CMBY=   للسنة األساس للطرف، مبعادل ٢-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء Cg CO2.  

 CMt=   للسنة ٢-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء t من فترة االلتزام، مبعادل Cg CO2.  
GLMBY=  للسنة األساس للطرف، مبعادل ٣-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء Cg CO2.  

GLMt=   للسنة ٣-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء tلتزام، مبعادل  من فترة االCg CO2.  
RVBY=   للسنة األساس للطرف، مبعادل ٤-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء Cg CO2.  

RVt=   للسنة ٤-صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء t من فترة االلتزام، مبعادل Cg CO2. 
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  ١مفتاح الرموز املستعملة يف اجلدول 

  التحريج التحريج وإعادة 

  ARnh
t = للسنة ١- ١- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة ألف t من فترة االلتزام، مبعادل Cg CO2.  

  = ARnh
T ∑

=

N

t 2008

(ARnh
t) ،  

   هي آخر سنة تبليغ من فترة االلتزامNحيث   

  AQARnh
T = ARnh

T 

  ARhx
t =       للـسنة  ٢-١-أرض من الفئـة ألـف  صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة لوحدة t    ،مـن فتـرة االلتـزام   
  .Cg CO2مبعادل   

   = ARhx
T∑

=

N

t 2008

(ARhx
t) لوحدة أرض معينة (x)  

   هي آخر سنة تبليغ من فترة االلتزامNحيث   

  AQARhx
T:  If ARhx

T ≥ 0, then AQARhx
T = 0, else AQARhx

T = ARhx
T  

  =  AQARhx
T∑

=

U

x 1

, AQARh
T     

   هي آخر وحدة أرض ُمْحتطبةUحيث   

  AQART = AQARnh
T + AQARh

T  

  الغاباتإزالة 

  Dt = للسنة ٢- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة ألف t من فترة االلتزام، مبعادل Cg CO2.  

  = DT∑
=

N

t 2008

( Dt) حيث ،Nام هي آخر سنة تبليغ من فترة االلتز  

  AGDT = DT  

  إدارة الغابات

  CAP =  حمولة إىل معادل ١- م أإ/١٦القيمة املسندة إىل الطرق يف مرفق القرار Cg CO2 ٥ ومضروبة يف.  

  AQART = إمجايل الكمية احملاسب عليها للتحريج وإعادة التحريج.  
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  AQDT  =إمجايل الكمية احملاسب عليها إلزالة الغابات.  

  OFFARD: 
  IF ∑ (AQART + AQDT) ≤ 0, then OFFARD = 0; else 
    IF (AQART + AQDT) < 165,000, then OFFARD = (AQART + AQDT); else OFFARD = 165,000 

  FMt = للسنة ١- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء t من فترة االلتزام، مبعادل Cg CO2.  

= FMT∑
=

N

t 2008

(FMt)  حيث ،N هي آخر سنة تبليغ من فترة االلتزام.  

AQCAP: 
If │FMT│≤CAP, then AQCAP = FMT, else  

If FMT < 0, then AQCAP = –CAP; else AQCAP = CAP 

AQOFF:  
If OFFARD = 0, then AQOFF = 0; else 

If FMT ≥ 0, then AQOFF = 0; else 
If (│FMT│–│AQCAP│) ≤ 0, then AQOFF = 0; else 

If (│FMT│–│AQCAP│) ≤ OFFARD, then AQOFF = (FMT – AQCAP), else 

 AQOFF = –OFFARD 

AQFM = AQCAP + AQOFF 

  إدارة األراضي الفالحية

  CMBY  =للسنة األساس للطرف، مبعادل ٢- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء Cg CO2.  

  CMt = للسنة ٢- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء t من فترة االلتزام مبعادل Cg CO2.  

  = CMT∑
=

N

t 2008

 (CMt) حيث Nهي آخر سنة تبليغ من فترة االلتزام .  

  CPt = عدد سنوات التبليغ منذ بداية فترة االلتزام.  

  CPt = t – 2007; If t = 2008, CPt = 1, 

  CMnet = CMBY * CPN 

  AQCMT = CMT – CMnet 
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  املراعيإدارة 

  GLMBY = للسنة األساس للطرف، مبعادل ٣- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء Cg CO2.  

