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  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  

تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتكنولوجية      
  املعقودة يف بـون،   عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين،      

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤ يف الفترة من      

  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  الفصل

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

  املسائل التنظيمية  - ثانياً 
  ٤  ٦- ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند (  

  ٤  ٤- ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إقرار جدول األعمال- ألف   
  ٦  ٦- ٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  - باء   

  والقابلية للتأثُّر به والتكيُّف معه برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ  - ثالثاً 
  ٦  ٧٤- ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٣البند (  

   تطوير التكنولوجيات ونقلها  - رابعاً 
  ١٨  ٨٨- ٧٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند (  

   العملُنُهج حلفز: ت يف البلدان الناميةناجتة عن إزالة الغاباخفض االنبعاثات ال - خامساً 
  ٢٠  ٩٦- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند (  
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  الفصل

  البحوث واملراقبة املنهجية - سادساً 
  ٢٢  ١٠٥- ٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٦البند (  

   االتفاقيةمبوجبالقضايا املنهجية   - سابعاً 
  ٢٤  ١١٩- ١٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٧لبند ا(  

  ٢٤  ١١٣- ١٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اجلوانب العلمية واملنهجية ملقترح الربازيل  -  ألف  
يف الطـريان والنقـل     املـستخدم   االنبعاثات النامجة عن الوقـود        - باء   

  ٢٥  ١١٩- ١١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الدولينيالبحري
  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ثامناً 

  ٢٦  ١٣٣- ١٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )عمال من جدول األ٨البند (  

ــات     - ألف    ــدة ملركب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث
 صول علـــىحلــإىل ا ســعياً ٢٢ -  اهليــدروكلوروفلوروكربون

تـدمري مركبـات    مقابـل   نبعاثـات   لالمعتمد  خفض  وحدات  
  ٢٦  ١٢٤- ١٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٣ -  اهليدروفلوروكربون

ــاتاحتجــاز  - باء    ــه يف التكوين ــون وختزين ــاين أكــسيد الكرب   ث
ــة  ــة بوصــف ذلــك مــن اجليولوجي ــشطة مــشاريع آلي   أن
  ٢٧  ١٢٧- ١٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنمية النظيفة

إرشادات املمارسات اجليدة فيمـا يتعلـق بأنـشطة اسـتخدام             - جيم   
 مبوجــباألراضــي وتغــيري اســتخدام األراضــي واحلراجــة 

  ٢٧  ١٣٣- ١٢٨  . . . . . . . . . . . . . . .  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

  مـن آثـار      االقتصادية للتخفيف  - والتقنية واالجتماعية   اجلوانب العلمية     - تاسعاً 
  تغري املناخ

  ٢٨  ١٤٠- ١٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٩البند (  

تيسري تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات بشأن سياسات وتدابري األطـراف            - عاشراً 
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ٢٩  ١٤٦- ١٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٠البند (  
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  )تابع( وياتاحملت

  الصفحة  ـراتـالفق  الفصل
   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   - حادي عشر 

  ٣٠  ١٤٨- ١٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١١البند (    

  التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة  - ثاين عشر 
  ٣١  ١٥٢- ١٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٢البند (    

  مسائل أخرى  - ثالث عشر 
  ٣١  ١٥٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٣البند (    

  التقرير املتعلق بالدورة  - رابع عشر 
  ٣١  ١٥٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٤البند (    

  ٣٢  ١٥٧- ١٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - خامس عشر 

  املرفقات

  املرفق

عرض عام لنتائج األنشطة املنجزة حىت تاريخ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئـة               - األول 
لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتـأثريات            ا

  ٣٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

عرض عام لألنشطة اليت سُيضطلع هبا وللنواتج املتوقعة من املرحلة الثانية من برنـامج                - الثاين 
  ٣٥    . . . . . . . . . . . . .  والقابلية للتأثر به والتكيف معهاملتعلق بتأثريات تغري املناخ عمل نريويب

  ٣٧    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املنهجية الرئيسية  - الثالث 

 مـن  ٣مـن املـادة    ٤ و٣حساب الكميات احملاسبية لألنشطة املشمولة بـالفقرتني       - الرابع 
  ٣٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بروتوكول كيوتو

  رهتـا يف دو  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة            - اخلامس 
  ٤٥    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الثامنة والعشرين



FCCC/SBSTA/2008/6 
Page 4 

 

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

يف فندق  ) اهليئة الفرعية (ُعقدت الدورة الثامنة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            - ١
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤ماريتيم ببون، أملانيا، يف الفترة من 

. ، ورحبت جبميع األطراف واملراقبني)نيوزيلندا(ورة رئيسة اهليئة الفرعية السيدة هيلني بلوم وافتتحت الد  - ٢
  .مقررةً هلا) نيبال(نائبةً لرئيسة اهليئة الفرعية وبالسيدة مينا خانال ) ألبانيا(كما رحبت بالسيدة إرمريا فيدا 

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

  قرار جدول األعمال إ- ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

يونيه، يف مذكرة مقدمة مـن األمـني        / حزيران ٤، يف جلستها األوىل، املعقودة يف       نظرت اهليئة الفرعية    - ٣
 باسموأدىل ببيانات ممثلو سبعة من األطراف، تكلم أحدهم . )١(التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه

، وآخر البيئية السالمة جمموعة باسم، وآخر )٢( اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاباسمة وآخر اجملموعة اجلامع
  . أقل البلدان منواًباسم اجملموعة األفريقية، وآخر باسم والصني، وآخر ٧٧  ال جمموعة باسم

  :ويف اجللسة نفسها، أُقر جدول األعمال التايل، بناًء على اقتراح الرئيسة  - ٤

  .فتتاح الدورةا  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    

  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(    

  .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  - ٣

  .تطوير التكنولوجيات  - ٤

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2008/1. 

  ة الـسابقة،   سـالفي وحظي هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغ          )٢(
 .وصربيا، وكرواتيا



FCCC/SBSTA/2008/6 
Page 5 

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

  .البحوث واملراقبة املنهجية  - ٦

  : االتفاقيةمبوجبالقضايا املنهجية   - ٧

  اجلوانب العلمية واملنهجية ملقترح الربازيل؛  )أ(    

  . الدولينييف الطريان والنقل البحرياملستخدم االنبعاثات النامجة عن الوقود   )ب(    

  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ٨

 ٢٢ -  اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         )أ(  
تـدمري مركبـات    مقابـل   نبعاثـات   لالمعتمـد   خفـض   حلصول علـى وحدات    إىل ا سعياً  

  ؛٢٣ -  اهليدروفلوروكربون

بوصف ذلـك   ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية     احتجاز  )ب(  
  ؛يع آلية التنمية النظيفةأنشطة مشارمن 

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضـي وتغـيري             )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ الفقرتني مبوجباستخدام األراضي واحلراجة 

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

  تيسري تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات بشأن سياسات وتدابري األطراف املدرجـة يف املرفـق                - ١٠
  .األول لالتفاقية  

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣الفقرة باملتعلقة سائل امل  - ١١

  .التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة  - ١٢

  .مسائل أخرى  - ١٣

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ١٤
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   تنظيم أعمال الدورة- اء ب
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

يونيه، حيث اقترحت / حزيران٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل، املعقودة يف   - ٥
يئة وأبلغت األمانة اهل. واتفقت اهليئة الفرعية على مباشرة العمل على أساس اقتراح الرئيسة. الرئيسة برنامج العمل
  .الفرعية حبالة الوثائق

 طلبـت االنـضمام إىل      هلا صفة مراقـب   بعضوية منظمات   اً  ووافقت اهليئة الفرعية على أن تقبل مؤقت        - ٦
 بأي إجراء يتخذه مؤمتر     اإلخالل من االتفاقية، ودون     ٧ من املادة    ٦، وذلك على أساس أحكام الفقرة       )٣(العملية

  .األطراف الحقاً

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

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت - ١

يونيه ، على / حزيران١٣ و٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرابعة، املعقودتني يف   - ٧
حتالف الدول اجلزريـة     باسم اجملموعة اجلامعة، وآخر     باسمكلم أحدهم    طرفاً، ت  ١٣وأدىل ببيانات ممثلو    . التوايل

اجلماعة األوروبية  باسموآخر  ،)٤( جمموعة من األطراف من أمريكا الالتينية والبحر الكارييبباسمالصغرية، وآخر 
واآلخـر ملمثـل     ذلك، أُدىل ببيانني أحدهم ملمثل منظمة حكومية دولية          إىلوباإلضافة  . )٥(والدول األعضاء فيها  
  .منظمة غري حكومية

 األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                 اجللسةويف    - ٨
ويف اجللسة الرابعـة، قـدم الـسيد    ). كندا(والسيد دونالد ليمان  ) ترينيداد وتوباغو (السيد كيشان كومارسنغ    

  .ت فريق االتصالكومارسنغ تقريراً عن مشاورا

                                                      

 مـن   ١٢ترد يف الصفحة    اً   اليت طلبت قبول عضويتها مؤقت     راقبامل صفة   اليت هلا قائمة أمساء املنظمات     )٣(
 .)FCCC/2008/II/OD/3 (٢٠٠٨يونيه / حزيران٤الربنامج اليومي املؤرخ 

 وغواتيمـاال،   بليز، وبنمـا، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، والـسلفادور،         باسمتكلم أحد األطراف     )٤(
 .وكوستاريكا، ونيكاراغوا، وهندوراس

حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا  )٥(
 .سالفية السابقة، وصربيا، وكرواتياواليوغ
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  .)٧( املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٩

  االستنتاجات - ٢

رحبت اهليئة الفرعية مبا أُحرز من تقدم حىت تاريخ انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين يف تنفيذ برنامج عمل                   - ١٠
  .ري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهنريويب املتعلق بتأثريات تغ

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن نواتج األنشطة اليت أجنزت حىت حينه، مبا يف ذلك حلقات العمل واجتماعات                 - ١١
   .اخلرباء، تشكل إسهاماً أولياً مفيداً يف حتقيق هدف برنامج عمل نريويب والنتائج اليت يتوقع أن يسفر عنها

اهليئة الفرعية أن األنشطة اليت تضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب هتدف إىل مساعدة مجيع                وأكدت    - ١٢
األطراف، وال سيما البلدان النامية، مبا يف ذلك أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها 

قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية  وتقديرها للتأثريات والقابلية للتأثر والتكيف، وعلى اختاذ        
 اقتصادية سليمة، مع مراعاة     - الواجب اختاذها لالستجابة لتغري املناخ استناداً إىل أسس علمية وتقنية واجتماعية            

  .١١- م أ/٢تغري املناخ ودرجة تقلبه حاضراً ومستقبالً وفقاً للمقرر 

ا حلكومات إسبانيا وأستراليا وأملانيا واجلمهورية التشيكية والـسويد         وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديره      - ١٣
وسويسرا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا وهولندا والواليـات             

جل تنفيذ برنامج عمل املتحدة األمريكية واليابان، وللمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ملا قدمته من مسامهات من أ         
كما أعربت عن تقديرها حلكومات تايلند وترينيداد وتوباغو ومصر واملكسيك، وملنظمة األمم املتحـدة              . نريويب

لألغذية والزراعة، إلسهامها باستضافة أنشطة جرت يف إطار برنامج عمل نريويب، وكذلك للخـرباء وملمثلـي                
  .املنظمات املعنية إلسهامهم بوقتهم وخربهتم

ورحبت اهليئة الفرعية بالتقدم احملرز يف إطار برنامج عمل نريويب يف جمال حفز العمل الذي تقـوم بـه                     - ١٤
  منظمات خارج اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وأعربت عن تقديرها للمنظمات اليت اختـذت،                

وشّجعت اهليئة الفرعية املنظمـات علـى       . ويبأو أعلنت عن نيتها اختاذ، إجراءات دعماً هلدف برنامج عمل نري          
مضاعفة جهودها لتحقيق هذه الغاية، عن طريق أمور منها تقدمي تعهدات بالعمل إىل األمانة وتزويد اهليئة الفرعية 

  .مبعلومات عما يتحقق من نتائج

 بشأن تغري املنـاخ ويف      واتفقت اهليئة الفرعية على القيام، يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية             - ١٥
أوساط املنظمات واملؤسسات واجملتمعات املعنية واخلرباء ذوي الصلة على السواء، بتشجيع النظر يف التوصـيات               
 ونداءات العمل الصادرة عن حلقات العمل واجتماعات اخلرباء، هبدف االضطالع، علـى املـستويات الـدويل               

  .دف إىل معاجلة الثغرات واالحتياجات احملددة، بأنشطة هتليمي ودون اإلقواإلقليمي والوطين

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/L.13/Rev.1اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦(

 األمريكية للمكاتب املعنية بتغري املناخ، عن تنظيم حلقـة          - يبريية  ألبكة ا الش باسمأعلنت كولومبيا،    )٧(
 .ألهداف برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به والتكيُّف معهاً عمل دعم
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وبغيـة   ،)٨(باالستنتاجات اليت توصلت إليها يف دورهتا اخلامسة والعشرين         وعمدت اهليئة الفرعية، عمالً     - ١٦
اإلسهام يف حتديد املزيد من األنشطة إلدراجها يف برنامج عمل نريويب، فضالً عن حتديد التوقيت املناسب والطرائق 

  : لذلك، إىل النظر فيما يلياملناسبة

تقرير االجتماع غري الرمسي ملمثلي األطراف املعين باستعراض نتائج األنشطة املنجزة يف إطـار                )أ(  
  ؛)٩(٢٠٠٨أبريل / نيسان٩ إىل ٧برنامج عمل نريويب، الذي عقد يف بانكوك، تايلند، من 

ــائق آراء األطــراف بــشأن األنــشطة اإلضــافية، مبــا يف ذلــك اآلراء  )ب(   ــواردة يف الوث  ال
FCCC/SBSTA/2008/Misc.3 وAdd.1-2؛  

  ؛)١٠( األنشطة املنجزة حىت تاريخ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعيةنتائج  )ج(  

املعلومات املعروضة يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وغريها من                )د(  
  ة اجلديدة؛املعلومات العلمي

  .األنشطة ذات الصلة اليت قامت هبا املؤسسات الدولية واإلقليمية  )ه(  

وسلَّمت اهليئة الفرعية بأن تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ ميثـل أمشـل              - ١٧
واردة يف ذلك التقرير لـدى      حىت اآلن، واتفقت على استخدام املعلومات ال      وأكثرها حجية    لتغري املناخ    اتتقييم

  .مواصلة تنفيذ برنامج عمل نريويب

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقدم إليها يف كل دورة من دوراهتا، ابتداًء من الـدورة التاسـعة                     - ١٨
ذلك ما ُوجِّه والعشرين، تقريراً للنظر فيه يتناول التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب، مبا يف 

  .من نداءات للعمل، حبيث يتسىن لألطراف املوافقة على أي نداءات للعمل ترد يف التقرير

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أنه سُيتاح لألطراف وللمنظمات املعنية، حبلول الدورة التاسعة والعشرين للهيئة   - ١٩
ل نريويب، يوحِّد نتائج تنفيذ برنامج العمل املذكور        الفرعية، تقرير موجز عن املرحلة األوىل من تنفيذ برنامج عم         
  .)١١(عن الفترة املمتدة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية

                                                      

)٨( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٢، الفقرة. 

