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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

ورة العلمية والتكنولوجية عـن دورهتـا       ـتقرير اهليئة الفرعية للمش       
 كانون  ١٢إىل   ٨من  يف الفترة   احلادية والثالثني املعقودة يف كوبنهاغن      

  ٢٠٠٩ديسمرب /األول
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً  
  ٣  ٩-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً  

  ٣  ٤-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٤  ٦-٥  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٥  ٨-٧  ..................................تخاب أعضاء املكتب غري الرئيسان  - جيم     
  ٥  ٩  ......................................انتخاب أعضاء املكتب البدالء  - دال     

  البند(برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه   - ثالثاً  
  ٦  ١٩-١٠  .....................................................) من جدول األعمال٣     

  ٨  ٢٦-٢٠  ......................)ل األعمال من جدو٤البند (تطوير التكنولوجيات ونقلها   - رابعاً  
  ُنُهج حلفـز العمـل: خفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالة الغابات يف البلدان النامية  - خامساً  

  ١٠  ٣٤-٢٧  ................................................) من جدول األعمال٥البند (     
  ١١  ٤٢-٣٥  ........................) من جدول األعمال٦البند (ة يالبحوث واملراقبة املنهج  - سادساً  

  ١٢  ٥١-٤٣  .................) من جدول األعمال٧البند (االتفاقية القضايا املنهجية يف إطار   - سابعاً  
  التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمـة  - ألف     
  ١٢  ٤٦-٤٣  ..........................من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
  ١٣  ٥١-٤٧  .الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري   -  باء     
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  ١٤  ٥٩-٥٢  .........) من جدول األعمال٨البند (القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو   - ثامناً  
  اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون  - ألف     

- ٢٢ (HCFC-22)سعياً إىل احلصـول علـى وحدات خفـض معتمد   
  ١٤  ٥٣-٥٢  ....(HFC-23) ٢٣ - مركبات اهليدروفلوروكربون لالنبعاثات من تدمري

  ه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطةـاحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزين  -  باء     
  ١٤  ٥٧-٥٤  ..........................................ملشاريع آلية التنمية النظيفة

  ١٥  ٥٩-٥٨  ..مقاييس موحدة حلساب معادل ثاين أكسيد الكربون يف غازات الدفيئة  - جيم     
   من جدول٩البند ( مـن بروتوكول كيوتو ٢ من املادة ٣ملسائل املتعلقـة بالفقرة ا  - تاسعاً  

  ١٥  ٦٤-٦٠  ..................................................................)األعمال     
  ١٦  ٦٥  .................................) من جدول األعمال١٠البند (مسائل أخرى   - عاشراً  

  ١٦  ٦٦  ..........................) من جدول األعمال١١البند (التقرير املتعلق بالدورة   - حادي عشر  
  ١٧  ٧٠-٦٧  ..............................................................اختتام الدورة  - ثاين عشر  

  املرفقات  
   Text for  further  consideration by  the Subsidiary Body  for Scientific  and  Technological  - األول  

Advice.Carbon dioxide capture and storage in geological formations as clean development 
 mechanism project activities.........................................................  ١٨  

  Text for further  consideration by  the Subsidiary Body  for  Scientific and  Technological  - الثاين  
 Advice  and  the  Subsidiary  Body  for  Implementation   (Matters  relating  to  Article 2,  

 paragraph 3, of the Kyoto Protocol ......................................................  ٢٠  
  ٢٣  .........ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والثالثنيالوثائق املعروضة على اهليئ  -  الثالث  
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  افتتاح الدورة  - أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة احلادية والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف             -١
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨رك، يف الفترة من منامركز بيال، يف كوبنهاغن، الد

هيلني  وافتتحت الدورة رئيسة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيدة          -٢
كما رحبـت بالـسيد بوروشـوتام       .  جبميع األطراف واملراقبني   ت، ورحب )نيوزيلندا(بلوم  

