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  :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - ٧

املدرجة يف  زات الدفيئة املقدمة من األطرافجرد غابقوائم استعراض املعلومات املتعلقة   )أ(  
  املرفق األول لالتفاقية واحتياجات التدريب املتصلة هبا؛ 

  بيانات غازات الدفيئة؛وصلة بينية ل  )ب(  
  .االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )ج(  
الوطنية جلرد  يل املعين بتغري املناخ املتعلقة بالقوائماملبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدو  )د(  

 .ات الدفيئةغاز

 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  - ٨

 ٢٢ -  اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبـات اهليـدروكلوروفلوروكربون           )أ(  
)HCFC-22 (       مركبـات   تـدمري  سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمـد لالنبعاثـات مقابـل

 ؛)HFC-23 (٢٣ - اهليدروفلوروكربون 

ملشاريع آليـة    احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة          )ب(  
  التنمية النظيفة؛

 .)١(مقاييس موحدة حلساب معادل ثاين أكسيد الكربون يف غازات الدفيئة  )ج(  

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   - ٩

 .املختصةالتعاون مع املنظمات الدولية   - ١٠

 .خرىأمسائل   - ١١

 .التقرير املتعلق بالدورة  - ١٢

  شروح جدول األعمال املؤقت -  ثانياً
 افتتاح الدورة - ١

) لفرعيةاهليئة ا ( الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         الرئيسمن املقرر أن يفتتح       - ١
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١ ،يوم االثنني

                                                      

 للمشورة العلمية والتكنولوجية، أدىل ممثل للهيئة الفرعيةعشرين ة والالدورة التاسعيف اجللسة األوىل من  )١(
  هلـذه   هذا البند يف جدول أعمال الدورة الـثالثني         ، طلب فيه إدراج    والصني ٧٧ل ، باسم جمموعة ا    ببيان أحد األطراف 

  .هليئة الفرعيةا
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 املسائل التنظيمية - ٢

 إقرار جدول األعمال  )أ(

 . جدول األعمال املؤقت للدورة إلقرارهسُيعرض  - ٢

FCCC/SBSTA/2009/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. هشروح وجدول األعمال املؤقت 

 تنظيم أعمال الدورة  )ب(

 يف الفترة من يـوم      للمشورة العلمية والتكنولوجية    الدورة الثالثون للهيئة الفرعية    عقدُت :خلفية املوضوع   - ٣
على املوقع الشبكي علن اجلدول الزمين التفصيلي للدورة ُيوس. ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل يوم األربعاء ١االثنني 

 .اإلطارية بشأن تغري املناخلالتفاقية 

الساعة عادة حبلول  بأن تنتهي اجللسات )٢(يف دورهتا الرابعة والعشرين   وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ،        - ٤
وسـتنظم هـذه   .  الساعة التاسعة مساء كحد أقصىإىلالسادسة مساء على أن تستمر، يف الظروف االستثنائية،   

ت األخرى  إىل متكني الوفود من املشاركة مشاركة تامة يف العمليا        اً  وسعي. الدورة مع أخذ هذا األمر يف االعتبار      
إجراء مداوالهتا بـأكرب  إىل   للمشورة العلمية والتكنولوجيةيئة الفرعية اهلُتدعى  اليت تعقد جلساهتا مبوازاة ذلك، س     

اً  ذلك استخدام الوقت املخصص للجلسات العامة واملفاوضات غري الرمسية استخداممبا يفمن الكفاءة، ممكن قدر  
للمشورة حال البنود اليت مل ينته حبثها يف هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية             سُتو.  املتوقع الوقت عملها يف    وإمتامأمثل،  

 .والثانية والثالثنيوالثالثني يف دورتيها احلادية لتنظر فيها العلمية والتكنولوجية 

ن أربع هيئات ستعقد اجتماعاهتا يف أثناء فترة الدورة، فإن الوقت املتاح ألفرقة االتـصال               كوإىل  اً  ونظر  - ٥
ـ      الستفادة  الولتحقيق ا . املشاورات غري الرمسية سيكون حمدوداً للغاية     و  وزقصوى من الوقت املتاح للجلسات، جي

وميكن أن   .لرئيسي اهليئتني الفرعيتني، حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً، أن يقدما مقترحات بشأن تنظيم األعمال             
فاوض بتيسري االتفاق بطرح مـشاريع االسـتنتاجات      شاركون ألفرقة الت  تيشمل ذلك اقتراح أن يقوم الرؤساء امل      

 هبا يف اجللـسات     ديلاألولية يف االجتماع األول ألفرقة التفاوض، استناداً إىل اآلراء والبيانات ذات الصلة اليت أُ             
نفيذ ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للت. أو استنتاجات سابقة/العامة، ومع مراعاة أية مفاوضات و

، يرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية اختصار بيانـاهتم الـشفوية قـدر              )٣(يف دورهتا الرابعة والعشرين   
 .ويرجى من املمثلني الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها لتوزيعها. اإلمكان

                                                      

  .١٠٢، الفقرة FCCC/SBI/2006/11الوثيقة  )٢(
  . أعاله٢مثل احلاشية  )٣(
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التفاقية اإلطارية بشأن ل الشبكيعلى املوقع واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل العرض العام للدورة املتاح   - ٦
 للحصول على جدول زمـين مفـصل        ،نشر أثناء الدورة   الذي يُ  ،تغري املناخ وإىل االطالع على الربنامج اليومي      

 . للمشورة العلمية والتكنولوجيةث ألعمال اهليئة الفرعيةوحمدَّ

ذات الصلة من جدول األعمـال،       النظر يف البنود     عندوُتدعى األطراف أيضاً إىل أن تضع يف اعتبارها،           - ٧
موريـشيوس  األحكام املختلفة الستراتيجية     بشأن عالقة    FCCC/SB/2007/INF.2املعلومات الواردة يف الوثيقة     

ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية باألعمال اجلارية يف إطـار                 
 . امللحق هبااالتفاقية وبروتوكول كيوتو

  .سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة :اإلجراء  - ٨

FCCC/SBSTA/2009/1    مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. وشروحهجدول األعمال املؤقت 

 ر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأث - ٣

، يف دورهتا الثامنة والعشرين، وفقاً       للمشورة العلمية والتكنولوجية   افقت اهليئة الفرعية  و :خلفية املوضوع   - ٩
، على تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ             ١١- م أ /٢من املقرر   ) د(٦للفقرة  

هليئة الفرعية، مـن    ذه ا اليت تغطي الفترة املمتدة حىت الدورة الثالثة والثالثني هل        ومعه  والقابلية للتأثر به والتكيف     
وطلبت اهليئة الفرعيـة    . FCCC/SBSTA/2008/6 من الوثيقة    ٧٤- ١٠ يف الفقرات    املشار إليها خالل األنشطة   

يف تنفيذ هذه األنشطة لتنظر فيه      من األمانة أن تقدم إليها تقريراً عن التقدم احملرز          للمشورة العلمية والتكنولوجية    
ويــرد التقريــر يف الوثيقــة . )٤(يف دورهتــا الــثالثني، مبــا يف ذلــك مــا ُوجِّــه مــن نــداءات للعمــل

FCCC/SBSTA/2009/INF.3.  