)٩( FCCC/SBSTA/2008/5. 

األنشطة املنجزة حىت تاريخ انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئة ج لنتائيرد يف املرفق األول عرض عام  )١٠(
 .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

)١١( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٤ و٢٣، الفقرتان. 
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وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد تقرير موجز عن نتائج املرحلة الثانية من تنفيذ برنامج عمل نريويب   - ٢٠
  .لثالثني للهيئة الفرعية كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثنيللفترة املمتدة حىت الدورة الثانية وا

 األنشطة اليت أُجنزت حىت دورهتا الثامنة والعـشرين قـد تتـضمن             نتائجوأشارت اهليئة الفرعية إىل أن        - ٢١
  .رعية للتنفيذمعلومات مفيدة لألطراف عند النظر يف بنود جدول األعمال ذات الصلة يف إطار اهليئة الف

 ولالستنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا اخلامـسة             ١١- م أ /٢ووفقاً ملرفق املقرر      - ٢٢
، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تقدم، يف دورهتا التاسعة والعشرين، ويتوقع أن تقدم يف دورهتا الثالثة               )١٢(والعشرين

 االقتصادية لتأثريات تغري املناخ - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية بة ذات الصلشورة املعلومات واملوالثالثني، 
والقابلية للتأثر به والتكيف معه، الناشئة عن تنفيذ برنامج عمل نريويب، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ بعد أن                   

  . أعاله٢٠ و١٩تنظر اهليئة الفرعية يف التقريرين املوجزين املشار إليهما يف الفقرتني 

وميكن للهيئة الفرعية أيضاً أن تقدم، حسب االقتضاء، أية معلومات ومشورة ذات صلة باجلوانب العلمية   - ٢٣
 االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، الناشئة عن تنفيذ برنامج              - والتقنية واالجتماعية   

  :عمل نريويب، إىل

ل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، بغية اإلسهام يف            الفريق العام   )أ(  
  ؛١٣- م أ/١من املقرر ) ج(١املناقشات بشأن تعزيز اإلجراءات املتعلقة بالتكيف على النحو املتصور يف الفقرة 

  .جملس صندوق التكيف، عند الطلب، بغية تيسري عمل صندوق التكيف  )ب(  

يئة الفرعية من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية وقبل انعقاد دورهتـا الثالثـة                وطلبت اهل   - ٢٤
 األنشطة املنجزة قبل هذا     نتائجوالثالثني، بتنظيم اجتماع غري رمسي ملمثلي األطراف واملنظمات واخلرباء للنظر يف            

 املتوقعة لربنامج عمل نريويب املوجزة      والنتائج أعاله   ١٩االجتماع، مع مراعاة التقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة          
كما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد تقرير عن هذا االجتمـاع،            . ١١- م أ /٢ من مرفق املقرر     ٢يف الفقرة   

  .يتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا الثالثة والثالثني

يف دورهتا الثالثة والثالثني، يف حصيلة االجتماع غري الرمسي املشار          واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر،         - ٢٥
 أعاله، ويف املعلومات العلميـة اجلديـدة،     ٢٠ أعاله، ويف التقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة          ٢٤إليه يف الفقرة    

امج عمل نـريويب  وكذلك يف األنشطة ذات الصلة اليت قامت هبا املنظمات واملؤسسات، بغية استعراض فعالية برن   
  مـن  ) ه(٦وتقدمي تقرير عما أسفر عنه من نتائج إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة وفقـاً للفقـرة                   

  .١١- م أ/٢املقرر 

                                                      

)١٢( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٥، الفقرة. 
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وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تواصل جهودها، يف إطار توجيهات اهليئة الفرعية، إلشراك جمموعة                 - ٢٦
واخلرباء واجملتمعات احمللية وكيانات القطاع اخلاص يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، واسعة من املنظمات واملؤسسات 

  .مبا يف ذلك اجلهات الناشطة على املستوى اجملتمعي واجلهات اليت تضطلع بأنشطة تعليم وتدريب وتوعية

ا التاسعة والعشرين وذكّرت اهليئة الفرعية بأهنا اتفقت يف دورهتا السابعة والعشرين على أن تنظر يف دورهت  - ٢٧
فريق خرباء، آخذة يف احلسبان حصيلة نظرها يف األنشطة املنجزة حبلول موعد انعقاد             إنشاء  إىل  احملتملة  يف احلاجة   

دورهتا الثامنة والعشرين واألنشطة املقبلة اليت ستحدَّد يف دورهتا الثامنة والعشرين والتقرير املوجز الـذي سـُيعد      
  .ا التاسعة والعشرينحبلول موعد انعقاد دورهت

 بنود جـدول    اليت حتققت يف إطار    ذات الصلة    النتائجواتفقت اهليئة الفرعية على أن تأخذ يف احلسبان،           - ٢٨
  . تنفيذ برنامج عمل نريويبل، األعمال والعمل الذي يقوم به اخلرباء املعنيون يف إطار االتفاقية

هات التنسيق التابعة للمنظمات واملؤسسات املـشاركة،       وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملنتدى األول جل        - ٢٩
، وطلبت من األمانة    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٠إندونيسيا، يف   بالذي عقدته رئيسة اهليئة الفرعية يف بايل،        

تنظيم اجتماعات منتظمة من هذا القبيل مع ممثلي األطراف املهتمة خالل دورات مؤمتر األطراف، بغيـة تقيـيم                  
 اليت تقوم هبا املنظمات واملؤسسات دعماً هلدف برنامج عمل نريويب والتشجيع على إقامة حـوار دوري         األنشطة

  .بني األطراف واملنظمات واملؤسسات املشاركة

وشجعت اهليئة الفرعية املنظمات واملؤسسات املشاركة يف برنامج عمل نريويب ولديها متثيل على املستويني   - ٣٠
استحداث أنشطة حمددة على املستويني الوطين واإلقليمي دعماً هلدف برنامج عمل نريويب            الوطين واإلقليمي على    

كما شجعت اهليئة الفرعية تلك املنظمات واملؤسسات على تزويد اهليئة الفرعية . والنتائج اليت يتوقع أن يسفر عنها
  .مبعلومات عما يتحقق من نتائج، كيما تنظر فيها

ة بأن املراكز والشبكات اإلقليمية اليت تضطلع بعمل ذي صلة بتغري املناخ تؤدي دوراً وسلَّمت اهليئة الفرعي  - ٣١
هاماً يف زيادة التكيف من خالل دعم التخطيط للتكيف واملمارسات اخلاصـة بـالتكيف، وتطبيـق النمـاذج                  

 من الـدعم    واألدوات، وتطوير مشاريع التكيف ودجمها على املستوى اإلقليمي، ومن خالل توفري أشكال أخرى            
  .التقين تتصل ببناء القدرات وتقاسم املعلومات

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، قبل دورهتا الثانية والثالثني وبتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية،                  - ٣٢
معات ذات بتنظيم حلقة عمل تقنية يشارك فيها ممثلون عن األطراف واملنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية واجملت

الصلة واخلرباء، وتنظر يف الكيفية اليت ميكن هبا للمراكز والشبكات اإلقليمية اليت تضطلع بعمل ذي صلة بـتغري                  
  : املناخ أن تتعاون بغية

إتاحة معلومات عن استخدام خمتلف األساليب واألدوات ملختلف املستخِدمني وبشأن خمتلـف              )أ(  
  أنواع التقييم؛
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ني من تقاسم املعلومات عن خمتلف األساليب واألدوات، مبا يف ذلك التفاصـيل         متكني املستخِدم   )ب(  
  املتعلقة بتطبيقها وحدودها وفائدهتا بالنسبة ملختلف أنواع املهام واملستخِدمني؛

تسهيل احلوار بني املستخِدمني وواضعي األساليب واألدوات للتشجيع على تطـوير وتطبيـق               )ج(  
  لطلب وألصحاب املصلحة؛ل ةاستجابأساليب وأدوات أكثر 

متكني املستخِدمني من تبادل املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة يف جمال احلـصول علـى                )د(  
  البيانات وتطبيقها؛

التشجيع على قيام حوار بني مقدمي البيانات ومستخِدميها بغية متكني مقدمي البيانات من تلبية              )ه(  
  و أفضل؛احتياجات خمتلف املستخِدمني على حن

  نشر املمارسات اجلّيدة والدروس املستخلصة يف جمال تطوير وتطبيق األساليب واألدوات؛  )و(  

توفري معلومات عن املتاح من النماذج والسيناريوهات واإلسقاطات املصغرة املقيـاس املتعلقـة        )ز(  
  ملناطق اجلغرافية؛باملناخ، مبا يف ذلك عن تطبيقها وحدودها وفائدهتا بالنسبة ملختلف األغراض وا

تسهيل الرجع بني مستخِدمي ومقدمي النماذج والسيناريوهات واإلسقاطات املناخية املـصغرة             )ح(  
  .بغية إتاحة أو زيادة تطوير النماذج والسيناريوهات املناخية اإلقليمية وحتسني إمكانية استخدامها

 أعـاله،  ٣٢قة العمل املشار إليها يف الفقرة وطلبت اهليئة الفرعية كذلك من األمانة إعداد تقرير عن حل   - ٣٣
  .يتاح حبلول موعد انعقاد دورهتا الثالثة والثالثني

 تنفيذ برنامج عمل نريويب على نطاق واسع يف أوساط أصحاب املصلحة نتائجورحبت اهليئة الفرعية بنشر   - ٣٤
سهلة االستعمال وأشكال ميسَّرة     نتائجذوي الصلة وطلبت من األمانة أن تواصل، بالتشاور مع األطراف، وضع            

، وتعزيز املوقع الشبكي لربنامج عمل نريويب، واستحداث املزيد من األنشطة اهلادفة إىل الوصول            النتائجلنشر هذه   
  .إىل العاملني يف جمال التكيف على املستويني الوطين ودون الوطين، وال سيما يف البلدان النامية

زيادة أنشطة التوعية وتعزيز احلوار وتبادل املعلومات ذات الصلة بربنامج عمل واتفقت اهليئة الفرعية على   - ٣٥
. نريويب بني أصحاب املصلحة املشاركني يف األنشطة املتعلقة بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه               

ناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، كما اتفقت اهليئة الفرعية على تعزيز الشبكات القائمة يف جمال تأثريات تغري امل
وشجعت اهليئة الفرعية أيضاً الشبكات املنشأة اليت ال تركز اهتمامها على           . وشجعت على إنشاء شبكات جديدة    

  .تغري املناخ على أن تنظر، يف إطار عملها، يف تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، حسب االقتضاء

   اهليئة الفرعية على أن تشكِّل اجملاالت املواضيعية لربنامج عمل نريويب، كمـا وردت يف مرفـق                 واتفقت  - ٣٦
، مع مواضيعها الفرعية العملية املنحى وجماالت العمل التسعة احملـددة يف دورهتـا اخلامـسة                ١١- م أ /٢املقرر  
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تفقت اهليئة الفرعية على مواصلة     وا. والعشرين، األساس لالضطالع بأنشطة إضافية يف إطار برنامج عمل نريويب         
  .)١٣(تنفيذ برنامج عمل نريويب من خالل تنفيذ األنشطة الواردة يف هذه االستنتاجات

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن تنفيذ برنامج عمل نريويب يف الفترة املمتدة حىت الدورة الثالثة والـثالثني                   - ٣٧
، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ملوارد املتاحة من امليزانية الرئيسية لفترة السنتني        للهيئة الفرعية ال ميكن تغطيته بصورة كاملة با       

  .وأنه يلزم توفري أموال إضافية هلذا العمل بالنظر إىل أن التنفيذ سيكون مرهوناً بتوفر املوارد هلذا الغرض

 توفري الدعم وحثت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وسائر األطراف القادرة على  - ٣٨
  . املايل لتنفيذ برنامج عمل نريويب على القيام بذلك

  األساليب واألدوات

يف جمال األساليب واألدوات هتدف إىل حتقيق تقدم بشأن أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا   - ٣٩
 التـأثري لتقيـيم   التشجيع على استحداث ونشر منهجيات وأدوات        "‘١‘)أ: (املوضوعني الفرعيني التاليني  

، مبا يف ذلك ما ينطبـق منـها علـى التنميـة             يمات السريعة والُنُهج التصاعدية   والقابلية للتأثر، مثل التقي   
 التشجيع على استحداث ونشر أساليب وأدوات تقييم وحتسني ختطـيط التكيـف             ‘١‘)ب(، و "املستدامة

  ".وتدابريه وإجراءاته، واإلدماج يف التنمية املستدامة

 ‘١‘)أ(اهليئة الفرعية من األمانة أن تدرج النظر يف املسائل ذات الـصلة بالبنـدين الفـرعيني                 بت  وطل  - ٤٠
  .  أعاله٣٢ يف حلقة العمل التقنية املشار إليها يف الفقرة ‘١‘)ب(و

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، حبلول موعد انعقاد دورهتا الثانية والثالثني وبالتعـاون مـع                   - ٤١
نظمات واملؤسسات والشبكات ذات الصلة، بوضع نسخة سهلة االستعمال من خالصة اتفاقية األمم املتحـدة               امل

  .)١٤(اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أساليب وأدوات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

  البيانات وعمليات املراقبة

 األنشطة املضطلع هبا يف جمال البيانات وعمليات املراقبة هتدف إىل حتقيـق             أكدت اهليئة الفرعية أن تنفيذ      - ٤٢
حتسني مجع بيانات املراقبة واملعلومات األخرى ذات الصلة باملناخ احلـايل            "‘٢‘)أ( الفرعي   املوضوعتقدم بشأن   

تخدامها، والعمل علـى    والتارخيي وتأثرياته، وحتسني إدارة هذه البيانات واملعلومات وتبادهلا والوصول إليها واس          
  ".زيادة حتسني عمليات املراقبة، مبا يف ذلك رصد إمكانية تغري املناخ

                                                      

  يـذ برنـامج     املرحلة الثانية من تنف    ولنتائجيرد يف املرفق الثاين عرض عام لألنشطة اليت سُيضطلع هبا            )١٣(
  .عمل نريويب
)١٤( <http://unfccc.int/2674.php>. 
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 يف  ‘٢‘)أ(وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تدرج النظر يف املسائل ذات الصلة املتعلقة بالبند الفرعي                  - ٤٣
نة على توفري وصالت على املوقع الشبكي كما شجعت األما.  أعاله٣٢حلقة العمل التقنية املشار إليها يف الفقرة     

التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تتيح االطالع على اجلهود املبذولة لتحديد البيانات األرضية واجلوية         
املعلومات  ذلكوالبحرية والبيانات واملعلومات املتاحة املتعلقة باملناخ والبيانات واملعلومات غري املتعلقة باملناخ، مبا يف 

  . االقتصادية والبيانات عن تأثريات تغري املناخ، ووصفها وتطبيقها وإتاحة إمكانية احلصول عليها- االجتماعية 

  وضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن

سيناريوهاته واشتقاق مناذجـه  أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال وضع مناذج املناخ و      - ٤٤
التشجيع علـى إجيـاد معلومـات     "‘٣‘)أ( الفرعي املوضوععلى املستويات األدىن هتدف إىل حتقيق تقدم بشأن  