 . للهيئة الفرعيةمقرراً) نيبال(غيمريي 

  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
 ) من جدول األعمال٢ند الب(

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

ديـسمرب، يف   / كانون األول  ٨، يف جلستها األوىل املعقودة يف       نظرت اهليئة الفرعية    -٣
مــذكرة مــن األمــني التنفيــذي تتــضمن جــدول األعمــال املؤقــت وشــروحه  

)FCCC/SBSTA/2009/4( .    ٧٧ل ، تكلم أحدهم باسم جمموعة ا     اًطرف ١٢وأدىل ببيانات ممثلو 
والصني، وثان باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وثالث باسم اجملموعة اجلامعة، ورابـع             

، وسادس باسـم     فيه دول األعضاء ال األورويب و  حتادل البلدان منواً، وخامس باسم اال     باسم أق 
 . جمموعة السالمة البيئية

 الرئيـسة، جـدول      من قترحميئة الفرعية، بناء على     ويف اجللسة نفسها، أقرت اهل      -٤
 :األعمال دون تعديل، على النحو التايل

 .افتتاح الدورة  -١

 :تنظيميةالسائل امل  -٢

 إقرار جدول األعمال؛  )أ(    

 تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(    

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(    

 .أعضاء املكتب البدالءانتخاب   )د(    

  .ج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنام  - ٣  
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  .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
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة           )أ(    

 املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 

االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري           )ب(    
 .الدوليني

   :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -٨  
ــ  )أ(     ــات اآلث ــدة ملركب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ار املترتب

ســـعياً إىل ) HCFC-22 (٢٢ -اهليـــدروكلوروفلوروكربون 
ول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مـن تـدمري          ـاحلص

 ؛)HFC-23 (٢٣ -مركبات اهليدروفلوروكربون 

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة           )ب(    
  آلية التنمية النظيفة؛كأنشطة ملشاريع

اب معادل ثاين أكـسيد الكربـون يف        ـدة حلس ـمقاييس موح   )ج(    
 .غازات الدفيئة

   .                   من بروتوكول كيوتو ٢           من املادة  ٣                       املسائل املتعلقة بالفقرة   - ٩  
  .خرىأمسائل   -  ١٠  
  .التقرير املتعلق بالدورة -١١  

  تنظيم أعمال الدورة  - باء  
 )لمن جدول األعما) ب(٢البند (

 كـانون   ٨ األوىل املعقـودة يف      انظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلـسته          -٥
اليت وجهت فيها الرئيسة االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املعروض على موقع            ديسمرب  /األول

ء ووافقت اهليئة الفرعية، بنـا    . اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت        
وأبلغت األمانة اهليئة . على مقترح من الرئيسة، أن تباشر عملها استنادا إىل برنامج العمل ذاك         

  .الفرعية حبالة الوثائق واملسائل األخرى ذات الصلة
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واتفقت اهليئة الفرعية على قبول املنظمات املراقبـة الـيت طلبـت االنـضمام إىل                 -٦
 . من االتفاقية٧ن املادة  م٦، استناداً إىل أحكام الفقرة )١(العملية

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 ٨نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة املعقودتني يف                -٧
 من  ٢٧ ويف اجللسة األوىل، ذكَّرت الرئيسة باملادة     . ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ١٢و

أن تنتخب نائبـاً    من اهليئة الفرعية    مبوجبها   وقعت اليت ي  )٢(عمول به مشروع النظام الداخلي امل   
انت هذه االنتخابات قد أُجريت آلخر مـرة يف الـدورة التاسـعة              وك . هلا  ومقرراً للرئيس

وأبلغت الرئيسة اهليئة الفرعية أن هناك مشاورات جاريـة بـشأن           . والعشرين للهيئة الفرعية  
وقد دعيت األطراف، أثناء    . ما يستجد من تطورات   لترشيحات وأهنا سُتطلع املندوبني على      ا

 وإىل إيالء االعتبار الواجـب لترشـيح        ٧-م أ /٣٦إجراء هذه املشاورات، إىل َتذكُّر املقرر       
  .النساء للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية

اإلقليمية توصـلت إىل   اجملموعات بأن عيةالفر اهليئة الرئيسة أبلغت الثالثة، اجللسة ويف  -٨
وانتخبت اهليئة الفرعية الـسيد مـيهري كـانيت    . لالنتخابات املرشحني أمساء واقترحت اتفاق

وأبلغت الرئيسة  . نائباً للرئيس وأعادت انتخاب السيد غيمريي مقرراً      ) بنغالديش(ماجومدير  
 من سنة واحدة قد متـدد       رة أوىل االجتماع بأن نائب الرئيس واملقرر سيشغالن منصبهما لفت       

والحظـت الرئيـسة أن     . وسيشغل املقرر منصبه لفترة ثانية من سنة واحـدة        . لسنة أخرى 
عضوي املكتب هاذين سيشغالن منصبيهما خالل الدورتني الثانية والثالثني والثالثة والثالثني           

اء املكتب احلايل   وشكرت الرئيسة أعض  . للهيئة الفرعية، أو إىل أن يتم انتخاب من خيلفهما        
 .ملا اضطلعوا به من عمل

  ب البدالءانتخاب أعضاء املكت  - دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

ميثل كل من نائب الرئيس واملقرر املنتخبني دولة طرفا يف االتفاقيـة وبروتوكـول                -٩
 .بدالءولذلك، مل تكن مثة حاجة إىل انتخاب أعضاء . كيوتو كليهما

__________ 

  .FCCC/CP/2009/8/Rev.1املراقبة اجلديدة يف الوثيقة ترد قائمة املنظمات  )١(
)٢( FCCC/CP/1996/2.  
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ق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به ـل نريويب املتعلـمج عمبرنا  - ثالثاً  
  والتكيف معه

 ) من جدول األعمال٣البند (

 املداوالت  -١  

ة يف هذا البنـد الفرعـي يف جلـستيها األوىل والثالثـة          ـة الفرعي ـرت اهليئ ـنظ  -١٠
ضـة عليهـا    وكانت معرو . ى التوايل ـديسمرب، عل /ون األول ـ كان ١٢ و ٨املعقودتني يف   

 FCCC/SBSTA/2009/7 و FCCC/SBSTA/2009/6و FCCC/SBSTA/2009/5 :الوثائق التاليـة  
 /FCCC/SBSTA/2009و FCCC/SBSTA/2009/Misc.9/Rev.1و FCCC/SBSTA/2009/INF.5و

Misc.10و FCCC/TP/2009/2.  
. وأدىل ببيانني ممثال طرفْين، تكلم أحدمها باسم حتالف الـدول اجلزريـة الـصغرية        -١١

وإضافة إىل ذلك، أدىل ببيانني ممثال اتفاقية التنوع البيولوجي واهليئة احلكومية الدولية املعنيـة              
وأُديل ببيانات أيضا باسم املنظمات غري احلكومية للفالحني وباسـم النقابـات            . بتغري املناخ 

  .العمالية غري احلكومية
 هذا البند يف مشاورات غـري       اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف     ،   األوىل ةلساجلويف    -١٢

والـسيد دون   ) ترينيداد وتوباغو (عقدها الرئيسة مبساعدة السيد كيشان كومارسنغ       ترمسية  
 . هذه املشاورات ويف اجللسة الثالثة، قّدم السيد ليمن تقريراً عن. )كندا(ليمن 

ة مـن    املقترح )٣(يف االستنتاجات ة  ـة الفرعي ـرت اهليئ ـنظ ة،ـ الثالث ةلساجلويف    -١٣
 .الرئيسة واعتمدهتا

 االستنتاجات  -٢  

 يف تنفيـذ    )٤(رحبت اهليئة الفرعية بالتقرير املتعلق بالتقدم احملرز منذ دورهتا الثالثني           -١٤
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وأحاطـت              