  GLMt = للسنة ٣- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء t من فترة االلتزام مبعادل Cg CO2.  

  GLMt = ∑
=

N

t 2008

 (GLMt) حيث ،Nن فترة االلتزام هي آخر سنة تبليغ م.  

  GLMnet = GLMBY * CPN 

AQGLMT = GLMT – GLMnet  

  إعادة اإلْنَبات

  RVBY = للسنة األساس للطرف، مبعادل ٤- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء Cg CO2.  

  RVt = للسنة ٤- صايف االنبعاثات واإلزاالت بالنسبة للفئة باء t من فترة االلتزام مبعادل Cg CO2.  

  RVT = ∑
=

N

t 2008

 (RVt) حيث ،Nهي آخر سنة تبليغ من فترة االلتزام .  

  RVnet = RVBY * CPN 

  AQRVT = RVT – RVnet  
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  مثالٌ: ٣ من املادة ٤ و٣ حساب الكميات احملاَسب عليها لألنشطة مبوجب الفقرتني - ٢اجلدول 
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣جدول بياين حملاسبة األنشطة مبوجب الفقرتني 

  حماسبة فترة االلتزام   
  :عدد السنة املبلّغ عنها يف فترة االلتزام  احملاسبة السنوية

  بيان اجلرد السنوي القُطري
٤ 

  
السنة   )١(اإلزاالت الصافية/االنبعاثات

  )٦(اجملموع  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  )٥(األساس
بارامترات 
  )٧(احملاسبة

اسب الكمية احمل
  مصدر غاز الدفيئة وأنشطة الصرف  )٨(عليها

  )Gg CO2معادل (
                   ٣-٣ أنشطة املادة -ألف

 ٧٥ ٠٠٠-                   التحريج وإعادة التحريج١-   ألف
 ٤٠ ٠٠٠-  ٤٠ ٠٠٠-  ١٠ ٠٠٠- ١٠ ٠٠٠- ١٠ ٠٠٠- ١٠ ٠٠٠-    )٢( وحدات األرض غري املستغلّة منذ فترة االلتزام١-١-      ألف
 ٣٥ ٠٠٠-          )٢( وحدات األرض املستغلّة منذ بداية فترة االلتزام٢-١-      ألف

 ١٢ ٠٠٠-  ١٢ ٠٠٠-  ٣ ٠٠٠- ٥ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠-    الوحدة ألف
 ٣ ٠٠٠-   ٣ ٠٠٠-  ٦ ٠٠٠- ٣ ٠٠٠- ١٠ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠-    الوحدة باء
 رصف   ٦ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠- ٣ ٠٠٠- ٤ ٠٠٠-    الوحدة جيم
 صفر   ٣ ٠٠٠  ٤ ٠٠٠- صفر ١٠ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠-    الوحدة دال
 ٢٠ ٠٠٠-   ٢٠ ٠٠٠-  ٥ ٠٠٠- ٥ ٠٠٠- ٥ ٠٠٠- ٥ ٠٠٠-    الوحدة هاء

 ١٦٠ ٠٠٠   ١٦٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠- صفر ٢٠٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠-     إزالة الغابات٢-   ألف

                    ٤-٣ أنشطة املادة -باء
 ١٥٠ ٠٠٠-   ٢٤٠ ٠٠٠-  ٤٠ ٠٠٠- ٦٠ ٠٠٠- ٨٠ ٠٠٠- ٦٠ ٠٠٠-    )عند االختيار( إدارة الغابات ١-   باء

 ٨٥ ٠٠٠- ٨٥ ٠٠٠                )٣( التعويض٣-٣
FM cap

)٦٥ ٠٠٠- ٦٥ ٠٠٠                )٤ 
 ٢٨ ٠٠٠- ٨ ٠٠٠- ٣٦ ٠٠٠-  ٦ ٠٠٠- ١٠ ٠٠٠- ١٠ ٠٠٠- ١٠ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠-  )عند االختيار( إدارة األراضي الفالحية ٢-   باء
 ٣٢ ٠٠٠- ٢٠ ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠-  ٤ ٠٠٠- ٣ ٠٠٠- ٣ ٠٠٠- ٢ ٠٠٠- ٥ ٠٠٠  )عند االختيار( إدارة املراعي ٣-   باء
 ١٦ ٠٠٠- صفر ١٦ ٠٠٠-  ٥ ٠٠٠- ٥ ٠٠٠- ٣ ٠٠٠- ٣ ٠٠٠- صفر  )عند االختيار( إعادة اإلْنبات ٤-   باء