  ".وبيانات عن التغري املتوقع يف املناخ، وعلى الوصول إليها واستخدامها

املعقودة أثناء الدورة بـشأن وضـع   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملناقشات اليت جرت يف حلقة العمل             - ٤٥
وأقرت بأمهية وضع مناذج املناخ وسيناريوهاته    . مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن       

واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن على الصعيد اإلقليمي، وطلبت من األمانة أن تدرج النظر يف املسائل ذات         
  . أعاله٣٢ يف حلقة العمل التقنية املشار إليها يف الفقرة ‘٣‘)أ(رعي الصلة بالبند الف

 املعين بدعم البيانات والسيناريوهات ألغراض حتليل األثـر واملنـاخ       فريق العمل وشجعت اهليئة الفرعية      - ٤٦
علومات بشأن وضع التابعة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ على تعزيز عملها يف جمال التوعية وتقاسم امل          

الطرق اليت سُتستخدم هبا هذه السيناريوهات إلجراء عمليـات         بسيناريوهات جديدة بغية زيادة وعي األطراف       
  .تقييم التأثريات والقابلية للتأثر والتكيف

   املتطرفةواألحداث املناخيةاملتصلة باملناخ املخاطر 

  املتطرفـة  املتصلة باملناخ واألحداث املناخية   ال املخاطر   أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جم          - ٤٧
التشجيع على فهم تأثريات تغري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه             "‘٤‘)أ( الفرعي   املوضوعهتدف إىل حتقيق تقدم بشأن      

  ".مية املستدامة املناخية املتطرفة، وما يترب على ذلك من آثار على التنواألحداثوالتغريات املناخية حاضراً ومستقبالً 

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، قبل دورهتا التاسعة والعشرين، بإعداد ورقة تقنية عن االجتاهات   - ٤٨
 املتطرفة من حيث آثارها على التنمية واألحداث املناخيةاملتصلة باملناخ  االقتصادية للمخاطر - املادية واالجتماعية 

كثر البلدان النامية تأثراً، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزريـة           ألمام بوجه خاص    املستدامة، مع إيالء االهت   
وينبغي أن تتضمن الورقة إسهامات من خرباء يف جمال علم املخاطر املتصلة باملناخ وخرباء يف جمال . الصغرية النامية

 أن هذه الورقة ميكن أن توفر ُمدخالً مفيداً حللقة وأحملت اهليئة الفرعية إىل. إدارة الكوارث والتأمني وإعادة التأمني
العمل املعنية باستراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسم املخاطر وحتويلها مثل التأمني، اليت 

  .قيةستعقد خالل الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفا
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   االقتصادية- املعلومات االجتماعية 

 االقتصادية هتدف إىل حتقيق - أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال املعلومات االجتماعية   - ٤٩
 االقتصادية لتغري   - التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية         "‘٥‘)أ( الفرعي   املوضوعتقدم بشأن   
  ". االقتصادية يف عمليات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به- سني إدماج املعلومات االجتماعية املناخ، وحت

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، قبل دورهتا احلادية والثالثني، بإعداد ورقة تقنية تستعرض فيها      - ٥٠
  . لة للخيارات املتعلقة بالتكيفما صدر من مؤلفات تتناول التكاليف واملنافع احملتم

 ١٨ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنيـة إىل أن تقـدم إىل األمانـة، يف موعـد أقـصاه                     - ٥١
، معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا، مبا يف ذلك الطرق اليت تستخدمها، لتقييم تكاليف ومنافع ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  . عن آرائها بشأن الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة والثغرات واالحتياجاتاخليارات املتعلقة بالتكيف، فضالً

 تتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد متفرقاتوطلبت اهليئة الفرعية من األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة   - ٥٢
ت وإىل غريها مـن املـصادر ذات        انعقاد دورهتا احلادية والثالثني وإعداد تقرير توليفي استناداً إىل تلك املسامها          

  .الصلة، يتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا الثانية والثالثني

وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية، بتنظيم حلقة عمل تقنية   - ٥٣
أن تعقد حلقة العمل هذه قبل الدورة الثانية والـثالثني          وينبغي  . حول تكاليف ومنافع اخليارات املتعلقة بالتكيف     

وينبغي أن  . للهيئة الفرعية وأن تضم ممثلني عن األطراف واملنظمات واجملتمعات احمللية ذات الصلة واخلرباء املعنيني             
 تاملتفرقـا يكون هدفها تيسري حتديد ممارسات وتدابري التكيف املناسبة وتفادي سوء التكيف، مع أخذ وثيقـة                

  . أعاله يف احلسبان٥٢والتقرير التوليفي املشار إليهما يف الفقرة 

كما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل هذه، يتاح حبلول موعد انعقاد الدورة                   - ٥٤
  .الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية

  ختطيط التكيف واملمارسات املتبعة بشأنه

رعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال ختطيط التكيف واملمارسات املتبعة بشأنه هتدف إىل أكدت اهليئة الف   - ٥٥
مجع وحتليل ونشر املعلومات عن إجراءات وتـدابري        "،  ‘٢‘)ب: ( التاليني  الفرعيني املوضوعنيحتقيق تقدم بشأن    

تكيف القصرية األجل والطويلـة     التكيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع التكيف، واستراتيجيات ال          
تيسري التواصل والتعاون فيما بـني األطـراف         "‘٤‘)ب(، و "األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني     

  ".واملنظمات وأوساط األعمال واجملتمع املدين ومتخذي القرارات املعنيني واجلهات األخرى صاحبة املصلحة
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نة أن تعد، حبلول موعد انعقاد دورهتا التاسعة والعشرين، ورقة تقنية عن            وطلبت اهليئة الفرعية من األما      - ٥٦
دمج املمارسات واألدوات والنظم املتعلقة بتقدير وإدارة املخاطر املناخية واستراتيجيات احلد من الكوارث، مـن   

  .يف السياسات والربامج الوطنية ،)١٥(قبيل ما هو وارد يف إطار عمل هيوغو

الفرعية من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية، بتنظيم حلقة عمل تقنية حول وطلبت اهليئة   - ٥٧
دمج املمارسات واألدوات والنظم املتعلقة بتقدير وإدارة املخاطر املناخية واستراتيجيات احلد من الكـوارث يف               

الثالثني للهيئة الفرعية وأن تضم ممثلني   وينبغي أن تعقد حلقة العمل هذه قبل الدورة         . السياسات والربامج الوطنية  
عن األطراف واملنظمات ذات الصلة واخلرباء املعنيني هبدف تسهيل حتديد أمثلة ناجحة على استخدام مثل هـذه                 

  .األدوات ودمج هذه املمارسات يف السياسات والربامج الوطنية

لعمل هذه، يتاح حبلول موعـد انعقـاد   وطلبت اهليئة الفرعية كذلك من األمانة إعداد تقرير عن حلقة ا            - ٥٨
  .الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية

 ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية إىل تزويد األمانة، يف موعد أقصاه   - ٥٩
  :مبا يلي

ت التكيـف علـى     آراء ومعلومات عن الُنهج املتبعة يف دمج وتوسيع ختطيط التكيف وإجراءا            )أ(  
الصعيد الوطين ودون الوطين واجملتمعي واحمللي، مبا يف ذلك زيادة التكيف احمللي واجملتمعي، وعن اخلربات القائمة يف 

  هذا اجملال؛

آراء بشأن الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة والثغرات واالحتياجات واحلواجز واملعوقات            )ب(  
  .ذلك تنفيذ مشاريع التكيفالقائمة يف جمال التكيف، مبا يف 

 تتاح حبلول موعد انعقاد الدورة متفرقاتوطلبت اهليئة الفرعية من األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة   - ٦٠
الثالثني للهيئة الفرعية، وإعداد تقرير توليفي استناداً إىل هذه املسامهات وإىل غريها من املصادر ذات الصلة، مبا يف 

تسبة خالل عملية تنفيذ برنامج العمل الوطين املتعلق بالتكيف، وذلك حبلول موعـد انعقـاد               ذلك التجارب املك  
  .الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيسة اهليئة الفرعية، بتنظيم حلقة عمل تقنية للنظر   - ٦١
دمج خمتلف الُنُهج املتبعة يف ختطيط التكيف، مبا يف ذلك زيادة التكيف على املستويني يف السبيل إىل إحراز تقدم يف 

وينبغي أن تعقد حلقة العمل هذه قبل الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية وأن تضم ممثلني عن . احمللي واجملتمعي
أن يكون هدفها اختاذ قرارات مستنرية بشأن وينبغي . األطراف واملنظمات واجملتمعات ذات الصلة واخلرباء املعنيني

إجراءات وتدابري التكيف العملية املتكاملة على خمتلف املستويات وملختلف القطاعات وسبل العيش، مع مراعـاة            
  . أعاله٦٠ والتقرير التوليفي املشار إليهما يف الفقرة املتفرقاتوثيقة 

                                                      

)١٥( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
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تقرير عن حلقة العمل هذه، يتاح حبلول موعد انعقاد الدورة من األمانة إعداد اً وطلبت اهليئة الفرعية أيض  - ٦٢
  .الثانية والثالثني للهيئة الفرعية

 ١٨كما دعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية إىل أن تقدم إىل األمانـة، يف موعـد أقـصاه                     - ٦٣
يع وسياسات وبرامج التكيف ، معلومات عن اجلهود املبذولة لرصد وتقييم مدى تنفيذ مشار٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

وتكاليف وفعالية املشاريع والسياسات والربامج املنجزة، فضالً عن اآلراء بشأن الدروس املستخلصة واملمارسات             
  .اجليدة والثغرات واالحتياجات

رة  تتاح حبلول موعد انعقاد الدومتفرقاتوطلبت اهليئة الفرعية من األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة   - ٦٤
كما طلبت من األمانة إعداد تقرير توليفي استناداً إىل هذه املسامهات وإىل غريها . احلادية والثالثني للهيئة الفرعية

من املصادر ذات الصلة، يتاح حبلول موعد انعقاد الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية، بغيـة تيـسري وضـع                   
  . التكيفمؤشرات لتقييم تنفيذ مشاريع وسياسات وبرامج

من األمانة أن تقوم، حبلول موعد انعقاد دورهتا الثالثني، بتعزيز الوصلة البينية اً وطلبت اهليئة الفرعية أيض    - ٦٥
القائمة على الشبكة واملتعلقة مبمارسات التكيف، بغية إتاحة اجملال للحصول على معلومات عن ممارسات تكيف               

املعلومات واخلربات بشأن خمتلف ممارسات التكيف، ونشر املمارسات حمددة، ومتكني القائمني بالتكيف من تقاسم 
  .اجليدة والدروس املستخلصة يف جمال تنفيذ ورصد وتقييم املمارسات يف جمال التكيف

  البحوث

 املوضـوع أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال البحوث هتدف إىل إحراز تقدم بشأن                  - ٦٦
تشجيع البحوث بشأن خيارات التكيف وتطوير ونشر التكنولوجيـات والدرايـة الفنيـة،             "،  ‘٣‘)ب(الفرعي  

واملمارسات اخلاصة بالتكيف، وال سيما معاجلة أولويات التكيف احملددة واالعتماد على الدروس املستفادة مـن               
  ".مشاريع واستراتيجيات التكيف الراهنة

 ملسألة التكيف يف احلوارات املقبلة الـيت سـتجري بـني            وشجعت اهليئة الفرعية على إيالء اعتبار أكرب        - ٦٧
وأشارت اهليئة الفرعية إىل االحتياجات اخلاصـة       . األطراف واهليئات والربامج اإلقليمية والدولية املعنية بالبحوث      

 ودعت اهليئات والربامج املشاركة يف هذا النوع من البحوث FCCC/SBTA/2007/12بالبحوث احملددة يف الوثيقة 
إىل إبالغ اهليئة الفرعية بأنشطتها، مبا يف ذلك أثناء احلوار اخلاص بالبحوث الذي سيجري يف دورتيها الـثالثني                  

  .والثانية والثالثني

وشجعت اهليئة الفرعية املؤسسات املعنية على االضطالع مبزيد من البحوث املتعلقة برسم خريطة للقابلية        - ٦٨
تبطة بتغري املناخ يف اجملاالت الرئيسية، مبا فيها النظم اإليكولوجية الربية والبحرية، يف للتأثر بغية حتليل التأثريات املر

  .ضوء املؤشرات االقتصادية والبيئية واالجتماعية



FCCC/SBSTA/2008/6 
Page 17 

  تكنولوجيات التكيف

أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال تكنولوجيات التكيف هتدف إىل إحراز تقدم بشأن                  - ٦٩
تشجيع البحوث بشأن خيارات التكيف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية، "، ‘٣‘)ب( الفرعي عاملوضو

واملمارسات اخلاصة بالتكيف، وال سيما معاجلة أولويات التكيف احملددة واالعتماد على الدروس املستفادة مـن               
  ".مشاريع واستراتيجيات التكيف الراهنة

العمل الذي اضطلع به يف السابق فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا بـشأن              ونّوهت اهليئة الفرعية ب     - ٧٠
تكنولوجيات التكيف، وطلبت من الفريق أن يأخذ يف احلسبان النتائج اليت متخض عنها برنامج عمل نريويب حىت                 

لة من برنامج عملـه     انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية، كيما ينظر فيها يف إطار اجلوانب ذات الص             
  .٢٠٠٠٩- ٢٠٠٨للفترة 

  التنويع االقتصادي

أكدت اهليئة الفرعية أن األنشطة املضطلع هبا يف جمال التنويع االقتصادي هتدف إىل إحراز تقدم بـشأن                   - ٧١
حتسني فهم وتطوير ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات، مبا يف ذلك من أجل التنويع "، ‘٥‘)ب( الفرعي املوضوع

القتصادي، هبدف زيادة املرونة االقتصادية والتقليل من االعتماد على قطاعات اقتصادية ضعيفة، ال سيما لفئات               ا
  ". من االتفاقية٤ من املادة ٨البلدان ذات الصلة املذكورة يف الفقرة 

، ٢٠٠٩مارس /ذار آ٢٠ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه   - ٧٢
 زيادة املرونة االقتصادية جتاه تغـري        الرامية إىل  التدابري واملنهجيات واألدوات  على   أمثلة   تتضمنمبعلومات إضافية   

وطلبت . املناخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية الضعيفة، مبا يف ذلك عن طريق التنويع االقتصادي
  . تتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا الثالثنيمتفرقاتات يف وثيقة من األمانة جتميع هذه املسامه

، بتنظيم وبتوجيه من رئيستهالهيئة الفرعية ل الثالثني الدورةوطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، قبل   - ٧٣
العتماد على القطاعات االقتـصادية  حلقة عمل تقنية حول زيادة املرونة االقتصادية جتاه تغري املناخ والتقليل من ا      

الضعيفة، مبا يف ذلك عن طريق التنويع االقتصادي، مبشاركة ممثلني عن األطراف ودوائر األعمال واجملتمعات احمللية 
وينبغي أن تعقد حلقة العمل هذه هبدف حتسني فهم التدابري واملنهجيات واألدوات الكفيلة بزيادة املرونة  . واخلرباء

  : وتطويرها ونشرها، مبا يف ذلك فهم اجلوانب االجتماعية، وأن تأخذ يف احلسبان ما يلياالقتصادية

 بشأن هذه املسألة والتقريـر      )١٧( واملنظمات املعنية  )١٦(اإلسهامات السابقة اليت قدمتها األطراف      )أ(  
  ؛)١٨(التوليفي املتعلق هبا

                                                      

)١٦( FCCC/SBSTA/2007/Misc.15و Add.1. 