 ُنظمت يف إطار جمايل عمـل ختطـيط التكيـف           علماً بالتقارير املتعلقة حبلقات العمل اليت     
، وبالورقة التقنية اليت تستعرض ما صدر من مؤلفـات          )٦(، والتنويع االقتصادي  )٥(وممارساته

، وبالتقرير التوليفي بشأن دمج وتوسيع      )٧(تتناول التكاليف واملنافع احملتملة خليارات التكيف     
__________ 

  .FCCC/SBSTA/2009/L.17 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٣(
)٤( FCCC/SBSTA/2009/INF.5. 
)٥( FCCC/SBSTA/2009/5. 
)٦( FCCC/SBSTA/2009/7. 
)٧( FCCC/TP/2009/2. 
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ــه  ــف وإجراءات ــيط التكي ــالوثيقتني )٨(ختط  FCCC/SBSTA/2009/Misc.9/Rev.1، وب
 اللتني تتضمنان مسامهات مقدمة من األطراف واملنظمـات         FCCC/SBSTA/2009/Misc.10و

املعنية بشأن اجلهود املبذولة لتقييم تكاليف خيارات التكيف ومنافعها، ولرصد وتقييم تنفيـذ   
  .مشاريع التكيف وسياساته وبراجمه، على التوايل

سامهاهتا مبو )٩(شاركة املباشرة لطائفة واسعة من املنظمات     ورحبت اهليئة الفرعية بامل     -١٥
وشجعت اهليئة الفرعية هذه املنظمات علـى مواصـلة   . املقدمة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب 

جهودها يف هذا اجملال وزيادة تعزيزها، عند اإلمكان، بوسائل تشمل إبداء تعهدات باختـاذ              
الفرعية عن تنفيذ هذه التعهدات، ومساعدة األطراف      وتقدمي معلومات إىل اهليئة      )١٠(إجراءات

على حتسني فهمها وتقييمها لتأثريات تغري املناخ وقابليتها للتأثر به، وعلى اختـاذ قـرارات               
 .مستنرية بشأن اإلجراءات والتدابري العملية املتعلقة بالتكيف

 ةبتوجيه من رئيـس   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باألعمال اليت تضطلع هبا األمانة،            -١٦
اهليئة الفرعية، لزيادة تعزيز التوعية بربنامج عمل نريويب بني اجلهات املعنية صاحبة املصلحة،             

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة . وذلك بوسائل تشمل نشر منتجات معرفية سهلة االستخدام
 .مواصلة هذه اجلهود

 الثانيـة   هتـا نية املقرر عقدها قبل دور    والحظت اهليئة الفرعية أمهية حلقة العمل التق        -١٧
ملراكز والشبكات اإلقليمية اليت تـضطلع      اهبا    بشأن السبل اليت ميكن أن تتعاون      )١١(والثالثني

 .بأعمال ذات صلة بتغري املناخ

وأعادت اهليئة الفرعية تأكيد احلاجة إىل تعزيز الدور احلافز لربنامج عمـل نـريويب                -١٨
 جهودها الرامية إىل إشراك طائفة واسعة من املنظمات، مبا فيهـا            وطلبت إىل األمانة مواصلة   

 .متعلقة بالتكيف تلك اليت تنفذ أنشطة تثقيف وتدريب وتوعية وإجراءات

ة والعشرين، على أن تنظر     نيوأشارت اهليئة الفرعية إىل أهنا قد اتفقت، يف دورهتا الثا           -١٩
تائج املرحلة الثانية من تنفيذ برنـامج عمـل         ة والثالثني يف تقرير موجز عن ن      لثيف دورهتا الثا  

ــرة   ــا يف الفق ــشار إليه ــرى امل ــات األخ ــريويب، ويف املعلوم ــة ٢٥ن ــن الوثيق  م
FCCC/SBSTA/2008/6بغية استعراض فعالية برنامج عمل نريويب ،. 

