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(A)     GE.09-60247    120309    130309 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن        
  يف املعقـودة يف بوزنـان       دورهتا التاسعة والعشرين  أعمال  

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١ من الفترة    
  احملتويات

  الصفحة  الفقـرات  

  ٣  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  -  أوالً
  ٣  ٨- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  -  ثانياً

  ٣  ٤- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال  -  ألف  
  ٤  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  -  باء  
  ٥  ٧- ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -  جيم  
  ٥  ٨  . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء يف املكتب  -  دال  

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه               -  ثالثاً
  ٥  ٢١- ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٣البند ( والتكيف معه  

  ٨  ٣٠- ٢٢  . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند ( تطوير التكنولوجيات ونقلها  -  رابعاً
  ُنُهج حلفز   :خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية          -  خامساً

  ١٠  ٤٨- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند ( العمل  
  ١٣  ٥٤- ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٦البند ( البحوث واملراقبة املنهجية  -  سادساً
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  الفقـرات  

  ١٤  ٧٢- ٥٥  . . . . . ) من جدول األعمال٧البند ( القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -  سابعاً
   التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غـازات          -  ألف  
  ١٤  ٦٦-٥٥  ....الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
  ١٧  ٦٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واجهة استخدام بيانات غازات الدفيئة  -  باء  
  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطـريان والنقـل       -  جيم  
  ١٧  ٧٢- ٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البحري الدوليني    

   مـن   ٨البنـد   (القضايا املنهجيـة يف إطـار بروتوكـول كيوتـو             - ثامناً 
  ١٨  ٧٩- ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )جدول األعمال  
  بـات  اآلثار املترتبـة علـى إنـشاء مرافـق جديـدة ملركّ             - ألف   
  إىل سـعياً  ) HCFC-22( ٢٢ -  لوروكربوناهليـدروكلوروف     
  تدمري من  نبعاثات  لالمعتمد  خفض  صول علـى وحدات    احل    
  ١٨  ٧٤- ٧٣  . . . . . . . . . . . )HFC-23 (٢٣ -  بات اهليدروفلوروكربونمركّ    
   ثاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف التكوينـات           احتجاز  - باء   
  ١٨  ٧٩- ٧٥  . . . . . . . . . . . . آلية التنمية النظيفةكأنشطة ملشاريع اجليولوجية     

   التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري املنـاخ            - عاً تاس
  ١٩  ٨٦- ٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٩البند (  

    مـن بروتوكـول كيوتـو      ٢ من املـادة     ٣املسائل املتعلقة بالفقرة      - عاشراً 
  ٢١  ٩٢- ٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٠البند (  

  ٢٢  ٩٩- ٩٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ألعمال من جدول ا١١البند ( مسائل أخرى - حادي عشر 
  ٢٣  ١٠٠  . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٢البند ( التقرير املتعلق بالدورة  - ثاين عشر 

  ٢٣  ١٠٣- ١٠١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - ثالث عشر 

  املرفقات
  املرفق

  معلومات مشورة مناسبة مستمدة من تنفيـذ املرحلـة األوىل لربنـامج عمـل نـريويب                  - األول 
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بلية للتأثر به والتكيف معهاملتعلق بتأثريات تغري املناخ والقا  

  ٢٩  . . . . . . . . . . . . للمشورة العلمية والتكنولوجية اإلرشادات املنهجية املقدمة من اهليئة الفرعية  -  الثاين
  الوثائق املعروضة على اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة يف دورهتـا                -  الثالث

  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التاسعة والعشرين  
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   افتتاح الدورة-  أوالً
  )من جدول األعمال ١البند (

 يف معرض )اهليئة الفرعية (ُعقدت الدورة التاسعة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ١
   .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١بوزنان الدويل، يف بوزنان، بولندا، يف الفترة من 

، ورحبت جبميع األطراف واملراقبني وكذا      )نيوزيلندا(لوم  وافتتحت الدورةَ رئيسة اهليئة الفرعية، السيدة هيلني ب         -٢
   .لغياب املقرر، أعلنت أهنا ستقدم التقرير إىل اهليئة الفرعية يف جلستها اخلتاميةاً ونظر. بأعضاء مكتب اهليئة الفرعية

   املسائل التنظيمية-  ثانياً
  ) من جدول األعمال٢البند (

   إقرار جدول األعمال-  ألف
  ) من جدول األعمال)أ(٢البند (

 كـانون   ١نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة، يف جلـستها األوىل املعقـودة يف                  - ٣
ــضمن جــدول األعمــال املؤقــت وشــروحه  /األول ــذي تت ــسمرب، يف مــذكرة مــن األمــني التنفي دي

)FCCC/SBSTA/2008/7 .(      وعة اجلامعة، وثان باسم    باسم اجملم  وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، تكلم أحدهم
، ورابع باسم حتالف الـدول      )٢(، وثالث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها       )١( والصني ٧٧     الجمموعة  

   .اجلزرية الصغرية، وخامس باسم اجملموعة األفريقية، وسادس باسم أقل البلدان منواً

قتراح الرئيسة، جدول األعمال دون تعديل، علـى        ويف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية، بناء على ا          - ٤
  :النحو التايل

   .افتتاح الدورة  - ١
  :تنظيميةالسائل امل  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ (
   تنظيم أعمال الدورة؛  )ب (
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج (
   .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء يف املكتب  )د (

                                                      

طلب، يف مداخلته، إدراج بند متعلق مبسألة القياس املتري املوحد حلساب معادل غازات الدفيئة من                )١(
 .لهيئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجيةل الثالثنيثاين أكسيد الكربون يف جدول أعمال الدورة 

حظي هذا البيان بتأييد ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا       )٢(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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   .تعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب امل  - ٣

  . تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ٤

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

  . البحوث واملراقبة املنهجية  - ٦

  :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - ٧

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

  واجهة استخدام بيانات غازات الدفيئة؛  )ب (
   .االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )ج (

  :روتوكول كيوتوالقضايا املنهجية يف إطار ب  - ٨

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

  ؛)HFC-23 (٢٣ - اهليدروفلوروكربون 
يولوجيـة كأنـشطة    احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجل         )ب (

   .ملشاريع آلية التنمية النظيفة

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

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

  .خرىأمسائل   - ١١

   .التقرير املتعلق بالدورة  - ١٢

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

الـيت  وديسمرب  /كانون األول  ١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف               - ٥
تفاقية األمم املتحدة اإلطارية ال  الشبكيوقعاملوجهت فيها الرئيسة االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املعروض على 

إىل برنـامج   اً  ت اهليئة الفرعية، بناء على مقترح من الرئيسة، على مباشرة عملها استناد           واتفق. بشأن تغري املناخ  
   .وأبلغت األمانة اهليئة الفرعية حبالة الوثائق واملسائل األخرى ذات الصلة. العمل ذاك
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   انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-  جيم
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 كـانون   ١٠ و ١ هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقـودتني يف            نظرت اهليئة الفرعية يف     - ٦
 )٣( من مشروع النظام الداخلي املطبَّق     ٢٧وذكَّرت الرئيسة، يف اجللسة األوىل، باملادة       . ديسمرب على التوايل  /األول

ه االنتخابات قد أُجريت آخر     وكانت هذ  .الذي يتعني على اهليئة الفرعية مبوجبه أن تنتخب نائباً للرئيس ومقرراً          
وأبلغت الرئيسة اهليئـة    .  نائب الرئيس واملقرر كليهما    فيما خيص مرة يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية        

وقـد دعيـت    .  حيرز أن هناك مشاورات جارية بشأن الترشيحات وأهنا سُتطلع املندوبني على أي تقدم           بالفرعية  
 وإىل إيالء االعتبار الواجب لترشيح النـساء        ٧- م أ /٣٦شاورات، إىل َتذكُّر املقرر     األطراف، أثناء إجراء هذه امل    

   .للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية

ويف اجللسة الرابعة، أبلغت الرئيسة اهليئة الفرعية بأن اجملموعات اإلقليمية توصلت إىل اتفاق بشأن منصيب   - ٧
ول كبري  سر. م.    ه. وانتخبت اهليئة الفرعية السيد أ    . رشحني لالنتخابات نائب الرئيس واملقرر واقترحت أمساء امل     

وأبلغت الرئيسة االجتماع بأن نائب الرئيس . مقرراً) نيبال(للرئيس والسيد بوروشوتام غيمريي اً  نائب) بنغالديش(
تـب هـذين    والحظت أن عضوي املك   . قد متدد سنة أخرى   أولية  واملقرر سيشغالن منصبيهما لفترة سنة واحدة       

 .سيشغالن منصبيهما خالل الدورتني الثالثني واحلادية والثالثني للهيئة الفرعية، أو إىل أن يتم انتخاب من خيلفهما
   .وشكرت الرئيسة أعضاء املكتب احلايل ملا اضطلعوا به من عمل

   انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء يف املكتب-  دال
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

. يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو كليهمـا     اً  ن كل على حدة دولة طرف     انائب الرئيس واملقرر املنتخب   ميثل    - ٨
   . حملهماال ليحعضوينولذلك، مل تكن مثة حاجة إىل انتخاب 

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغـري         -  ثالثاً
  املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت - ١

  / كـانون األول ١٠ و١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرابعـة املعقـودتني يف                - ٩
 FCCC/SBSTA/2008/10و FCCC/SBSTA/2008/9 : عليهـا الوثـائق   وقـد عرضـت   . ديسمرب على التوايل  

 وأدىل ممثلو. FCCC/TP/2008/4و FCCC/TP/2008/3و FCCC/SBSTA/2008/INF.5 وFCCC/SBSTA/2008/12و
  . سبعة أطراف ببيانات

                                                      

)٣( FCCC/CP/1996/2. 
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وإضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات ممثلو كل من برنامج األمم املتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،   - ١٠
 العمالية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واالحتاد الدويل للنقابات العمالية باسم املنظمات غري احلكومية للنقابات

والشبكة الدولية للعمل املناخي باسم املنظمات غري احلكومية البيئية، واملنتدى الدويل للشعوب األصلية بشأن تغري     
   .)٤(املناخ باسم منظمات الشعوب األصلية

سته  األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاجلستهاواتفقت اهليئة الفرعية، يف   - ١١
ويف اجللسة الرابعـة، قـدم الـسيد    ). كندا(والسيد دونالد ليمان  ) ترينيداد وتوباغو (السيد كيشان كومارسنغ    

  . كومارسنغ تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

   . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٥(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات  - ١٢

