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  .البحوث واملراقبة املنهجية  - ٦

  :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - ٧

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

  واجهة استخدام بيانات غازات الدفيئة؛  )ب(  
  . ل البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنق  )ج(  

  :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  - ٨

   ٢٢ - اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون   )أ(  
)HCFC-22 ( سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات

  ؛)HFC-23 (٢٣ - اهليدروفلوروكربون 
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية   )ب(  

  .التنمية النظيفة

  .التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - ٩

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   - ١٠

  .مسائل أخرى  - ١١

  .ملتعلق بالدورةالتقرير ا  - ١٢

   شروح جدول األعمال املؤقت–ثانياً 
   افتتاح الدورة- ١

اهليئة (من املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   - ١
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١يوم االثنني ) الفرعية

   املسائل التنظيمية- ٢

   األعمالإقرار جدول  )أ(  

  .سيقدم جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره  - ٢

FCCC/SBSTA/2008/7   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
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  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

مرب ديس/ كانون األول١ ستعقد الدورة التاسعة والعشرون للهيئة الفرعية يف الفترة من يوم االثنني :اخللفية  - ٣
وسوف يعلن اجلدول الزمين التفصيلي للدورة يف املوقـع         . )١(٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠إىل يوم األربعاء    

  .الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

بأن تنتهي اجللسات يف األحوال العادية       )٢(وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين          - ٤
. عة السادسة مساء على أن تستمر، يف الظروف االستثنائية، حىت الساعة التاسعة مساء كحـد أقـصى                يف السا 

وستمنح األولوية للقضايا اليت تتطلب     . وستنظم هذه الدورة مع مراعاة هذا القيد املتعلق بالوقت املتاح للجلسات          
لدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف أو الـدورة        قراراً أو إجراًء يف الدورة التاسعة والعشريني للهيئة الفرعية، أو ا          

أما البنود غري املدرجـة يف هـذه        . الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         
  .الدورة فستحال إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثني

ة، فإن الوقت املتـاح ألفرقـة االتـصال         ونظراً ألن ست هيئات ستعقد اجتماعاهتا يف أثناء فترة الدور           - ٥
ولتحقيق استفادة قصوى من الوقت املتاح للجلسات ميكـن أن          . واملشاورات غري الرمسية سيكون حمدوداً للغاية     

يقترح رئيسا اهليئتني الفرعيتني، حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً، أن يسهل الرؤساء املشاركون ألفرقة التفـاوض            
رح مشاريع االستنتاجات األولية يف االجتماع األول ألفرقة التفـاوض، اسـتناداً إىل اآلراء         التوصل إىل اتفاق بط   

ووفقاً . أو استنتاجات سابقة  /والبيانات ذات الصلة اليت أدىل هبا يف اجللسات العامة، ومع مراعاة أية مفاوضات و             
، يرجى مـن ممثلـي األطـراف        )٣(والعشرينلالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة          

ويرجى من املمثلني الراغبني يف تقدمي بيانات خطيـة         . واملنظمات الدولية اختصار بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان      
  .إحضار نسخ منها لتوزيعها

  . ستدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة:اإلجراء  - ٦

رجوع إىل العرض العام للدورة املتاح باملوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري واألطراف مدعوة إىل ال  - ٧
املناخ وإىل االطالع على الربنامج اليومي الذي ينشر يف أثناء الدورة للحصول على جدول زمين مفصل وحمدث                  

  . ألعمال اهليئة الفرعية

FCCC/SBSTA/2008/7   دمة من األمني التنفيذيمذكرة مق. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  
                                                      

لعقـد  ، املرفق األول، لالطالع على عرض عام للجدول الـزمين املقتـرح             FCCC/CP/2008/1انظر   )١(
 .أثناء فترة الدورة يف اجللسات 

)٢( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 

)٣( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  

تخب اهليئة الفرعية نائب    ستناملعمول به حالياً،     )٤( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧ وفقاً للمادة    :اخللفية  - ٨
ي وبناء على طلب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة، بدأت املشاروات مع منـسق              . رئيسها ومقررها 

اجملموعات اإلقليمية يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية، إىل جانب املشاورات املتعلقة بانتخاب أعـضاء               
. وستجرى مشاورات أخرى يف أثناء الدورة إذا دعت الـضرورة         . اهليئات األخرى لالتفاقية وبروتوكول كيوتو    

مام فعال لتسمية نساء للمناصب االنتخابيـة يف أي          وإىل إيالء اهت   ٧- م أ /٣٦واألطراف مدعوة إىل تذكر املقرر      
وسيبقى أعضاء مكتب اهليئة الفرعية احلـاليون يف        . هيئة منشأة مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هبا        

  . مناصبهم إىل حني انتخاب خلفائهم

  ة ممكنة بعد االنتـهاء      ستدعى اهليئة الفرعية إىل انتخاب نائب رئيسها ومقررها يف أقرب فرص           :اإلجراء  - ٩
  .من املشاورات

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء يف املكتب  )د(  

 من بروتوكول كيوتو، عند ممارسة اهليئة الفرعية ملهامها فيما يتعلق  ١٥ من املادة    ٣ وفقاً للفقرة    :اخللفية  - ١٠
 ميثل دولة طرفاً يف االتفاقيـة     باملسائل املتصلة بربوتوكول كيوتو، يستعاض عن أي عضو من أعضاء مكتب اهليئة           

وسـتجرى  . ولكن ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكـول مـن بينـها       
  .مشاورات إضافية مع منسقي اجملموعات اإلقليمية، إذا لزم األمر

املكتب للحلول حمل نائب  ستدعى اهليئة الفرعية، إذا لزم األمر، إىل انتخاب عضو أو عضوين يف :اإلجراء  - ١١
  .دولة طرفاً يف االتفاقية ولكن ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو متثيله أو متثيلهما أو املقرر يف حال/الرئيس و