 من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس       للمشورة العلمية والتكنولوجية   ويف اجللسة نفسها، طلبت اهليئة الفرعية       - ١٠
عقد حلقـة العمـل     ُتمن املقرر أن    و.  الفرعية، بتنظيم حلقيت عمل تقنيتني قبل الدورة الثالثني للهيئة الفرعية          اهليئةهذه  

 املمارسات واألدوات والنظم املتعلقة بتقدير وإدارة املخاطر املناخية واسـتراتيجيات احلـد مـن               اخلاصة بدمج التقنية  
 ١٠، يف الفترة من     )٥(املتعلق بتخطيط وممارسات التكيف   العمل  ال  الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية يف إطار جم       

، ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٣٠ إىل   ٢٨يف الفترة من    ومن املقرر أن تعقد     . كوبايف  ، هبافانا،   ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢إىل  
عتماد على القطاعات   حلقة العمل املتعلقة بزيادة املرونة االقتصادية جتاه تغري املناخ والتقليل من اال            ،بالقاهرة، يف مصر  

 الستنتاجات الدورة الثامنة والعـشرين      ووفقاً .)٦(االقتصادية الضعيفة، يف إطار جمال العمل املتعلق بالتنويع االقتصادي        
تـستند إىل   وقد  . حبلول الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية     لقيت العمل   هليئة الفرعية، ستتاح التقارير املتعلقة حب     ذه ا هل

                                                      

 .١٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٤(

 .٥٧الفقرة  ،FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٥(

  .٧٣الفقرة  ،FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٦(
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 مبوجب األجل الطويل التعاوين بالعمل املعين املخصص العامل تائج حلقيت العمل هاتني املناقشات املتواصلة للفريق نبعض

 وستتاح معلومات عن حلقيت العمل     .١٣- م أ /١من املقرر   ) ج(١ بشأن القضايا املتصلة بالفقرة       واليت جيريها  االتفاقية
 .)٧( عمل نريويبالشبكية لربنامجصفحات ال على ، مبا يف ذلك مواجيز مقدمة من الرئيسني،هاتني

 أيضاً إىل األمانة تعزيز الوصلة البينية القائمة على اإلنترنـت   للمشورة العلمية والتكنولوجية   وطلبت اهليئة الفرعية    -١١
 . http://unfccc.int/4555.phpوقد أُتيحت الوصلة البينية املعززة على املوقع . )٨(املتعلقة مبمارسات التكيف

أو آراء يف إطار جمايل /اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية إىل موافاة األمانة مبعلومات وهذه ودعت   - ١٢
 وترد هذه املعلومات يف الوثيقتني .ختطيط وممارسات التكيف، والتنويع االقتصادي: أيعمل برنامج عمل نريويب، 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.4 وFCCC/SBSTA/2009/Misc.6 ٩(على التوايل(. 

العاملة ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، املنظمات        للمشورة العلمية والتكنولوجية   وشّجعت اهليئة الفرعية    - ١٣
ـ                 بنشاط دات  يف برنامج عمل نريويب على مضاعفة جهودها لتحقيق هذه الغاية، عن طريق أمور منها تقدمي تعه

وترد معلومات عن هذه اجلهود يف التقريـر املرحلـي           . عن األنشطة ذات الصلة    حمدَّثةبالعمل وتقدمي معلومات    
 . أعاله٩يف الفقرة املذكور 

تنفيذ برنامج  التقدم احملرز يف    إىل النظر يف    للمشورة العلمية والتكنولوجية    دعى اهليئة الفرعية    سُت: اإلجراء  - ١٤
 . ينبغي اختاذه من إجراءات إضافيةعمل نريويب وحتديد ما

FCCC/SBSTA/2009/INF.3  Progress made in implementing activities under the Nairobi 
work programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.4  Approaches to and experiences in integrating and expanding 
adaptation planning and action at national, subnational, 
community and local levels, and lessons learned, good 
practices, gaps, needs, barriers and constraints to adaptation. 
Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.6  Measures, methodologies and tools for increasing economic 
resilience to climate change and reducing reliance on 
vulnerable economic sectors. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

                                                      

)٧( http://unfccc.int/3633.php .  
 .٦٥الفقرة  ،FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٨(

 .٧٢ و٥٩الفقرتان  ،FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٩(
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 تطوير التكنولوجيات ونقلها - ٤

، من فريـق اخلـرباء املعـين بنقـل          ١٣- م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :خلفية املوضوع   - ١٥
  : الوثائق التالية لتنظر فيها اهليئتان الفرعيتان يف دورتيهما الثالثنيتيحالتكنولوجيا أن ي

 ؛)١٠()FCCC/SB/2009/2قة انظر الوثي(تقرير بشأن خيارات التمويل يف املستقبل   )أ(

تطوير التكنولوجيات ونشرها ونقلها مبوجب االتفاقية تيسري  بشأن األجلورقة استراتيجية طويلة   )ب(
 ؛)١١()FCCC/SB/2009/3انظر الوثيقة (

 .)١٢()FCCC/SB/2009/1انظر الوثيقة (جمموعة من مؤشرات األداء يتضمن مشروع تقرير   )ج(

 للتنفيـذ، يف دورتيهمـا التاسـعة        ةمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعي    ونظرت اهليئة الفرعية لل     - ١٦
 املعين اخلرباء مث طلبت إىل فريق.  أعاله١٥والعشرين، يف التقارير املرحلية عن املهام الثالث املشار إليها يف الفقرة 

ن عمله املتعلق مبؤشرات األداء،  ع)١٤(، تقارير مسبقة٢٠٠٩مارس / آذار١٣، حبلول تيح أن ي)١٣(التكنولوجيا بنقل
 كمسامهة يف الدورة اخلامسة للفريق العامل املخـصص         األجلواختيارات التمويل، والورقة االستراتيجية الطويلة      

 .املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل

 اهلادفـة واعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، جمموعة من اإلجراءات لتعزيز إطار لإلجـراءات                - ١٧
ويف هـذا   . يف املرفق األول من ذلك املقـرر      ، وهي ترد     من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥والفعالة لدعم تنفيذ الفقرة     

  املعلومات املتعلقة باالحتياجـات التكنولوجيـة الـيت حـددهتا          بالسياق، طُلب إىل األمانة إعداد تقرير توليفي        
 يف تقييماهتا الحتياجاهتا من التكنولوجيا، والبالغات الوطنية الثانية، األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ويرد هـذا التقريـر يف      . )١٥( للمشورة العلمية والتكنولوجية   والتقارير الوطنية األخرى لتنظر فيها اهليئة الفرعية      
 .FCCC/SBSTA/2009/INF.1الوثيقة 

                                                      

  ).ح(٣، املرفق الثاين، الفقرة ١٣- م أ/٣املقرر  )١٠(
 .‘٢‘)د(٣، املرفق الثاين، الفقرة ١٣- م أ/٣املقرر  )١١(

 ).ج(٣، املرفق الثاين، الفقرة ١٣- م أ/٣املقرر  )١٢(

)١٣( FCCC/SBI/2008/19 و٦٨، الفقرة ،FCCC/SBSTA/2008/13 ٢٧، الفقرة. 