   االستنتاجات- ٢

رحبت اهليئة الفرعية مبا أحرز من تقدم حىت دورهتا الثامنة والعشرين يف جمال تنفيذ برنامج عمل نريويب                   - ١٣
عن حلقة العمل املتعلقة املقدم املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وأحاطت علماً بالتقرير 

التقرير املرحلي ب و)٧(، وبورقتني تقنيتني)٦(ذجه على املستويات األدىنبوضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق منا
   .)٨(للفترة الفاصلة بني دورتيها الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين

وأقرت اهليئة الفرعية بالدور احلافز الذي قام به برنامج عمل نريويب وأعربت عن تقديرها للمنظمات اليت    - ١٤
وشجعت هذه املنظمات . اذ إجراءات داعمة لتحقيق اهلدف املعلن يف برنامج عمل نريويب     اخت نية أو أعلنت    اختذت

والحظت اهليئة الفرعية   . على مواصلة تعزيز جهودها هلذا الغرض، مبا يف ذلك عرب تقدمي تعهدات باختاذ إجراءات             
التكنولوجية يف إطار جمـاالت      املعرفة العلمية و   أدت إىل حتسني فهم   أن األنشطة اليت اضطلعت هبا هذه املنظمات        

   .العمل التسعة لربنامج عمل نريويب

هذه ومقدمي وأبرزت اهليئة الفرعية أمهية الشراكة واحلوار بني مستخدمي املعلومات ذات الصلة بالتكيف   - ١٥
اليت فهم التدابري   حتسني  للشراكة واحلوار من أجل     املتاحة  خرى  األمكانات  اإل الضوء على    املعلومات كما سلطت  

   .ميكن لصانعي القرارات استخدامها بسهولة وفعالية

                                                      

 هناية اجللستني الثانية والرابعة     ملنظمات غري احلكومية يف   ا، جرى االستماع لبيانات     ية الزمن للقيودنظرا   )٤(
 .للهيئة الفرعية

 .FCCC/SBSTA/2008/L.22اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥(

)٦( FCCC/SBSTA/2008/9. 

)٧( FCCC/TP/2008/3و FCCC/TP/2008/4. 

)٨( FCCC/SBSTA/2008/INF.5. 
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وأشارت اهليئة الفرعية مع التقدير إىل املنتدى الثاين جلهات التنسيق التابعـة للمنظمـات واملؤسـسات           - ١٦
   .املشاركة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، الذي دعت إىل عقده رئيسة اهليئة الفرعية يف هذه الدورة

فريق للخرباء وما قد يقوم به هذا الفريق من دور يف جمال إنشاء  احلاجة إىل مدىئة الفرعية يف ونظرت اهلي  - ١٧
اتفاقية األمم املتحدة   اخلرباء اخلاصة و  وأقرت اهليئة الفرعية بأن قائمة      . تنفيذ برنامج عمل نريويب ومواصلة تطويره     

املؤسسات املشاركة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب       اإلطارية بشأن تغري املناخ وجهات التنسيق التابعة للمنظمات و        
ودعت األطراف إىل توسيع قائمة اخلرباء لضمان متثيل مجيع جماالت اخلربة ذات الصلة . تشكل مصادر قيمة للخربة

  بربنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، مبا يف ذلـك اجملـاالت الـيت                    
  ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هـذه املـسألة يف دورهتـا              .  بدقة القضايا اإلقليمية واحمللية    كستع

   .الثانية والثالثني

وأشارت اهليئة الفرعية مع التقدير إىل موجز نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب للفترة املمتدة حىت الـدورة       - ١٨
وبعد النظر يف الوضع احلايل، والثغرات، . )٩()املشار إليه فيما بعد بالتقرير املوجز(الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية   

واالحتياجات والتوصيات املفصلة يف التقرير املوجز، الحظت اهليئة الفرعية أن الثغرات واالحتياجات ال تـزال                
   .قائمة يف مجيع جماالت العمل التسعة

نشطة املضطلع هبا حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة قد تتـضمن           أن نتائج األ  برت اهليئة الفرعية    وذكّ  - ١٩
. )١٠(معلومات مفيدة لألطراف لدى النظر يف البنود ذات الصلة من جدول األعمال يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ                

ألوىل من برنامج  من تنفيذ املرحلة ااملستمدةولذلك زودت اهليئةَ الفرعية للتنفيذ باملعلومات واملشورة ذات الصلة  
   .، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ، عند االقتضاء األولعمل نريويب، على النحو الوارد يف املرفق

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، بالنظر يف املعلومـات ذات                   - ٢٠
ذ األنشطة الصادر بشأهنا تكليف يف إطار برنامج عمل نريويب يف مرحلته الصلة الواردة يف التقرير املوجز لدى تنفي  

 اهليئة الفرعية يف إطار     أعمالها تيسري النظر يف هذه املعلومات أثناء        تإىل رئيس أيضاً  وطلبت اهليئة الفرعية    . الثانية
   .سب االقتضاء حبيف دوراهتا املقبلة،البنود األخرى ذات الصلة من جدول األعمال، 

ودعت اهليئة الفرعية األطراف، واملنظمات املعنية وغريها من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلـك اجلهـات                  - ٢١
  ، إىل أن تنظر عنـد االضـطالع بأنـشطتها    بهاملشاركة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب واألنشطة األخرى املتصلة     

   نتـائج    علـى  اهليئة الفرعية تطلع   وأن   )١١(يهااليت يستند إل  يف املعلومات ذات الصلة الواردة يف املوجز والتقارير         
   .هذه األنشطة

                                                      

)٩( FCCC/SBSTA/2008/12. 

)١٠( FCCC/SBSTA/2008/6 ٢١، الفقرة. 

ئق املستخدمة يف إعداد التقرير املوجز، على النحو املشار إليـه يف        إىل الوثا  املستند إليها تشري التقارير    )١١(
 .ذلك التقرير
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   تطوير التكنولوجيات ونقلها-  رابعاً
  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١٠ و ٢ و ١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلساهتا األوىل والثانية والرابعة املعقـودة يف                 - ٢٢
 FCCC/SB/2008/INF.6 و FCCC/SB/2008/INF.5:  عليها الوثـائق   وقد عرضت . ديسمرب على التوايل  /األول

وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، تكلم أحدهم باسـم         . FCCC/SB/2008/INF.8 و FCCC/SB/2008/INF.7و
   .)١٢( فيها األعضاءوالدولاجملموعة اجلامعة، وآخر باسم اجلماعة األوروبية 

، رئيس فريق اخلرباء املعين )فنلندا(اهليئة الفرعية السيد جوكا أوسوكاينن ويف اجللسة األوىل، دعت رئيسة   - ٢٣
ويف اجللسة ذاهتا، اتفقت اهليئة الفرعية، علـى النظـر يف           . بنقل التكنولوجيا، إىل تقدمي تقرير عن أنشطة الفريق       
 مشترك مع اهليئـة الفرعيـة        أعاله يف إطار فريق اتصال     ٢٢التقارير املؤقتة لفريق اخلرباء املشار إليها يف الفقرة         

ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد ). بليز(والسيد كارلوس فولر ) أملانيا(للتنفيذ، يشترك يف رئاسته السيد هولغر ليبتو 
  .  تقريراً عن مشاورات فريق االتصال املشتركليبتو

   .واعتمدهتا )١٣(لرئيسةونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات املقترحة من ا  - ٢٤

  االستنتاجات - ٢

 الذي تـضمن نتـائج      )١٤(٢٠٠٨لعام   اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا   رحَّبت اهليئة الفرعية بتقرير فريق        - ٢٥
  مشاوراته مع املنظمات الدولية املختصة بشأن قدرهتا على دعم األنـشطة احملـددة املُدرجـة يف املرفـق األول                   

طت اهليئة علماً بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا             وأحا. ١٣- م أ /٣للمقرر  
 تـشرين   ٢٣ و ٢١ يف أكرا بغانا، ويف      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٩ و ٢٨عن نتائج اجتماعات الفريق املعقودة يف       

   . يف دبلن بآيرلندا٢٠٠٨أكتوبر /األول

رز يف عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وبالتقـارير          كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقدم احمل        - ٢٦
 )١٧(استراتيجية طويلة األجلووضع  )١٦(، وخيارات التمويل)١٥(املؤقتة املقدمة من رئيس الفريق عن مؤشرات األداء

                                                      

حظي هذا البيان بتأييد ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا       )١٢(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2008/L.16اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٣(

)١٤( FCCC/SB/2008/INF.5. 

)١٥( FCCC/SB/2008/INF.6. 

)١٦( FCCC/SB/2008/INF.7. 

)١٧( FCCC/SB/2008/INF.8. 
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يد جوكا  وأعربت اهليئة عن تقديرها للس    . لتيسري تطوير التكنولوجيات ووزعها ونشرها ونقلها يف إطار االتفاقية        
نائب الـرئيس   ) جزر البهاما (رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا والسيد آرثر رول          ) فنلندا(أوسوكاينني  

   .٢٠٠٩- ٢٠٠٨إلسهامهما يف قيادة فريق اخلرباء للنهوض بربنامج عمله للفترة 

 اعتباره املداوالت اليت جـرت      وطلبت اهليئة الفرعية من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يضع يف             - ٢٧
وتتطلع اهليئة .  أعاله٢لتقارير املشار إليها يف الفقرة ل النهائية ه الصيغفيما بني األطراف يف هذه الدورة عند إعداد

لدورة اخلامسة للفريـق    ا كمسامهات يف  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣إىل تلقي التقارير املسبقة لُتتاح يف موعد أقصاه         
   .عين بالعمل التعاوين الطويل األجلالعامل املخصص امل

وأكدت اهليئة الفرعية من جديد أن اهلدف الشامل للعمل املتعلق مبؤشرات األداء هو وضـع واختبـار                   - ٢٨
  جمموعة متوازنة وقوية من مؤشرات األداء لكل موضوع من مواضيع اإلطار من أجل اختـاذ إجـراءات هادفـة                   

 ميكن أن   مباوأقرت اهليئة الفرعية    ). إطار نقل التكنولوجيا  ( من االتفاقية    ٤ادة   من امل  ٥وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة     
اهليئة الفرعية  من إسهام يف أعمال     وضع مؤشرات األداء    جمال  حيققه عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف         

الفريق العامـل   أعمال  االتفاقية و  من   ٤ من املادة    ٥و) ج(١للتنفيذ بشأن استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني        
القابلية للقيـاس والقابلـة     "اصة يف املداوالت املتعلقة مبفهوم      خباملخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل و      

  من خطـة عمـل بـايل    ‘ ٢‘)ب(١فيما يتصل بالتكنولوجيا على النحو املشار إليه يف الفقرة          " لإلبالغ والتحقق 
   ).١٣- م أ/١املقرر (