ـ         "حواشي هذا اجلدول واردة مع اجلدول املعنون          :ملحوظة  ٣- م أإ/٦يف مرفـق املقـرر   "  مـن بروتوكـول كيوتـو   ٣ مـن املـادة   ٤ و٣ب الفقـرتني   جدول بياين للمحاسـبة بالنـسبة لألنـشطة مبوج
(FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.2)
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   الثايناملرفق

  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 

FCCC/SBSTA/2007/6              تقرير توليفي عن تكنولوجيات التكيف احملددة يف املعلومات املقدمـة مـن
 مذكرة من إعداد األمانة. األطراف واملنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/7          مذكرة .  العنيفة تقرير عن حلقة العمل بشأن املخاطر املتصلة باملناخ والظواهر
  من إعداد األمانة

FCCC/SBSTA/2007/8              توليف املعلومات واآلراء بشأن الطرق واألدوات، املقدمـة مـن األطـراف
 مذكرة من إعداد األمانة. واملنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/9              توليف املعلومات واآلراء بشأن ختطيط وممارسات التكيـف، املقدمـة مـن
 مذكرة من إعداد األمانة. مات املعنيةاألطراف واملنظ

FCCC/SBSTA/2007/10                توليف نتائج أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً، وفريـق اخلـرباء
االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق 

جيا وخطـط وممارسـات     األول باالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولو      
 مذكرة من إعداد األمانة. التكيف املتصلة بذلك

FCCC/SBSTA/2007/11            تقرير عن حلقة العمل بشأن أفضل املمارسات إلجراء تقديرات لالحتياجات
 مذكرة من إعداد األمانة. التكنولوجية

FCCC/SBSTA/2007/12        ملزمعة احملـددة يف  توليف حبوث التكيف واحتياجات حبوث التكيف اجلارية وا
 مذكرة من إعداد األمانة. املعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/13  

Add.1و 
مذكرة من . ٢٠٠٧التقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام  

 رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

FCCC/SBSTA/2007/14  ليف املعلومات عن التنويع االقتصادي، املقدمة من األطراف واملنظمـات          تو
 مذكرة من إعداد األمانة. املعنية

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

FCCC/SBSTA/2007/INF.2        حد عن تقـديرات انبعاثـات      توليف اآلراء بشأن جداول منوذج اإلبالغ املو
غازات الدفيئة وعمليات إزالتها من استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام            

 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.3           مذكرة . معلومات مقدمة من األطراف خالل حلقات العمل بشأن التخفيف
 من إعداد األمانة
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FCCC/SBSTA/2007/INF.4             التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من
 مذكرة من إعداد األمانة. األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBSTA/2007/Misc.10 

Add.1و 
معلومات عن هنج واستراتيجيات التكيف وممارساته وتكنولوجياته على الُصُعد  

اإلقليمي والوطين واحمللي يف قطاعـات خمتلفـة، وكـذلك عـن اخلـربات              
 معلومات مقدمة من األطراف. واالحتياجات والشواغل

FCCC/SBSTA/2007/Misc.11  راتيجيات التكيف وممارساته وتكنولوجياته على الُصُعد معلومات عن ُنهج واست
اإلقليمي والوطين واحمللي يف قطاعـات خمتلفـة، وكـذلك عـن اخلـربات              

 معلومات مقدمة من املنظمات املعنية. واالحتياجات والشواغل

FCCC/SBSTA/2007/Misc.12 

Add.1و 

علومات مقدمة م. معلومات عن طرق وأدوات تقديرات التأثري والتأثر والتكيف  
  من األطراف

FCCC/SBSTA/2007/Misc.13  معلومات مقدمة . معلومات عن طرق وأدوات تقديرات التأثري والتأثر والتكيف
 من املنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/Misc.14 