 هــذه التقــارير املــسبقة لــن تنظــر اهليئــة الفرعيــة للمــشورة العلميــة والتكنولوجيــة يف )١٤(
)FCCC/SB/2009/INF.1و ،FCCC/SB/2009/INF.2و ،FCCC/SB/2009/INF.3.( 

 ).ج(٨، املرفق األول، الفقرة ١٣- م أ/٣املقرر  )١٥(
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، سيقترح رئيسا اهليئة الفرعيـة  )١٦(رهتا الثامنة والعشرين  يف دو  ،ووفقاً الستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ      - ١٨
 موضـع لنظر اهليئتني الفرعيتني بكفاءة يف القـضايا        اً  واهليئة الفرعية للتنفيذ طرق   للمشورة العلمية والتكنولوجية    

 .االهتمام املشترك يف إطار هذا البند من جدول األعمال

 إىل النظر يف تقارير فريق اخلرباء املعين بنقل لعلمية والتكنولوجية للمشورة اسُتدعى اهليئة الفرعية :اإلجراء  - ١٩
 للمـشورة العلميـة      وسُتدعى اهليئة الفرعية   .أي إجراءات إضافية ينبغي اختاذها    وحتديد  املبينة أدناه   التكنولوجيا  
 .إضافية ينبغي اختاذهاأي إجراءات أدناه وحتديد املبني  بالتقرير التوليفي إىل اإلحاطة علماًاً  أيضوالتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2009/INF.1  Second synthesis report on technology needs identified by 

Parties not included in Annex I to the Convention. Note by 

the secretariat 

FCCC/SB/2009/1   مؤشرات أداء لرصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا .
  مشروع تقرير مقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

FCCC/SB/2009/2                توصيات بشأن خيـارات التمويـل يف املـستقبل لـدعم تطـوير
تقريـر  . التكنولوجيات ونشرها وإشاعتها ونقلها مبوجب االتفاقية     

 مقدم من رئيس الفريق العامل املعين بنقل التكنولوجيا

FCCC/SB/2009/3      مبا ٢٠١٢ورقة استراتيجية بشأن املنظور الطويل األجل ملا بعد عام ،
يف ذلك النُُّهج القطاعية، ترمي إىل تيسري تطوير التكنولوجيا ونشرها          

تقرير مقدم من رئيس فريق اخلرباء . وإشاعتها ونقلها مبوجب االتفاقية
 املعين بنقل التكنولوجيا

 ُنُهج حلفز العمل :ة الغابات يف البلدان الناميةخفض االنبعاثات الناجتة عن إزال - ٥

، يف دورهتا التاسعة والعـشرين،       للمشورة العلمية والتكنولوجية   أوصت اهليئة الفرعية   :خلفية املوضوع   - ٢٠
 بشأن القضايا املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتردي الغابات يف )١٧(باعتماد إرشادات منهجية  

ستدامة وزيادة خمزونات الكربون يف الغابات يف البلـدان         بصورة م ة، ودور حفظ الغابات وإدارهتا       النامي البلدان
 الذي يأخذ يف االعتبار القضايا املنهجية اليت حددهتا اهليئة الفرعية           ١٣- م أ /٢النامية، على النحو املبني يف املقرر       

 .)١٨(عشرينيف دورهتا الثامنة والللمشورة العلمية والتكنولوجية 

اهليئة الفرعية، يف الدورة نفسها، أن تواصل برنامج عملها املتعلق بالقضايا املنهجية، علـى         هذه  وقررت    - ٢١
، يف دورهتا الثالثني، هبدف إجناز عملها حبلول موعـد       ١٣- م أ /٢ من املقرر    ١١و) أ(٧النحو الوارد يف الفقرتني     

 :ج العمل هذا ما يليويشمل برنام. انعقاد دورهتا احلادية والثالثني

                                                      

 .١٢٤، الفقرة FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )١٦(

 . واملرفق الثاين٣٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/13الوثيقة  )١٧(

 .لثالثاملرفق ا، FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )١٨(
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تنظيم اجتماع للخرباء يركـز  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    رئيسأن يطلب إىل      )أ(
ومسامهة حفظ   ودور   األخرىاملستويات املرجعية لالنبعاثات واملستويات املرجعية      القضايا املنهجية املتعلقة ب   على  

ت يف الغطاء احلرجي وما يقترن بذلك من خمزونات الكربون وانبعاثات ستدامة والتغيريابصورة مالغابات وإدارهتا   
انظـر الوثيقـة   (غازات الدفيئة وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات، وإعداد تقريـر عـن هـذا االجتمـاع                 

FCCC/SBSTA/2009/2(؛ 

نظر الوثيقة  ا(أن يطلب إىل األمانة إعداد ورقة تقنية بشأن تكلفة تنفيذ املنهجيات ونظم الرصد                )ب(
FCCC/TP/2009/1(؛ 

دعوة األطراف إىل تقدمي معلومات عن جتارهبا وآرائها، وتقدمي معلومات خاصة بكل بلد، حيثما   )ج(
انظـر الوثيقـة    (لبنـاء القـدرات التقنيـة واملؤسـسية والتعـاون           الالزمـة   أمكن، بـشأن االحتياجـات      
FCCC/SBSTA/2009/Misc.2(؛ 

 بشأن القضايا ما كان ذلك مناسباً، بتقدمي آرائه املعتمدين إىل القيام، إذدعوة األطراف واملراقبني  )د(
انظـر الوثيقـة    (املتصلة بالسكان األصليني واجملتمعات احمللية فيمـا يتعلـق بوضـع املنـهجيات وتطبيقهـا                

FCCC/SBSTA/2009/Misc.1.( 

تكشاف سبل تيسري تنـسيق تنفيـذ    اساهرئيس  إىل  للمشورة العلمية والتكنولوجية   ت اهليئة الفرعية  وطلب  - ٢٢
  .عن التقدم احملرز إىل اهليئة الفرعيةاً شفوياً وسيقدم الرئيس تقرير. ١٣- م أ/٢األنشطة املتصلة باملقرر 

 أن ُيبلغ الفريق العامل املخـصص    رئيسها أيضاً  إىل  للمشورة العلمية والتكنولوجية   وطلبت اهليئة الفرعية    - ٢٣
ويل األجل مبوجب االتفاقية، يف دورته السادسة، بنتائج املشاورات والتقدم احملـرز يف             املعين بالعمل التعاوين الط   

 التقدم عناً شفوياً تقرير الرئيس وسيقدم.  أعاله٢١برنامج عملها املتعلق بالقضايا املنهجية املشار إليه يف الفقرة 