__________ 

)٨( FCCC/SBSTA/2009/6. 
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١منظمة حىت  ١٦٤بلغ عدد املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب  )٩(
 كانون ١١ منظمة شريكة يف برنامج عمل نريويب حىت ٤١قُّدم اثنان وتسعون تعهداً باختاذ إجراءات من  )١٠(

  .٢٠٠٩ديسمرب /األول
)١١( FCCC/SBSTA/2008/6 ٣٢، الفقرة. 
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -رابعاً   
 ) من جدول األعمال٤البند (

 املداوالت  -١  

 ٨ الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة املعقودتني يف             نظرت اهليئة   -٢٠
وكان معروضا عليها تقريران لفريق اخلرباء املعـين  . ديسمرب، على التوايل / كانون األول  ١٢و

. FCCC/SB/2009/INF.6الوثيقة  واملوجز، و  FCCC/SB/2009/4بنقل التكنولوجيا، مها الوثيقة     
 . لو ثالثة أطرافوأدىل ببيانات ممث

، رئـيس فريـق     )جزر البهاما (ويف اجللسة األوىل، دعت الرئيسة السيد آرثر رويل           -٢١
 اتفقت نفسها، اجللسة ويف. تقدمي تقرير عن أنشطة الفريقإىل اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، 

للهيئة الفرعيـة   ٣١لدورة جدول أعمال امن  ٧البند مع البند  هذا يف النظر على الفرعية اهليئة
، يف إطار فريق اتصال مشترك يشترك يف رئاسته السيد "تطوير التكنولوجيات ونقلها"، للتنفيذ

ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد فولر تقريـراً        . )أملانيا(السيد هولغر ليبتو    ) بليز(كارلوس فولر   
 .عن مشاورات فريق االتصال املشترك

 املقترحـة مـن     )١٢(ة الفرعية يف االسـتنتاجات    ـيئنظرت اهل ،  ةـ الثالث ةلساجلويف    -٢٢
 .الرئيسة واعتمدهتا

 االستنتاجات  -٢  

رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بتقريـر             -٢٣
علمـاً  الفرعيتـان    تانوأحاطت اهليئ . )١٣(٢٠٠٩فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام       

لشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن نتائج االجتماع            بالتقرير ا 
. ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ إىل   ٢٣الرابع للفريق الذي ُعقد يف بانكوك بتايلند يف الفترة من           

ورحبت اهليئتان الفرعيتان باحلوار املتواصل الذي أجراه الفريق مع جمتمع األعمال التجاريـة             
 مبا خلُـصتا إليـه يف الـدورة     تان الفرعي تانوذكّرت اهليئ . ع انعقاد هذا االجتماع   بالتزامن م 

الثالثني لكل منهما من استنتاجات مفادها أنه ينبغي النظر يف إجياد وسيلة فعالـة إلشـراك                
وقد تتمثّل هذه الوسيلة يف توفري حمفـل        . )١٤(القطاع اخلاص يف هذه العملية على حنو أكمل       

معي األعمال التجارية والتمويل ميكنهم من خالله اإلبالغ عن تقيـيمهم           مستمر ألعضاء جمت  
إلجراءات األطراف اليت ميكن أن تكون األكثر فعالية يف تعزيز تطوير ونقل التكنولوجيـات              

 عن تقديرمها للسيد آرثر رويل، رئيس       تان الفرعي تانوأعربت اهليئ . واملمارسات السليمة بيئياً  
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2009/L.14اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٢(
)١٣( FCCC/SB/2009/INF.6. 
)١٤( FCCC/SBSTA/2009/3 و٢٢، الفقرة ،FCCC/SBI/2009/8 ٦٦، الفقرة. 
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نائب رئيس الفريق،   ) أستراليا(قل التكنولوجيا، والسيد بروس ويلسون      فريق اخلرباء املعين بن   
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ملسامهتهما يف توجيه فريق اخلرباء إلجناز برنامج عمله للفترة 

 برنامج العمل املتجدِّد لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         انت الفرعي تانوأّيدت اهليئ   -٢٤
 أن فريـق اخلـرباء املعـين بنقـل          تان الفرعي تانيئ اهل والحظت. )١٥(٢٠١١-٢٠١٠للفترة  