Add.1-3و 

آراء بشأن املسائل املتصلة باخلطوات األخرى مبوجب االتفاقية فيما يتعلق باحلد   
معلومات . ُنهج حلفز العمل: بعاثات من إزالة الغابات يف البلدان الناميةمن االن

 مقدمة من األطراف

FCCC/SBSTA/2007/Misc.15 

Add.1و 

 معلومات مقدمة من األطراف. معلومات عن التنويع االقتصادي 

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

FCCC/SBSTA/2007/Misc.17                 آراء بشأن الُنهج احملتملة للتصدي آلثـار إقـرار إنـشاء مرافـق جديـدة
معلومات مقدمة من األطراف واملنظمات     . ٢٢ - للهيدروكلوروفلوروكربون  

 احلكومية الدولية

FCCC/SBSTA/2007/Misc.18 

Add.1-2و 

 أنشطة مشاريع آلية التنميـة      اعتبار احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه من       
 معلومات من األطراف. النظيفة

FCCC/SBSTA/2007/Misc.19 

Add.1و 

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           

 ملنظمات احلكومية الدوليةمعلومات من األطراف وا

FCCC/SBSTA/2007/Misc.20           معلومات . آراء بشأن املسائل اليت نوقشت يف حلقات العمل بشأن التخفيف
 من األطراف

FCCC/SBSTA/2007/Misc.21 

Add.1و 

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

FCCC/SBSTA/2007/Misc.22        معلومـات مـن    .  االقتصادية - معلومات وآراء بشأن املعلومات االجتماعية
 املنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/Misc.23             العمل الذي ميكن أن ُيسهم يف حتسني تفهم املناخ احلايل والتارخيي وتأثرياته .
ومنظمات معلومات مقدمة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ودوهلا األعضاء 

 أخرى معنية
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FCCC/SBSTA/2007/Misc.24 

Add.1و 

معلومـات مـن    . طرق اإلسهام يف منذجة املناخ وسيناريوهاته وختفيف آثاره        
 املنظمات املعنية

FCCC/SBSTA/2007/Misc.25 

Corrو 
آراء بشأن احلاجة احملتملة إىل إنشاء فريق خرباء، ودوره يف تنفيذ وزيادة تطوير  

معلومـات  . ويب بشأن اآلثار والتأثر والتكيف مع تغري املناخ       برنامج عمل نري  
 مقدمة من األطراف

FCCC/SBSTA/2007/Misc.26   اقتراح مستكمل بالتنقيح املمكن للمبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الواردة يف
معلومات من أمانـة النظـام      . االتفاقية بشأن نظم الرصد العاملية لتغري املناخ      

 رصد املناخالعاملي ل

FCCC/SBSTA/2007/Misc.27     مواصلة التقدم يف تطوير املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية إلعـداد
معلومات من أمانة النظام العاملي . التقارير لنظم رصد األرض لألغراض املناخية

 لرصد األرض

FCCC/SBSTA/2007/Misc.28  وحد عن تقديرات انبعاثات غازات الدفيئة آراء بشأن جداول منوذج اإلبالغ امل
وعمليات إزالتها من استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي وأنـشطة    

معلومات .  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤ و ٣احلراجة مبوجب الفقرتني    
 من األطراف

FCCC/SBSTA/2007/Misc.29  ورقة قدمتها .  والنقل الدويلاالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان
  دولة طرف

FCCC/SBI/2007/Misc.14– 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.30 

  ورقة قدمتها األرجنتني. ىمسائل أخر 

FCCC/SBSTA/2007/L.11             مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا
  السابعة والعشرين

FCCC/SBSTA/2007/L.12              التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من
 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBSTA/2007/L.13        اآلثار املترتبة على إنشاء مرافـق      . القضاء املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو
 سـعياً إىل    (HCFC-22) ٢٢ - هليـدروكلوروفلوروكربون   جديدة ملركبات ا  

احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثـات مـن تـدمري مركبـات             
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. (HFC-23) ٢٣ - اهليدروفلوروكربون 

FCCC/SBSTA/2007/L.14   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. البحوث واملراقبة املنهجية 