 . ورته السادسةإىل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل يف د احملرز

وغريهـا مـن     األطراف واملنظمات املعنية      أيضاً  للمشورة العلمية والتكنولوجية   وشجعت اهليئة الفرعية    - ٢٤
 عن  ١٣- م أ /٢ من املقرر    ١١ و ٩ و ٧ و ٥ و ٣اجلهات صاحبة املصلحة على تقاسم املعلومات املتصلة بالفقرات         

 .)١٩( على اإلنترنتاملنصة اإللكترونيةطريق 

، وهي تواصل برنـامج عملـها املتعلـق      للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية  : اءاإلجر  - ٢٥
  .أي إجراءات إضافية ينبغي اختاذهابالقضايا املنهجية، إىل النظر يف التقارير الواردة قائمة هبا أدناه وحتديد 

  

 

                                                      

)١٩( http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php. 
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FCCC/SBSTA/2009/2          ا املنهجيـة املتعلقـة     تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين بالقـضاي
مذكرة . باملستويات املرجعية لالنبعاثات واملستويات املرجعية األخرى

 من األمانة

FCCC/SBSTA/2009/Misc.1  Issues relating to indigenous people and local communities for 

the development and application of methodologies. Submissions 

from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.2  Information on experiences and views on needs for technical and 

institutional capacity-building and cooperation. Submissions 

from Parties 

FCCC/TP/2009/1           تكاليف تنفيذ املنهجيات ونظم الرصد املتعلقة بتقديرات االنبعاثات
 إزالة الغابات وتردي الغابات، وتقدير خمزونات الكربون        الناجتة عن 

وانبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن التغيريات يف الغطاء احلرجـي،          
 ورقة تقنية. وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات

 البحوث واملراقبة املنهجية - ٦

  البحوث

، )٢٠(، يف دورهتا الثامنة والعشرين    لتكنولوجية للمشورة العلمية وا   أكدت اهليئة الفرعية   :خلفية املوضوع   - ٢٦
بني األطراف والربامج واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية ببحوث تغّير املناخ   البحثي  على جدوى مواصلة احلوار     

، ١١- م أ /٩يف سياق املقـرر      هذا احلوار،    وزيادة تعزيز ) ثوبرامج ومنظمات البح  : اسميشار إليها فيما يلي ب    (
هذه اهليئة الفرعية   وطلبت   .)٢١(على تطويره وإدامته  يف دورهتا التاسعة والعشرين     ر وافقت اهليئة الفرعية     حواوهو  

إىل األمانة أن تعّد، قبل دورهتا الثالثني، قائمة بالربامج واملنظمات الدولية واإلقليمية العاملة يف جماالت البحوث                
 .)٢٢(طاريةاإلاملوقع الشبكي لالتفاقية وستوضع هذه القائمة على . ذات الصلة بتغري املناخ

، يف الدورة نفسها، على أن االجتماعات اليت ستعقد يف           للمشورة العلمية والتكنولوجية   ووافقت اهليئة الفرعية    - ٢٧
ة يف  إطار هذا احلوار أثناء دوراهتا املقبلة ينبغي أن تتيح مزيداً من النظر املتعمق يف التطورات املستجدة يف األنشطة املبين                  

FCCC/SBSTA/2007/4من الوثيقة   )) و(- )أ((٤٧الفقرة  
اهليئـة  هـذه   ويف إطار برنامج عمل نريويب، شجعت       . )٢٣(

   احملـددة   البحثيـة على إيالء اعتبار أكرب ملسألة التكيف يف احلوارات املقبلة وأشارت إىل االحتياجـات              اً  الفرعية أيض 

                                                      

 .١٠٢الفقرة ، FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٢٠(

 .٤٤الفقرة ، FCCC/SBSTA/2007/4الوثيقة  )٢١(

)٢٢( http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/3461.php. 

 .١٠٣الفقرة ، FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٢٣(
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FCCC/SBTA/2007/12يف الوثيقة   
ث إىل مواصلة تقدمي املعلومات     وبرامج ومنظمات البح  لفرعية  اهليئة ا ودعت  . )٢٤(

 . الدورات اليت تليهااملتعلقة بأنشطتها، مبا يف ذلك األنشطة املتصلة بالتكيف، أثناء دورهتا الثالثني و

  املشار إليهـا يف     للمشورة العلمية والتكنولوجية   واستجابة لنتائج الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية        - ٢٨
الدورة الثالثني للهيئة   إلجراء هذا احلوار بشأن البحوث خالل       اً   أعاله، ستنظم األمانة اجتماع    ٢٧ و ٢٦الفقرتني  
ث وويتوقع أن تقدم برامج ومنظمات البح. )٢٥(املعنية مبشاركة ممثلي األطراف وبرامج ومنظمات البحوث الفرعية

 .FCCC/SBSTA/2009/Misc.5يف الوثيقة معلومات متعلقة بأنشطتها قبل الدورة، ستدرج بعد ذلك 

 إىل النظر يف املعلومات املقدمة من برامج         للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية  : اإلجراء  - ٢٩
، مبا فيها    إضافية إجراءاتما ينبغي اختاذه من     حتديد  يف  اهليئة الفرعية   هذه  قد ترغب   و. ث املعنية وومنظمات البح 
  . يف إطار االتفاقية وتعزيز تنفيذهااهليئات املختلفة لعمل ث دعماًوات وأوليات أنشطة البححتديد احتياج

   )٢٦(نهجيةامل املراقبة

، يف دورهتا الثالثة والعشرين، إىل أمانة النظام العاملي          للمشورة العلمية والتكنولوجية   طلبت اهليئة الفرعية    - ٣٠
. ني، تقريراً شامالً عن التقدم احملرز يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخملراقبة املناخ أن تقدم، يف دورهتا الثالث

أيضاً األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة معلومات إضافية عن أنشطتها الوطنية فيمـا يتعلـق   الفرعية ودعت اهليئة  
. )٢٨(إلطارية بشأن تغري املنـاخ    اعلى املوقع الشبكي لالتفاقية     هذه املعلومات   قد وضعت   و. )٢٧(بتنفيذ هذه اخلطة  

التقرير الشامل عن التقدم احملرز يف خطة تنفيذ النظام العاملي       FCCC/SBSTA/2009/Misc.7وسيدرج يف الوثيقة    
 .النظام العامليهذا الذي ستقدمه أمانة وملراقبة املناخ 

هتا التاسعة والعشرين، تقريـر     ، يف دور   للمشورة العلمية والتكنولوجية    على اهليئة الفرعية   وكان معروضاً   - ٣١
ر من املتغريات   األرض عن التقدم احملرز يف تقييم حالة وضع معايري لكل متغيّ           ملراقبة العاملي مقدم من أمانة النظام   

األرض عن التقدم الـذي      مراقبة بسواتل املعنية ، وتقرير مقدم من اللجنة    )٢٩(املناخية األساسية يف اجملال األرضي    
إلجراءات املتخذة استجابة خلطـة تنفيـذ   الفضاء املشاركة يف عمليات الرصد العاملي يف تنفيذ     أحرزته وكاالت ا  

                                                      

 .٦٧ الفقرة، FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٢٤(

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣د هذا االجتماع يف من املقرر بصورة أولية أن ُيعق )٢٥(

العتبارات تتعلق بتنظيم الوقت أثناء الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة الرابعـة ملـؤمتر                 )٢٦(
، اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواألطراف العامل بوصفه 

 .والعشرين، على تأجيل النظر يف هذه املسألة إىل دورهتا الثالثنيدورهتا التاسعة 

 .٩٥- ٩٤، الفقرتان FCCC/SBSTA/2005/10الوثيقة  )٢٧(

)٢٨( <http://unfccc.int/4499.php>. 