  عهوالتكيف م برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات املناخ والقابلية للتأثر به - ٣

مج عمل نـريويب املتعلـق      ا والعشرين، على تنفيذ برن     وافقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة      :اخللفية  - ١٢
 مـن  ٧١ إىل ١٣بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه عن طريق األنشطة الواردة يف الفقرة مـن    

دورهتا الثامنة حبلول ومجيع األنشطة املكلف هبا الواردة يف تلك الوثيقة نفذت . FCCC/SBSTA/2006/11الوثيقة 
 تقرير موجز جامع لنتائج تنفيذ برنامج عمل نـريويب يف           FCCC/SBSTA/2008/12ويرد يف الوثيقة     .شرينوالع

على أيضاً ويف الدورة نفسها، وافقت اهليئة الفرعية      . للهيئة الفرعية  الثامنة والعشرين    الدورةبانعقاد  الفترة املنتهية   
طة إضافية، وكذلك يف التوقيت املالئم والطرائق املالئمـة         أنشحتديد  ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، يف       )٥(أن تنظر 

 ١٠وترد يف الفقرات من . ١١- م أ/٢من املقرر ) د(٦هلذه األنشطة، إلدراجها يف برنامج عمل نريويب وفقاً للفقرة 

                                                      

)٤( FCCC/CP/1996/2. 

)٥( FCCC/SBSTA/2006/11 ٢٢، الفقرة. 
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ـ FCCC/SBSTA/2008/6 من الوثيقة ٢٧إىل إىل    ل ، األنشطة اليت ينبغي تنفيذها والنتائج املتوقعة من برنامج عم
  .للهيئة الفرعيةالثالثة والثالثني الدورة بانعقاد نريويب خالل الفترة املنتهية 

، يف دورهتا التاسـعة والعـشرين،       )٦(ووافقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والعشرين، على أن تقدم           - ١٣
أثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر     املعلومات واملشورة املتصلة باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية لت        

الفرعية للتنفيذ، بعد نظر اهليئة الفرعية يف       اهليئة   عمل نريويب، لكي تنظر فيها       جبه والتكيف معه الناشئة من برنام     
 واستنتاجات اهليئة الفرعية يف دورهتا      ١١- م أ /٢ أعاله، وفقاً ملرفق املقرر      ١٢التقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة       

  .اخلامسة والعشرين

ويف الدورة الثامنة والعشرين، طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقدم تقريراً بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ       - ١٤
 للنظر فيه يف دورهتا التاسعة      ،)٧( إىل اختاذ إجراءات   اتاألنشطة املدرجة يف برنامج عمل نريويب، مبا يف ذلك الدعو         

  نظمت األمانة حلقة عمل    ،ويف الدورة نفسها  . FCCC/SBSTA/2008/INF.5يف الوثيقة   ويرد التقرير   . والعشرين
يف أثناء الدورة بشأن وضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن يف إطار برنامج عمل 

  .FCCC/SBSTA/2008/9 التقرير املتعلق حبلقة العمل هذه يف الوثيقة دوير. نريويب

  :وطلبت اهليئة الفرعية كذلك تنفيذ األنشطة التالية قبل انعقاد دورهتا التاسعة والعشرين  - ١٥

االقتصادية يف املخاطر املتصلة باملناخ  - واالجتماعية لفيزيائية إعداد ورقة تقنية بشأن االجتاهات ا  )أ(  
ع إيالء اهتمام خاص ألشد البلدان الناميـة   واألحداث املناخية املتطرفة يف سياق تأثرياهتا على التنمية املستدامة، م         

  . )٨(رية الصغرية الناميةزقابلية للتأثر، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجل

وإدارهتا واستراتيجيات املناخ إعداد ورقة تقنية بشأن إدماج ممارسات وأدوات ونظم تقييم خماطر   )ب(  
   .)١٠(، يف السياسات والربامج الوطنية)٩(ار عمل هيوغواحلد من خماطر الكوارث، مثل تلك املدرجة يف إط

 FCCC/TP/2008/3أعاله يف الـوثيقتني     ) ب(و) أ(١٥وترد الورقتان التقنيتان املشار إليهما يف الفقرة          - ١٦
  .  على التوايل،FCCC/TP/2008/4و

   ،هتا التاسعة والعـشرين   ، يف دور  )١١(وافقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والعشرين، على أن تنظر         و  - ١٧
نتائج نظرها يف األنشطة اليت أُجنزت حبلول دورهتا الثامنة والعـشرين،           مراعاة  يف ضرورة إنشاء فريق خرباء، مع       
                                                      

)٦( FCCC/SBSTA/2008/6٢٢رة ، الفق. 

)٧( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٨، الفقرة. 

)٨( FCCC/SBSTA/2008/6،  ٤٨الفقرة. 

)٩( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 

)١٠( FCCC/SBSTA/2008/6،  ٥٦الفقرة. 

)١١( FCCC/SBSTA/2007/16 ٢١، الفقرة. 
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وترد آراء األطراف .  أعاله١٢واألنشطة املقبلة اليت حددت يف الدورة نفسها والتقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة 
كما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعد        . FCCC/SBSTA/2007/MISC..25لوثيقة  بشأن ذلك املوضوع يف ا    

تقريراً بشأن الدروس املستفادة من إشراك اخلرباء يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، لكي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة                  
  .FCCC/SBSTA/2008/10ويرد التقرير يف الوثيقة . والعشرين

  :يئة الفرعية إىل القيام مبا يلي ستدعى اهل:اإلجراء  - ١٨

اهليئة فيها الناشئة من تنفيذ برنامج عمل نريويب لكي تنظر ذات الصلة   تقدمي املعلومات واملشورة      )أ(  
   أعاله؛١٣إليه يف الفقرة على النحو املشار الفرعية للتنفيذ، 