FCCC/SBSTA/2007/L.14/ 

Add.1 

توصية من . مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. البحوث واملراقبة املنهجية 
  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2007/L.15   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. الوصلة املتعلقة ببيانات غازات الدفيئة 
FCCC/SBSTA/2007/L.16   االقتصادية للتخفيف من آثار تغـري       - جلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     ا 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املناخ
FCCC/SBSTA/2007/L.17               برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيـف

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. معه
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FCCC/SBSTA/2007/L.18             آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة

FCCC/SBSTA/2007/L.18/ 

Add.1 

ريج آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التح          
. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة     

  توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
FCCC/SBSTA/2007/L.19              احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة كأنـشطة

   مقترح من الرئيساتجمشروع استنتا. مشاريع آللية التنمية النظيفة
FCCC/SBSTA/2007/L.20/ 

Rev.1  

. التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ            
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2007/L.20/ 

Add.1/Rev.1  

مشروع . عين بتغري املناخ  التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل امل         
  توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2007/L.21              إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضـي وتغـيري
توكول  من برو٣ من املادة ٤ و٣استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. كيوتو
FCCC/SBSTA/2007/L.21/ 

Add.1  

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضـي وتغـيري            
 من بروتوكول ٣ من املادة ٤ و٣استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني 

ية اهليئة الفرعية للمشورة توص. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. كيوتو
  العلمية والتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2007/L.23   ُنُهج حلفز العمل: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية .
  من الرئيسمقترح مشروع استنتاجات 

FCCC/SBSTA/2007/L.23/ 

Add.1/Rev.1  

. ُنُهج حلفز العمل: ت يف البلدان الناميةخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابا 
الفرعية للمشورة العلمية توصية اهليئة . مقترح من الرئيس مشروع استنتاجات   

  والتكنولوجية

  الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

FCCC/SBSTA/2007/3                تقرير عن حلقة العمل الثانية بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات يف
  مذكرة من إعداد األمانة. لبلدان الناميةا

FCCC/SBSTA/2007/4            ،تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا السادسة والعشرين
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧املعقودة يف بون من 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.1         الصغرية النطاق ضمن    آثار التغريات احملتملة يف حد التحريج وإعادة التحريج 
معلومات مـن األطـراف واملنظمـات       . أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة    

 احلكومية الدولية املعتمدة

FCCC/SBSTA/2007/Misc.6                التقدم احملرز يف تطوير املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية للـنظم العامليـة
  من أمانة النظام العاملي لرصد األرضمعلومات. لرصد األرض لألغراض املناخية
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FCCC/SBSTA/2007/Misc.9 

Add.1و 

آراء بشأن وصلة بيانات انبعاثات غازات الدفيئة وبشأن التحسينات اليت تـشمل             
. مدى النطاق والتغطية وبشأن اخلطوات التالية لتقدم األعمال يف وصلة البيانـات           

 معلومات من األطراف

FCCC/SB/2007/INF.2  قة األحكام املختلفة من استراتيجية موريشيوس بأعمال االتفاقية وبروتوكـول          عال
  مذكرة من إعداد األمانة. كيوتو امللحق هبا

FCCC/TP/2007/3  ورقة فنية. أفضل املمارسات يف تقديرات االحتياجات التكنولوجية  
FCCC/SBSTA/2006/5       ة عن دورهتا الرابعـة والعـشرين       تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨املعقودة يف بون من 

FCCC/SBSTA/2006/10                  تقرير عن حلقة عمل معنية خبفض االنبعاثات الناجتـة عـن إزالـة الغابـات يف
 البلدان النامية 

FCCC/SBSTA/2006/11  رهتا اخلامسة والعشرين، تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دو
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦املعقودة يف نريويب من 

FCCC/SBSTA/2006/Misc.12   اقتراح بالتنقيح املمكن للمبادئ التوجيهية الواردة يف االتفاقية بشأن النظم العاملية
 معلومات من أمانة النظام العاملي لرصد املناخ. لرصد تغري املناخ

FCCC/SBSTA/2004/13  

Corr.1و 

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا اخلامسة والعـشرين،           
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٦املعقودة يف بوينس آيريس من 

 -  -  -  -  - 