 .FCCC/SBSTA/2008/Misc.12الوثيقة  )٢٩(
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بالتقريرين واتفقت على   للمشورة العلمية والتكنولوجية    وقد رحبت اهليئة الفرعية     . )٣٠(النظام العاملي ملراقبة املناخ   
 .)٣١(تأجيل النظر فيهما إىل دورهتا الثالثني

 النظر يف املعلومات املقدمة من النظام      إىلللمشورة العلمية والتكنولوجية    اهليئة الفرعية   سُتدعى   :اإلجراء  - ٣٢
اهليئـة  هذه  وقد ترغب   . العاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي ملراقبة األرض واللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض           

 بتحقيـق  اإلجراءات اليت قد تسهم يف الدفع قدماً   الفرعية يف حتديد ما ينبغي اختاذه من إجراءات إضافية، مبا فيها            
خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، وكذا أية احتياجات وأولويات لعمليات املراقبة واألنشطة ذات الصلة لدعم 

  .يف إطار االتفاقية وتعزيز تنفيذهااملختلفة اهليئات أعمال 
FCCC/SBSTA/2009/Misc.5  Developments in research activities relevant to the needs of the 

Convention. Submissions from regional and international climate 
change research programmes and organizations  

FCCC/SBSTA/2009/Misc.7  Report on progress with the Global Climate Observing System 
implementation plan. Submission from the secretariat of the 
Global Climate Observing System  

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

استعراض املعلومات املتعلقة جبرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول                )أ(
 لالتفاقية واحتياجات التدريب املتصلة هبا

 عن أنشطة   ، من األمانة أن ُتعد تقريراً سنوياًَ      ٩- م أ /١٢قرره  مبطلب مؤمتر األطراف،     :خلفية املوضوع   - ٣٣
استعراض قوائم اجلرد، مبا يف ذلك أي توصيات تسفر عنها اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني، كي تنظر فيه 

، مـن   )٣٢(اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والعشرين     هذه  وطلبت  .  للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الفرعية 
 .املتعلقة بأنشطة استعراض قوائم اجلرد، كي تنظر فيها اهليئة الفرعيةاألمانة أن تواصل إعداد التقارير السنوية 

                                                      

 FCCC/SBSTA/2008/Misc.11الوثيقة  )٣٠(

 .٥٤، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/13الوثيقة  )٣١(

  .٩٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2006/5الوثيقة  )٣٢(



FCCC/SBSTA/2009/1 
Page 12 

 

، يف التقريـر الـسنوي    هتا التاسعة والعشرين  ، يف دور   للمشورة العلمية والتكنولوجية   ونظرت اهليئة الفرعية    - ٣٤
، ٩- م أ/١٢رر يف املقاملذكور وأشارت إىل برنامج التدريب . FCCC/SBSTA/2008/INF.4األخري الوارد يف الوثيقة 

احملـدَّث  ربنامج التدريب   ل وإعداد مشروع    ٢٠١٤وطلبت إىل األمانة حتديث هذا الربنامج للفترة املمتدة حىت عام           
 .)٣٣(لكي تنظر فيه يف دورهتا الثالثني

، يف الدورة نفسها، بأن إدارة عملـييت اإلبـالغ           للمشورة العلمية والتكنولوجية   وسلمت اهليئة الفرعية    - ٣٥
راض، مبا يف ذلك تدريب اخلرباء وختطيط عمليات االستعراض وإجراؤها وتنظـيم اجتماعـات خـرباء                واالستع

االستعراض الرئيسيني، فضالً عن مواصلة تطوير نظام معلومات غازات الدفيئة، تفرض ضغطاً هائالً على األمانة               
 املرفق األول لالتفاقية إىل النظر يف دعم ودعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف. وتتطلب قدراً كبرياً من املوارد

وطلبـت اهليئـة    . هذه األنشطة األساسية عن طريق تقدمي متويل ثابت وكاف وإىل تعزيز الدور التنسيقي لألمانة             
حتديـد  كيفية األمانة أن تعد مذكرة تصف فيها كيفية ختطيط أنشطة االستعراض املشار إليها أعاله و             إىل  الفرعية  

، وحتدد فيها االحتياجات من املوارد املتناسبة مع ذلك، لكي تنظر فيها يف دورهتا            ٢٠١١- ٢٠١٠رة  أولوياهتا للفت 
FCCC/SBSTA/2009/INF.2وترد هذه املعلومات يف الوثيقة   .الثالثني

)٣٤(. 

إىل النظر يف هذا البند من جدول األعمال     للمشورة العلمية والتكنولوجية    دعى اهليئة الفرعية    سُت :اإلجراء  - ٣٦
بغية توفري مزيد من التوجيه لألطراف واألمانة، وإعداد مشروع مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده، يف دورته 

  .اخلامسة عشرة، إذا كان ذلك مالئماً
FCCC/SBSTA/2009/INF.2  Activities relating to the review of information submitted by Annex 

I Parties under the Convention on greenhouse gas emission 
inventories, including the training of review experts, planning and 
conduct of the reviews, organization of lead reviewers' meetings 
and further development of the greenhouse gas information 
system. Note by the secretariat 

 بيانات غازات الدفيئةوصلة بينية ل  )ب(  

، يف دورهتا الـسابعة والعـشرين،    للمشورة العلمية والتكنولوجية رحبت اهليئة الفرعية   :خلفية املوضوع   - ٣٧
 والحظت مـع    ،ت الدفيئة بسيطة وسهلة للبيانات اخلاصة بغازا    وصلة بينية   بالتقدم الذي أحرزته األمانة يف توفري       

، يف دورتيهـا الـسادسة والـسابعة    )٣٥(وطلبت اهليئة الفرعية. التقدير أن األمانة أجنزت عملها قبل تلك الدورة   
 : غازات الدفيئة لبيانات البينيةوصلةال يف ةوالعشرين، إىل األمانة إدخال اخليارات التشغيلية اإلضافية التالي

                                                      