)١٧( FCCC/SBSTA/2007/Misc.16. 

)١٨( FCCC/SBSTA/2007/14.  
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  . أعاله٧٢اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة   )ب(  

 اهليئة الفرعية من األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل هذه، يتاح حبلول موعد انعقـاد الـدورة              وطلبت  - ٧٤
  .احلادية والثالثني للهيئة الفرعية

   ونقلهات تطوير التكنولوجيا- رابعاً 
  ) من جدول األعمال٤البند (

   املداوالت- ١

يونيه، على  / حزيران ١٣ و ٤بعة، املعقودتني يف    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرا           - ٧٥
 طرفاً، تكلم أحدهم باسم جمموعة األطراف مـن أمريكـا الالتينيـة والبحـر               ١١وأدىل ببيانات ممثلو    . التوايل

 .)٢٠( والصني، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها٧٧ل وآخر باسم جمموعة ا ،)١٩(الكارييب

كا و، دعت رئيسة اهليئة الفرعية رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، السيد ج            ويف اجللسة األوىل    - ٧٦
 وتقدمي تقرير عن األنشطة ذات ٢٠٠٩- ٢٠٠٨، إىل تقدمي برنامج عمل الفريق لفترة السنتني )فنلندا(أوسوكاينن 

، على النظر يف    ١٣- م أ /٣ على املقرر    ويف اجللسة ذاهتا، اتفقت اهليئة الفرعية، بناءً      . الصلة اليت اضطلع هبا الفريق    
برنامج العمل املتجدد للفريق وذلك يف إطار فريق اتصال مشترك مع اهليئة الفرعية للتنفيذ، يـشترك يف رئاسـته            

ويف اجللسة الرابعة، قّدم السيد فولر تقريراً عن مشاورات ). بليز(والسيد كارلوس فولر ) أملانيا(السيد هولغر ليبتو 
  .الفريق االتص

ويف اجللسة األوىل للهيئة الفرعية، اتفقت اهليئة على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يـشترك يف                     - ٧٧
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد شـيمادا تقريـراً عـن           ). اليابان(رئاسته السيد فولر والسيد كونيهيكو شيمادا       

  .مشاورات فريق االتصال

  .واعتمدهتاة  املقترحة من الرئيس)٢١( اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت  - ٧٨

                                                      

 باراغواي، وبنما، واجلمهوريـة الدومينيكيـة، والـسلفادور، وشـيلي،           باسمتكلم أحد األطراف     )١٩(
 .ستاريكا، واملكسيك، ونيكاراغواوكو

حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا  )٢٠(
 .سالفية السابقة، وصربيا، وكرواتياواليوغ

 .FCCC/SBSTA/2008/L.4اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢١(
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  االستنتاجات - ٢

رحَّبت اهليئة الفرعية واهليئة الفرعية للتنفيذ بانتخاب السيد أوسوكاينن رئيساً لفريق اخلرباء املعين بنقـل          - ٧٩
، وبترشيح األطراف خرباء    ٢٠٠٨يس لعام   نائباً للرئ ) جزر البهاما (والسيد آرثر رول    ) فريق اخلرباء (التكنولوجيا  

  .)٢٢(٢٠٠٨لعضوية الفريق يف عام 

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء عن نتائج االجتماعني                - ٨٠
  .)٢٣( يف بون بأملانيا٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ و٢٩ ويف ٢٠٠٨مارس / آذار١١ و١٠اللذين عقدمها الفريق يف 

وقالتـا   )٢٤(٢٠٠٩- ٢٠٠٨وأقرت اهليئتان الفرعيتان برنامج العمل املتجدد لفريق اخلرباء لفترة السنتني             - ٨١
وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل عبء العمل الكبري الذي ُيثقـل          . إهنما تتطلعان إىل تلقي نتائج عمل فريق اخلرباء       

  .ه إذا ما طلبتا إليه ذلككاهل فريق اخلرباء ودعتاه إىل تعديل برنامج عمل أصالً

ميكـن أن  الـيت   )٢٥(وأقرت اهليئة الفرعية اختصاصات فريق اخلرباء لوضع جمموعة من مؤشـرات األداء            - ٨٢
، )٢٦(تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تقوم بصفة منتظمة برصد وتقييم فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيـا               

 األعمال ذات الصلة مبوجب مع مراعاة، ١٣- م أ/٣ة يف املرفق األول للمقرر  تكملها جمموعة اإلجراءات املبينواليت
  .االتفاقية واهليئات املعنية األخرى

وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً اختصاصات فريق اخلرباء لتحديد وحتليل وتقييم مـوارد التمويـل اجلديـدة          - ٨٣
كنولوجيات سليمة بيئياً ونشرها وتعميمها يف البلـدان        املتوافرة واملمكن إتاحتها والوسائل املناسبة لدعم تطوير ت       

  .)٢٧(النامية ونقلها إليها

 بتكنولوجيات التكيف مع تغري املعيناجتماع اخلرباء املشترك ب املتعلقوأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير   - ٨٤
لتقرير عند تناوهلا األنشطة املقبِلة ودعت األطراف إىل أن تأخذ يف اعتبارها املعلومات الواردة يف ذلك ا ،)٢٨(املناخ

  .يف إطار برنامج عمل نريويب

                                                      

)٢٢( FCCC/SB/2008/INF.1املرفق الثاين ،. 

   واالجتمـاع العـادي األول      ٢٠٠٨مـارس   / آذار ١١ و ١٠ االستثنائي األول يومي     ُعقد االجتماع  )٢٣(
 .هليئتني الفرعيتنيلكل من ا الثامنة والعشرين الدورة بالتزامن مع ٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ و٢٩يومي 

)٢٤( FCCC/SB/2008/INF.1املرفق األول ،. 

)٢٥( FCCC/SBSTA/2008/INF.2املرفق األول ،. 

 . من االتفاقية٤ من املادة ٥فعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة إطار اإلجراءات اهلادفة وال )٢٦(

)٢٧( FCCC/SBSTA/2008/INF.2املرفق الثاين ،. 

)٢٨( FCCC/SBSTA/2008/4. 
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ورحبت اهليئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع فريـق اخلـرباء                  - ٨٥
تحدة اإلمنـائي   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومبادرة تكنولوجيا املناخ واألمانة، يف حتديث دليل برنامج األمم امل             

وأعربت اهليئة الفرعية عن أملها يف . )٢٩("إجراء تقييمات لالحتياجات من التكنولوجيا يف جمال تغيُّر املناخ"املعنون 
  .٢٠٠٩أن تكون الطبعة احملدَّثة من الدليل متاحة يف مطلع عام 

مات إسبانيا، والدامنرك، والسويد،    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بالدعم املايل املقدَّم من حكو            - ٨٦
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، واليابان، واملفوضية األوروبية لتنفيذ برنامج عمل 
فريق اخلرباء، ودعت األطراف القادرة على تقدمي الدعم املايل لضمان تنفيذ برنامج العمل هذا تنفيذاً فعـاالً يف                  

  .أن تفعل ذلكإىل ملناسب الوقت ا

اخلرباء، والذي كان من املقرر      على تقدمي موعد عقد االجتماع العادي الثاين لفريق          ووافقت اهليئة الفرعية    - ٨٧
، لكي يتمكن الفريق من التقدم يف عمله وإجناز هليئتني الفرعيتنيلكل من ا التاسعة والعشرين الدورةعقده بالتزامن مع 
ورحبت اهليئة الفرعية بعرض حكومة آيرلندا استضافة هذا االجتماع يف          . للدورةموعد مناسب   تقاريره املؤقتة يف    

  . يف دبلن بآيرلندا٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

  :وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، مبا يلي  - ٨٨

   أعاله؛٨٧ إليه يف الفقرة تنظيم االجتماع العادي الثاين لفريق اخلرباء املشار  )أ(  

تنظيم اجتماع استثنائي ثاٍن لفريق اخلرباء بالتزامن مع الدورة الثالثة للفريق العامل املخـصص                )ب(  
املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية ومع اجلزء األول من الدورة الـسادسة للفريـق العامـل                  

ألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو لتمكني فريـق           املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية ل    
  .اخلرباء من إحراز تقدم يف عمله يف هذا الشأن

 :خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية  - خامساً 
   العملزُنُهج حلف

  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت - ١

يونيه، على  / حزيران ١٣ و ٤ يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرابعة، املعقودتني يف           نظرت اهليئة الفرعية    - ٨٩
، وآخر باسـم بلـدان      املطريةالغابات  بلدان   طرفاً، تكلم أحدهم باسم جمموعة       ١٧وأدىل ببيانات ممثلو    . التوايل

                                                      

)٢٩( Gross R, Dougherty W and Kumarsingh K. 2004. Conducting Technology Needs Assessments for 

Climate Change.  Available at: <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/html/TNAGuidelines.html>. 
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 وآخر باسـم اجلماعـة   ،)٣٠(جمموعة األطراف من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حوض الكونغو، واثنان باسم     
  .وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ممثل عن منظمة حكومية دولية ببيان. )٣١(األوروبية والدول األعضاء فيها

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                    - ٩٠
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة بورتيو      ). النرويج(آودون روسالند   والسيد  ) باراغواي(السيدة ليليان بورتيو    

  .تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

  . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٣٢(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٩١

  االستنتاجات - ٢

 من ٧قة كما وردت يف الفقرة ن املسائل املنهجية املعلّ بشأ)٣٣(أحاطت اهليئة الفرعية علماً بآراء األطراف   - ٩٢
 .، وشرعت يف النظر يف كيفية تناول هذه املسألة١٣- م أ/٢املقرر 

وحددت اهليئة الفرعية املسائل املنهجية الرئيسية اليت ميكن إدراجها يف تقريرها إىل مؤمتر األطـراف يف                  - ٩٣
 .الثالث رفقاملدورته الرابعة عشرة، حسبما هو مبني يف 

ج ُه الُنوضع مسألة  ذلك املضي يفقة، مبا يفوقررت اهليئة الفرعية أن تواصل النظر يف املسائل املنهجية املعلّ  - ٩٤
 :، يف دورهتا التاسعة والعشرين، مع مراعاة ما يلي الثالثاملنهجية املمكنة، استناداً إىل املرفق

 يف طوكيـو    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٧ إىل   ٢٥من   الفترة   زمع عقدها يف  نتائج حلقة العمل امل     )أ(
 ؛١٣- م أ/٢من املقرر ) ب(٧باليابان، وفقاً للفقرة 

  أعاله؛٩٢آراء األطراف املشار إليها يف الفقرة   )ب(  

 النظر يف الُنُهج السياساتية     بعدالنتائج اليت تعترف اهليئة الفرعية بأهنا وجيهة من الناحية املنهجية             )ج(
خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان  املتعلقةسائل املفيما خيص  واحلوافز اإلجيابية

 يف البلـدان    احلرجيـة النامية؛ ودور احملافظة على الغابات واإلدارة املستدامة للغابات وحتسني خمزونات الكربون            
تفاقية، وأية فقرات ذات الوين الطويل األجل مبوجب ا الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعايف إطار النامية،

 ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١صلة من املقرر 
                                                      

 األرجنتني، وباراغواي، وبنما، وبوليفيا، واجلمهورية الدومينيكية، والـسلفادور،         باسمتكلم طرفان    )٣٠(
 .وشيلي، وكوستاريكا، وكولومبيا، ونيكاراغوا

قدونيا حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية م )٣١(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2008/L.12اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٢(

 .Add.3 إىل Add.1 ومن FCCC/SBSTA/2008/Misc.4الوثيقة  )٣٣(
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بلغ الفريق العامل املخصص للنظر يف العمل التعاوين الطويل األجل تها أن تطلبت اهليئة الفرعية إىل رئيسو  - ٩٥
 الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعيـة       مبوجب االتفاقية، يف دورته الثالثة، بنتائج املشاورات اليت جرت خالل         

 .أعاله وبالتقدم احملرز فيهما) أ(٩٤وحلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 

 قدماً بالعملية، املضيأن تنظر، خالل دورهتا التاسعة والعشرين، يف سبل على ووافقت اهليئة الفرعية أيضاً   - ٩٦
أو مشاورات غري رمسية قبل دورهتا الثالثني، / اجتماعات للخرباء وأو/مبا يف ذلك إمكانية عقد حلقة عمل رابعة و

  . بتوافر متويل إضايفرهناً

   البحوث واملراقبة املنهجية- سادساً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت - ١

ونيه، على  ي/ حزيران ١٣ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني يف               - ٩٧
  .)٣٤(وأدىل ببيانات ممثلو مثانية أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها. التوايل

رك يف رئاسته   ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشت                 - ٩٨
عن اً  ويف اجللسة الرابعة، قّدم السيد رول تقرير      ). إيطاليا(يالري  والسيد سريجيو كاست  ) هاماجزر الب (السيد رول   

  عن املناقشة غري الرمسية اليت جـرت       اً  شفوياً  وباإلضافة إىل ذلك، قّدمت الرئيسة تقرير     . مشاورات فريق االتصال  
    وتناولت التطـورات املـستجدة يف أنـشطة البحـث ذات الـصلة             ١١- م أ /٩املقرر  ب املتصليف إطار احلوار    

  .باحتياجات االتفاقية

  . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٣٥(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٩٩

  االستنتاجات - ٢

أحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير باملعلومات اليت قدمتها هلا، رداً على الدعوة اليت وجهتها يف دورهتا   - ١٠٠
يشار إليها فيمـا يلـي   (، الربامج واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية ببحوث تغّير املناخ          )٣٦(السادسة والعشرين 

  .)٣٧(بشأن التطورات املستجدة يف أنشطة البحث ذات الصلة باحتياجات االتفاقية) بربامج ومنظمات البحث

                                                      

حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا  )٣٤(
 .قة، وصربيا، وكرواتيااليوغوسالفية الساب

 .FCCC/SBSTA/2008/L.5اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٥(

)٣٦( FCCC/SBSTA/2007/4 ٤٧، الفقرة. 