 تولت األمانة،  يف دورته الثالثة عشرة،      )١٨(استجابة لطلب مؤمتر األطراف   أنه  أشارت اهليئة الفرعية إىل     و  - ٢٩
تدريب اخلاصة ب حلقة العمل   تنظيم   ،بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومبادرة تكنولوجيا املناخ         

 تـشرين   ١سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩ل متويلها يف الفترة من       من أج  )١٩(املدرِّبني على إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا     
 بـشأن  القادمـة وتتطلع اهليئة الفرعية إىل انعقاد حلقات العمل اإلقليمية  .  يف فيينا بالنمسا   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول

ريكا فريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمأل ٢٠٠٩إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا لتمويلها واملقرر تنظيمها يف عام        
   .الالتينية ومنطقة الكارييب، وتشجع املشاركني على تعميم الدروس املستفادة

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بالدعم املايل الذي وفَّرته حكومات كندا وفنلندا وفرنسا وأملانيا           - ٣٠
 عمل فريق اخلرباء املعـين بنقـل        وآيرلندا وإيطاليا والنرويج وهولندا ورومانيا وسلوفاكيا من أجل تنفيذ برنامج         

   .٢٠٠٩- ٢٠٠٨التكنولوجيا للفترة 

                                                      

)١٨( FCCC/CP/2007/6 ٧٩، الفقرة)أ.( 

)١٩( FCCC/SB/2008/INF.5. 
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الة الغابات  خفض االنبعاثات الناجتة عن إز      -  خامساً
  ُنُهج حلفز العمل :يف البلدان النامية

  ) من جدول األعمال٥البند (
  املداوالت - ١

ديسمرب / كانون األول١٠ و٢قودتني يف نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املع        - ٣١
 طرفاً، تكلم أحـدهم     ٢٤وأدىل ببيانات ممثلو    . FCCC/SBSTA/2008/11 عليها الوثيقة    وعرضت. على التوايل 

، وثان باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وثالث باسم مخسة          )٢٠(باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها     
   .)٢١(وأطراف من بلدان حوض الكونغ

وإضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات ممثلو كل من منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات وأمانة اتفاقية التنـوع                   - ٣٢
البيولوجي والشراكة التعاونية املعنية بالغابات ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وشبكة 

ومية البيئية، واملنتدى الدويل للشعوب األصلية بشأن تغري املنـاخ باسـم            املنظمات غري احلك   العمل املناخي باسم  
   .)٢٢(منظمات الشعوب األصلية، ووفد الشباب الدويل

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                    - ٣٣
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد روسـالند       ). النرويج(آودون روسالند   والسيد  ) باراغواي(السيدة ليليان بورتيو    

   .تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

   . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٢٣(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات  - ٣٤

  االستنتاجات - ٢

لقة العمل بشأن القضايا املنهجية املتصلة خبفض االنبعاثات        أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املتعلق حب        - ٣٥
   ٢٥اليابان، يف الفترة مـن      ب، املعقودة يف طوكيو،     )٢٤(الناجتة عن إزالة الغابات وتردي الغابات يف البلدان النامية        

   .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧إىل 

كما أعربت عن تقـديرها     . لقة العمل وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة اليابان الستضافتها ح          - ٣٦
   .حلكومات كندا وفرنسا واليابان وإسبانيا لتقدميها الدعم املايل حللقة العمل

                                                      

حظي هذا البيان بتأييد ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا       )٢٠(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .ورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغابون وغينيا االستوائية والكامريون والكونغومجه )٢١(

ملنظمات غري احلكومية يف هناية اجللستني الثانية والرابعة        ا، جرى االستماع لبيانات     ية الزمن للقيودنظرا   )٢٢(
 .للهيئة الفرعية

 .FCCC/SBSTA/2008/L.23اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٣(

)٢٤( FCCC/SBSTA/2008/11. 
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اجتماع اخلـرباء غـري    نتائج  كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمته الرئيسة عن              - ٣٧
 الناجتة عن تردي الغابات يف البلدان النامية، املعقـود يف           الرمسي بشأن القضايا املنهجية املتصلة خبفض االنبعاثات      

   .)٢٥(٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠أملانيا، يومي ببون، 

 دون اإلخالل بأي قرار يتخذه  الثاينرشادات املنهجية الواردة يف املرفقإلوأوصت اهليئة الفرعية باعتماد ا  - ٣٨
ملتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتردي الغابـات يف           مؤمتر األطراف يف املستقبل بشأن القضايا ا      

مستدامة وزيادة خمزونات الكربون يف الغابـات يف البلـدان          إدارة  البلدان النامية، ودور حفظ الغابات وإدارهتا       
ملنهجية اليت حددهتا  الذي يأخذ يف االعتبار القضايا ا١٣- م أ/٢ من املقرر ١١ يف الفقرة الواردالنامية، على النحو 

  . )٢٦(اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرين

وقررت اهليئة الفرعية أن تواصل يف دورهتا الثالثني برنامج عملها املتعلق بالقضايا املنهجية، كما يرد يف                  - ٣٩
ية والثالثني وتقدمي ، هبدف إجناز عملها حبلول موعد انعقاد دورهتا احلاد١٣- م أ/٢ من املقرر  ١١و) أ(٧الفقرتني  

تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة عن التقدم احملرز، مبا يف ذلك أي توصيات بشأن ما تبقى مـن        
  . )٢٧(القضايا املنهجية املعلقة، على النحو الوارد يف املرفق الثالث بالتقرير املتعلق بدورهتا الثامنة والعشرين

 فطلبـت إىل    )٢٨( االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الثامنة والعشرين        وأشارت اهليئة الفرعية إىل     - ٤٠
، رهناً بتوافر متويل تكميلي، وذلك قبل موعـد         )٢٩(رئيستها أن تقوم، بدعم من األمانة، بتنظيم اجتماع للخرباء        

نبغـي أن يركـز     وي. انعقاد دورهتا الثالثني، وإعداد تقرير عن هذا االجتماع كي ُينظر فيه خالل تلك الـدورة              
  :االجتماع على القضايا املنهجية املتصلة مبا يلي

  املستويات املرجعية لالنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات؛  )أ(  
  املستويات املرجعية لالنبعاثات الناجتة عن تردي الغابات؛  )ب(  
 يتـصل رجي وما   مستدامة والتغيريات يف الغطاء احل    إدارة  دور ومسامهة حفظ الغابات وإدارهتا        )ج(  

بذلك من خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات لتدعيم العمل املتعلق               
  بالتخفيف من آثار تغري املناخ، والنظر يف املستويات املرجعية؛

   .العالقة بني املستويات املرجعية لالنبعاثات واملستويات املرجعية ذات الصلة  )د(  

                                                      

)٢٥( <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4579.php>. 

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

)٢٧( FCCC/SBSTA/2008/6. 

)٢٨( FCCC/SBSTA/2008/6 ٩٦، الفقرة. 

 عـن  ممـثلني  دعـوة  أجل من وذلك عموماً املعتمدين املراقبني بدعوة اخلاصة الترتيبات استخدام ينبغي )٢٩(
 .احمللية وجمتمعاهتم األصليني السكان منظمات
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وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، رهناً بتوفر متويل تكميلي، بإعداد وإتاحة ورقة تقنية بـشأن                   - ٤١
تكلفة تنفيذ املنهجيات ونظم الرصد املتصلة بتقديرات االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتردي الغابات، وتقدير 

 عن التغيريات يف الغطاء احلرجي، وتعزيز خمزونات الكربون،         خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة الناشئة     
  . كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثني

، فـسلّمت بأمهيـة   ١٣- م أ/٢ من املقرر  ١١ و ٩ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١وذكّرت اهليئة الفرعية بالفقرات       - ٤٢
املنظمات غري احلكومية املعنيـة،     التنسيق فيما بني األطراف واملنظمات املتعددة األطراف والثنائية ذات الصلة، و          

   .١٣- م أ/٢لدى دعم تنفيذ األنشطة املتصلة باملقرر 

 ٤٢وطلبت اهليئة الفرعية من رئيستها أن تستكشف سبل تيسري تنسيق األنشطة املشار إليها يف الفقـرة                   - ٤٣
، مع التسليم بوجود ١٠- م أ/٢ و٧- م أ/٢أعاله، وفقاً إلطار بناء القدرات يف البلدان النامية كما يرد يف املقررين 

   . البلدان النامية باستخدام مواردها اخلاصةاليت تنفذهاوأمهية األنشطة 

 مبعلومات عن   ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه             - ٤٤
احتياجات بناء القدرات التقنية واملؤسسية جتارهبا وآرائها، وتقدمي معلومات خاصة بكل بلد، حيثما أمكن، بشأن 

 بـذلك مـن   يتصلوالتعاون يف مجلة جماالت منها تنفيذ منهجيات تقدير ورصد التغريات يف الغطاء احلرجي وما   
 الناشئة عن اإلدارة املستدامة للغابات، وخفض       التدرجييةخمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة، والتغيريات       

اجتة عن إزالة الغابات وتردي الغابات، ونظم الرصد واإلبالغ الوطنية ودون الوطنية، ومنـهجيات              االنبعاثات الن 
وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن      . إعداد قوائم جرد الغابات، وُنهج االستشعار األرضية واالستشعار من ُبعد         

  . ُتجّمع هذه املعلومات كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثني

 األمانة يف موعـد     حبسب االقتضاء إىل  ،  أن تقدم ت اهليئة الفرعية األطراف واملراقبني املعتمدين إىل        ودع  - ٤٥
ها بشأن القضايا املتصلة بالسكان األصليني واجملتمعات احمللية فيمـا يتعلـق            ء آرا ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥أقصاه  

  . بوضع املنهجيات وتطبيقها

  . )٣٠(التفاقيـة الـشبكي ل  وقـع   امل منصة إلكترونيـة يف      افتتحت قد   والحظت اهليئة الفرعية أن األمانة      - ٤٦
 وغريها من اجلهـات     املعنيةوشجعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات      . ١٣- م أ /٢ من املقرر    ١٠وفقاً للفقرة   

 عن طريق هذه ١٣- م أ/٢ من املقرر ١١ و٩ و٧ و٥ و٣ املعلومات املتصلة بالفقرات تبادلصاحبة املصلحة على 
   .)٣١(ملنصة اإللكترونيةا

                                                      

)٣٠( http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php><. 

