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(A)     GE.07-70956    101207    101207 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
 

 ألعمال من جدول ا) ب(٨البند 
 القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية

 الوصلة املتعلقة ببيانات غازات الدفيئة

 الوصلة املتعلقة ببيانات غازات الدفيئة

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

رحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقدم الذي أحرزته األمانة بتوفري وصلة بسيطة               -١
لمسـتخدمني من أجل مساعدة األطراف يف البحث عن البيانات املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة               ومالئمـة ل  

 والحظـت اهليـئة مـع الـتقدير أن األمانة أهنت عملها قبل انعقاد دورهتا             . )١(وتصـنيف البـيانات املـتاحة     
 .)٢(السابعة والعشرين

انب األمانة وضرورة احلفاظ عليها، وهو أمر       واعترفـت اهليئة بأن الوصلة تتطلب دعماً متواصالً من ج          -٢
 فدعـت األطـراف اليت يسمح هلا وضعها بذلك بأن توفر املوارد لدعم الوصلة              . تترتـب علـيه آثـار مالـية       

 .واحلفاظ عليها

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2004/13   ٥٨، الفقرة، FCCC/SBSTA/2006/5   و ١٤٣، الفقرة FCCC/SBSTA/2007/4 ،
 .٦٤الفقرة 

)٢( FCCC/SBSTA/2007/4 ٦٤، الفقرة. 
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 أن تستخدم البيانات املتعلقة بالسكان والناتج احمللي اإلمجايل املتاحة علناً على )٣(وطلبت اهليئة من األمانة -٣
 مفيدة بأن األمر قد يتطلب زيادة النظر يف مصادر البيانات           )٤(وقع شعبة األمم املتحدة لإلحصاءات على الشبكة      م

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

علقة بنموذج اإلبالغ املوحد اليت مت إعدادها باستخدام الربنامج احلاسويب          وأفادت اهليئة بأن البيانات املت     -٤
لـنموذج اإلبـالغ املوحد متاحة بالفعل إلدراجها يف قاعدة بيانات غازات الدفيئة التابعة التفاقية األمم املتحدة                

 .وقد ختلف عملية إدراج بيانات يف مناذج أخرى آثاراً مالية. اإلطارية بشأن تغري املناخ

كانون (وطلبـت اهليـئة إىل األمانة أن تدرج يف الوصلة، حبلول موعد انعقاد دورهتا التاسعة والعشرين                  -٥
وظيفة جديدة توفر، بشكل بسيط ومالئم للمستخدمني، أداة حلساب املؤشرات احملددة من ) ٢٠٠٨ديسمرب /األول

السكان والناتج احمللي اإلمجايل املتاحة عرب جانـب املسـتخدمني واملسـتمدة من البيانات املتعلقة باالنبعاثات وب         
 .الوصلة، رهناً بتوافر املوارد

، )٢٠٠٨يونيه  /حزيران(وطلبـت اهليئة أيضاً من األمانة أن تقوم، قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين               -٦
لوطنية لسنة األساس باستحداث قسم منفصل خاص بالوصلة يتيح الوصول إىل البيانات املتعلقة بإمجايل االنبعاثات ا

مبوجب 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

ا التاسعة والعشرين، بالنظر يف املسائل املتعلقة بزيادة تطوير الوصلة ووافقت اهليئة على أن تقوم، يف دورهت -٧
وذلك من أجل تقييم التقدم احملرز وحتديد اخلطوات األخرى، مبا يف ذلك إمكانية تضمني الوصلة معلومات ذات                 

 .صلة بربوتوكول كيوتو

- - - - - 

 

                                                      

)٣( FCCC/SBSTA/2007/4 ٦٦-٦٥، الفقرتان. 

)٤( <http://unstats.un.org/undsd/databases.htm> .        إن جمموعـة البيانات الواجب إدراجها يف الوصلة
 احمللي اإلمجايل بأسعار السوق، الثابتة بسعر       الناتج"و) باآلالف(التقديرات الرمسية نصف السنوية اخلاصة بالسكان       "هي  

 )".تقديرات البنك الدويل (٢٠٠٠دوالر الواليات املتحدة األمريكية يف عام 