)٣٧( FCCC/SBSTA/2008/Misc.8و Add.1. 
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ت املتعلقة باالكتشافات العلمية    وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للمعلومات القّيمة، وخباصة املعلوما          - ١٠١
 والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أثناء املناقشة غري )٣٨(الناشئة، اليت قدمها ممثلو برامج ومنظمات البحث

اليت جرت يف إطـار      )٣٩(الرمسية املتعلقة بالتطورات املستجدة يف أنشطة البحث ذات الصلة باحتياجات االتفاقية          
  .١١- م أ/٩ بني األطراف وبرامج ومنظمات البحث يف سياق املقرر احلوار القائم

وأكدت اهليئة الفرعية على جدوى مواصلة هذا احلوار وزيادة تعزيزه، بطرق منها توسيع نطاق مشاركة                 - ١٠٢
دورهتـا  وحتقيقاً هلذه الغاية، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعّد، قبل            . منظمات البحث اإلقليمية ذات الصلة    

الثالثني، قائمة بالربامج واملنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف جماالت البحوث ذات الصلة بتغري املناخ، ووضع               
  .هذه القائمة على املوقع الشبكي لالتفاقية

غي أن  تعقد يف إطار هذا احلوار أثناء دوراهتا املقبلة ينب        سووافقت اهليئة الفرعية على أن االجتماعات اليت          - ١٠٣
مـن الوثيقـة    )) و(- )أ((٤٧تتيح مزيداً من النظر املتعمق يف التطورات املستجدة يف األنشطة املبينة يف الفقـرة               

FCCC/SBSTA/2007/4             ودعت برامج ومنظمات البحث إىل مواصلة تقدمي معلومات متعلقة بتلك األنشطة يف ،
 أيضاً إىل األمانة أن تعِلم األطراف بـالعروض الـيت           وطلبت اهليئة الفرعية  .  وما يليها من دورات    الثالثنيدورهتا  

والحظت اهليئة الفرعية أن    .  اهليئة تقدمها برامج ومنظمات البحث عن االكتشافات العلمية الناشئة أثناء دورات         
 تيسري احلوار عن طريق عقد مناقشات غري رمسيـة إضـافية مـع              تواصلبرامج ومنظمات البحث هذه ميكن أن       

ودعت اهليئة الفرعية . م الفرص اليت تتيحها االجتماعات املقرر عقدها خارج إطار عملية االتفاقية     األطراف واغتنا 
برامج ومنظمات البحث إىل إخطار األمانة بأية مناقشات غري رمسية إضافية من هذا القبيل وطلبت إىل األمانة أن                  

  .تتيح هذه اإلخطارات على املوقع الشبكي لالتفاقية

يئة الفرعية بالتحّديات الكربى اليت تنطوي عليها جماالت البحث وعمليات املراقبة ذات الصلة وسلّمت اهل  - ١٠٤
الناشئة عن التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وحلقات العمل املعقودة يف إطـار                 

ع وبرنامج عمل نريويب، واحلوار البحثي اجلاري يف سياق االتفاقية، واجتماعات اخلرباء املعنية بالتقرير التقييمي الراب
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف وبرامج ومنظمات البحث على مواصلة تعزيـز جهودهـا             . ١١- م أ /٩املقرر  

  .ملواجهة تلك التحّديات

ال سيما وشّددت اهليئة الفرعية على ضرورة تعزيز القدرات البحثية وما يتصل هبا من قدرات مؤسسية، و   - ١٠٥
أو عن طريق برامج ومنظمـات      /يف البلدان النامية، عن طريق اختاذ إجراءات فردية وثنائية ومتعددة األطراف و           

                                                      

نظام األرض، والربنامج العاملي لبحوث املناخ، والربنامج الـدويل للغـالف           ل الدراسة العلمية شراكة   )٣٨(
، )التنـوع  (DIVERSITAS لألبعاد اإلنسانية للتغري البيئي العاملي، وبرنامج  احليوي، والربنامج الدويل  والغالفاألرضي  

 .ومعهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي، وشبكة آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث التغري العاملي

ع وميكن االطال .  برئاسة رئيسة اهليئة الفرعية    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ُعقدت املناقشة غري الرمسية يف       )٣٩(
: على جدول األعمال وعروض برامج ومنظمات البحث واملـوجز الـذي أعدتـه الرئيـسة علـى املوقـع التـايل                    

>http://unfccc.int/4422.php<. 
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وشددت اهليئة الفرعية على ضرورة تعزيز أنشطة البحث الرامية إىل دعم جهود التكيف، كما حـددها                . البحث
  ). أعاله٧٤ إىل ١٠ ن منظر الفقراتا(العمل اجلاري يف إطار برنامج عمل نريويب 

   االتفاقيةمبوجبالقضايا املنهجية  - سابعاً 
  ) من جدول األعمال٧البند (

  اجلوانب العلمية واملنهجية ملقترح الربازيل -  ألف
  )من جدول األعمال) أ(٧البند (

  املداوالت - ١

يونيه، على  / حزيران ١٣ و ٤يف  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني              - ١٠٦
  .)٤٠(وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها. التوايل

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية تعقـدها                    - ١٠٧
  ويف اجللسة الرابعة، قـّدم الـسيد زاكاتـا تقريـراً عـن             ). زمبابوي(ن زاكاتا   الرئيسة مبساعدة السيد واشنط   

  .هذه املشاورات

  .املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا )٤١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ١٠٨

  االستنتاجات - ٢

 وبـآراء   )٤٢(أحاطت اهليئة الفرعية علماً بنتائج العمل املتعلق باجلوانب العلمية واملنهجية ملقترح الربازيل             - ١٠٩
  .)٤٣(األطراف يف هذا املوضوع

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لعمل األطراف ومؤسسات البحث واخلرباء بشأن اجلوانب العلميـة                - ١١٠
  .وأعربت أيضاً عن تقديرها للحكومات اليت قدمت الدعم هلذا العمل. )٤٤(واملنهجية ملقترح الربازيل

                                                      

حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسـك، ومجهوريـة مقـدونيا                 )٤٠(
 .وسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيااليوغ

 .FCCC/SBSTA/2008/L.7اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤١(

)٤٢( FCCC/SBSTA/2008/Misc.1. 

)٤٣( FCCC/SBSTA/2008/Misc.5. 

 على العمل العلمي الذي أجنـزه       عطال لال <www..match-info.net>انظر، على سبيل املثال، املوقع       )٤٤(
 .ت املتعلقة بتغري املناخالفريق املخصص لوضع النماذج وتقييم املسامها
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واتفقت اهليئة الفرعية على أن العمل الذي أجنز قد أنشأ منهجيات متينة لقياس حجم املسامهات التارخيية        - ١١١
ملنهجيـة  يف تغري املناخ وقّدم معلومات مفيدة من شأهنا أن تساعد األطراف على حسن فهم اجلوانب العلميـة وا    

األساسية عـن االنبعاثـات     بيانات  ال فيما خيص    نيوالحظت اهليئة الفرعية أن مثة أوجه عدم يق       . ملقترح الربازيل 
  .، ال سيما النامجة عن تغيري استخدام األراضي وعن احلراجةالتارخيية

 إطار هيئـات    بالنسبة لعمل األطراف يف   هامة  والحظت اهليئة الفرعية كذلك أن نتائج العمل قد تكون            - ١١٢
  .)٤٥(أخرى ويف عمليات أخرى مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

  .وأهنت اهليئة الفرعية نظرها يف هذه املسألة  - ١١٣

   الدولينييف الطريان والنقل البحرياملستخدم االنبعاثات النامجة عن الوقود  -  باء
  )من جدول األعمال) ب(٧البند (

 ١٣ و ٥ و ٤رعية يف هذا البند الفرعي يف جلساهتا الثانية والثالثة والرابعة، املعقـودة يف              نظرت اهليئة الف    - ١١٤
   طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعـة األوروبيـة والـدول           ٢٢وأدىل ببيانات ممثلو    . يونيه، على التوايل  /حزيران

  .)٤٦(األعضاء فيها

ي الرئيسة مشاورات غري رمسية مع األطراف املهتمة        ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على أن جتر          - ١١٥
  .ويف اجللسة الرابعة، قّدمت الرئيسة تقريراً عن مشاوراهتا. يف هذه الدورة تتناول كيفية النظر يف هذا البند

  .املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا )٤٧(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ١١٦

  اتاالستنتاج - ٢

تلقت اهليئة الفرعية معلومات من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن العمل                 - ١١٧
.  الـدوليني  هاتني املنظمتني بشأن االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحـري         يفاجلاري  

  .رت عنها األطراف بشأن هذه املعلوماتوأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت عّب

واعترافاً باحلاجة إىل مواصلة التعاون وتبادل املعلومات بني منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية                - ١١٨
الدولية واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وافقت اهليئة الفرعية على أن تستمر يف تلقي املعلومات                 

                                                      

قد تشمل هذه اهليئات الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف                )٤٥(
 .املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

ان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البي )٤٦(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2008/L.8اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٧(
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ن منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن العمل املتصل هبذه املسألة من أجل متكني األطراف                 م
  .من تبادل اآلراء بشأن هذه املعلومات أثناء الدورات الثالث القادمة للهيئة

  ول األعمـال يف دورهتـا      ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف املسائل املتصلة هبذا البند من جد              - ١١٩
  .الثانية والثالثني

   القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو- ثامناً 
  ) من جدول األعمال٨البند (

 ٢٢ -  اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون  -  ألف
ركبات تدمري م مقابل  نبعاثات  لالمعتمد  خفض  حلصول علـى وحدات    إىل ا سعياً  

  ٢٣ -  اهليدروفلوروكربون
  )من جدول األعمال) أ(٨البند (

  املداوالت - ١

 ١٣ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعـي يف جلـستيها الثانيـة والرابعـة، املعقـودتني يف                     - ١٢٠
ية والـدول   وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروب         . يونيه، على التوايل  /حزيران

  .)٤٨(األعضاء فيها

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية تعقـدها                    - ١٢١
  ويف اجللسة الرابعـة، قـّدم الـسيد سـبونر تقريـراً عـن              ). جامايكا(الرئيسة مبساعدة السيد جيفري سبونر      

  .هذه املشاورات

  . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٤٩(رابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتويف اجللسة ال  - ١٢٢

  االستنتاجات - ٢

ذكَّرت اهليئة الفرعية بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قد أقّر، يف   - ١٢٣
 ٢٣ - دمري مركبات اهليدروفلوروكربون    ، بأن إصدار وحدات خفض انبعاثات معتَمد مقابل ت        ١- م أإ /٨مقرَّرِه  

(HFC-23)       ٢٢ -  يف املرافق اجلديدة ملَركّبات اهليدروكلوروفلوروكربون (HCFC-22)     ميكن أن ُيسفر عن زيادة  
 زيادةً أعلى   ٢٣ - أو مركبات اهليدروفلوروكربون    / و ٢٢ - اإلنتاج العاملي ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون     

  .لك، وبأنه ال ُيفتَرض أن تؤدي آلية التنمية النظيفة إىل حدوث هذه الزياداتمما ميكن أن حيدث لوال ذ
                                                      

حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسـك، ومجهوريـة مقـدونيا                 )٤٨(
 .يا، وكرواتيااليوغوسالفية السابقة، وصرب

 .FCCC/SBSTA/2008/L.2اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٩(
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نظر يف هذه املسألة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، واتفقت             الومل تفرغ اهليئة الفرعية من        - ١٢٤
  . يف دورهتا التاسعة والعشرينفيهانظر العلى أن تواِصل 

بوصف ذلك من بون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية  ثاين أكسيد الكراحتجاز  -  باء
  أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

  املداوالت

 / حزيـران  ١٣ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني يف                - ١٢٥
 وآخر باسم اجلماعة    ،)٥٠( طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجملموعة اجلامعة      ١٩ ممثلو   وأدىل ببيانات . يونيه، على التوايل  

  .)٥١(األوروبية والدول األعضاء فيها

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية تعقدها الرئيسة                   - ١٢٦
ويف اجللسة الرابعة، قـدم     ). بنغالديش(يد حممد رياض الدين     والس) النمسا(مبساعدة السيدة غريترود فوالنسكي     

  .السيد رياض الدين تقريراً عن هذه املشاورات

على أن اهليئة الفرعية مل     . ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات اليت اقترحتها الرئيسة            - ١٢٧
  . اختتام نظرها يف هذه املسألةتتفق على اعتماد هذه االستنتاجات ومن مث مل تتمكن من

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام   -  جيم
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ الفقرتني مبوجباألراضي واحلراجة 

  )من جدول األعمال) ج(٨البند (

  املداوالت - ١

 / حزيـران  ١٣ و ٤ الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني يف         نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       - ١٢٨
  .يونيه، على التوايل

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية تعقدها الرئيسة                   - ١٢٩
ويف اجللـسة الرابعـة،     ). السودان(سن  والسيد جنم الدين احل   ) اجلماعة األوروبية (مبساعدة السيدة أنكي هريولد     

  .قّدمت السيدة هريولد تقريراً عن هذه املشاورات
                                                      

حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم االحتاد الروسي، وأوكرانيا، وآيسلندا، وسويسرا، وكندا،  )٥٠(
 .والنرويج، واليابان

 حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسـك، ومجهوريـة مقـدونيا                )٥١(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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  . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٥٢(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ١٣٠

  االستنتاجات - ٢

  ول لتقريرهـا عـن دورهتـا       اختتمت اهليئة الفرعية نظرهـا يف املعلومـات املدرجـة يف املرفـق األ               - ١٣١
  .)٥٣(السابعة والعشرين

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة إدراج الصيغ الواردة يف املرفق الرابع يف منوذج اإلبالغ املوحد اجلاري                   - ١٣٢
 ٤ و٣جدول بياين حملاسبة األنشطة مبوجب الفقرتني "، واملتعلق باجلدول املعنون ٣- م أإ/٦استحداثه وفقاً للمقرر 

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      الذي تقوم به    ، بغية تيسري اإلبالغ     " من بروتوكول كيوتو   ٣ن املادة   م
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣مبوجب الفقرتني 

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن على األمانة، لدى تنفيذ سجل املعامالت الدويل، أن تضمن، عند إجـراء                   - ١٣٣
  . مراعاة كاملة١- م أإ/١٦راجعات الالزمة لتشغيل سجل املعامالت الدويل، مراعاة املقرر امل

 االقتـصادية   - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       - تاسعاً 
  من آثار تغري املناخ للتخفيف

  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت - ١

يونيه، على  / حزيران ١٣ و ٤ا الثانية والرابعة، املعقودتني يف      نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيه         - ١٣٤
وباإلضافة . )٥٤( طرفاً، تكلّم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها١١وأدىل ببيانات ممثلو . التوايل

  .إىل ذلك، أدىل ممثل عن منظمة غري حكومية ببيان

ة على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية تعقدها الرئيسة            ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعي       - ١٣٥
  ويف اجللسة الرابعة، قدمت الرئيسة، نيابة عن السيدة فيدا، تقريـراً عـن             ). ألبانيا(مبساعدة السيدة إرمريا فيدا     

  .هذه املشاورات

  . الرئيسة واعتمدهتا املقترحة من)٥٥(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ١٣٦

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/L.11اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٢(

)٥٣( FCCC/SBSTA/2007/16. 

حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا  )٥٤(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2008/L.9وثيقة اعُتمدت بوصفها ال )٥٥(
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  االستنتاجات - ٢

فيما يتـصل     أحاطت اهليئة الفرعية علماً بآراء األطراف بشأن العمل الذي ميكن االضطالع به مستقبالً              - ١٣٧
  .)٥٦( االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ- باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

مال اليت اضطلعت هبا حىت اآلن يف إطار هذا البند من جدول األعمال، واتفقت اهليئة الفرعية على أن األع  - ١٣٨
مبا يف ذلك حلقات العمل املعقودة أثناء الدورة، قد يسَّرت تبادالً مفيداً وجمدياً للمعلومات واآلراء فيمـا بـني                   

  .األطراف واألخصائيني

  فاق شامل للتصدي لتغيُّر املنـاخ بعـد        وأقرت اهليئة الفرعية بأن األعمال واملفاوضات املتعلقة بوضع ات          - ١٣٩
  . مبوجب خطة عمل بايل تتناول مسألة التخفيف من آثار تغري املناخ٢٠١٢عام 

و اتفقت اهليئة الفرعية، وهي تالحظ الفوائد اليت ينطوي عليها العمل بشكل ُيفضي إىل تعزيز التفاعل بني   - ١٤٠
لثانية والثالثني، مراعية يف ذلك أفضل املعلومات العلمية املتاحة األطراف، على أن تنظر يف هذه املسألة يف دورهتا ا

بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص املعلومات املقدَّمة من الفريق احلكومي الدويل 
  .املعين بتغيُّر املناخ

تيسري تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات بشأن سياسات         - عاشراً 
  ري األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةوتداب

  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت - ١

يونيه، على  / حزيران ١٣ و ٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني يف               - ١٤١
  .)٥٧( األوروبية والدول األعضاء فيهاوأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، تكلّم أحدهم باسم اجلماعة. التوايل

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تصيغ الرئيسة مشروع استنتاجات وتقدمـه إىل اهليئـة        - ١٤٢
  .الفرعية يف جلستها الرابعة

  . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٥٨(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ١٤٣

                                                      

)٥٦( FCCC/SBSTA/2008/Misc.6و Add.1. 

حظي املوقف الذي عّبر عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا  )٥٧(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2008/L.3اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٨(
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  االستنتاجات - ٢

نظرت اهليئة الفرعية يف اخلطوات املقبلة اليت ستتخذ لتيسري تبادل املعلومات وتقاسم اخلـربات بـشأن                  - ١٤٤
سياسات وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، آخذة يف احلسبان العمل املتصل بذلك اجلـاري يف                 

  .اهليئات الفرعية األخرى

ئة الفرعية أن األطراف سبق أن تناولت بعض جوانب هذه املسألة يف إطار بنود أخرى من                والحظت اهلي   - ١٤٥
أن هذه املسألة هي حالياً قيد نظـر الفريـق          اً  والحظت أيض . جدول أعمال اهليئة الفرعية واهليئة الفرعية للتنفيذ      

 مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق      لألطراف املدرجة يف املرفق األول     اإلضافيةالعامل املخصص املعين بااللتزامات     
  .العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

وسلَّمت اهليئة الفرعية بوجوب تفادي االزدواجية يف العمل واختتمت النظر يف هذه املسألة يف إطار هذا                  - ١٤٦
  .البند من جدول األعمال

 ٢ من املادة ٣ املسائل املتعلقة بالفقرة - حادي عشر 
  من بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١١البند (

يونيه، على  / حزيران ١٣ و ٥نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقودتني يف               - ١٤٧
جلماعـة   والصني، وآخر باسـم ا     ٧٧    ال جمموعة    باسم وأدىل ببيانات ممثلو تسعة أطراف، تكلّم أحدهم      . التوايل

  .)٥٩(األوروبية والدول األعضاء فيها

 رئيسة اهليئة الفرعية األطراف بأن رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ قـد شـرع يف            أبلغتويف اجللسة الثالثة،      - ١٤٨
املسائل املتعلقة  " من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ        ١٠مشاورات ملعرفة ما إذا كان باإلمكان النظر يف البند          

واتفقت اهليئة الفرعية على أن . ، مع هذا البند من جدول األعمال" من بروتوكول كيوتو٣ من املادة  ١٤رة  بالفق
املعنية يف ضوء النتيجـة الـيت       مع األطراف   جتتمع   وأن اتصال مع رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ         على تبقى الرئيسة 

مت التوصل   يف أثناء املشاورات غري الرمسية،       هئيسة أن  ويف اجللسة الرابعة، أفادت الر     .)٦٠( هذا االتصال  سفر عنها سي
 للنظر يف هذا البند من جدول أعمال اهليئـة          اًهليئتان الفرعيتان فريق اتصال مشترك    اقضى بأن تنشئ    إىل اتفاق ي  

                                                      

 عنه هذا البيان بدعم أوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا حظي املوقف الذي عّبر )٥٩(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

عقد مشاورات مع األطراف املهتمة حلل املسألة      على  اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثانية،         )٦٠(
غريترود كل من السيدة وأجرى . لنظر يف املسألتني على حدة أم فيهما معاً    اإلجرائية املتمثلة يف معرفة ما إذا كان يتعني ا        

املشاروات مع األطراف املهتمة، نيابة عن رئيس اهليئـة الفرعيـة            )اجلزائر( والسيد كمال مجوعي     )النمسا(فوالنسكي  
 ).٩٦، الفقرة FCCC/SBI/2008/8نظر ا(للتنفيذ، 
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 التاسـعة   الـدورة وسيبدأ فريق االتصال املشترك عمله يف       . اهليئة الفرعية للتنفيذ  ويف بند جدول أعمال     الفرعية  
  .وأعربت الرئيسة عن تقديرها لألطراف على تأييدها هذا االقتراح. هاتني اهليئتني لكل من العشرينو

  التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة - ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  املداوالت - ١

يونيه، على  / حزيران ١٣ و ٤ يف   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني            - ١٤٩
األمـم   منتدىاملناخ وممثل عن أمني الفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر وأدىل األمني التنفيذي وممثل عن . التوايل
وباإلضافة إىل ذلك، ُوزعت بيانات مكتوبة من أمانة اتفاقية التنوع البيولـوجي  .  ببياناتبالغابات املعين املتحدة
  .األمحر واهلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل االحتادومن 

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تصيغ الرئيسة مشروع استنتاجات وتقدمـه إىل اهليئـة        - ١٥٠
ء ويف اجللسة الرابعة، قّدمت الرئيسة تقريراً شفوياً موجزاً عن حلقة العمل املعقودة أثنا. الفرعية يف جلستها الرابعة

اهليئة الفرعية بتكليف من ، واليت ُنظّمت تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخالدورة بشأن 
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٦يف دورهتا السابعة والعشرين يف 

  .هتا املقترحة من الرئيسة واعتمد)٦١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ١٥١

  االستنتاجات - ٢

أحاطت اهليئة الفرعية علماً ببيانات ممثلي الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ وأمانـة املنتـدى                   - ١٥٢
 أمانـة اتفاقيـة   اليت أتاحتهاكما أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيانات املكتوبة . احلكومي الدويل املعين بالغابات   

  .د الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحرالتنوع البيولوجي واالحتا

   مسائل أخرى- ثالث عشر 
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  .مل ُتثَر أية مسائل أخرى  - ١٥٣

   التقرير املتعلق بالدورة- رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

ـ  رعية يف مشروع التقرير     يونيه، نظرت اهليئة الف   / حزيران ١٣يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ١٥٤ دورهتا املتعلق ب
  . مبساعدة األمانةبأن تنجز التقريرويف اجللسة نفسها، أِذنت اهليئة الفرعية للمقررة . واعتمدته )٦٢(الثامنة والعشرين

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/L.6اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦١(

 .FCCC/SBSTA/2008/L.1اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٦٢(
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   اختتام الدورة-  خامس عشر

على تقييم أويل لآلثـار     يونيه، أطلعت األمانة اهليئة الفرعية      / حزيران ١٣يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ١٥٥
 ٢٠ االستنتاجات اليت اعتمدهتا مجيع اهليئات اليت اجتمعت من توها يف بون، وذلك عمالً بالفقرة علىاملالية املترتبة 

  .٩- م أ/١٦من املقرر 

ا وأشارت األمانة إىل أن تكاليف اجلزء األكرب من األنشطة اإلضافية اليت طُلب منها القيام هبا ميكن تغطيته  - ١٥٦
لـصندوق االسـتئماين    توقعها يف تقديرات امليزانية األولية ل      سبق   اليتمن املوارد املتوقعة يف امليزانية األساسية أو        

وحيتاج األمر إىل توفري ما يقرب من مليوين دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة لتغطيـة                . لألنشطة التكميلية 
وينبغي تغطية  . ألمانة االضطالع هبا لدعم برنامج عمل نريويب      تكاليف طائفة عريضة من األنشطة اليت طُلب من ا        

 طلبـت  من املوارد املتاحة، ولكن      ٢٠٠٩ وإىل حد ما يف عام       ٢٠٠٨لع هبا يف عام     طتكاليف األنشطة اليت سُيض   
وستواصـل األمانـة حتليـل      . املطلوبـة تغطية تكاليف مجيع األعمـال      للضمان موارد كافية    إضافية  مسامهات  
  .ت لتحديد مبلغ املوارد اإلضافية املطلوب على وجه الدقةاالستنتاجا

ويف اجللسة نفسها، أعربت الرئيسة عن شكرها للوفود رؤساء أفرقة االتصال وميسِّري املشاورات غـري                 - ١٥٧
  .الرمسية على مسامهاهتم
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  املرفق األول
 األنشطة املنجزة حىت تاريخ انعقـاد الـدورة الثامنـة           لنتائجعرض عام   

  ين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار برنامج        والعشر
  عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  
  النتائج  األنشطة  جمال العمل

  تقاسم املعلومات  ▪   األساليب واألدوات- ١
 / آذار ٥- ٤اجتماع خرباء،     ▪

، مكـسيكو،   ٢٠٠٨مارس  
   املكسيك

 لتأثر والتكيفل القابليةمعلومات عن طرق وأدوات تقدير التأثري و  ▪
ــراف     -  ــن األطـ ــة مـ ــات مقدمـ  معلومـ

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.12و Add.1(  
ــة     -  ــات املعني ــن املنظم ــة م ــات مقدم  معلوم

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.13(  
توليف املعلومات واآلراء بشأن الطرق واألدوات، املقدمـة          ▪

ــراف وامل ــن األطــ ــةمــ ــات املعنيــ  نظمــ
(FCCC/SBSTA/2007/8)  

  (FCCC/SBSTA/2008/3)تقرير عن اجتماع اخلرباء   ▪
البيانــات وعمليــات   - ٢

  املراقبة
  تقاسم املعلومات  ▪
ــرباء،    ▪ ــاع خ  ٧- ٦اجتم

، ٢٠٠٨مــــارس /آذار
  مكسيكو، املكسيك

العمل الذي ميكن أن يسهم يف حتسني فهم املنـاخ احلـايل              ▪
  والتارخيي وتأثرياته

علومات مقدمة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة        م  - 
والدول األعضاء فيهـا ومنظمـات أخـرى معنيـة          

(FCCC/SBSTA/2007/Misc.23)  
  (FCCC/SBSTA/2008/3)تقرير عن اجتماع اخلرباء   ▪

ــاذج   - ٣ ــع منـ وضـ
ه واشتقاق  وسيناريوهات

مناذجه على املستويات   
  األدنـى

  تقاسم املعلومات  ▪
 ٧ء الدورة،   حلقة عمل أثنا    ▪

، بون،  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
  أملانيا

ه واشتقاق  وسيناريوهاتاملناخ  مناذج  وضع  طرق اإلسهام يف      ▪
  مناذجه على املستويات األدىن

معلومـــات مـــن املنظمـــات املعنيـــة      - 
)FCCC/SBSTA/2007/Misc.24و Add.1(  

املتصلة باملناخ  املخاطر    - ٤
واألحداث املناخيـة   

  املتطرقة

  علوماتتقاسم امل  ▪
ــل،    ▪ ــة عم  ٢٠- ١٨حلق

ــران ــه  /حزي ، ٢٠٠٧يوني
  القاهرة، مصر

الربامج واألنشطة واآلراء ذات الصلة بالقـضايا املتعلقـة           ▪
   واألحداث املناخية املتطرفةباملخاطر املتصلة باملناخ

ــراف     -  ــن األطـ ــة مـ ــات مقدمـ  معلومـ
)FCCC/SBSTA/2007/Misc.4و Add.1-2(  

ــات امل    -  ــن املنظم ــة م ــات مقدم ــةمعلوم  عني
)FCCC/SBSTA/2007/Misc.5(  

  )FCCC/SBSTA/2007/7(تقرير عن حلقة العمل   ▪
 -  املعلومات االجتماعية   - ٥

  االقتصادية
  تقاسم املعلومات  ▪
 ١٢- ١٠اجتماع خـرباء،      ▪

، بورت  ٢٠٠٨مارس  /آذار
 أوف سبني، ترينيداد وتوباغو

   االقتصادية- معلومات وآراء بشأن املعلومات االجتماعية   ▪
ــراف     -  ــن األطـ ــة مـ ــات مقدمـ  معلومـ

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.21و Add.1(  
ــة     -  ــات املعني ــن املنظم ــة م ــات مقدم  معلوم

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.22(  
  )FCCC/SBSTA/2008/2(تقرير عن اجتماع اخلرباء   ▪

ــف،    - ٦ ــيط التكي ختط
 واملمارسات املتبعة بشأنه

  تقاسم املعلومات  ▪
 / أيلول ١٢- ١٠حلقة عمل،     ▪

  ، روما، إيطاليا٢٠٠٧رب سبتم

معلومات عن ُنهج واسـتراتيجيات التكيـف وممارسـاته           ▪
وتكنولوجياته على الصعيد اإلقليمـي والـوطين واحمللـي         
ــربات     ــن اخل ــذلك ع ــة، وك ــات خمتلف يف قطاع

  واالحتياجات والشواغل
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  النتائج  األنشطة  جمال العمل
ــراف     -  ــن األطـ ــة مـ ــات مقدمـ  معلومـ

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.10و Add.1(  
ــة مــ   -  ــات مقدم ــة معلوم ــات املعني  ن املنظم

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.11(  
عرض توليفي للمعلومات واآلراء املتعلقة بالتخطيط للتكيف         ▪

وممارساته املقدمة من األطراف واملنظمـات ذات الـصلة         
)FCCC/SBSTA/2007/9(  
لنتائج املستخلصة من أعمال فريق اخلـرباء       لعرض توليفي     ▪

خلرباء االستـشاري املعـين     املعين بأقل البلدان منواً وفريق ا     
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري املدرجـة          
يف املرفق األول لالتفاقية وفريـق اخلـرباء املعـين بنقـل            
التكنولوجيا، مما له صلة بتخطـيط وممارسـات التكيـف          

)FCCC/SBSTA/2007/10(  
  )FCCC/SBSTA/2007/15(تقرير عن حلقة العمل   ▪
ويب توفر معلومات عـن املمارسـات       وصلة بينية على ال     ▪

القائمة يف جمال التكيف واالستراتيجيات احمللية املـساعدة        
  )http://unfccc.int/4363(على التكيف 

لبحوث اجلارية واملزمع إجراؤهـا يف جمـال        لعرض توليفي     ▪  تقاسم املعلومات  ▪  البحوث  - ٧
التكيف، فضالً عن احتياجات البحث يف جمـال التكيـف          