نظمات املعنية واجلهات صاحبة املصلحة إىل إرسال املعلومات ذات الصلة علـى            تدعى األطراف وامل   )٣١(
 .<redd_webplatform@unfccc.int>: عنوان الربيد اإللكتروين التايل
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رشـادات  إلوخلصت اهليئة الفرعية إىل أنه باإلضافة إىل العمل احملدد يف هذه االستنتاجات، من شـأن ا                 - ٤٧
  مـن  ‘ ٣‘)ب(١، فيما يتصل بـالفقرة      ين بالعمل التعاوين الطويل األجل    املقدمة من الفريق العامل املخصص املع     

   .١٣- م أ/٢ من املقرر ١١من التقدم بشأن القضايا املنهجية املتصلة بالفقرة أن ييسر إحراز املزيد ، ١٣- م أ/١ املقرر

، ين بالعمل التعاوين الطويل األجل    وطلبت اهليئة الفرعية من رئيستها أن ُتبلغ الفريق العامل املخصص املع            - ٤٨
   اخلرباء املـشار إليـه يف       يف دورته السادسة، بنتائج املشاورات والتقدم احملرز خالل دورهتا الثالثني ويف اجتماع           

   . أعاله٤٠الفقرة 

   البحوث واملراقبة املنهجية-  سادساً
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت - ١

ديسمرب / كانون األول١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف         - ٤٩
. FCCC/SBSTA/2008/Misc.12 وFCCC/SBSTA/2008/Misc.11: ان الوثيقت وقد عرضت عليها  . على التوايل 

وإضـافة إىل   . )٣٢(وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها            
بسواتل  باسم اللجنة املعنية     )٣٣(ذلك، أدىل ببيان كل من مدير أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض، وممثل عن تايلند             

   .مراقبة األرض، ورئيس اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخ

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تصوغ الرئيسة مشروع استنتاجات وتقدمه إىل اهليئـة                  - ٥٠
  . الفرعية يف جلستها الرابعة

   . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٣٤(نتاجاتونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االست  - ٥١

  االستنتاجات - ٢

 أدىل به مدير أمانة النظام العـاملي ملراقبـة   ذي ال  الشفوي أحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بالبيان        - ٥٢
اً مع التقدير   وأحاطت اهليئة الفرعية علم   .  به باسم اللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض       ديلالذي أُ بالبيان  األرض و 

   .ببيـان أدىل به رئيس اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخأيضاً 

                                                      

حظي هذا البيان بتأييد ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا       )٣٢(
 .اتيااليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرو

 للجنة املعنية بـسواتل     اجلديد تايلند، الرئيس    باسمأدىل ممثل عن الواليات املتحدة األمريكية بالبيان         )٣٣(
 .مراقبة األرض

 .FCCC/SBSTA/2008/L.18اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
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ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي أعدته أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض عن التقدم احملرز يف جمـال                   - ٥٣
ية يف جمال مراقبة األرض، والذي يتضمن معلومات تقييم حالة وضع املعايري لكل متغري من املتغريات املناخية األساس

عن إطار إعداد املواد التوجيهية، واملعايري، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير لـنظم املراقبـة األرضـية                 
بـشأن  بالتقرير احملدَّث الذي قدمته اللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض          أيضاً  ورحبت اهليئة الفرعية    . )٣٥(للمناخ

التقدم الذي أحرزته الوكاالت الفضائية املعنية بعمليات املراقبة العاملية يف جمال تنفيذ اإلجراءات استجابة خلطـة                
   .)٣٦(النظام العاملي ملراقبة املناخب اخلاصةالتنفيذ 

يف التقرير  ضاً  أيووافقت اهليئة الفرعية على تأجيل النظر يف هذه التقارير إىل دورهتا الثالثني، عندما تنظر                 - ٥٤
النظام العاملي ملراقبة املناخ واملتوقع أن تقدمه أمانة النظام ب  اخلاصةتنفيذالالشامل املتعلق بالتقدم احملرز بشأن خطة       

وذكَّرت اهليئة الفرعية بدعوهتــا األطـراف إىل تقـدمي          . العاملي ملراقبة املناخ إىل اهليئة الفرعية يف تلك الدورة        
. )٣٧(النظام العاملي ملراقبـة املنـاخ    اخلاصة ب تنفيذ  الأنشطتها الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ خطة       معلومات إضافية عن    

تقدم هذه املعلومات    وشجعت األطراف اليت مل      )٣٨( طرفاً قدموا هذه املعلومات    ٢١وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن      
   .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠ حبلول  تفعل ذلكبعد على أن

  قضايا املنهجية يف إطار االتفاقية ال-  سابعاً
  ) من جدول األعمال٧البند (

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

  )من جدول األعمال) أ(٧البند (

  املداوالت - ١

   ١٠ و ٢ الفرعـي يف جلـستيها الثانيـة والرابعـة املعقـودتني يف              نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البنـد        - ٥٥
وأدىل ممثل أحـد    . FCCC/SBSTA/2008/INF.4 الوثيقة   وقد عرضت عليها  . ديسمرب على التوايل  /كانون األول 
   .األطراف ببيان

                                                      

)٣٥( FCCC/SBSTA/2008/Misc.12. 

)٣٦( FCCC/SBSTA/2008/Misc.11. 

 .٣٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2007/16، و٩٥ و٩٤، الفقرتان FCCC/SBSTA/2005/10انظر  )٣٧(

العنوان بتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ       الشبكي ال وقع  املُنشرت املعلومات الواردة من األطراف يف        )٣٨(
 .>http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/4499.php< :التايل
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  يـة  ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البنـد يف إطـار مـشاورات غـري رمس                  - ٥٦
  ويف اجللسة الرابعة، قّدمت السيدة بلـني تقريـراً عـن            ).كندا(تعقدها الرئيسة مبساعدة السيدة دومينيك بلني       

  . هذه املشاورات

   . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٣٩(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات  - ٥٧

  االستنتاجات - ٢

بالتقرير الذي أعدته األمانة عن األنشطة املتعلقة باالستعراض التقين لقوائم جـرد            رحبت اهليئة الفرعية      - ٥٨
   .)٤٠(غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

والحظت اهليئة الفرعية أن هذه األنشطة، اليت تشمل استعراضات قوائم اجلرد الفردية، وبرنامج تدريب                - ٥٩
   تطـوير أدوات االسـتعراض،      يفاألمانـة   واستمرار  تعراض، واجتماع خرباء االستعراض الرئيسيني،      خرباء االس 

فعالية وكفاءة عملية االستعراض وجودة قوائم اجلرد لألطراف املدرجة يف املرفق األول             ما زالت تسهم يف حتسني    
   . املعلومات املتاحة ملؤمتر األطرافةوموثوقيلالتفاقية 

 يف تنظيم استعراضات    هاتواجهاألمانة  يئة الفرعية علماً مع القلق بالصعوبات اليت ما زالت          وأحاطت اهل   - ٦٠
ولكي تكتمل الفرق، دعت األمانة بعض اخلرباء من األطراف غـري املدرجـة             . بأفرقة كاملة خلرباء االستعراض   

   .٢٠٠٨من استعراض يف عام الشتراك يف أكثر ا  إىلواألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على السواء

وكررت اهليئة الفرعية طلبها إىل األطراف بتسمية خرباء إلدراجهم يف قائمة اخلرباء، وحتديث القائمة مرة   - ٦١
وفضالً عن ذلك،   . يف السنة على األقل، وبذل اجلهود لضمان متكني اخلرباء املدعوين لالشتراك يف االستعراضات            

   باالستعراض التقين، معلومات إىل األطـراف       املتعلقانة أن توفر، يف التقرير السنوي       طلبت اهليئة الفرعية إىل األم    
  عن عدد اخلرباء يف قائمة اخلرباء، وعدد اخلرباء الذين اجتازوا اختبارات التدريب وعدد اخلـرباء املـشتركني يف                  

   .عملية االستعراض

 يف املشار إليهربنامج التدريب ب وذكّرتئم اجلرد والحظت اهليئة الفرعية أمهية تدريب خرباء استعراض قوا  - ٦٢
وينبغي . ٢٠١٤، وطلبت إىل األمانة حتديث هذا الربنامج للفترة املمتدة حىت عام            ٩- م أ /١٢املرفق األول للمقرر    

أن يشمل برنامج التدريب احملدث دورات تدريبية وحلقات دراسية خلرباء االستعراض اجلدد ووحدات تدريبيـة               
 فضالً عن أنشطة تناسب االحتياجات التدريبية       مستوىلة تعىن مثالً باستعراض أساليب ومناذج أعلى        جديدة حمتم 

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد مشروعاً للربنامج التدرييب          . خلرباء حمنكني يف جمال استعراض قوائم اجلرد      
   .احملدث لكي تنظر فيه يف دورهتا الثالثني

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/L.20اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٩(

)٤٠( FCCC/SBSTA/2008/INF.4. 
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 عمليات استعراض قوائم اجلرد لبعض القطاعـات نظـراً          تثريهاة الفرعية التحديات اليت     والحظت اهليئ   - ٦٣
للظروف الوطنية السائدة يف بعض البلدان وملنهجيات املستوى األعلى، وال سيما أثناء عمليات االستعراض الـيت      

الستعراض، وطلبت إىل    بشأن تكوين أفرقة خرباء ا     ٨- م أ /١٩وأشارت إىل أحكام املقرر     . ُتجرى داخل البلدان  
سب االقتـضاء،  حباألمانة أن تضع هذه التحديات يف اعتبارها لدى تنظيمها أفرقة خرباء االستعراض، وأن تقوم،       

أيضاً وطلبت اهليئة الفرعية . بإدراج خرباء إضافيني يف القطاع احملدد، رهناً بتوافر عدد كاف من خرباء االستعراض
 أن يناقشوا، يف اجتماعهم القادم، جتارهبم يف جمال استعراض منهجيات املستوى            إىل خرباء االستعراض الرئيسيني   

   .األعلى واخليارات املتاحة للمساعدة يف استعراض هذه املنهجيات وحتسينه

والحظت اهليئة الفرعية احلاجة إىل حتسني اتساق عمليات االستعراض، استناداً إىل فهم خرباء االستعراض   - ٦٤
وسلّمت مبسامهة خـرباء    . دوات االستعراض ألسب واملتسق ملبادئ االستعراض التوجيهية لالتفاقية و      والتطبيق املنا 

االستعراض الرئيسيني وجدوى التوصيات الصادرة عن اجتماعاهتم يف حتسني اتساق عمليات االستعراض وجودهتا           
 الكفيلة بتحسني اتساق عمليـات      وطلبت اهليئة الفرعية إىل خرباء االستعراض الرئيسيني حتري السبل        . بوجه عام 