 على النحو املـشار إليـه يف        النظر يف املعلومات الواردة يف التقرير املرحلي والورقات التقنية،          )ب(  
   أعاله، على التوايل؛١٥ و١٤الفقرتني 

  . أعاله١٧يف الفقرة املشار إليه ضرورة إنشاء فريق للخرباء، على النحو النظر يف   )ج(  

FCCC/SBSTA/2008/9           تقرير عن حلقة العمل املعنية بوضع مناذج املناخ وسـيناريوهاته واشـتقاق
 يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات        مناذجه على املستويات األدىن   

   األمانةمذكرة مقدمة من. تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

FCCC/SBSTA/2008/10               الدروس املستفادة من إشراك اخلرباء يف تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلـق
 مذكرة مقدمـة مـن      .بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه       

  األمانة

FCCC/SBSTA/2008/12          موجز نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة
للتأثر به والتكيف معه للفترة املنتهية بانعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئة           

  مذكرة مقدمة من األمانة. الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2008/INF.5 Progress made in implementing activities under the Nairobi work 

programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change.  

Note by the secretariat 

FCCC/TP/2008/3       ر املتصلة باملنـاخ     االقتصادية يف املخاط   -االجتاهات الفيزيائية واالجتماعية
  ورقة تقنية . واألحداث املناخية املتطرفة وتأثرياهتا على التنمية املستدامة

FCCC/TP/2008/4             إدماج ممارسات وأدوات وُنظُم تقييم خماطر املناخ وإدارهتا واسـتراتيجيات
  ورقة تقنية. احلد من خماطر الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية
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  نولوجيات ونقلها تطوير التك- ٤

   ، من فريق اخلرباء املعـين بنقـل التكنولوجيـا        ١٣- م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       اخللفية  - ١٩
 أن يقدم تقريراً يف كل دورة من دورات اهليئتني الفرعيتني سعياً للحصول على توجيه بشأن مـا                  )فريق اخلرباء (

الفرعية واهليئة الفرعية للتنفيذ، يف الدورة الثامنة والعشرين لكل         وأيدت اهليئة   . ينبغي اختاذه من إجراءات إضافية    
وسيعقد فريق اخلرباء   . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨منهما، برنامج العمل املتجدِّد لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا للفترة           

 ٢١ الفترة من  يف أكرا، بغانا، واجتماعه العادي الثاين يف٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩ و٢٨اجتماعه اخلاص الثاين يف 
 التقرير املتعلق بتنفيذ    FCCC/SB/2008/INF.5ويرد يف الوثيقة    . أكتوبر يف دبلن، بآيرلندا   / تشرين األول  ٢٣إىل  

  .، مبا يف ذلك نتائج هذين االجتماعني٢٠٠٨برنامج عمل فريق اخلرباء لعام 

ريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً، يف دورهتا الثامنة والعشرين، اختصاصات ف  - ٢٠
يف وضع مؤشرات األداء وحتديد وحتليل وتقييم موارد التمويل وأدوات دعم تطوير التكنولوجيات ووزعها ونشرها 

املتعلقة قر االختصاصات أ، و٢٠٠٨مايو /يارأووضع فريق اخلرباء، يف اجتماعه العادي األول املعقود يف . )١٢(ونقلها
ـ    ٢٠١٢ ملا بعد عام     تراتيجية للمنظور الطويل األجل   بصياغة ورقة اس   سري تطـوير  ، مبا يف ذلك النـهوج القطاعيـة، لتي

الفرعيتـان، كـل    ومبوجب االختصاصات، ستنظر اهليئتان     . )١٣(نشرها ونقلها يف إطار االتفاقية    التكنولوجيات ووزعها و  
املذكورة آنفاً واليت ميكن أن تقـدم أيـضاً   اخلرباء هام فريق التاسعة والعشرين يف التقارير املؤقتة املتعلقة مب     منهما يف دورته    

وتـرد هـذه    . الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل يف إطار االتفاقية          نطاق   يف العمل يف     إسهاماً
  .FCCC/SB/2008/INF.8، وFCCC/SB/2008/INF.7، وFCCC/SB/2008/INF.6التقارير يف الوثائق 

يقترح رئيسا اهليئة الفرعيـة     س،  )١٤(ستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين       قاً ال وفو  - ٢١
  .كفاءة يف القضايا اليت هتمهما معاًبنظر اهليئتني الفرعيتني لواهليئة الفرعية للتنفيذ طريقة 

ثة وتقرير فريق اخلـرباء املعـين بنقـل          سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التقارير املؤقتة الثال         :اإلجراء  - ٢٢
أدناه، وإىل تقدمي مزيد من التوجيه إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا  املشار إليها   ،  ٢٠٠٨التكنولوجيا لعام   

  .بشأن أعماله، حبسب االقتضاء، مع مراعاة األعمال ذات الصلة اليت تقوم هبا اهليئات الفرعية األخرى
FCCC/SB/2008/INF.5   Report of the Expert Group on Technology Transfer for 2008.  Note by the 

Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.6   Developing performance indicators to monitor and evaluate the 

effectiveness of the implementation of the technology transfer framework.  

Interim report by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

                                                      

)١٢( FCCC/SBSTA/2008/INF.2. 