 .٦٢، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/13الوثيقة  )٣٣(

 .٦٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/13الوثيقة  )٣٤(

 .٧٦-٧٠الفقرات ، FCCC/SBSTA/2007/16، والوثيقة ٦٦-٦٤الفقرات ، FCCC/SBSTA/2007/4الوثيقة  )٣٥(
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املتعلقة باألنشطة وعوامل االنبعاثات الضمنية اليت أبلغت هبا األمانة، مع ات  البيانإمكانية الوصول إىل      )أ(  
 ؛)٣٦( ماليةاملوحد قد ختلف آثاراً اإلبالغ إىل أن إدراج البيانات املقدمة يف مناذج غري منوذجيف الوقت ذاته اإلشارة 

وقـع  املايل املتاحة علناً على     الوصول إىل البيانات املتعلقة بالسكان والناتج احمللي اإلمج       وإمكانية    )ب(  
 ؛)٣٧(املتحدةالشبكي للشعبة اإلحصائية لألمم 

االنبعاثات الوطنية لسنة األساس مبوجب بروتوكول      مبجموع  الوصول إىل البيانات املتعلقة     وإمكانية    )ج(  
ول كيوتو، وذلك مبجرد التفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكلاملدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق باألطراف كيوتو 

 ؛ )٣٨(استعراض هذه البيانات ووضع اللمسات األخرية عليها من خالل عملية االستعراض األولية

واملستمدة من البيانات املتعلقة باالنبعاثات املستعِملني أداة حلساب املؤشرات احملددة من جانب    و  )د(  
 ). رهناً بتوافر املوارد( )٣٩(لبينية اوبالسكان والناتج احمللي اإلمجايل املتاحة عرب الوصلة

قبل دورهتا ) ج(و) ب(و) أ(إىل األمانة إتاحة البنود للمشورة العلمية والتكنولوجية وطلبت اهليئة الفرعية   - ٣٨
 . التاسعة والعشريندورهتا قبل ) د( والعشرين والبند ةالثامن

دورة نفسها، األطراف اليت يسمح هلا وضعها       ، يف ال   للمشورة العلمية والتكنولوجية   ودعت اهليئة الفرعية    - ٣٩
واحلفاظ عليها، ووافقت على أن تقوم، يف دورهتا التاسعة والعشرين،          البينية  بذلك بأن توفر املوارد لدعم الوصلة       

وذلك من أجل تقييم التقدم احملرز وحتديد اخلطوات األخرى، البينية بالنظر يف املسائل املتعلقة بزيادة تطوير الوصلة 
، )٤٠(اهليئة الفرعيةهذه ووافقت .  معلومات ذات صلة بربوتوكول كيوتو البينيةا يف ذلك إمكانية تضمني الوصلةمب

  بيانات غازات الدفيئـة إىل دورهتـا الـثالثني،          البينية ل  وصلةاليف دورهتا التاسعة والعشرين، على تأجيل مناقشة        
 . لقيود الوقتنظراً

، أن  )٤١( بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الرابعة         واقترح مؤمتر األطراف العامل     - ٤٠
، يف دورهتا الثالثني، يف تطبيق الوسائل اليت تتـيح الوصـول             للمشورة العلمية والتكنولوجية   تنظر اهليئة الفرعية  

ل كيوتو، مبا يف ذلك     بروتوكويف إطار   اإللكتروين إىل بيانات التجميع واحملاسبة املبلغ عنها من أطراف املرفق باء            
القضايا التقنية ذات الصلة واآلثار على املوارد، يف إطار مداوالهتا بشأن الوصلة البينية لبيانات غـازات الدفيئـة         

 . لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                                      

 . ٢٠٠٨مايو /منذ أيار <http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do>متاح على املوقع اإللكتروين  )٣٦(

 .٢٠٠٨مايو / منذ أيار<http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do>متاح على املوقع اإللكتروين  )٣٧(

 .٢٠٠٨مايو / منذ أيار<http://unfccc.int/4354.php>متاح على املوقع اإللكتروين  )٣٨(

 .مل يدخل هذا اخليار بسبب نقص املوارد )٣٩(

 .٦٧ة ، الفقرFCCC/SBSTA/2008/13الوثيقة  )٤٠(

 .، الفصل الثامنFCCC/KP/CMP/2008/11الوثيقة  )٤١(
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 لبيانات  بينية ال وصلةالإىل النظر يف حالة     للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     :اإلجراء  - ٤١
الـشبكي لالتفاقيـة    وقع  امل على   اً املتاحة حالي   البينية  إىل صيغة الوصلة    تطويرها، استناداً  ةغازات الدفيئة وإمكاني  

 . ينبغي اختاذهاإجراءات إضافيةأي ، وحتديد )٤٢(اإلطارية بشأن تغري املناخ

 حري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل الب  )ج(  

الثامنة والعشرين، على   دورهتا  ، يف    للمشورة العلمية والتكنولوجية   وافقت اهليئة الفرعية   :خلفية املوضوع   - ٤٢
تلقي املعلومات ذات الصلة من منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية من أجل متكني األطراف من          

للهيئـة الفرعيـة    الدورات التاسعة والعشرين والثالثني واحلادية والـثالثني        تبادل اآلراء بشأن هذه املسألة أثناء       
اهليئة الفرعيـة، يف دورهتـا التاسـعة         وسلَّمت هذه    .)٤٣(ومواصلة النظر يف هذا البند يف دورهتا الثانية والثالثني        

دويل واملنظمة البحرية الدولية والثالثني، باحلاجة إىل مواصلة التعاون وتبادل املعلومات بني منظمة الطريان املدين ال
 . واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

إىل تبادل اآلراء بشأن املعلومات للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف اهليئة الفرعية تدعو قد  :اإلجراء  - ٤٣
 .سألةهذه املاهلما بشأن أعماملقدمة من منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن 

  املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املتعلقة بـالقوائم الوطنيـة جلـرد                 )د(
 غازات الدفيئة

، يف دورهتا الـسادسة والعـشرين،        للمشورة العلمية والتكنولوجية   قررت اهليئة الفرعية   :خلفية املوضوع   - ٤٤
اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لقوائم  ٢٠٠٦لعام لتوجيهية املنقحة بادئ ااملمواصلة نظرها يف 

، )للفريق احلكومي الدويل   ٢٠٠٦لعام  بادئ التوجيهية   امل: يشار إليها فيما يلي باسم    (اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     
اهليئـة الفرعيـة   وشجعت .  سياق نظرها هذايف دورهتا الثالثني، ومناقشة اإلبالغ عن منتجات اخلشب املقطوع يف  

على للفريق احلكومي الدويل     ٢٠٠٦لعام  بادئ التوجيهية   املاكتساب اخلربة يف    على  األطراف اليت يسمح هلا وضعها      
، معلومات عـن    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٥ودعت األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه           أن تفعل ذلك    

األطراف التوجيهية إلعداد البالغات املقدمة من      ملبادئ  ا"ل بارات اإلضافية املتصلة بالتنقيح املقبل      خرباهتا، وعن االعت  
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ           :املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      

املبادئ التوجيهية لإلبالغ خبصوص االتفاقية     : باسمر إليها فيما يلي     يشا ("املتعلقة باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية     
جتميعها من أجل للفريق احلكومي الدويل  ٢٠٠٦لعام بادئ التوجيهية املواالعتبارات املتصلة ب) اإلطارية، اجلزء األول

بادئ املضايا إبالغ تتصل ب   بوجود ق للمشورة العلمية والتكنولوجية    وأقرت اهليئة الفرعية    . يف وثيقة معلومات متنوعة   
للفريق احلكومي الدويل ينبغي مناقشتها أثناء النظر يف املبادئ التوجيهية وتنقـيح املبـادئ               ٢٠٠٦لعام  التوجيهية  

                                                      

)٤٢( >http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php<. 