االستعراض بناء على جتربة أفرقة خرباء االستعراض واألطراف واألمانة يف عملية االسـتعراض والـدروس الـيت              
إىل األمانة أن تدرج النظر يف هذه املسائل كبند دائم علـى جـدول              أيضاً  وطلبت اهليئة الفرعية    . استفادهتا منها 

   .راض الرئيسيني، كما طلبت إليها أن تعد املواد الالزمة لتيسري هذه املناقشةأعمال اجتماعات خرباء االستع

 والحظت أن خرباء االستعراض الرئيسيني ميكنهم التشاور        ٩- م أ /١٢وأشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر        - ٦٥
أثناء عملية استعراض   مع غريهم من خرباء االستعراض الرئيسيني بشأن األمور واملسائل املعقدة اليت ميكن أن تطرأ               

وينبغي لألمانة أن تيسر هذه املشاورات بتحديد خرباء االستعراض الرئيسيني الذين تتوافر لديهم اخلربات              . جارية
وينبغي إدراج أية مشاورات من هذا . وينبغي إعالم الطرف اخلاضع لالستعراض هبذه املشاورات اإلضافية. املناسبة

   .القبيل يف تقرير االستعراض

وسلمت اهليئة الفرعية بأن إدارة عملييت اإلبالغ واالستعراض، مبا يف ذلك تـدريب اخلـرباء وختطـيط                   - ٦٦
عمليات االستعراض وإجراؤها وتنظيم اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني، فضالً عن مواصلة تطوير نظـام              

 هائالً علـى    عبء عمل املوحد، تفرض   معلومات غازات الدفيئة، مبا يف ذلك الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ           
احلاجة امللحة إىل إعطاء األولوية هلذه      التأكيد على   وكررت اهليئة الفرعية    . األمانة وتتطلب قدراً كبرياً من املوارد     

ودعت األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل النظر يف         . األنشطة األساسية والتخطيط لألنشطة املقبلة ذات الصلة      
وطلبـت  . نشطة األساسية عن طريق تقدمي متويل ثابت وكاف وإىل تعزيز قدرة األمانة على التنسيق             دعم هذه األ  

وترتيبـها حبـسب    اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد مذكرة تصف فيها كيفية ختطيط األنشطة املشار إليها أعاله                
سبة مع ذلك، لكي تنظر فيها يف دورهتا        ، وحتدد فيها االحتياجات من املوارد املتنا      ٢٠١١- ٢٠١٠ للفترة   األولوية
ورغم تقدمي األطراف املزيد من التمويل مؤخراً، شجعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول، . الثالثني

   .٢٠٠٩ يف عام  على القيام بذلكتوفري التمويل الالزم لربنامج التدريبباليت هي يف وضع يسمح هلا 
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   بيانات غازات الدفيئةواجهة استخدام -  باء
  )من جدول األعمال) ب(٧البند (

وأدىل . ديسمرب/ كانون األول  ٢ يف جلستها الثالثة املعقودة يف        الفرعي نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       - ٦٧
ويف اجللسة نفسها، اتفقـت  . )٤١(باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها      متحدثاًببيان ممثل أحد األطراف     

   .هليئة الفرعية على تأجيل النظر يف هذا البند إىل دورهتا الثالثنيا

   االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني-  جيم
  )من جدول األعمال) ج(٧البند (

  املداوالت - ١

 كـانون  ١٠ و٢ املعقـودتني يف  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعـة           - ٦٨
 طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء ١٢وأدىل ببيانات ممثلو . ديسمرب على التوايل/األول
   . ممثال أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدوليةنيكما أدىل ببيان. )٤٢(فيها

اهليئة الفرعية على أن تصوغ الرئيسة مشروع استنتاجات وتقدمه إىل اهليئـة            ويف اجللسة الثالثة، اتفقت       - ٦٩
  . الفرعية يف جلستها الرابعة

   . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٤٣(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات  - ٧٠

  االستنتاجات - ٢

 من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحريـة          املقدمةأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات        - ٧١
الدولية عن أعماهلما اجلارية بشأن االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري الـدوليني،                

   .وباآلراء اليت أبدهتا األطراف بشأن هذه املعلومات

ن املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل تقـدمي تقـارير يف    ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريا       - ٧٢
   .الدورات املقبلة للهيئة الفرعية عن نتائج أعماهلما بشأن هذه املسألة

                                                      

وريـة مقـدونيا   حظي هذا البيان بتأييد ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجه    )٤١(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

حظي هذا البيان بتأييد ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا       )٤٢(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2008/L.15اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٣(
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  بروتوكول كيوتويف إطار املنهجية القضايا  - ثامناً 
  ) من جدول األعمال٨البند (

 ٢٢ -   اهليـدروكلوروفلوروكربون  باتاآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركّ        - ألف 
)HCFC-22 (  ًتدمري من نبعاثات لالمعتمد خفض  وحدات   صول علـى إىل احل سعيا

  )HFC-23( ٢٣ -  بات اهليدروفلوروكربونمركّ
  )من جدول األعمال) أ(٨البند (

 كـانون   ١٠ و ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني يومي                - ٧٣
  .هذا البند من جدول األعماليف إطار ومل ُيدلَ بأي بيان . ديسمرب، على التوايل/األول

الرئيـسة  قـدها   تع غري رمسية    ةويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند أثناء مشاور              - ٧٤
نتائج  أفاد السيد سبُّونر بأن تلك املشاورات مل ُتسفر عن ويف اجللسة الرابعة،). جامايكا(مبساعدة السيد جيفري سبُّونر 

  .إىل الدورة الثالثني للهيئة الفرعيةاملطبق حالياً، سُيحال البند  من مشروع النظام الداخلي ١٦ووفقاً للمادة . حامسة

 ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينـات        احتجاز  - باء 
  مية النظيفةآلية التنكأنشطة ملشاريع اجليولوجية 

  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١٠ و ٢الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانيـة والرابعـة، املعقـودتني يف               اهليئة  نظرت    - ٧٥
 FCCC/SBSTA/2008/INF.3و FCCC/SBSTA/2008/INF.1وُعرضت عليها الوثـائق     . ديسمرب، على التوايل  /األول

   طرفاً، تكلـم أحـدهم باسـم اجلماعـة األوروبيـة            ١٤وأدىل ببيانات ممثلو    . FCCC/SBSTA/2008/Misc.10و
  .)٤٤(والدول األعضاء فيها

شترك يف رئاسته   يويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال                  - ٧٦
وقدمت السيدة فوالنسكي تقريـراً  ). بنغالديش(ض الدين والسيد حممد ريا) النمسا(السيدة غريترود فوالنسكي  

  .اجللسة الرابعةيف عن تلك املشاورات 

  .واعتمدهتاالرئيسة  املقترحة من )٤٥(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٧٧

                                                      

، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا    ألبانياالبيان بتأييد حظي هذا    )٤٤(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2008/L.21اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٥(
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  االستنتاجات - ٢

بشأن القضايا املتصلة بالنظر يف     املقدمة  آلراء  اخلالصة اجلامعة ل  ) ١: (أحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا يلي       - ٧٨
؛ )٤٦(احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية بوصفها من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

آراء األطراف واملنظمات غري احلكومية املعتمدة بشأن قضايا منها، على سبيل املثال ال احلـصر، القـضايا                 ) ٢(
التقرير التوليفي املستند إىل ورقات     ) ٣(؛  )٤٧(ولوجية واملنهجية والقانونية والسياساتية واملالية وقضايا إضافية      التكن

  .)٤٨(املعلومات اجلديدة هذه

إال أهنا مل توافق علـى      .  الرئيسة ونظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات ويف مشروع املقرر املقترحني من           - ٧٩
  .)٤٩(اعتماد هذه االستنتاجات ولذلك مل تستطع إمتام النظر يف هذه املسألة

التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي      - تاسعاً 
  الدويل املعين بتغري املناخ

  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت - ١

 كـانون  ١٠ و٢لثانيـة والرابعـة، املعقـودتني يف    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البنـد يف جلـستيها ا           - ٨٠
وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، . FCCC/SBSTA/2008/8وُعرضت عليها الوثيقة . ديسمرب، على التوايل/األول

 وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيان أيضاً ممثل عـن          .)٥٠(تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها       
  .ومي الدويل املعين بتغري املناخالفريق احلك

                                                      

)٤٦( FCCC/SBSTA/2008/INF.1. 

 وعلى ورقات املعلومات املقدَّمة من املنظمات غري FCCC/SBSTA/2008/Misc.10ميكن االطالع على  )٤٧(
 .<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>: احلكومية على املوقع

)٤٨( FCCC/SBSTA/2008/INF.3. 

إىل الدورة الثالثني للهيئة البند ُيحال س،  به من مشروع النظام الداخلي اجلاري العمل١٦وفقاً للمادة  )٤٩(
اف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة إىل اجمللس التنفيذي وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر. الفرعية

آللية التنمية النظيفة أن يقيم اآلثار املترتبة على احتمال إدراج احتجاز الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبار 
راف العامل بوصـفه اجتمـاع      ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األط              

 ).٤-أإم /٢املقرر (األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة 

ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا    البيان بتأييد حظي هذا    )٥٠(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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مشروع استنتاجات وتقدمه إىل اهليئـة      الرئيسة  ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تصوغ            - ٨١
  .الفرعية للمشورة يف جلستها الرابعة

  .واعتمدهتا الرئيسة املقترحة من )٥١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للمشورة يف االستنتاجات  - ٨٢

  االستنتاجات - ٢

حلقة العمل املتعلقة بالتقرير التقييمـي الرابـع للفريـق          أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املقدم بشأن          - ٨٣
برئاسـة رئيـسة اهليئـة      احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، اليت ُعقدت أثناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية              

أعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للممثلني واخلرباء يف الفريق احلكومي الدويل ملشاركتهم يف حلقة               و .)٥٢(الفرعية
العمل، األمر الذي أتاح لألطراف فرصة تبادل املعلومات واآلراء بصورة مباشرة بشأن النتائج املعروضة يف التقرير 

ه والتكيف معه، وغري ذلك مـن املعلومـات ذات          التقييمي الرابع فيما خيص علم تغري املناخ والتخفيف من آثار         
 .)٥٣(كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن التقرير التقييمي الرابع. الصلة

 وإىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورتيها الـسابعة          ١٣- م أ /٥وأشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر        - ٨٤
، فأكدت أن من املهم إبقاء األطراف على علم بالنتائج الواردة يف التقرير التقييمي )٥٤(منة والعشرينوالعشرين والثا

الفريق العامل املخصص   الرابع واملتصلة بأعماهلا اجلارية مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك يف إطار              
املرفق ص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف        الفريق العامل املخص  واملعين بالعمل التعاوين الطويل األجل      

  .األول مبوجب بروتوكول كيوتو

بشأن التقرير  املعين بتغري املناخ    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً ببيان أدىل به ممثل عن الفريق احلكومي الدويل               - ٨٥
مس، وهي خطط تتضمن دعوة األطراف إلعالم  التقييمي الرابع وبشأن خطط الفريق فيما خيص التقرير التقييمي اخلا         

الفريق باملسائل واملعلومات العلمية والتقنية اليت تود أن ُينظر فيها يف إطار عملية اإلعداد للتقرير التقييمي اخلامس من 
ت والحظت اهليئة الفرعية أنه ميكن لألطراف أن تقدم هذه املعلومـا          . أجل دعم املداوالت يف إطار عملية االتفاقية      

  .سب االقتضاءحببواسطة جهاهتا التنسيقية مع الفريق احلكومي الدويل بغية إدراجها يف التقرير التقييمي اخلامس، 

  .نظرها يف هذا البند من جدول األعمالبذلك ختتم أن واتفقت اهليئة الفرعية على   - ٨٦

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/L.17اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥١(

)٥٢( FCCC/SBSTA/2008/8 .       املتعلقة حبلقة العمل ميكن االطالع على العروض وعلى املزيد من املعلومات
 .<http://unfccc.int/meetings/sb28/items/4417.php>: على املوقع

)٥٣( FCCC/SBSTA/2008/Misc.2. 