 لتحديث برنامج عمله، آخـذاً      ٢٠١٠التكنولوجيا سيعقد اجتماعه االستثنائي يف أوائل عام        
يف اعتباره أية نتائج تتصل بالتكنولوجيا ُيتَّفق عليها يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف،              

 يف الدورة الثانية والثالثني لكل      تانالفرعيتان  يه اهليئ وسيقدِّم برنامج عمله احملدَّث كي تنظر ف      
 .  بعرض حكومة أستراليا استضافة هذا االجتماعتان الفرعيتانورحبت اهليئ. منهما

 بالتقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن         تان الفرعي تانورحبت اهليئ   -٢٥
للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة أن التقريـر        والحظت اهليئة الفرعية    . )١٦(مؤشرات األداء 

يتضمن جمموعة من املؤشرات اليت ميكن أن تستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيـذ كـأداة مـن                
 مـن   ٤ من املـادة     ٥و) ج(١األدوات إلجراء استعراض وتقييم مدى فعالية تنفيذ الفقرتني         
، )١٧(فيذ إطار نقل التكنولوجيا   االتفاقية، وللقيام على حنو منتظم برصد وتقييم مدى فعالية تن         

 .١٣-م أ/٤حسبما هو مطلوب مبوجب املقرر 

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن األمانة قامت، بالتعـاون             -٢٦
األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومبادرة تكنولوجيـا       مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة       

مل إقليمية أفريقية بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا مـن أجـل            املناخ، بتنظيم حلقة ع   
 ٤ إىل   ٢متويلها، وقد ُعِقدت حلقة العمل هذه يف غابورون، بوتـسوانا، يف الفتـرة مـن                

 الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير         كما. ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول
اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب       عرض حكومة بليز استضافة حلقة العمل       

  .٢٠١٠عام املقرر عقدها يف بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها، 

__________ 

)١٥( FCCC/SB/2009/INF.6املرفق األول ،. 
)١٦( FCCC/SB/2009/4 واملوجز. 
 من االتفاقية، كما يرد يف مرفق ٤ من املادة ٥اإلطار اخلاص باإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة  )١٧(

  .، املرفق األول١٣-م أ/٣جراءات املبيَّنة يف املقرر مكمَّالً مبجموعة من اإلاملرفق ، ٧-م أ/٤املقرر 
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  :خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية  -خامساً  
  ُنُهج حلفز العمل

  ) من جدول األعمال٥البند (

 املداوالت  -١  

للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها          نظرت اهليئة الفرعية    -٢٧
وأدىل ببيانـات   . ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ١٢ و ٨ة املعقودتني يف    ـاألوىل والثالث 

جمموعة السالمة البيئية، وآخر باسـم االحتـاد األورويب     طرفا، تكلم أحدهم باسم١٤ممثلو  
  . فيهاألعضاءدول الو

وإضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات كل من ممثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                -٢٨
وأُديل ببيان أيـضا    . باسم الشراكة التعاونية يف جمال الغابات وممثل اتفاقية التنوع البيولوجي         

 . باسم منظمات الشعوب األصلية

 على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية     -٢٩
ويف . )النرويج(والسيد آودون روسالند    ) باراغواي(يشترك يف رئاسته السيدة ليليان بورتيو       

 . اجللسة الثالثة، قدمت السيدة بورتيو تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

 املقترحة من الرئيسة    )١٨(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، يف االستنتاجات         -٣٠
 خاصة، مـن    أوضاع البلدان اليت هلا      ظروف ولوحظ أن الظروف الوطنية تشمل    . واعتمدهتا

 .ل كثافة الغطاء احلرجي واخنفاض معدالت إزالة الغاباتمث

 االستنتاجات  -٢  

قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن حتيل مشروع مقرر بـشأن              -٣١
 املنهجية لألنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها يف            اإلرشادات