 .١١٩- ١١٨الفقرتان ، FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٤٣(
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 ودعت األطراف إىل النظر يف هذه القضايا كجزء مـن   ، اجلزء األول،  تفاقية اإلطارية لإلبالغ خبصوص اال  التوجيهية  
 .FCCC/SBSTA/2009/Misc.3يف الوثيقة الورقات رد وت.  الورقات املقدمةهذه

علماً، يف الدورة نفسها، باحلاجة إىل بناء القدرات للمشورة العلمية والتكنولوجية وأحاطت اهليئة الفرعية   - ٤٥
األطـراف، وال سـيما     جانب  للفريق احلكومي الدويل من      ٢٠٠٦لعام  بادئ التوجيهية   امللكي يتيسر استخدام    

ودعت اهليئة الفرعية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ          . املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    األطراف غري   
 .واملنظمات األخرى املختصة إىل مواصلة وتدعيم جهودها يف هذا امليدان

 ٢٠٠٦لعام ة بادئ التوجيهياملإىل النظر يف للمشورة العلمية والتكنولوجية سُتدعى اهليئة الفرعية  :اإلجراء  - ٤٦
   بـادئ التوجيهيـة   اسـتخدام امل  التوصية مبشروع مقرر بـشأن      مثل  للفريق احلكومي الدويل بغية اختاذ إجراء،       

ينظر فيه مـؤمتر    لكي  إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،       من أجل     للفريق احلكومي الدويل   ٢٠٠٦لعام  
  . ما يكون مناسباًاألطراف ويعتمده حسب

FCCC/SBSTA/2009/Misc.3  Experience with and considerations relating to the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, and further 
considerations relating to the future revision of the UNFCCC 
reporting guidelines for Annex I Parties. Submissions from Parties 

 القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو - ٨

) HCFC-22 (٢٢ - اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون   )أ(
 تـدمري مركبـات     مقابـل سعياً إىل احلصول على وحـدات خفـض معتمـد لالنبعاثـات             

 )HFC-23 (٢٣ - اهليدروفلوروكربون 

أن إىل    للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامنة والعشرين،       اهليئة الفرعية  أشارت   :وعخلفية املوض   - ٤٧
  ، ١- م أإ /٨ من مقـرَّرِه     ٢مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قد أقّر، يف الفقرة              

 املرافق  يف) HFC-23 (٢٣ - فلوروكربون  بأن إصدار وحدات خفض انبعاثات معتَمد مقابل تدمري مركبات اهليدرو         
ميكن أن ُيسفر عن زيادة اإلنتاج العاملي ملركبات ) HCFC-22 (٢٢ - اجلديدة ملَركّبات اهليدروكلوروفلوروكربون 

   زيادةً أعلى مما ميكـن أن حيـدث         ٢٣ - أو مركبات اهليدروفلوروكربون    / و ٢٢ - اهليدروكلوروفلوروكربون  
ومل تفـرغ اهليئـة الفرعيـة       . أن تؤدي إىل حدوث هذه الزيادات     ينبغي  مية النظيفة ال    لوال ذلك، وبأن آلية التن    

من النظر يف هذه املسألة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، واتفقت              للمشورة العلمية والتكنولوجية    
 .على أن تواِصل النظر فيها يف دورهتا التاسعة والعشرين

، يف دورهتا التاسعة والعشرين، من النظر يف هذه          للمشورة العلمية والتكنولوجية   يةومل تفرغ اهليئة الفرع     - ٤٨
 .املسألة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، واتفقت على أن تواِصل النظر فيها يف دورهتا الثالثني

 .نظر يف املسألةإىل مواصلة الللمشورة العلمية والتكنولوجية سُتدعى اهليئة الفرعية  :اإلجراء  - ٤٩
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  احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة كأنـشطة ملـشاريع آليـة                  )ب(
 التنمية النظيفة

علمـاً، يف دورهتـا التاسـعة        للمشورة العلمية والتكنولوجيـة      أحاطت اهليئة الفرعية   :خلفية املوضوع   - ٥٠
املتصلة بالنظر يف احتجاز ثاين أكسيد الكربـون وختزينـه يف           والعشرين، باخلالصة اجلامعة لآلراء بشأن القضايا       

؛ وبآراء األطراف واملنظمات غري احلكومية املعتمدة )٤٤(التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة
ية واملاليـة   ال احلصر، القضايا التكنولوجية واملنهجية والقانونية والـسياسات       ل  بشأن قضايا منها، على سبيل املثا     

اهليئة الفرعية النظر يف هذه تتم ومل . )٤٦(؛ وبالتقرير التوليفي القائم على ورقات املعلومات هذه  )٤٥(وقضايا إضافية 
 .املسألة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، واتفقت على أن تواِصل النظر فيها يف دورهتا الثالثني

، من )٤٧(٤- م أإ/٢يف مقرره ،  يف بروتوكول كيوتو  ه اجتماع األطراف  وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصف      - ٥١
إدراج احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه      على  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن يقيم اآلثار اليت قد تترتب            

ية واملنهجية والقانونية، وتقدمي يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة، مع مراعاة القضايا التقن
  .يف دورته اخلامسةيف بروتوكول كيوتو تقرير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

 .املسألةهذه إىل مواصلة النظر يف للمشورة العلمية والتكنولوجية سُتدعى اهليئة الفرعية  :اإلجراء  - ٥٢

 يد الكربون يف غازات الدفيئةمقاييس موحدة حلساب معادل ثاين أكس  )ج(  

للمـشورة العلميـة    أُدرج هذا البند يف جدول أعمال الدورة الـثالثني للهيئـة الفرعيـة               :خلفية املوضوع   - ٥٣
 . للهيئة الفرعيةعشرين خالل الدورة التاسعة وال، والصني٧٧ل بطلب من أحد األطراف، باسم جمموعة اوالتكنولوجية 

 بأن الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف حاطة علماً اإل يفاألطرافقد ترغب و  - ٥٤
دعـا  قـد   و. املنهجيةالقضايا  نظر يف املسألة نفسها يف إطار       ياملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو        

 إىل  )٤٨( بتغري املنـاخ   الفريق العامل املخصص، يف اجلزء األول من دورته السادسة، الفريق احلكومي الدويل املعين            
  .للمقاييس املشتركة البديلةإجراء تقييم تقين آخر 