)٥٤( FCCC/SBSTA/2007/16 و٤٩، الفقرة ،FCCC/SBSTA/2008/6 ١٤٠، الفقرة. 
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 ٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   - عاشراً 
  من بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٠بند ال(

  املداوالت - ١

   ١٠ و٢نظــرت اهليئــة الفرعيــة يف هــذا البنــد يف جلــستيها الثالثــة والرابعــة، املعقــودتني يف   - ٨٧
ممثال طرفني، تكلّم أحدمها باسم اجلماعة األوروبيـة والـدول      ببيانني  وأدىل  . ديسمرب، على التوايل  /كانون األول 
  .)٥٥(األعضاء فيها

سة الثالثة، وافقت اهليئة الفرعية على أن تنظر يف هذا البند إىل جانب ذلك البند مـن جـدول                   ويف اجلل   - ٨٨
يف إطار فريق "  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة "أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ املعنون     

ويف اجللـسة   ). اجلزائـر (مجوعي   كمال   والسيد) أستراليا(اتصال مشترك يرأسه كل من السيدة كريستني تيلي         
  .الرابعة، قدمت السيدة تيلي تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال املشترك

  .واعتمدهتاالرئيسة املقترحة من  )٥٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٨٩

  االستنتاجات - ٢

 ٣ من املادة ١٤اهليئة الفرعية للتنفيذ بأمهية معاجلة املسائل املتعلقة بالفقرة أقرت اهليئة الفرعية للمشورة و  - ٩٠
  . ملعاجلة هذه املسائلاً من بروتوكول كيوتو، وأنشأتا فريق اتصال مشترك٢ من املادة ٣وبالفقرة 

مت يف أثناء هذه    ورحبت كل من اهليئة الفرعية للمشورة واهليئة الفرعية للتنفيذ بتبادل اآلراء األويل الذي                - ٩١
  هذه املسائل وبـشأن إمكانيـات اختـاذ املزيـد          تني الفرعيتني ملعاجلة    الدورة بشأن اجلهود املبذولة يف إطار اهليئ      

  .من اإلجراءات

واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة واهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة هذه املناقشات يف إطار فريق اتصال                 - ٩٢
  . يف الدورة الثالثني لكل منهمامشترك تنشئه اهليئتان

                                                      

ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا     بتأييد البيانحظي هذا    )٥٥(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2008/L.24اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٦(
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   مسائل أخرى- عشر حادي 
  ) من جدول األعمال١١البند (

  املداوالت - ١

 كـانون  ١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البنـد يف جلـستيها الثالثـة والرابعـة، املعقـودتني يف                 - ٩٣
 والصني، وآخر ٧٧ ل باسم جمموعة اراف، تكلّم أحدهموأدىل ببيانات ممثلو سبعة أط. ديسمرب، على التوايل/األول

  .)٥٧(باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

مشروع استنتاجات وتقدمه إىل اهليئـة      الرئيسة  ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تصوغ            - ٩٤
  .الفرعية يف جلستها الرابعة

  .واعتمدهتاالرئيسة  املقترحة من )٥٨(تنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االس  - ٩٥

  االستنتاجات - ٢

  األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية

أن التقرير التوليفي الثـامن بـشأن       الذي أفاد   أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة            - ٩٦
  . إطار املرحلة التجريبية مل يتم إعداده بعد لعدم تقدمي معلومات جديدة عن املشاريعاألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف

 بشأن مواصلة األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار         )٥٩(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        - ٩٧
ـ   (املرحلة التجريبية لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة            ى نـص املقـرر انظـر       لالطـالع عل

(FCCC/SBSTA/2008/L.19/Add.1.  

  التعاون مع أمانة اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال امللحق هبا

أحاطت اهليئة الفرعية علماً مبقرري االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال املتعلق بـاملواد                - ٩٨
ياً ملصارف املواد املستنفدة لطبقة األوزون وبشأن عقد حـوار          املستنِفدة لطبقة األوزون بشأن اإلدارة السليمة بيئ      

  . اليت تنطوي على احتماالت عالية لالحترار العاملي)٦٠(مفتوح العضوية عن بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون

                                                      

ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا    البيان بتأييد حظي هذا    )٥٧(
 .الفية السابقة، وصربيا، وكرواتيااليوغوس

 .FCCC/SBSTA/2008/L.19اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٨(

 .١٤-م أ/٧ ، املقررFCCC/CP/2008/7/Add.1، انظر الوثيقة، بصيغته املعتمدةلالطالع على النص  )٥٩(

 .<http://ozone.unep.org>:املوقعبوميكن االطالع عليهما . XX/8 وXX/7املقرران  )٦٠(
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وأحاطت اهليئة الفرعية علماً حبلقات العمل املشار إليها يف هذين املقررين وشـجعت األمانـة علـى                   - ٩٩
كما أحاطت علماً بتشجيع األطراف على إشراك خربائهم املتخصصني يف املناخ يف حلقة العمل املشار             . ضورهاح

  .XX/8 من املقرر ٤إليها يف الفقرة 

   التقرير املتعلق بالدورة- ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

 اهليئة الفرعية يف مشروع التقرير املتعلـق        ديسمرب، نظرت / كانون األول  ١٠يف اجللسة الرابعة، املعقودة يف        - ١٠٠
يف اجللسة نفسها، أِذنت اهليئة الفرعية للمقررة       بناًء على اقتراح الرئيسة     و. )٦١( واعتمدته بدورهتا التاسعة والعشرين  

  . بتوجيه الرئيسةبأن تنجز تقرير الدورة مبساعدة األمانة، و

   اختتام الدورة- ثالث عشر 
علـى  ديسمرب، أطلع ممثل األمني التنفيذي اهليئة الفرعية / كانون األول١٠ يف  املعقودةيف اجللسة الرابعة،   - ١٠١

   مـن املقـرر     ٢٠تقييم أويل لآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على االستنتاجات املعتَمدة، وذلك عمـالً بـالفقرة               
 واملالية املترتبة على املقررات يف حـال        اآلثار اإلدارية يقدم بياناً ب   اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن        ٩- م أ /١٦

  .تعذر متويلها من املوارد املتاحة ضمن امليزانية األساسية

عدداً من األنشطة اليت تترتب     تنفذ  ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، إىل األمانة أن         وطلبت اللجنة الفرعية    - ١٠٢
غطَّى من امليزانية األساسية أو من املـوارد الـيت   ميكن أن تمعظم هذه األعمال    و. عليها آثار إدارية وأخرى مالية    

أُدرجت بالفعل يف االحتياجات األولية املقدَّرة لألمانة حتت بند الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لفتـرة               
جتة خفض االنبعاثات النا  " من جدول األعمال املعنون      ٥البند  يف إطار   إالّ أنه طُلب إىل األمانة،      . السنتني اجلارية 

تقنية وتتيحها للنظر فيها أثناء دورهتا الثالثني ، أن تعد ورقة "ُنُهج حلفز العمل: عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
  .دوالرات الواليات املتحدةمن  دوالر ١٠٠ ٠٠٠غري متوقعة تبلغ حنو األمر الذي ينطوي على تكلفة 

املشاورات ومنظمي  ولرؤساء أفرقة االتصال    لمندوبني  لعن شكرها   الرئيسة  ويف اجللسة نفسها، أعربت       - ١٠٣
  .سامهاهتمملغري الرمسية 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/L.14ثيقة  الواعُتمد بوصفه )٦١(
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  املرفق األول

   نريويبربنامج عمل لوىل األتنفيذ املرحلة مشورة مناسبة مستمدة من معلومات 
  املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

االقتـصادية   - بشأن اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعيـة  اسبة ومشورة منيتضمن هذا املرفق معلومات      - ١
تنفيـذ املرحلـة األوىل     ومشورة مستمدة من    لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وهي معلومات           

إلشارة إىل أن املعلومات  وينبغي ا.)١(ربنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه     ل
  .)٢(سب االقتضاءحب، لربنامج عمل نريويبُتراعى يف تنفيذ املرحلة الثانية الواردة يف هذا املرفق 

  األساليب واألدوات

تعترب التقييمات املتكاملة طريقة مفيدة لتقييم التأثريات االجتماعية واالقتصادية والبيئية املترتبة على تغري               - ٢
  .  شامالً، مع مراعاة التفاعل بني تغري املناخ وعمليات أخرىاملناخ تقييماً

وال يزال هناك العديد من الثغرات واالحتياجات اليت حتول دون نشر وتطبيق األساليب واألدوات علـى          - ٣
ومن بني تلك الثغرات عدم توفر بيانات كافية، ونقص القدرات، واملعلومات والتوجيه املناسـبني              . نطاق واسع 

  .عدم يقني ومن قيودألساليب واألدوات املتاحة، وما يرتبط بذلك أيضاً من أوجه بشأن ا

على القيام بعمليات التقييم احمللية والقطاعية؛ والقيام بعمليات      القدرة  االحتياجات احملددة حتسني    وتشمل    - ٤
عدة إىل القمة ومن القمة إىل تقييم متكاملة على الصعيدين الوطين ودون الوطين؛ وإدماج الُنهج اليت تنطلق من القا