)١٣( <http://unfccc.int/ttclear/jsp/EGTTDoc/TOR strategy paper.pdf>.  
)١٤( FCCC/SBI/2008/8 ١٢٤، الفقرة.  
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FCCC/SB/2008/INF.7  Identifying, analysing and assessing existing and potential new financing 
resources and relevant vehicles to support the development, deployment, 
diffusion and transfer of environmentally sound technologies.  Interim 
report by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.8  Developing a strategy paper for the long-term perspective beyond 2012, 
including sectoral approaches, to facilitate the development, deployment, 
diffusion and transfer of technologies under the Convention.  Interim 
report by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

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

املنهجيـة  عشرين، برنامج عملها املتعلق بالقـضايا       ، يف دورهتا الثامنة وال     استهلت اهليئة الفرعية   :اخللفية  - ٢٣
الناجتة عن إزالة الغابات وترّدي الغابات املتصلة مبجموعة من الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية خلفض االنبعاثات 

، آخذة يف اعتبارها اآلراء املقدمة  اليت مل يبت فيها بعدونظرت يف كيفية معاجلة القضايا املنهجية. يف البلدان النامية
يف إطار برنامج العمـل  و. )١٦(مواصلة النظر فيها  اليت ينبغي   ، وحّددت القضايا املنهجية الرئيسية      )١٥(من األطراف 

 يف طوكيـو،    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٧ إىل   ٢٥هذا، ُعِقدت حلقة عمل بشأن القضايا املنهجية يف الفترة من           
  .FCCC/SBSTA/2008/11ويرد تقرير حلقة العمل يف الوثيقة . باليابان

لثـة  تغري املناخ يف الـدورة الثا     للتخفيف من آثار    الدولية احملّسنة   /ويف إطار النظر يف اإلجراءات الوطنية       - ٢٤
النهوج : ، سُتعقد حلقة عمل يف أثناء الدورة بشأن)١٧(للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل

السياساتية واحلوافز اإلجيابية فيما يتعلق بالقضايا املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وترّدي الغابات 
ابات وإدارهتا إدارة مستدامة وتعزيز خمزونات الكربون املوجـودة يف غابـات            يف البلدان النامية؛ ودور صون الغ     

  .ومن املتوقع مواصلة النظر يف هذه املسألة يف الدورة. البلدان النامية

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل القيام مبا يلي، واضعة يف اعتبارها نتائج حلقة العمل وآراء األطراف :اإلجراءات  - ٢٥
نظر الفريـق   ه مالئماً من الناحية املنهجية من النتائج اليت أسفر عنها           ربوما تعت  أعاله،   ٢٣يف الفقرة   املشار إليها   

  . أعاله٢٤العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل يف املسألة املشار إليها يف الفقرة 

  ؛١٦ناداً إىل املرفق املشار إليه يف احلاشية ، است بعداستكمال النظر يف القضايا املنهجية اليت مل ُيبّت فيها  )أ(  

نتائج األعمال املشار إليهـا يف      بشأن  مؤمتر األطراف، يف دورته الرابعة عشرة،       تقدمي تقرير إىل      )ب(  
  .تتعلق باألساليب املنهجية املمكنةأعاله، مبا يف ذلك أي توصيات ) أ(٢٥الفقرة 

FCCC/SBSTA/2008/11       عنية بالقضايا املنهجية املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة       تقرير عن حلقة العمل امل
  مذكرة مقدمة من األمانة. عن إزالة الغابات وترّدي الغابات يف البلدان النامية

                                                      

)١٥( FCCC/SBSTA/2008/MISC.4و Add.1-3. 

)١٦( FCCC/SBSTA/2008/6املرفق الثالث ،. 

 .‘٣‘)ب(١، الفقرة ١٣- م أ/١املقرر  )١٧(
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   البحوث واملراقبة املنهجية- ٦

ألرض ، أمانة النظام العـاملي ملراقبـة ا       )١٨(، يف دورهتا السابعة والعشرين     الفرعية  شّجعت اهليئة  :اخللفية  - ٢٦
تقييم حالة وضع املعايري لكل متغيِّر من املتغريات املناخية هلذا النظام على وضع الصيغة النهائية لوالوكاالت الراعية 

ودعت النظام العاملي ملراقبة األرض إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملَرز إىل اهليئة الفرعية              األرضي  ال  اجملاألساسية يف   
وشجعت اهليئة الفرعية أيضاً أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض والوكاالت الراعية           . نيف دورهتا التاسعة والعشري   

على االستمرار يف تطوير إطار إعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير فيما              هلذا النظام   
تفادة من اهليئات والعمليات املؤسسية القائمـة،       خيص ُنظُم املراقبة األرضية للمناخ بأنسب طريقة تراها، مع االس         

  .)١٩(عند االقتضاء، آخذة يف اعتبارها ضرورة وفاء هذا اإلطار مبعايري معينة

وُيتوقع أن تقدم أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض تقريراً عن التقدم احملرز يف تقييم حالة وضع املعـايري                    - ٢٧
وسُيدرج هذا . شمل إطار عمليات املراقبة األرضية املتصلة باملناخي، األرضيال اجملمتغريات املناخية األساسية يف لل

  .FCCC/SBSTA/2008/MISC.12التقرير يف الوثيقة 

إىل أن تقدم، حبلول دورهتا األرض مراقبة نة املعنية بسواتل ، دعت اهليئة الفرعية اللج)٢٠(ويف الدورة نفسها  - ٢٨
اً عن التقدم احملرز يف تنفيذ اإلجراءات استجابة خلطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبـة              التاسعة والعشرين، تقريراً حمّدث   

ومن املتوقع أن تقدم اللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض هذا التقرير املرحلي؛ وسُيدرج هذا التقريـر يف                 . املناخ
  .FCCC/SBSTA/2008/MISC.11الوثيقة 

، من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ أن تقدم، يف          )٢١( الثالثة والعشرين  وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا      - ٢٩
ودعت اهليئة أيضاً . )٢٣)(٢٢(دورهتا الثالثني، تقريراً شامالً عن التقدم احملرز يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ

، معلومات إضافية عـن أنـشطتها       ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٥األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه          
                                                      

)١٨( FCCC/SBSTA/2007/16 ٤٠ و٣٩، الفقرتان. 

  ).ه- أ(٤٠، الفقرة FCCC/SBSTA/2007/16لالطالع على املعايري اليت حددهتا اهليئة الفرعية انظر  )١٩(
)٢٠( FCCC/SBSTA/2007/16 ٤١، الفقرة. 

