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(A)     GE.07-70991    101207    101207 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

 من جدول األعمال) ج(٩البند 
 القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو 

 ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات   احتباس  
    اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة

 احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية 
 كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه     ) اهليئة الفرعية (ية والتكنولوجية   الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلم     -١
، إىل اجمللس ٢-م أإ/١طلب، يف مقرره ) اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

لك وثائق تصميم التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن يواصل النظر يف املقترحات اخلاصة باملنهجيات اجلديدة، مبا يف ذ
املشاريع الحتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة،              
وأال يصـدر اجمللـس موافقـته على استخدام هذه املنهجيات ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إال بعد تلقيه                   

 .اع األطرافاجتم/توجيهات إضافية من مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف طلب يف املقرر نفسه إىل املنظمات احلكومية /والحظت اهليئة الفرعية أن مؤمتر األطراف -٢
الدولية واملنظمات غري احلكومية أن تقدم إىل األمانة معلومات عن آرائها بشأن القضايا املتصلة بالنظر يف احتباس            

ودعا األطراف  . )١( اجليولوجية كأنشطة مشاريع آللية التنمية النظيفة      ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات     
كما . أيضاً إىل موافاة األمانة مبعلومات عن القضايا نفسها، على أن تأخذ يف اعتبارها املعلومات املشار إليها أعاله

                                                      

 .٢١، الفقرة ٢-م أ إ/١املقرر  )١(
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 أكسيد الكربون   أن تعد توصيات بشأن احتباس ثاين     اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية      /طلـب مؤمتر األطراف   
وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة كي ينظر فيها يف دورته الثالثة بقصد اختاذ                 

 ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(قرار يف دورته الرابعة 

ونظرت  )٢(ة املعتمدة وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات غري احلكومي           -٣
فيها، ووافقت على أن تطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن هذه املعلومات، يسلط الضوء على القضايا التقنية 

 ).٢٠٠٨يونيه /حزيران(واملنهجية والقانونية والسياساتية الواردة فيها، كي تنظر فيه يف دورهتا الثامنة والعشرين 

عية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة إىل أن تقدم ودعت اهليئة الفر -٤
، آراءها بشأن قضايا منها، على سبيل الذكر ال احلصر، القضايا           ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦إىل األمانـة، حبلول     

  أعاله،  ٢ املشار إليها يف الفقرة      التكنولوجـية واملنهجـية والقانونية والسياساتية واملالية اليت تضاف إىل القضايا          
وال سيما آراءها اليت تعكس املناقشات غري الرمسية اليت ُعقدت يف أثناء الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية،                 

 .واليت تسلط الضوء على الشواغل احملددة لألطراف

 ٤ املعلومات املشار إليها يف الفقرة       وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً يستند إىل             -٥
 أعاله، يف ٣وسوف تنظر اهليئة الفرعية يف هذا التقرير التوليفي، هو والتقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة . أعاله

 ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(دورهتا التاسعة والعشرين 

- - - - - 

                                                      

واملعلومات املقدمة Add.2 وFCCC/SBSTA/2007/Misc.18/Add.1  وFCCC/SBSTA/2007/Misc.18الوثائق  )٢(
 .<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php> :من املنظمات غري احلكومية متاحة على املوقع التايل