حتديـداً  موجهة إىل املستخدم     ات؛ وإتاحة إرشاد   حتديداً كمياً  القاعدة؛ وحتسني حتديد تكاليف التكيف ومنافعه     
  .بشأن تطبيق األساليب واألدوات العديدة املتاحة

ن أجـل تبـادل     املوجودة م املستخدمني  ومن وسائل حتسني نشر األساليب واألدوات إنشاء وتعزيز شبكات            - ٥
  .اخلربات والتجارب يف جمال تطبيق األساليب واألدوات؛ وإنشاء آليات متكّـن مـن مقارنة تلك األساليب واألدوات

  البيانات والرصدات

من املتفق عليه عموماً أن التحدي الرئيسي املتعلق بالبيانات والرصدات ال يتمثل بالـضرورة يف إنـشاء       - ٦
الطويل بعد توقف التمويل اخلارجي، ويف تبادل البيانات        يف األجل   باستمرار  صوهنا  شبكة رصد، وإمنا يتمثل يف      

  .اليت توفرها هذه الشبكة

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/12من الوثيقة املشورة مستقاة املعلومات و )١(

، FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة ترد األنشطة املزمع تنفيذها يف املرحلة الثانية لربنامج عمل نريويب يف  )٢(
 .٧٤ إىل ١٠من الفقرات 
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الـدعم جلمـع    احلاجة إىل   االحتياجات احملددة يف جمال البيانات، وال سيما يف البلدان النامية،           وتشمل    - ٧
على الصعيد اإلقليمي، واستخدامها  البيانات وإدارهتا حتسني مجعاحلاجة إىل البيانات واستعادة البيانات التارخيية، و

  . واحلاجة إىل حتسني سبل الوصول إىل البيانات العاملية واإلقليمية والوطنية

وأنظمة الرصد بغرض االستفادة منـها يف       املراقبة املنهجية   إىل حتسني   حاجة  وفيما يتعلق بالرصدات، مثة       - ٨
، مبا يف ذلك عن طريق توسيع نطاق التغطية وزيادة الكثافة، وتوعية واضعي             فهم تأثريات تغري املناخ فهماً أفضل     

  .السياسات باحلاجة إىل تعزيز خدمات األرصاد اجلوية واخلدمات اهليدرولوجية الوطنية

ويلزم أيضاً بناء القدرات البشرية يف جمال حتليل وتوفري البيانات عن طريق برامج التـدريب والتعلـيم،                   - ٩
  .البيانات والنماذجأوجه عدم اليقني اليت تكتنف استخدام حتسني فهم ويشمل ذلك 

االضطالع بتقييم شامل للبيانات واستخدامها ومن وسائل حتسني القدرة على مجع بيانات الرصد وإدارهتا   - ١٠
وضع نظم متكاملة املناخية وغري املناخية املوجودة لدى البلدان على الصعيد الوطين، مث االستناد إىل هذا التقييم يف 

  .لإلدارة واجلمع تكون قادرة على توفري املعلومات الضرورية ألغراض التكيف

  وضع مناذج املناخ وسيناريوهاته واشتقاق مناذجه على املستويات األدىن

أحرِز تقدم يف أساليب اشتقاق مناذج املناخ على املستويات األدىن، وحـساسية النمـوذج، وحماكـاة                  - ١١
  .جمموعة عمليات احملاكاة املتاحةتوسيع امة بالنسبة لتغري املناخ على الصعيد اإلقليمي وكذلك يف العمليات اهل

يكتنف السيناريوهات ونواتج   عدم اليقني   وال تزال هناك ثغرات يف احلساسية املكانية والزمانية وال يزال             - ١٢
الراميـة إىل   دون اإلقليمية   /ناخية اإلقليمية وقد فَرضت هذه الثغرات قيوداً على تطوير السيناريوهات امل        . النماذج

ومثة حاجة إىل بناء القدرات     . دعم عمليات التقييم املتعلقة بالتأثريات والقابلية للتأثر واملهمة يف وضع السياسات          
لفهم السياق الذي ترد فيه نواتج مناذج املناخ وما حيدها من قيود نظراً لتنوع االفتراضات الـيت تـستند إليهـا                    

وهناك حاجة أيضاً إىل إقامة حوار بني اجملتمع العلمي املعين باملناخ واملتخصصني يف جمال التكيف، مبن                . ماذجالن
أنشطة وضع النماذج حىت تصبح نواتج النماذج أكثر        وبارامترات  فيهم واضعو السياسات، هبدف حتديد شروط       

  .يف وضع السياساتفائدة 

ات املناخية على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي تعزيز املراكز         وسائل تعزيز وضع السيناريوه   وتشمل    - ١٣
والشبكات اإلقليمية لضمان تيسري تبادل املعارف ونقلها، والتعاون يف وضع السيناريوهات باسـتعمال منـاذج               

  .خمتلفة، وبناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطين

منوذج ويف النماذج جمتمعة وإىل احلد منه        عدم اليقني يف كل      قياسوينبغي أن تتواصل اجلهود الرامية إىل         - ١٤
مصداقية وحتسني متثيل أوجه عدم اليقني واإلبالغ عنها لضمان بغية جعل اإلسقاطات اخلاصة باملستقبل أكثر دقة، 

  .نواتج النماذج والبيانات املناخية
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  املخاطر املتصلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة

، نظراً لتركيـز    من خطر الكوارث يف تقييم املخاطر     دروس املستفادة أنه ينبغي األخذ بنهج احلد        ومن ال   - ١٥
  .ذلك النهج على التنبؤ بالتأثريات واحلد منها

وهناك حاجة إىل زيادة إدماج هذه املعارف . تكمِّل املعارف التقليدية مصادر املعرفة العلمية األخرىميكن أن و  - ١٦
  . املنظمات الشعبيةال سيما من خالل إقامة شراكات معم وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ واستخدامها يف تقيي

ال تزال هناك ثغرات تتعلق بتقييم املخاطر والتأثريات املتصلة باملناخ والتنبؤ هبا وإدارهتا، مبا فيها أوجه                و  - ١٧
للمخاطر استجابة  نظم  واالفتقار إىل   املتطرفة  بالتقلبات املناخية واألحداث املناخية     عدم اليقني اليت تشوب التنبؤ      

االحتياجات احملددة حتسني إدماج احلد من خطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ يف السياسات              وتشمل  . احملددة
وتتمثل . واخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، وحتسني أساليب وأدوات التنبؤ بالتأثريات املناخية وإدارهتا واحلد منها            

  .رة أخرى يف قلة اآلليات املتاحة لتقاسم املخاطر، كالتأمني، وقلة فرص الوصول إليها، يف أشد البلدان ضعفاًثغ

إتاحـة البيانـات علـى      حتسني  ومن وسائل حتسني تقييم املخاطر والتأثريات املتصلة باملناخ والتنبؤ هبا             - ١٨
إىل حمفوظات البيانات وقواعد البيانات املستخدمني استمرار وصول ضمان املستويات الوطين واإلقليمي والعاملي، و

  .ذات الصلة

  االقتصادية - املعلومات االجتماعية 

االقتصادية الضوء على خمتلف حاالت التعـرض للتهديـدات          - ميكن أن تسلِّط املعلومات االجتماعية        - ١٩
  .املناخيـة وقدرات املناطق والبلدان واجملتمعات احمللية على التكيف معها

االقتصادية بعد املستوى الذي بلغته املعلومات الفيزيائيـة األحيائيـة           - ومل تبلغ املعلومات االجتماعية       - ٢٠
وتتمثل ثغرة رئيسية يف    . واملعلومات اخلاصة باألرصاد اجلوية من حيث كميتها وإتاحتها وإمكانية الوصول إليها          

وحىت . ت املكاين، وال سيما على املستوى دون الوطيناالقتصادية اليت تعكس التفاو - نقص املعلومات االجتماعية 
  فكثرياً . االقتصادية متاحة، فإن إمكانية تطبيقها يف ختطيط التكيف حمدودة         - عندما تكون املعلومات االجتماعية     

بني مواقع عديـدة، وال تتـاح يف        تكون مشتقة   ما جتمع البيانات يف أشكال غري متسقة، وتنشر على نطاقات كلية، و           
لـذلك  . شكال ميكن استخدامها إلجراء تقييمات القابلية للتأثر بتغري املناخ وتقييمات تأثرياته والتخطيط للتكيف معه             أ

  .االقتصادية يف التقييمات - فإنه من الضروري بذل املزيد من اجلهود لتحسني إدماج املعلومات النوعية االجتماعية 

االقتصادية يف تقييمات تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به   - ومن وسائل إدماج املعلومات االجتماعية        - ٢١
لكي تليب تلك املعلومات احتياجات حمددة من البيانات،        ومستخدميها  إقامةُ حوار مفتوح بني مقدمي املعلومات       

وإتاحةُ البيانات املتاحة، وعرُض املعلومات حبيث تفيد عمليات اختاذ القرار،          باستخدام  ووضُع توجيهات خاصة    
  .معلومات تتعلق بتكاليف وفوائد خيارات التكيف
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  ختطيط التكيف وممارساته

من الدروس املستفادة استخدام التعّرض احلايل للمخاطر الطبيعية وتقلب املناخ كمدخل للتكيف؛ وإشراك   - ٢٢
ولوجيات اجملتمعات أصحاب املصلحة من خالل الدراسات اإلفرادية واملبادئ التوجيهية؛ وأمهية فهم معارف وتكن 

  .األصلية واحمللية وتقييمها وإدماجها

فهناك، على سبيل املثال، ثغرة . ورغم إحراز بعض التقدم، ال يزال هناك الكثري من الثغرات واالحتياجات  - ٢٣
وهذا ناجم عن عدد من القيود منها االفتقار إىل         . بني تقييم التكيف وختطيطه، من جهة، وتنفيذه من جهة أخرى         

و حىت أن أوميكن أن تكون االستجابة القطاعية غري املنسَّقة عدمية الفعالية، . قدرة والبيانات واملعلومات واملواردال
أو حتد من فعالية    /تؤدي إىل نتائج عكسية إذ إن االستجابات يف قطاع ما قد تزيد من قابلية قطاع آخر للتأثر و                 

ومن مث فإن هناك حاجة إىل اعتماد هنج تكيف         . لتحقيق التكيف تدابري االستجابة املتخذة يف ذلك القطاع اآلخر        
  .شامل لعدة قطاعات كجزء من استراتيجية عامة للتنمية املستدامة

ومن شأن وضع أطر مفاهيمية للتكيف أن يساعد يف حتديد جمموعة خيارات التكيف القائمة ويتـيح يف                   - ٢٤
دادت األمور وضوحاً فيما خيص حجم التغري أو التـأثريات     الوقت نفسه املرونة وإعادة تشكيل اخليارات كلما از       