 .يف هذه املسألةبدء نظرها إىل للمشورة العلمية والتكنولوجية سُتدعى اهليئة الفرعية  :اإلجراء  - ٥٥
                                                      

 .FCCC/SBSTA/2008/INF.1الوثيقة  )٤٤(

 وميكن االطالع على    FCCC/SBSTA/2008/Misc.10طراف يف الوثيقة    ترد املعلومات املقدمة من األ     )٤٥(
 . <http://unfccc.int/3689.php>املعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية على املوقع 

 .FCCC/SBSTA/2008/INF.3الوثيقة  )٤٦(

 .نولوجيةاعُتمد هذا املقرر بعد اجللسة العامة اخلتامية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتك )٤٧(

ستوجه الدعوة إىل ممثل للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لتقدمي تقرير إىل اجتماع اخلرباء بشأن  )٤٨(
 . يف أوسلو، النرويج٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ إىل ١٨مقاييس غازات الدفيئة والذي من املقرر عقده يف الفترة من 
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  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة  - ٩

، )٤٩(، يف دورهتا التاسعة والعشرين     للمشورة العلمية والتكنولوجية   الفرعيةنظرت اهليئة    :خلفية املوضوع   - ٥٦
 من ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة "يف هذا البند من جدول أعماهلا مع بند جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ املعنون 

رة العلمية والتكنولوجية   للمشوواتفقت اهليئة الفرعية    .  ضمن فريق اتصال مشترك    " من بروتوكول كيوتو   ٣املادة  
 .فريق اتصال مشترك يف دورتيهما الثالثنييف هذه املسائل مناقشة واهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة 

على إىل النظر يف هذه املسألة بغية االتفاق للمشورة العلمية والتكنولوجية سُتدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  - ٥٧
 . فيةإجراءات إضا ما ينبغي اختاذه من

 املختصةالتعاون مع املنظمات الدولية  - ١٠

علـى  للمشورة العلمية والتكنولوجية اهليئة الفرعية   سيجري إطالع   يف إطار هذا البند،      :خلفية املوضوع   - ٥٨
آخر األنشطة التعاونية اليت تقوم هبا كيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واجلهود اليت تبذهلا للتصدي 

 .تغري املناخ واإلسهام يف أعمال االتفاقيةل

ضافة إىل ذلك، ستقدم األمانة تقريراً عن أنشطة فريق االتصال املشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي باإلو  - ٥٩
  .واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وقد ترغب . إىل النظر يف املعلومات املقدمةللمشورة العلمية والتكنولوجية يئة الفرعية سُتدعى اهل :اإلجراء  - ٦٠
 .ما يكون مناسباً، حسبما ينبغي اختاذه من إجراءات إضافيةاهليئة الفرعية أيضاً يف حتديد 

 مسائل أخرى - ١١

تناول   - ٦١  . تنشأ أثناء الدورةأية مسائل أخرىيف إطار هذا البند سُت

 رير املتعلق بالدورةالتق - ١٢

للمـشورة العلميـة   سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئة الفرعية    :خلفية املوضوع   - ٦٢
 .يف هناية الدورةوالتكنولوجية 

بعد للمقرر بأن يتم وضع التقرير      اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن        هذه  سُتدعى   :اإلجراء  - ٦٣
  .األمانةمن ت توجيه الرئيس ومبساعدة الدورة، حت

                                                      

 .٩٢- ٩٠، الفقرات FCCC/SBSTA/2008/13الوثيقة  )٤٩(
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  املرفق

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية 
  يف دورهتا الثالثني والتكنولوجية

  لدورةمن أجل االوثائق اليت أُِعّدت 

FCCC/SBSTA/2009/1  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBSTA/2009/2             تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين بالقضايا املنهجية املتعلقة باملـستويات
  مذكرة مقدمة من األمانة. املرجعية لالنبعاثات واملستويات املرجعية األخرى

FCCC/SBSTA/2009/INF.1  Second synthesis report on technology needs identified by Parties 
not included in Annex I to the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2009/INF.2  Activities relating to the review of information submitted by 
Annex I Parties under the Convention on greenhouse gas emission 
inventories, including the training of review experts, planning and 
conduct of the reviews, organization of lead reviewers' meetings 
and further development of the greenhouse gas information 
system. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2009/INF.3  Progress made in implementing activities under the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate 
change. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.1  Issues relating to indigenous people and local communities for 
the development and application of methodologies. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.2  Information on experiences and views on needs for technical and 
institutional capacity-building and cooperation. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.3  Experience with and considerations relating to the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, and further 
considerations relating to the future revision of the UNFCCC 
reporting guidelines for Annex I Parties. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.4  Approaches to and experiences in integrating and expanding 
adaptation planning and action at national, subnational, community 
and local levels, and lessons learned, good practices, gaps, needs, 
barriers and constraints to adaptation. Submissions from Parties 
and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.5  Developments in research activities relevant to the needs of the 
Convention. Submissions from regional and international climate 
change research programmes and organizations  

FCCC/SBSTA/2009/Misc.6  Measures, methodologies and tools for increasing economic 
resilience to climate change and reducing reliance on vulnerable 
economic sectors. Submissions from Parties and relevant 
organizations 
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FCCC/SBSTA/2009/Misc.7  Report on progress with the Global Climate Observing System 
implementation plan. Submission from the secretariat of the 
Global Climate Observing System  

FCCC/SB/2009/1  مشروع . مؤشرات أداء لرصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا
  تقرير مقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

FCCC/SB/2009/2     يف املستقبل لدعم تطـوير التكنولوجيـات        توصيات بشأن خيارات التمويل 
تقرير مقدم من رئـيس الفريـق   . ونشرها وإشاعتها ونقلها مبوجب االتفاقية    

  العامل املعين بنقل التكنولوجيا
FCCC/SB/2009/3             مبـا يف    ٢٠١٢ورقة استراتيجية بشأن املنظور الطويل األجل ملا بعد عـام ،

تطوير التكنولوجيات ونشرها وإشاعتها ذلك الُنُهج القطاعية، ترمي إىل تيسري 
تقرير مقدم مـن رئـيس فريـق اخلـرباء املعـين       . ونقلها مبوجب االتفاقية  

  بنقل التكنولوجيا
FCCC/TP/2009/1      تكاليف تنفيذ املنهجيات ونظم الرصد املتعلقة بتقديرات االنبعاثات الناجتة عن

ون وانبعاثات غـازات    إزالة الغابات وتردي الغابات، وتقدير خمزونات الكرب      
الدفيئة الناشئة عن التغيريات يف الغطاء احلرجي، وتعزيز خمزونات الكربون يف           

  ورقة تقنية. الغابات

  وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/SBSTA/2008/13            تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا التاسعة والعشرين
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١ن يف الفترة من املعقودة يف بوزنا

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/SBSTA2008/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/SBI/2008/19             تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا التاسعة والعشرين املعقـودة يف
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١من يف الفترة بوزنان 

 -  -  -  -  - 