)٢١( FCCC/SBSTA/2005/10 و،٩٥ و٩٤، الفقرتان FCCC/SBSTA/2007/16 ٣٦، الفقرة. 

 للهيئة الفرعية سابقاً الستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف ان طلب تقدمي تقرير حبلول الدورة الثالثنيك )٢٢(
ت بند البحوث واملراقبة املنهجية يف إطار اهليئة الفرعية دورهتا الرابعة والعشرين حيث أوصت ببحث املواضيع املدرجة حت

وبناء على هذه التوصية، نظرت )). أ(١٠٩، الفقرة FCCC/SBI/2006/11انظر (بالتعاقب للمشورة العلمية والتكنولوجية 
فترة الراقبة املنهجية يف أثناء والقضايا املتصلة باملالفترة األوىل للدورة، اهليئة الفرعية يف القضايا املتصلة بالبحوث يف أثناء 

 .، من كل عامالثانية للدورة

احلاديـة  الـدورة   خالل  ، سُينظر فيه     الثالثني للهيئة الفرعية   يف حال عدم النظر يف التقرير يف الدورة        )٢٣(
لوقـت  تنظيم ا يكون  ؤمتر األطراف وقد    اخلامسة عشرة مل  لفرعية، وهي الدورة اليت ستتزامن مع الدورة        للهيئة ا والثالثني  

 .بالغ الصعوبةحينئذ 
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وستعرض األمانة هذه املعلومات اإلضافية اليت تتلقاها من األطراف باملوقع          . بتنفيذ هذه اخلطة  الوطنية فيما يتعلق    
  .الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض بالتقريرين املقدمني من  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً :اإلجراء  - ٣٠
وجلنة السواتل املعنية مبراقبة األرض، ولكن مع مراعاة استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا الشأن يف دورهتـا               

، وبعد التشاور مع رئيس مؤمتر األطراف ورئيسي اهليئتني الفرعيتني، سُتدعى اهليئة الفرعيـة              )٢٤(الثامنة والعشرين 
هبمـا  ا مع التقرير الشامل املتـصل       مإىل دورهتا الثالثني بغية النظر فيه     هذين التقريرين    إرجاء النظر يف     أيضاً إىل 

  . أعاله٢٩واملتعلق بالتقدم احملرز يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ املشار إليها يف الفقرة 

FCCC/SBSTA/2008/MISC.11  Updated report by the Committee on Earth Observation Satellites 

on progress by space agencies involved in global observations in 

implementing actions in response to the Global Climate Observing 

System implementation plan.  Submission from the Committee on 

Earth Observation Satellites  

FCCC/SBSTA/2008/MISC.12  Progress in assessing the status of the development of standards for 

essential climate variables in the terrestrial domain.  Submission 

from the secretariat of the Global Terrestrial Observing System  

   القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية- ٧

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

 من األمانة أن ُتعد تقريراً سنوياًَ عن أنـشطة          ٩- م أ /١٢ طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :اخللفية  - ٣١
اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني، كي تنظر فيه اهليئـة         تسفر عنها   راض قوائم اجلرد، مبا يف ذلك أي توصيات         استع

، من األمانـة أن تواصـل       )٢٥(وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والعشرين      . الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   
 هذه التقـارير    عراض قوائم اجلرد، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية، وأن ُتدرج يف          إعداد التقارير السنوية املتعلقة بأنشطة است     

 FCCC/SBSTA/2008/INF.4ويرد التقرير األخري يف الوثيقة      . معلومات عن التقدم احملَرز يف حتديث قوائم اخلرباء       
 خـرباء االسـتعراض   ، والتوصيات الصادرة عن اجتمـاع  ٢٠٠٨ويوفِّر معلومات عن االستعراضات اليت جرت يف عام         

  .يثاً لقائمة اخلرباءكما يوفر حتدالرئيسيني، وأنشطة التدريب اخلاصة خبرباء استعراض قوائم اجلرد 

                                                      

 اليت أشارت إىل الشواغل اليت أعربت عنها األطراف فيمـا           ١٢٤، الفقرة   FCCC/SBI/2008/8انظر   )٢٤(
ؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع           الرابعة عشرة مل  يتعلق بتنظيم الوقت يف الدورة      

يس مؤمتر األطراف ورئيسي اهليئتني الفرعيتني مواصلة تطوير املمارسات          من رئ  تاألطراف يف بروتوكول كيوتو، وطلب    
لتيسري تنظيم العملية احلكومية الدولية وضمان جناح الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف          

 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

)٢٥( FCCC/SBSTA/2006/5 ٩٥، الفقرة. 
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 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة بغية تقدمي توجيه إضايف بـشأن أنـشطة                 :اإلجراء  - ٣٢
  .االستعراض، حبسب االقتضاء

FCCC/SBSTA/2008/INF.4  Annual report on the technical review of greenhouse gas inventories from 

Parties included in Annex I to the Convention.  Note by the secretariat 

  بيانات غازات الدفيئةاجهة استخدام و  )ب(  

واجهة دم الذي أحرزته األمانة بتوفري       رحبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والعشرين، بالتق        :اخللفية  - ٣٣
قبـل   والحظت مع التقدير أن األمانة أجنزت عملها         )٢٦(لبيانات اخلاصة بغازات الدفيئة   وسهلة ل بسيطة  استخدام  

ووافقت اهليئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا التاسعة والعشرين، يف املـسائل       . الدورة السابعة والعشرين للهيئة   
قييم التقدم وحتديد ما ينبغي اختاذه من خطوات أخرى، مبا يف ذلك واجهة االستخدام بغية تاملتعلقة مبواصلة تطوير 