)FCCC/SBSTA/2007/12(  
  تقاسم املعلومات  ▪  تكنولوجيات التكيف  - ٨

ــرباء،   ▪ ــاع خـ  ٥اجتمـ
ــسان ــل /ني ، ٢٠٠٨أبري

  بانكوك، تايلند

  معلومات عن تكنولوجيات التكيف  ▪
معلومات مقدمة من األطراف واملنظمات ذات الـصلة          - 

 كجزء من املعلومات املتعلقة بتخطيط وممارسات التكيف
وجيات التكيف احملددة يف املعلومات     تقرير توليفي عن تكنول     ▪

الــواردة مــن األطــراف واملنظمــات املعنيــة     
)FCCC/SBSTA/2007/6(  
  )FCCC/SBSTA/2008/4(تقرير عن حلقة العمل   ▪

  معلومات عن التنويع االقتصادي  ▪  تقاسم املعلومات  ▪  التنويع االقتصادي  - ٩
ــراف     -  ــن األطـ ــة مـ ــات مقدمـ  معلومـ

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.15 وAdd.1(  
ــصلة  -  ــن املنظمــات ذات ال ــة م ــات مقدم  معلوم

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.16(  
تقرير توليفي عن معلومات بشأن التنويع االقتصادي قدمتها          ▪

  )FCCC/SBSTA/2007/14(األطراف واملنظمات املختصة 
تبادل اآلراء بـشأن إنـشاء        ▪  

  فريق خرباء ُيعىن بالتكيف 
 إىل إنشاء فريق خرباء، ودوره يف       آراء بشأن احلاجة احملتملة     ▪

  تنفيذ وزيادة تطوير برنامج عمل نريويب
ــراف     -  ــن األطـ ــة مـ ــات مقدمـ  معلومـ

)FCCC/SBSTA/2007/Misc.25و Corr.1(  
تبادل اآلراء بشأن أنـشطة       ▪  

  إضافية 
آراء بشأن االضطالع بأنشطة إضـافية يف إطـار برنـامج             ▪

  عمل نريويب
ــراف     -  ــن األطـ ــة مـ ــات مقدمـ  معلومـ

)FCCC/SBSTA/2008/Misc.3و Add.1-2(  
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  املرفق الثاين

  عرض عام لألنشطة اليت سُيضطلع هبا وللنواتج املتوقعة من املرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب
  املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  السنة
 ٣٣حبلول الدورة /قبل ٣٢حبلول الدورة /قبل  ٣١حبلول الدورة /قبل ٣٠حبلول الدورة /قبل  ٢٩لدورة حبلول ا/قبل دورة اهليئة الفرعية

 النواتج األنشطة النواتج األنشطة النواتج األنشطة النواتج األنشطة  النواتج  األنشطة  جماالت التركيز
مشاركة املنظمات  

 )أ(النتائجونشر 
ــني  -  ــوار ب ح

ــات  جهــ
التنــــسيق 

  واألطراف

حوار بـني     -       
جهــــات 
ــسيق  التنـ

 واألطراف

ــني  -      ــوار ب ح
جهات التنسيق  

 واألطراف

ــاليب  األســـ
  واألدوات

خالصــــة             
االتفاقية سهلة  

  االستعمال

  

البيانات وعمليات  
  املراقبة

               

املنـاخ  وضع مناذج   
ــيناريوهات  هوســ

واشتقاق مناذجه على   
  املستويات األدىن

تقريـر عـن     -   
حلقة العمل  
املعقودة أثناء  

 )ب(الدورة

        

حلقة عمل    - 
تقنية بشأن  
ــز دور  تعزي
ــز  املراكـ

والشبكات 
  اإلقليمية

 

  

تقرير عـن     -
  حلقة العمل

املتـصلة  املخاطر  
 باملناخ واألحداث 

  املتطرفة املناخية

                   ورقة تقنية-   

ــات  املعلومـــ
ــة   - االجتماعيـ

  االقتصادية

ــدمي   -        تقــ
معلومـــات 

ــول   ١٨حبل
سبتمرب /أيلول
٢٠٠٩  

وثيقــــة   - 
  متفرقات

  ورقة تقنية  - 

حلقة عمل    - 
تقنية بشأن  
تكـــاليف 
ــد  وفوائـ
خيـــارات 

  التكيف

تقرير عـن     -   تقرير توليفي- 
 حلقة العمل
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 )تابع( اجلدول
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨  السنة

 ٣٣حبلول الدورة /قبل ٣٢حبلول الدورة /قبل  ٣١حبلول الدورة /قبل ٣٠ة حبلول الدور/قبل  ٢٩حبلول الدورة /قبل دورة اهليئة الفرعية
 النواتج األنشطة النواتج األنشطة النواتج األنشطة النواتج األنشطة  النواتج  األنشطة  جماالت التركيز

ختطــيط التكيــف 
واملمارسات املتبعة  

  بشأنه

ــدمي   -    ورقة تقنية-    تقــ
ــات  معلوم

 ٢٠حبلــول 
مارس /آذار

٢٠٠٩  
حلقة عمل    - 

تقنية بشأن  
إدماج هنج  
 إدارة املخاطر

ــة   -  وثيقــ
  متفرقات

ــز   -  تعزيــ
ــلة  الوصـ
البينية على  
ــشبكة  الـ
ــشأن  بــ
ــات  ممارس

  التكيف

حلقة عمـل     - 
تقنية بـشأن   

ُهجإدماج    الُن
ــدمي   -  تقــ

 معلومـــات
ــول   ١٨حبل

 سبتمرب/أيلول
٢٠٠٩  

 تقريــــر  - 
  توليفي

وثيقــــة   - 
  متفرقات

تقرير عـن     - 
 حلقة العمل

 عن  تقرير  -   
ــة  حلقـ

  العمل
ــر   -  تقريـ

  توليفي

    

حوار بشأن    -       البحوث
  البحوث

حوار بشأن    -       
  البحوث

      

                     تكنولوجيا التكيف
ــدمي   -      التنويع االقتصادي تقــ

ــات  معلوم
 ٢٠حبلــول 

مارس /آذار
٢٠٠٩  

حلقة عمل    - 
 بشأن  تقنية

زيادة املرونة  
 االقتصادية

ــة   -  وثيقــ
  قاتمتفر

  

تقرير عـن     -   
 العملحلقة 

        

  تقرير مرحلي  -     )أ(مسائل عامة
تقرير موجز    - 

 املرحلـة   عن
  )ب(األوىل

ــن   -  ــر ع تقري
 الـــدروس

املستخلصة من  
عملية إشراك  

  )ج(اخلرباء

تقريــــر   -     تقرير مرحلي-   
  مرحلي

ــر   -    تقريـ
  مرحلي

اجتماع غـري     - 
رمسي ملمثلـي   

  األطراف

تقرير موجز    -
رحلة عن امل  
  الثانية

تقرير عـن     -
ــاع  االجتم
 غري الرمسي

  
  . للهيئة الفرعية٢٧صدر تكليف به يف الدورة ) ج(                 . للهيئة الفرعية٢٥صدر تكليف به يف الدورة ) ب(                 .جماالت عمل شاملة لعدة قطاعات) أ(
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   الثالثاملرفق

  املسائل املنهجية الرئيسية
، يف سياق تنفيذ برنامج عملها بشأن املسائل املنهجية       العلمية والتكنولوجية  الفرعية للمشورة     اهليئة قامت

 مجلـة  ضمناملسائل التالية، بتحديد ، واستناداً إىل آراء األطراف،    ١٣- م أ /٢ من املقرر    ٧املشار إليها يف الفقرة     
  :النظر فيهاكيما تواصل ، مسائل

  والرصدالتقدير  - ١

 ورصد تغريات الغطاء احلرجي وخمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة املقترنة بتقديرقة املسائل املتعل
 اإلدارة املستدامة للغابات، وخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات،           اإلضافية الناجتة عن  بذلك، والتغريات   

  :ا يليمبذلك صلة  الغابات، وتدهوروخفض االنبعاثات الناجتة عن 

 مستندة إىل النتائج وقابلة لإلثبات وشفافة وميكـن         وضع تقديرات تيسري  ل الوطنية    الرصد ظمن  )أ(
 التحقق منها؛

 قوائم جرد الغابات، والُنُهج األرضية والـُنُهج         ذلك مبا يف  ومتسقة،   راسخة ملنهجياتخيارات    )ب(
 املعتمدة على االستشعار عن بعد، حسب االقتضاء؛

ات اليت جيري حبثها، مبا فيها تلك الواردة ضمن إرشادات الفريق احلكومي  تطبيق املنهجيإمكانية  )ج(
 تقييم خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة الغابـات؛          علىالدويل املعين بتغري املناخ املتعلقة باملمارسات اجليدة،        

  .ستدامة لألحراج اإلدارة املاإلضافية الناجتة عن الغابات، والتغريات وروخفض االنبعاثات الناجتة عن تده

 ستويات املرجعية لالنبعاثاتامل  - ٢

 حتديد املستويات املرجعية لالنبعاثات، استناداً إىل البيانات التارخيية، مع مراعـاة أمـور منـها                وسائل
، وغري ذلك من الظروف  وموثوقيتهااالجتاهات، وتواريخ البداية، وطول الفترة املرجعية، وتوافر البيانات التارخيية   

 .طنية احملددةالو

 انتقال االنبعاثات  - ٣

  . انتقال االنبعاثاتمعاجلة حتديد ووسائل

 الُنُهج الوطنية ودون الوطنية  - ٤

، واإلبـالغ، وانتقـال     والتقديراتاملستويات املرجعية،   يف ذلك   ج الوطنية، مبا    ُهانعكاسات النُ   )أ(
 ف الوطنية؛، مع مراعاة الظرواالقتضاءسب حباالنبعاثات على الصعيد الوطين 
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، واإلبالغ، وانتقال   والتقديراتك املستويات املرجعية    لانعكاسات النهج دون الوطنية، مبا يف ذ        )ب(
 االنبعاثات على الصعيد دون الوطين، مع مراعاة الظروف الوطنية؛

 .كيفية استخدام الُنُهج دون الوطنية لتطوير الُنُهج الوطنية  )ج(

 بناء القدرات  - ٥

 يف هذا املرفق، مبا يـشمل، يف مجلـة أمـور،            الواردةبناء القدرات لتنفيذ املنهجيات     حتديد احتياجات   
  التكنولوجيا، ومجع البيانات، والترتيبات املؤسسية ونظم الرصد الوطنية؛ هبدف تيسري الدعم الـتقين والتعـاون               

  .عند االقتضاء

 فعالية اإلجراءات  - ٦

، ومعـايري تقيـيم     ١٣- م أ /٢ من املقـرر     ٥ و ٣ و ٢ و ١فعالية اإلجراءات املتعلقة بالفقرات       )أ(
 اإلزالة، واجلهـود    عملياتأو حتسني   /اإلجراءات، مبا يف ذلك اجلهود اجلارية، وما حتقق من خفض لالنبعاثات و           

 اإلضافية الالزمة، وتعبئة املوارد؛

 . البيان العمليالدروس املستخلصة من أنشطة   )ب(

 الشاملة لعدة جوانباملسائل   - ٧

 ؛الدوام التصدي ملسألة عدم سائلو  )أ(

 ؛اإليكولوجيةختلف النظم مل تقييم خمزونات الكربون يف املقارنة والشفافية إمكانية  )ب(

  املنهجية؛الطرقاآلثار املالية لتنفيذ   )ج(

 ؛ املنهجيةالطرقاملتطلبات املؤسسية لتنفيذ   )د(

  احمللية؛ واجملتمعاتني األصليالسكان املنهجية على الطرقآثار   ) ه(

 ؛ يف تعزيز الفوائد املشتركةآثار مراعاة مقاصد وأهداف االتفاقيات واالتفاقات الدولية ذات الصلة  )و(

ـ  اإلزالـة و   عمليات خفض االنبعاثات وحتسني     تقديراتآثار أساليب التحقق من       )ز(   يف تغريات  ال
 ؛الغطاء احلرجي

على تقييم خفض االنبعاثات     املتصلة بالغابات  واألنشطة   اتلغاباخلاصة با تعاريف  ال خمتلفآثار    )ح(  
 الغطاء احلرجي؛يف تغريات ال اإلزالة وعملياتوحتسني 

 هبدف ضمان عدم املغاالة يف تقدير اخنفـاض         التقديرات يف   ني جوانب عدم اليق   وسائل معاجلة   )ط(
يق احلكومي الدويل املعين    الواردة ضمن إرشادات الفر    يف ذلك الوسائل   اإلزالة، مبا    عمليات حتسناالنبعاثات أو   

  .بتغري املناخ
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  املرفق الرابع

  ٤ و٣املشمولة بالفقرتني  لألنشطة يةحساب الكميات احملاسب
   من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

   ٣ من املـادة     ٤ و ٣الفقرتني  املشمولة ب  لكل نشاط من األنشطة      ة حساب الكمية احملاَسب   ١يبيِّن اجلدول   
  لرموز والصيغ املستخَدمة يف شرح ل الصفحات التالية ويرد يف. نسبة لفترة االلتزام األوىلمن بروتوكول كيوتو، بال

  .هذا اجلدول
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  ٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني ب املشمولة لألنشطة ةحساب الكميات احملاَسب - ١اجلدول      

(1) All values are reported in table 5(KP) of the CRF for the relevant inventory year as reported in the current submission and are automatically entered in this table. 
(2) In accordance with paragraph 4 of the annex to decision 16/CMP.1, debits resulting from harvesting during the first commitment period following Afforestation and Reforestation since 1990 

shall not be greater than credits accounted for on that unit of land. 
(3) In accordance with paragraph 10 of the annex to decision 16/CMP.1, for the first commitment period, a Party included in Annex I that incurs a net source of emissions under the provisions of 

Article 3.3 may account for anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks in areas under Forest Management under Article 3.4, up to a level that is equal to the net 
source of emissions under the provisions of Article 3.3, but not greater than 9.0 megatonnes of carbon times five, if the total anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals 
by sinks in the managed forest since 1990 is equal to, or larger than, the net source of emissions incurred under Article 3.3. 

(4) In accordance with paragraph 11 of the annex to decision 16/CMP.1, for the first commitment period only, additions to and subtractions from the assigned amount of a Party resulting from 
Forest Management under Article 3.4, after the application of paragraph 10 of the annex to decision 16/CMP.1 and resulting from Forest Management project activities undertaken under 
Article 6, shall not exceed the value inscribed in the appendix of the annex to decision 16/CMP.1, times five. 

(5) Net emissions and removals in the Party’s base year, as established by decision 9/CP.2. 
(6) Cumulative net emissions and removals for all years of the commitment period reported in the current submission. 
(7) The values in the cells "3.3 offset" and "FM cap" are absolute values. 
(8) The accounting quantity is the total quantity of units to be added to or subtracted from a Party's assigned amount for a particular activity in accordance with the provisions of Article 7.4 of the 

Kyoto Protocol. 