  .اليت يتعني على خمتلف القطاعات التكيف معها

  البحوث

احمليط احلد من عدم اليقني     تشمل االحتياجات احملددة املتعلقة بفهم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به              - ٢٥
ج الدوران العام والنماذج اإلقليمية سعياً إىل حتسني أداء النماذج حبساسية النظام املناخي، وتعزيز الصالت بني مناذ

  .اإلقليمية لتغري املناخ، وحتسني التحقق من النماذج املناخية بواسطة رصدات املتغريات األساسية للمناخ

 وفيما يتعلق بتيسري ختطيط وتنفيذ التكيف، تشمل احتياجات البحوث فهم وتقليل احلواجز االقتـصادية               - ٢٦
، بوسائل منها حتديد حتسني فهم خمتلف خيارات التكيفوالتقنية واالجتماعية واملؤسسية اليت حتول دون التكيف و

كما يلزم بذل جهود لوضع سيناريوهات تكيف ملختلف مستويات         . التكاليف واملنافع واملوازنات احملتملة   وتقييم  
  .فتراضاتتثبيت غازات الدفيئة وخمتلف اال

  كيفتكنولوجيات الت

تكنولوجيات أصناف احملاصيل املقاومة للجفاف،     مثل  تكنولوجيات التكيف التكنولوجيات املادية،     تشمل    - ٢٧
وجيمع الكثري مـن    . واألسوار البحرية وتكنولوجيات الري، أو التكنولوجيات غري املادية، كأمناط تعاقب احملاصيل          

  . ، وجتمع إجراءات التكيف الناجحة عادة بني النوعنيالتكنولوجيات بني اخلصائص املادية واخلصائص غري املادية

وتشكل التكنولوجيات واملعارف التقليدية عنصراً أساسياً يف تكنولوجيات التكيف؛ وهذه التكنولوجيات   - ٢٨
  .موجودة بالفعل، وهي تناسب الكثري من البلدان النامية وميكن للمجتمعات احمللية أن حتسنها
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.  من الثغرات واالحتياجات اليت تعيق تطبيق تكنولوجيات التكيف على نطاق واسعوال يزال هناك الكثري  - ٢٩
ومن بني تلك االحتياجات بناء القدرات البشرية والتقنية واملؤسسية املناسبة لنشر هذه التكنولوجيات واستعماهلا؛ 

  .حة املوارد املالية الكافيةمجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم اجملتمعات احمللية؛ وإتاوتوعية وحتسني املعلومات 

  التنويع االقتصادي

تنفيـذ  يصعب فيهـا    مثة شعور بالقلق إزاء صعوبة البدء يف التنويع االقتصادي، ال سيما يف البلدان اليت                 - ٣٠
  . بسبب ظروفها الوطنيةأنشطة اقتصادية بديلة

 القطاعات القابلة للتأثر وتقليل وهناك حاجة إىل مشاركة اجلمهور يف مجيع العمليات اليت تزيد من مرونة  - ٣١
  .االعتماد عليها؛ ويف هذا الصدد يضطلع القطاع اخلاص بدور رئيسي

حتسني أدوات وضع النماذج وتقييم مدى التعرض لتأثريات تغري احلاجة إىل الثغرات واالحتياجات وتشمل   - ٣٢
  ني التنبؤات بالتـأثريات املاديـة وبـني        وهناك نقص يف النماذج اليت تربط ب      . املناخ يف سياق التنويع االقتصادي    

 املخرجات بغرض تقييم قابلية القطاعات للتأثر، رغم أن تلك النمـاذج ضـرورية للتنويـع                - مناذج املدخالت   
  .االقتصادي الفعال
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  املرفق الثاين

  اإلرشادات املنهجية املقدمة من اهليئة الفرعية
  للمشورة العلمية والتكنولوجية

لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أمهية العناصر التالية فيما يتصل بربنامج عملها الذي الحظت اهليئة ا  - ١
  :١٣- م أ/٢اسُتهل مبوجب املقرر 

 ٤٢، مع مراعاة ما ورد يف الفقرة        ١٣- م أ /٢تشجيع استعداد البلدان النامية فيما يتصل باملقرر          )أ(  
  من هذه الوثيقة؛

 لتوسيع نطاق اإلجراءات    ١٣- م أ /٢ من املقرر    ٥ و ٤يتصل بالفقرتني   زيادة تعبئة املوارد فيما       )ب(  
  ذات الصلة؛

االعتراف باحلاجة إىل تعزيز املشاركة الكاملة والفعالة للسكان األصليني واجملتمعات احمللية، مع              )ج(  
  مراعاة الظروف الوطنية واالتفاقات الدولية ذات الصلة؛

  ؛١٣- م أ/٢تتحقق يف سياق تطوير املنهجيات ذات الصلة باملقرر استكشاف الفوائد املشتركة اليت   )د(  
 أدنـاه  ٢الدروس املستفادة والتجارب لدى تطبيق اإلرشادات املشار إليهـا يف الفقـرة         تبادل    )ه(  

  .١٣- م أ/٢والتوجيه اإلرشادي الوارد يف مرفق املقرر 

، ١٣- م أ/٢ القضايا املنهجية املبينة يف املقرر ، باالستناد إىل العمل املضطلع به بشأنوتوصي اهليئة الفرعية  - ٢
  :مبراعاة اإلرشادات التالية

عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري      ١٩٩٦املبادئ التوجيهية املنقحة الصادرة يف عام       استخدام    )أ(  
ستخدام  يتعلق بأنشطة ا   فيما املمارسات اجليدة    دليل وتشجيع اتباع    املناخ بشأن القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة      

سب مقتضى احلال، كأساس لتقدير     حب الصادر عن الفريق املذكور،      ،)١(األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    
  االنبعاثات البشرية املنشأ ذات الصلة بالغابات حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف؛

   بعد النظر يف متطلباهتا؛)٢(ة لرصد الغاباتوشفافقوية احلاجة إىل إنشاء ُنظم وطنية   )ب(  
 بعـد   ،)٣(وشفافة لرصد الغابات  قوية  سب االقتضاء، بوضع ُنظم دون وطنية       حبضرورة القيام،     )ج(  

 النظر يف متطلباهتا؛

  تتيح إجراء استعراض شفاف ومستقل لنتائجها؛ تشجيع إنشاء نظم وطنية لرصد الغابات  )د(  
  .ية ملختلف البلدان ويف قدرات وطاقات كل منهاالنظر يف الظروف الوطن  )ه(  

                                                      

 .اخ، عند االقتضاءمع اإلحاطة بعمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املن )١(
   املمارسـات اجليـدة     دليـل لألراضي يف   املتسق  بالتمثيل  مع اإلحاطة علماً، عند االقتضاء، باإلرشادات املتعلقة         )٢(
 . الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخاستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةبأنشطة فيما يتعلق 
   املمارسـات اجليـدة     بالتمثيل املتسق لألراضي يف دليـل      عند االقتضاء، باإلرشادات املتعلقة      مع اإلحاطة علماً،   )٣(
 . الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخاستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةبأنشطة فيما يتعلق 
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  املرفق الثالث

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

  الوثائق اليت أُِعّدت للدورة
FCCC/SBSTA/2008/7   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

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

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

  مذكرة مقدمة من األمانة. والقابلية للتأثر به والتكيف معه

FCCC/SBSTA/2008/10               الدروس املستفادة من إشراك اخلرباء يف تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات
  كرة مقدمة من األمانةمذ. تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

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

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

  مذكرة مقدمة من األمانة. 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 

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 
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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       االقتصادية يف املخـاطر املتـصلة باملنـاخ         -االجتاهات الفيزيائية واالجتماعية 
  ورقة تقنية. واألحداث املناخية املتطرفة وتأثرياهتا على التنمية املستدامة

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

FCCC/SBSTA/2008/L.14      ــة ــة والتكنولوجي ــشورة العلمي ــة للم ــة الفرعي ــر اهليئ ــشروع تقري م
  عن دورهتا التاسعة والعشرين

FCCC/SBSTA/2008/L.15              ينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحـري الـدول. 
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

FCCC/SBSTA/2008/L.16   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة.تطوير التكنولوجيات ونقلها   

FCCC/SBSTA/2008/L.17             مـشروع   .التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري املنـاخ 
  استنتاجات مقترح من الرئيسة

FCCC/SBSTA/2008/L.18   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس.البحوث واملراقبة املنهجية   

FCCC/SBSTA/2008/L.19   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة.مسائل أخرى   
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FCCC/SBSTA/2008/L.19/Add.1    توصـية اهليئـة   . مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة، إضافة     .مسائل أخرى 
   والتكنولوجيةالفرعية للمشورة العلمية

FCCC/SBSTA/2008/L.20                التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غـازات الدفيئـة الـواردة
 مشروع اسـتنتاجات مقتـرح      .من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

  من الرئيسة

FCCC/SBSTA/2008/L.21           اجليولوجية كأنشطة ملشاريع   احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات
   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة.آلية التنمية النظيفة

FCCC/SBSTA/2008/L.22         القابلية للتأثر به والتكيف معه    و برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ. 
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2008/L.23     ُنهج حلفز العمـل  : ناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية      خفض االنبعاثات ال. 
  مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة

FCCC/SBSTA/2008/L.24       مشروع اسـتنتاج    . من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة 
  مقترح من الرئيسة

  وثائق أخرى معروضة على الدورة

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

FCCC/SBSTA/2007/16          تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتـا الـسابعة
 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣ايل يف الفترة من والعشرين، املعقودة يف ب

FCCC/SBSTA/2006/11              تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال دورهتـا
 تـشرين   ١٤ إىل   ٦اخلامسة والعشرين، املعقودة يف نريويب يف الفترة مـن          

  ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

FCCC/SBSTA/2006/5     فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتـا الرابعـة          تقرير اهليئة ال
  ٢٠٠٦مايو /يارأ ٢٦ إىل ١٨والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2005/10               تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتـا الثالثـة
 ٦نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢٨رة من   والعشرين، املعقودة يف مونتريال يف الفت     

  ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول
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.4 

Add.1–3و 
 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 
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FCCC/SBSTA/2007/Misc.18  

 وAdd.1 و2

 Consideration of carbon dioxide capture and storage as clean 
development mechanism project activities.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.25 

Corr.1و 
 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       صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن       تقرير مؤمتر األطراف العامل بو
. ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٧ إىل   ٦دورته الثانية، املعقودة يف نريويب من       

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

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

 -  -  -  -  - 