   . الواجهةههذل كيوتو يف بربوتوكواملتصلة إمكانية إدراج املعلومات 

 مع مراعاة االستنتاجات ذات الصلة الصادرة عن اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا الثامنـة                 :اإلجراء  - ٣٤
، وبعد التشاور مع رئيس مؤمتر األطراف ورئيسي اهليئتني الفرعيتني، سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إرجاء )٢٧(والعشرين

  .ىل دورهتا الثالثنيالنظر يف هذا البند الفرعي إ

   الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري  )ج(  

 اعترفت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والعشرين، باحلاجة إىل مواصلة التعاون وتبادل املعلومات :اخللفية  - ٣٥
اهليئـة  اتفقـت   و. دولية واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     بني منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية ال       

املعلومات ذات الصلة من منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية بغيـة متكـني               أن تتلقى   الفرعية  
أن والـثالثني و  األطراف من تبادل اآلراء بشأن هذه املسألة يف أثناء دوراهتا التاسعة والعشرين والثالثني واحلادية               

  .)٢٨(النظر يف هذا البند يف دورهتا الثانية والثالثنيتواصل 

 قد تدعو اهليئة الفرعية األطراف إىل تبادل اآلراء بشأن املعلومات املقدمة من منظمة الطـريان                :اإلجراء  - ٣٦
هبذا البنـد   املتصلة  يئة و أعماهلما اخلاصة خبفض انبعاثات غازات الدف     لدويل واملنظمة البحرية الدولية بشأن      املدين ا 

  .الفرعي من جدول األعمال

                                                      

  .<http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php>متاحة باملوقع  )٢٦(
 .٢٤انظر احلاشية  )٢٧(

)٢٨( FCCC/SBSTA/2008/6 ١١٩ و١١٨، الفقرتان. 
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   القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو- ٨

 )HCFC-22( ٢٢ - اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون           )أ(
 -  وكربونمركبات اهليـدروفلور   خفض معتَمد لالنبعاثات من تدمري     سعياً إىل احلصول على وحدات    

٢٣ )23-HFC(  

الحظت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والعشرين، أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع              : اخللفية  - ٣٧
، بأن إصدار وحدات خفض معتَمد لالنبعاثـات        ١- م أإ /٨قد اعترف، يف مقرره     يف بروتوكول كيوتو    األطراف  

 ميكـن أن    ٢٢ -ديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون     املرافق اجل  يف ٢٣ -تدمري مركبات اهليدروفلوركربون    مقابل  
 أعلى   زيادة ٢٣ -أو اهليدروفلوروكربون   / و ٢٢ -ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون   زيادة اإلنتاج العاملي    ُيسفر عن   

  .تذلك، وأنه ينبغي أال تؤدي آلية التنمية النظيفة إىل حدوث هذه الزيادابدون مما ميكن أن حيدث 

على واتفقت  ومل تستكمل اهليئة الفرعية نظرها يف املسألة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال                  - ٣٨
  .مواصلة النظر فيها يف دورهتا التاسعة والعشرين

  . سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف املسألة:اإلجراء  - ٣٩

  شاريع آلية التنمية النظيفةملكوينات اجليولوجية كأنشطة  ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التجازاحت  )ب(

، )اجتماع األطراف  ( دعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          :اخللفية  - ٤٠
يف دورته الثانية، املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن عدة                 

ودعـا  . )٢٩(شاريع آلية التنمية النظيفة   ملثاين أكسيد الكربون وختزينه كأنشطة      يف احتجاز   سائل متعلقة بالنظر    م
ثاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف التكوينـات     جاز  األطراف أيضاً إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات عن احت         

ملعلومات املقدمة من املنظمات احلكومية الدوليـة       شاريع آلية التنمية النظيفة، مع مراعاة ا      ملاجليولوجية كأنشطة   
من اهليئة الفرعية أن ُتعد، يف دورهتا الـسابعة والعـشرين،           اجتماع األطراف   وطلب  . واملنظمات غري احلكومية  

شاريع آليـة التنميـة     ملثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة         احتجاز  توصيات بشأن   
  .)٣٠(يف دورته الثالثة، بغية اختاذ قرار يف دورته الرابعةاجتماع األطراف نظر فيها النظيفة، كي ي

األطراف طلب من اجمللس التنفيـذي      اجتماع  والحظت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والعشرين، أن           - ٤١
يف ذلـك وثـائق تـصميم       آللية التنمية النظيفة أن يواصل النظر يف املقترحات اخلاصة باملنهجيات اجلديدة، مبا             

شاريع آلية التنمية النظيفـة    ملثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة         ، الحتجاز   املشاريع
وأال ُيصِدر موافقته على استخدام هذه املنهجيات ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة إال بعد تلقيه توجيهـات                 

  .)٣١(إضافية من اجتماع األطراف

                                                      

 .٢٢ و٢١، الفقرتان ٢- م أإ/١املقرر  )٢٩(

 .٢٤، الفقرة ٢- م أإ/١املقرر  )٣٠(

 .١٩، الفقرة ٢-أإم /١املقرر  )٣١(
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يف الدورة نفسها، أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات غري احلكومية و  - ٤٢
وافقت على أن تطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً يسلِّط الضوء على القضايا التقنيـة                حبثتها و  و )٣٢(املعتَمدة

وترد هذه  . ذه املعلومات، كي تنظر فيه يف دورهتا الثامنة والعشرين        واملنهجية والقانونية والسياساتية الواردة يف ه     
  .FCCC/SBSTA/2008/INF.1املعلومات يف الوثيقة 

ودعت اهليئة الفرعية، يف الدورة نفسها، األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية               - ٤٣
يا منها، على سبيل املثال ال احلـصر، القـضايا التكنولوجيـة    بشأن قضاآراءها املعتَمدة إىل أن تقدم إىل األمانة       

بـشأن   أعاله، وخباصة آراؤها     ٤٠واملنهجية والقانونية والسياساتية باإلضافة إىل القضايا املشار إليها يف الفقرة           
على الشواغل  مع تسليط الضوء ،املناقشات غري الرمسية اليت جرت يف أثناء الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية

FCCC/SBSTA/2008/MISC.10وترد هذه املعلومات يف الوثيقة . )٣٣(احملددة لألطراف
وطلبت اهليئة الفرعية . )٣٤(

وتـرد هـذه املعلومـات يف الوثيقـة     . أيضاً إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً على أسـاس هـذه املعلومـات     
FCCC/SBSTA/2008/INF.3 .    ورهتا التاسعة والعشرين يف هذا التقريـر التـوليفي،         وستنظر اهليئة الفرعية يف د

  . أعاله٤٢باإلضافة إىل التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة 

، يف دورهتا   FCCC/SBSTA/2008/INF.1 مبا يف ذلك الوثيقة       املسألة، وقد نظرت اهليئة الفرعية يف هذه       - ٤٤
  .ك الدورةتلها يف الثامنة والعشرين، ولكنها مل ختتتم النظر في

 أعاله ٤٣ و٤٢ سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التقريرين التوليفيني املشار إليهما يف الفقرتني :اإلجراء  - ٤٥
شاريع آلية  ملثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة         جاز  وإىل إعداد توصيات بشأن احت    

  .األطراف يف دورته الرابعةالتنمية النظيفة لكي ينظر فيها اجتماع 
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.1 

Synthesis of views on technological, methodological, legal, policy and 
financial issues relevant to the consideration of carbon dioxide capture 
and storage in geological formations as project activities under the clean 
development mechanism.  Note by the secretariat 

 FCCC/SBSTA/2008/INF.3 

Views on technological, methodological, legal, policy and financial issues 
relevant to the consideration of carbon dioxide capture and storage in 
geological formations as project activities under the clean development 
mechanism.  Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2008/MISC.10 

                                                      

)٣٢( FCCC/SBSTA/2007/MISC.18 و Add.1 و Add.2  مات املقدمة من املنظمات غـري احلكوميـة        ؛ وترد املعلو
 .>http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php<باملوقع 

)٣٣( FCCC/SBSTA/2007/16 ٩٧، الفقرة. 

 الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة بـاملوقع           ترد املعلومـات املقدمـة مـن املنظمـات احلكوميـة           )٣٤(
<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 
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  لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخل التقرير التقييمي الرابع - ٩

النظر يف التقرير التقييمي الرابع تتم خت اتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والعشرين، على أن :اخللفية  - ٤٦
. )٣٥(ين بتغري املناخ يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا التاسعة والعشرين             للفريق احلكومي الدويل املع   

وبناء على طلب اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين، نظمت األمانة حلقة عمل بشأن التقرير التقييمي الرابع 
ومبشاركة خرباء الفريق احلكومي الفرعية يئة حتت توجيه رئيس اهل الفرعية، يف أثناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئة

وترد . )٣٧(وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً من األمانة أن ُتعد تقريراً عن حلقة العمل إلطالع األطراف عليه. )٣٦(الدويل
  .FCCC/SBSTA/2008/8هذه املعلومات يف الوثيقة 

  .أدناه املشار إليه ومات الواردة يف هذا التقرير قد تدعو اهليئة الفرعية األطراف إىل النظر يف املعل:اإلجراء  - ٤٧

FCCC/SBSTA/2008/8   حلقة العمل املعنية بالتقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل         عن  تقرير
  مذكرة مقدمة من األمانة.  املناخاملعين بتغري

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣الفقرة  املسائل املتعلقة ب- ١٠

، مل تتمكن األطراف من التوصل إىل اتفاق بـشأن كيفيـة             الفرعية  يف الدورات السابقة للهيئة    :ةاخللفي  - ٤٨
هذا البند عـن طريـق      ة، يف دورهتا الثامنة والعشرين،      اهليئة الفرعي حبثت  و. مباشرة املفاوضات املتعلقة هبذا البند    

ند من جدول األعمال مع بند جدول أعمال        يف هذا الب  اتفق على أن ُينظر     ويف أثناء هذه املشاورات،     . املشاورات
يف فريـق اتـصال     "  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤الفقرة  املسائل املتعلقة ب  "ة للتنفيذ املعنون    اهليئة الفرعي 

  .مشترك ُتنشئه اهليئة الفرعية مع اهليئة الفرعية للتنفيذ

   بغية االتفاق بشأن مـا ينبغـي اختـاذه مـن             سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف هذه املسألة        :اإلجراء  - ٤٩
  .إجراءات إضافية

   مسائل أخرى- ١١

  يف إطار املرحلة التجريبية تنفيذاً مشتركاًاألنشطة املنفَّذة 

، تغيري تواُتر عملييت إعداد وحبث التقرير التوليفي ٨- م أ/١٤ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره :اخللفية  - ٥٠
. ذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية من مرة واحدة سنوياً إىل مرة واحدة كل سنتنيألنشطة املنفَّاملتعلق با

                                                      

)٣٥( FCCC/SBSTA/2007/16 ٥٣، الفقرة. 

)٣٦( FCCC/SBSTA/2007/16 ٥٠، الفقرة. 

)٣٧( FCCC/SBSTA/2007/16 ٥٢، الفقرة. 