Country
                          Commitment period accounting Inventory Year
                          Annual accounting Submission

n

2008 2009 2010 2011 2012 Total(6) 

A. Article 3.3 activities 
A.1. Afforestation and Reforestation AQART

A.1.1.  Units of land not harvested since the 

beginning of the commitment period (2)
ARnh

t ARnh
t ARnh

t ARnh
t ARnh

t ARnh
T AQARnh

T

A.1.2. Units of land harvested since the beginning 

of the commitment period (2) 
AQARh

T

[specify identification code] ARh1
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

A.2. Deforestation Dt Dt Dt Dt Dt DT AQDT

B. Article 3.4 activities
B.1. Forest Management (if elected) FMt FMt FMt FMt FMt FMT AQFM

3.3 offset (3)
OFFARD AQOFF

FM cap (4)
CAP AQCAP

B.2. Cropland Management (if elected) CMBY CMt CMt CMt CMt CMt CMT CMnet AQCMT

B.3. Grazing Land Management (if elected) GLMBY GLMt GLMt GLMt GLMt GLMt GLMT GLMnet AQGLMT

B.4. Revegetation (if elected) RVBY RVt RVt RVt RVt RVt RVT RVnet AQRVT

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK 
ACTIVITIES

Net emissions/removals (1) Accounting 

Parameters(7)

Accounting 

Quantity(8)

(Gg CO2 equivalent)

Number of the reported year in the commitment period:

INFORMATION TABLE ON ACCOUNTING FOR ACTIVITIES UNDER ARTICLE 3, PARAGRAPHS 3 AND 4, OF THE KYOTO PROTOCOL

BY(5)

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة٤ و٣جدول معلومات عن احملاسبة املتعلقة باألنشطة املشمولة بالفقرتني
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  ١مفتاح الرموز املستعملة يف اجلدول 

ARnh
t=      للسنة   ١- ١-  بالنسبة للفئة ألف   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات t   ،من  باجليغاغرام  من فترة االلتزام 

  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

ARhx
t=    بالنسبة لوحدة أرض معينة  وعمليات اإلزالةصايف االنبعاثات(x)للسنة ٢- ١-  من الفئة ألف t من فترة 

  فئ ثاين أكسيد الكربونمن مكاباجليغاغرام االلتزام، 

Dt=      للسنة   ٢- بالنسبة للفئة ألف   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات t     ،مـن   باجليغـاغرام  من فترة االلتزام 
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

CAP=          من مكافئ ثاين أكـسيد      اجليغاغرام، حمَولة إىل    ١- م أإ /١٦ املقررالقيمة املُسَندة إىل الطرف يف مرفق 
  ٥مضروبة يف  و.الكربون

FMt=    للسنة ١- بالنسبة للفئة باء وعمليات اإلزالةصايف االنبعاثات t ،من مكافئ باجليغاغرام من فترة االلتزام 
  ثاين أكسيد الكربون

CMBY=     من مكافئ باجليغاغرام   لسنة األساس للطرف،     ٢- بالنسبة للفئة باء   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات  
  ثاين أكسيد الكربون

CMt=    للسنة ٢- بالنسبة للفئة باء وعمليات اإلزالةصايف االنبعاثات t ،من مكافئ باجليغاغرام  من فترة االلتزام
  ثاين أكسيد الكربون

GLMBY=     من مكافئ  باجليغاغرام   لسنة األساس للطرف،     ٣- بالنسبة للفئة باء   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات
  ثاين أكسيد الكربون

GLMt=   للسنة ٣- بالنسبة للفئة باء وعمليات اإلزالةنبعاثات صايف اال t ،من مكافئ باجليغاغرام  من فترة االلتزام
  ثاين أكسيد الكربون

RVBY=      من مكافئ  باجليغاغرام   لسنة األساس للطرف،     ٤- بالنسبة للفئة باء   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات
  ثاين أكسيد الكربون

RVt=    للسنة ٤- بالنسبة للفئة باء ت اإلزالةوعملياصايف االنبعاثات t ،من مكافئ باجليغاغرام  من فترة االلتزام
  ثاين أكسيد الكربون

  التحريج وإعادة التحريج

  ARnh
t=     للـسنة    ١- ١- بالنسبة للفئة ألف   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات t       ،مـن فتـرة االلتـزام 

  من مكافئ ثاين أكسيد الكربونباجليغاغرام 
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  ARnh
T = ∑

=

N

t 2008

(ARnh
t)  

   من فترة االلتزاممشلها اإلبالغ سنة أحدث هي Nحيث   

  AQARnh
T = ARnh

T 

  ARhx
t=      للسنة   ٢- ١-  من الفئة ألف    معينة بالنسبة لوحدة أرض   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات t من 

  من مكافئ ثاين أكسيد الكربونباجليغاغرام فترة االلتزام، 

    ARhx
T = ∑

=

N

t 2008

(ARhx
t)ينة  لوحدة أرض مع(x)  

   من فترة االلتزاممشلها اإلبالغ سنة أحدث هي Nحيث   

  AQARhx
T:  If ARhx

T ≥ 0, then AQARhx
T = 0, else AQARhx

T = ARhx
T  

    AQARhx
T = ∑

=

U

x 1

, AQARh
T     

  مت احلصاد فيها هي آخر وحدة أرض Uحيث   

  AQART = AQARnh
T + AQARh

T  

  الغاباتإزالة 

  Dt=      للسنة   ٢- بالنسبة للفئة ألف   اإلزالةوعمليات  صايف االنبعاثات t  ،من باجليغاغرام  من فترة االلتزام
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  DT = ∑
=

N

t 2008

( Dt) حيث ،N من فترة االلتزاممشلها اإلبالغ سنة أحدث هي   

  AQDT = DT  

  إدارة الغابات

  CAP=      من مكـافئ ثـاين     ام  اجليغاغر حمولة إىل    ١- م أإ /١٦ املقرر يف مرفق    فالقيمة املسندة إىل الطر
  ٥ ومضروبة يف أكسيد الكربون

  AQART = للتحريج وإعادة التحريجةإمجايل الكمية احملاسب   

  AQDT  =إلزالة الغاباتةإمجايل الكمية احملاسب   
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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- بالنسبة للفئة باء   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات t     ،من باجليغاغرام  من فترة االلتزام
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

FMT = ∑
=

N

t 2008

(FMt) حيث ،N من فترة االلتزاممشلها اإلبالغ سنة أحدث هي   

AQOFF:  

درها وعمليـات إزالتـها   احبسب مـص املنشأ ئة البشرية إذا كان جمموع انبعاثات غازات الدفي      
 املـصدر الـصايف     يفـوق  أو   يعادل )١(١٩٩٠حراج املدارة منذ عام     ألبواسطة املصارف يف ا   

  ،)٢(٣ من املادة ٣لالنبعاثات اليت مت تكبدها مبوجب الفقرة 
 if (OFFARD = 0 or FMT ≥ 0), then AQOFF = 0; 
      else if │FMT│< OFFARD then AQOFF = FMT; 
         else AQOFF = – OFFARD 

 else AQOFF = 0 
AQCAP: 

If │FMT – AQOFF │≤ CAP, then AQCAP = FMT – AQOFF, 
else if FMT – AQOFF < 0, then AQCAP = –CAP; else AQCAP = CAP 

AQFM = AQCAP + AQOFF 

  املزروعةإدارة األراضي 

  CMBY =    من باجليغاغرام   للسنة األساس للطرف،     ٢- بالنسبة للفئة باء   ت اإلزالة وعملياصايف االنبعاثات
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  CMt=      للسنة   ٢- بالنسبة للفئة باء   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات t     من باجليغاغرام   من فترة االلتزام
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

                                                      

 ال يكون هذا املعيار صحيحاً إال عنـد  ١- م أإ/١٦ من مرفق املقرر ١٠دون اإلخالل بأحكام الفقرة     )١(
 استخدام القيمة املطلقة جملموع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف

 .ى الطرف أن يدرج يف تقرير اجلرد الوطين معلومات عن مدى الوفاء هبذا الشرطيتعني عل )٢(
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  CMT = ∑
=

N

t 2008

 (CMt) حيث N من فترة االلتزامالغمشلها اإلب سنة أحدث هي   

  CPN =  منذ بداية فترة االلتزاماليت مشلها اإلبالغسنوات العدد ،  
  CPN = N – 2007 حيث ،N من فترة االلتزام مشلها اإلبالغ سنة أحدث هي  

  CMnet = CMBY * CPN 

  AQCMT = CMT – CMnet 

  إدارة املراعي

  GLMBY=   من باجليغاغرام لسنة األساس للطرف،  ٣- فئة باءبالنسبة لل وعمليات اإلزالةصايف االنبعاثات
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  GLMt=     للسنة ٣- بالنسبة للفئة باء وعمليات اإلزالةصايف االنبعاثات t من باجليغاغرام  من فترة االلتزام
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  CLMT = ∑
=

N

t 2008

 (GLMt) حيث ،N زاممن فترة االلت مشلها اإلبالغ سنة أحدث هي  

  CPN =  منذ بداية فترة االلتزاماليت مشلها اإلبالغسنوات العدد ،  
  CPN = N – 2007 حيث ،N من فترة االلتزام مشلها اإلبالغ سنة أحدث هي  

GLMnet = GLMBY * CPN 

AQGLMT = GLMT – GLMnet  

  بايتنالغطاء الإعادة 
  RVBY=     من باجليغاغرام  لسنة األساس للطرف،     ٤- بالنسبة للفئة باء   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات

  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  RVt=      للسنة   ٤- بالنسبة للفئة باء   وعمليات اإلزالة صايف االنبعاثات t     من باجليغاغرام   من فترة االلتزام
  مكافئ ثاين أكسيد الكربون

  )(RVT ∑
=

N

t 2008

= RVt حيث ،N من فترة االلتزام مشلها اإلبالغ سنة أحدث هي  

  CPN=  منذ بداية فترة االلتزاماليت مشلها اإلبالغسنوات ال عدد ،  
  CPN = N – 2007 حيث ،N من فترة االلتزام مشلها اإلبالغ سنة أحدث هي  

RVnet = RVBY * CPN 

AQRVT = RVT – RVnet 
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  املرفق اخلامس

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  منة والعشرينيف دورهتا الثا

  الوثائق املعدة للدورة
FCCC/SBSTA/2008/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/SBSTA/2008/2         االقتصادية - تقرير عن اجتماع اخلرباء اخلاص باملعلومات االجتماعية  .

 مذكرة أعدهتا األمانة

FCCC/SBSTA/2008/3    رباء املتعلـق باألسـاليب واألدوات والبيانـات        تقرير عن اجتماع اخل
 مذكرة من إعداد األمانة. والرصدات

FCCC/SBSTA/2008/4           تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك املتعلق بتكنولوجيات التكيف مع تغري
  مذكرة مقدمة من األمانة. املناخ

FCCC/SBSTA/2008/5        ج األنشطة املنجزة يف    تقرير عن اجتماع املمثلني من األطراف بشأن نتائ
إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه            

 مذكرة أعدهتا األمانة. والتكيف معه

FCCC/SBSTA/2008/INF.1 Synthesis of views on issues relevant to the consideration of carbon 

dioxide capture and storage in geological formations as clean 

development mechanism project activities. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2008/INF.2 Proposed terms of reference for a report on performance indicators 

and for a report on future financing options for enhancing technology 

transfer. Note by the Chair of the Expert Group on Technology 

Transfer 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.1 Results of the work on scientific and methodological aspects of the 

proposal by Brazil. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.2 Views on the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change. Submissions from Parties 
FCCC/SBSTA/2008/Misc.3  

and Add.1 and 2 

Views on further activities under the Nairobi work programme on 

impacts, vulnerability and adaptation to climate change.  Submissions 

from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.4  

and Add.1–3 

Views on outstanding methodological issues related to policy 

approaches and positive incentives to reduce emissions from 

deforestation and forest degradation in developing countries.  

Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.5 Views on the results of the work on scientific and methodological 

aspects of the proposal by Brazil.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.6  

and Add.1 

Possible future work on scientific, technical and socio-economic 

aspects of mitigation of climate change. Submissions from Parties 
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FCCC/SBSTA/2008/Misc.7 Need for further events to facilitate the exchange of information and 

the sharing of experiences on policies and measures of Annex I 

Parties. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.8  

and Add.1 

Information provided by regional and international climate change 

research programmes and organizations on developments in research 

activities relevant to the needs of the Convention. Submissions from 

regional and international climate change research programmes and 

organizations 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.9 Information provided by the International Maritime Organization. 

Submission from an intergovernmental organization 

FCCC/SBSTA/2008/L.1           رة العلميـة والتكنولوجيـة     مشروع تقريـر اهليئـة الفرعيـة للمـشو
 عن دورهتا الثامنة والعشرين

FCCC/SBSTA/2008/L.2      ــات ــدة ملَركّب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث
 سعياً إىل احلصول علـى      (HCFC-22) ٢٢ - اهليدروكلوروفلوروكربون  

ــات   ــدمري مركّب ــل ت ــٍد مقاب ــات معَتم وحــدات خفــض انبعاث
مشروع اسـتنتاجات مقتـرح      .(HFC-23) ٢٣ - اهليدروفلوروكربون  

  من الرئيسة
FCCC/SBSTA/2008/L.3          تيسري تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات بشأن سياسات وتدابري األطراف

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
FCCC/SBSTA/2008/L.4 مقترح من الرئيسةمشروع استنتاجات . تطوير التكنولوجيات ونقلها  
FCCC/SBSTA/2008/L.5 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. البحوث واملراقبة املنهجية  
FCCC/SBSTA/2008/L.6      مشروع استنتاجات مقتـرح    . التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة

  من الرئيسة
FCCC/SBSTA/2008/L.7     مشروع استنتاجات مقتـرح  . اجلوانب العلمية واملنهجية ملقترح الربازيل

  من الرئيسة
FCCC/SBSTA/2008/L.8 االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري .

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة
FCCC/SBSTA/2008/L.9      االقتصادية للتخفيف من آثـار      - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. اختغيُّر املن
FCCC/SBSTA/2008/L.11          إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري

 مـن   ٣ من املـادة     ٤ و ٣ الفقرتني   مبوجباستخدام األراضي واحلراجة    
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. بروتوكول كيوتو

FCCC/SBSTA/2008/L.12         ُنُهج حلفز  : خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. العمل

FCCC/SBSTA/2008/L.13/Rev.1  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف
 مشروع استنتاجات منقح مقترح من الرئيسة. معه
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FCCC/SB/2008/INF.1 Work programme of the Expert Group on Technology Transfer for 

2008–2009. Note by the Chair of the Expert Group on Technology 

Transfer 

  الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

FCCC/SBSTA/2007/16      لوجية عـن أعمـال     تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتكنو
 ١١ إىل   ٣دورهتا السابعـة والعشرين، املعقودة يف بايل، يف الفترة من          

  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

FCCC/SBSTA/2007/Misc.17 Views on possible approaches to address the implications of 

crediting new hydrochlorofluorocarbon-22 facilities. Submissions 

from Parties and intergovernmental organizations 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.18 

and Add.1 and 2 

Consideration of carbon dioxide capture and storage as clean 

development mechanism project activities. Submissions from Parties 

FCCC/CP/2007/6  دورته الثالثة عشرة، املعقودة يف بايل يف الفترة تقرير مؤمتر األطراف عن
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٣من 

FCCC/SBSTA/2006/5  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الرابعة
  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2004/INF.10 Options for approaches to sharing experience and exchanging 

information on “good practices” in policies and measures. Note by 

the secretariat 

  ـ ـ ـ ـ ـ