FCCC/SBSTA/2008/7 
Page 15 

وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب القرار نفسه، من األمانة أن ُتتيح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة                
  . للمعلومات املقدمة األطراف حتديثاًمع مؤمتراملعقودتني بالتزامن واهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيهما 

، مواصلة املرحلة التجريبية لألنشطة املنفَّـذة تنفيـذاً         ١٢- م أ /٦وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ٥١
 هو املوعد النهائي لتقدمي التقارير املتعلقة باألنشطة املنفَّذة ٢٠٠٨يونيه / حزيران١وقرر أيضاً أن يكون . مشتركاً

  .اً يف إطار املرحلة التجريبية واليت سُتدرج يف التقرير التوليفي الثامنتنفيذاً مشترك

ونظراً لعدم تلقي معلومات جديدة بشأن املشاريع املتصلة باألنشطة املنفَّذة تنفيذاًَ مشتركاً يف إطار املرحلة   - ٥٢
عرب طرف عن رغبته يف مواصلة      أو. الذي طلبه مؤمتر األطراف   مل تعد األمانة التقرير التوليفي الثامن       التجريبية،  

  .وستقدم األمانة حتديثاً شفوياً بشأن األنشطة. دعم األنشطة املنفَّذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً بالتحديث الشفوي املقدم من األمانة واالتفاق علـى               :اإلجراء  - ٥٣
  .ناسبةاإلجراءات امل

   التقرير املتعلق بالدورة- ١٢

  . سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئة الفرعية يف هناية الدورة:اخللفية  - ٥٤

التقرير بعد الدورة، اإلذن بأن يستكمل املقرر ومشروع التقرير اعتماد  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل :اإلجراء  - ٥٥
  .حتت توجيه الرئيس ومبساعدة األمانة
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  املرفق

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  يف دورهتا التاسعة والعشرين
  الوثائق اليت أُِعّدت للدورة

FCCC/SBSTA/2008/7 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/SBSTA/2008/8      لتقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل      تقرير عن حلقة العمل املعنية با
  مذكرة مقدمة من األمانة. املعين بتغري املناخ

FCCC/SBSTA/2008/9  تقرير عن حلقة العمل املعنية بوضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه
خ على املستويات األدىن يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنا           

  مذكرة مقدمة من األمانة. والقابلية للتأثر به والتكيف معه

FCCC/SBSTA/2008/10              الدروس املستفادة من إشراك اخلرباء يف تنفيذ برنامج عمل نـريويب املتعلـق
 مذكرة مقدمة من األمانة. بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

FCCC/SBSTA/2008/11 ة العمل املعنية بالقضايا املنهجية املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة تقرير عن حلق
 مذكرة مقدمة من األمانة. عن إزالة الغابات وتردي الغابات يف البلدان النامية

FCCC/SBSTA/2008/12             موجز نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة
للفترة املنتهية بانعقاد الدورة الثامنة والعشرين للهيئـة  للتأثر به والتكيف معه  

  مذكرة مقدمة من األمانة. الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

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.3 Synthesis of views on technological, methodological, legal, policy and 

financial issues relevant to the consideration of carbon dioxide capture and 

storage in geological formations as project activities under the clean 

development mechanism.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2008/INF.4 Annual report on the technical review of greenhouse gas inventories from 

Parties included in Annex I to the Convention.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2008/INF.5 Progress made in implementing activities under the Nairobi work 

programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change.  

Note by the secretariat 
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FCCC/SBSTA/2008/MISC.10 Technological, methodological, legal, policy and financial issues relevant 

to the consideration of carbon dioxide capture and storage in geological 

formations as project activities under the clean development mechanism.  

Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/MISC.11 Updated report by the Committee on Earth Observation Satellites on progress 

by space agencies involved in global observations in implementing actions in 

response to the Global Climate Observing System implementation plan.  

Submission from the Committee on Earth Observation Satellites  

FCCC/SBSTA/2008/MISC.12 Progress in assessing the status of the development of standards for essential 

climate variables in the terrestrial domain.  Submission from the secretariat 

of the Global Terrestrial Observing System  

FCCC/SB/2008/INF.5 Report of the Expert Group on Technology Transfer for 2008.  Note by the 

Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.6 Developing performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness 

of the implementation of the technology transfer framework.  Interim report 

by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.7 Identifying, analysing and assessing existing and potential new financing 

resources and relevant vehicles to support the development, deployment, 

diffusion and transfer of environmentally sound technologies.  Interim 

report by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.8 Developing a strategy paper for the long-term perspective beyond 2012, 

including sectoral approaches, to facilitate the development, deployment, 

diffusion and transfer of technologies under the Convention.  Interim report 

by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/TP/2008/3     املخاطر املتصلة باملناخ واألحداث      االقتصادية يف  -االجتاهات الفيزيائية واالجتماعية 
  ورقة تقنية. املناخية املتطرفة وتأثرياهتا على التنمية املستدامة

FCCC/TP/2008/4       إدماج ممارسات وأدوات وُنظم تقييم خماطر املناخ وإدارهتا واستراتيجيات احلد مـن
  ورقة تقنية. خماطر الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية

  ى معروضة على الدورةوثائق أخر 

FCCC/SBSTA/2008/6              تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال دورهتـا الثامنـة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2007/16         ل دورهتـا الـسابعة     تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣والعشرين، املعقودة يف بايل يف الفترة من 
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FCCC/SBSTA/2006/11              تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال دورهتـا اخلامـسة
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦والعشرين، املعقودة يف نريويب يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2006/5              تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال دورهتـا الرابعـة
  ٢٠٠٦مايو / ايار٢٦ إىل ١٨والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2005/10               تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن أعمـال دورهتـا الثالثـة
 كانون  ٦نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨العشرين، املعقودة يف مونتريال يف الفترة من        و

  ٢٠٠٥ديسمرب /األول

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/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/SBSTA/2007/MISC.25 Views on the possible need for a group of experts and the role that they 

could have in the implementation and further development of the Nairobi 

work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate 

change.  Submissions from Parties 

FCCC/CP/1996/2 مذكرة أعدهتا األمانة. اعتماد النظام الداخلي: املسائل التنظيمية  

FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1  تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن
. ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٦دورته الثانية، املعقودة يف نريويب من       

اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         : اجلزء الثاين . إضافة
  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

FCCC/SBI/2008/8          تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة يف بـون يف
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤الفترة من 

 -  -  -  -  -  

 

 