 . )١٩(البلدان النامية كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

والحظت اهليئة الفرعية أهنا قد حتتاج إىل النظر يف تقدمي املزيد من اإلرشادات بشأن                -٣٢
ا مؤمتر األطـراف يف دورتـه       ـة يعتمده ـي مقررات ذات صل   ة وفقاً أل  ـالقضايا املنهجي 
 .اخلامسة عشرة

__________ 

 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2009/L.19اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٨(
 .١٥-م أ/٤، املقرر FCCC/CP/2009/11/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتَمدة، انظر الوثيقة  )١٩(
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ها بشأن سبل تيـسري تنـسيق       توأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي لرئيس        -٣٣
واصل استكشاف  تها أن   توطلبت اهليئة الفرعية إىل رئيس    . ١٣-م أ /٢األنشطة املتصلة باملقرر    

 .ا بتقرير عن ذلك يف دورهتا الثانية والثالثنيسبل تيسري هذا التنسيق وموافاهت

وذكّرت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات الصلة واجلهات صاحبة املـصلحة             -٣٤
 وأي مقـررات    ١٣-م أ /٢بضرورة مواصلة تقاسم املعلومات بشأن األنشطة املتصلة باملقرر         

عتها على مواصلة تقاسـم     ذات صلة يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة وشجّ         
 .)٢٠(هذه املعلومات عرب املنرب الشبكي على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت

  البحوث واملراقبة املنهجية  - سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت  -١  

 ٨نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة املعقودتني يف                -٣٥
وكانــت معروضــة عليهــا الوثيقــة . ديــسمرب، علــى التــوايل/ كــانون األول١٢و

FCCC/SBSTA/2009/Misc.12 .    ل  طرفا، تكلم أحدهم باسم جمموعة ا      ١٢وأدىل ببيانات ممثلو
 . فيهدول األعضاءال والصني وآخر باسم االحتاد األورويب و٧٧

منظمة العاملية لألرصاد اجلويـة،  وإضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات نائب األمني العام لل      -٣٦
ورئيس اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخ وممثل الربازيل باسم رئيس اللجنة املعنيـة       

 .بسواتل مراقبة األرض

 الرئيسة مشروع اسـتنتاجات     عدويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن ت          -٣٧
 . تها الثالثةوتقدمه إىل اهليئة الفرعية يف جلس

 املقترحـة مـن     )٢١(ة الفرعية يف االستنتاجات   ـرت اهليئ ـنظ،  ةـ الثالث ةلساجليف  و  -٣٨
 .الرئيسة واعتمدهتا

 االستنتاجات  -٢  

أحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقديرٍ بالبيانات الشفوية اليت أدىل هبا كل مـن نائـب                 -٣٩
ئيس اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبـة       األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ور      

 . باسم رئيس جلنة سواتل رصد األرضالبيان الذي أُديل به باملناخ، و

__________ 

)٢٠( <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>. 
 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2009/L.16صفها الوثيقة اعتمدت بو )٢١(
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خبطة تنفيذ النظام العاملي لرصد املناخ من أجل دعـم تنفيـذ     ورحبت اهليئة الفرعية      -٤٠
 املناخ اسـتجابة    راقبةاملي مل صيغتها احملدثة واملؤقتة، اليت قدمتها أمانة النظام الع       ب،  )٢٢(االتفاقية

 .)٢٣(لطلب من اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثني

ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً باملعلومات املتعلقة مبحصلة مـؤمتر املنـاخ العـاملي               - ٤١
 ٤أغـسطس إىل    / آب ٣١ املعقود يف جنيـف بسويـسرا، يف الفتـرة مـن             )٢٤(الثالث
ة العاملية لألرصاد اجلوية استجابة لطلب مـن        ، والذي نظمته املنظم   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

 .)٢٥(اهليئة الفرعية يف الدورة ذاهتا

مشروع استنتاجات يف هذا الصدد ليعتمده      إعداد  وقررت اهليئة الفرعية أن توصي ب       -٤٢
 .)٢٦(مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة 

 القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - سابعاً  
 ) األعمال من جدول٧البند (

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

 )من جدول األعمال) أ(٧البند (

 املداوالت  -١  

 ٨  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة املعقودتني يف              -٤٣
وكانــت معروضــة عليهــا الوثيقــة . ديــسمرب، علــى التــوايل/ كــانون األول١٢و

FCCC/SBSTA/2009/INF.4.  
الرئيسة مشروع اسـتنتاجات    عد  ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن ت          -٤٤

 .وتقدمه إىل اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة

لفرعية يف االستنتاجات املقترحـة مـن       ة ا ـرت اهليئ ـنظ،  ةـ الثالث ةـلساجلويف    -٤٥
 .الرئيسة واعتمدهتا

__________ 

)٢٢( FCCC/SBSTA/2009/Misc.12. 
)٢٣( FCCC/SBSTA/2009/3 ٥٨ و٥٧، الفقرتان. 
)٢٤( <http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.html>. 
)٢٥( FCCC/SBSTA/2009/3 ٦٤، الفقرة.  
 .زاي - ع، الفصل السابFCCC/CP/2009/11لالطالع على النص بصيغته املعتَمدة، انظر الوثيقة  )٢٦(
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  الستنتاجاتا  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علما بالتقرير السنوي عن االستعراض التقين لقـوائم جـرد               -٤٦

 .)٢٧(غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ستخدم يف الطريان والنقل البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود امل  - باء  
 )من جدول األعمال) ب(٧البند (

 املداوالت  -١  

 ٨نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني يف                -٤٧
وأدىل ببيانني أيضا   .  طرفا ١١وأدىل ببيانات ممثلو    . ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ١٢و

  .ممثال منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية
 الرئيسة مشروع اسـتنتاجات     عدويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن ت          -٤٨

 . وتقدمه إىل اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة

رحـة مـن     املقت )٢٨(ة الفرعية، يف جلستها الثالثة، يف االستنتاجات      ـرت اهليئ ـونظ  -٤٩
 .الرئيسة واعتمدهتا

 االستنتاجات  -٢  

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات الواردة مـن             -٥٠
أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن أعماهلمـا اجلاريـة بـشأن               

ان والنقل البحري الدوليني، وبـاآلراء الـيت        االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطري      
 .أبدهتا األطراف بشأن هذه املعلومات

ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل              -٥١
 .تقدمي تقارير يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية عن نتائج أعماهلما بشأن هذه املسألة

__________ 

)٢٧( FCCC/SBSTA/2009/INF.4. 
)٢٨( FCCC/SBSTA/2009/L.15. 
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  القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  - ثامناً  
 ) من جدول األعمال٨البند (

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

  )HFC-23 (٢٣ –تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون 
 )من جدول األعمال) أ(٨لبند ا(

  املداوالت    
 ٨نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني يف                -٥٢
 . وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان. ديسمرب، على التوايل/ كانون األول١٢و

 البند يف إطار مشاورات     ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا           -٥٣
ويف اجللسة الثالثـة،    . )نيجريا(صموئيل أدجيوون    غري رمسية تعقدها الرئيسة مبساعدة السيد     

 من مـشروع    ١٦ووفقاً للمادة   . أن هذه املشاورات مل ُتفض إىل نتيجة      السيد أدجيوون   أبلغ  
 .ثني للهيئة الفرعيةالنظام الداخلي املطبق حالياً، سُيحال البند إىل الدورة الثانية والثال

ات اجليولوجية كأنشطة ـه يف التكوينـون وختزينـاحتجاز ثاين أكسيد الكرب  - باء  
  ملشاريع آلية التنمية النظيفة

 )من جدول األعمال) ب(٨البند (

 املداوالت  -١  

 ٨نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني يف                -٥٤
وكانــت معروضــة عليهــا الوثيقــة . ديــسمرب، علــى التــوايل/ كــانون األول١٢و

FCCC/SBSTA/2009/Misc.11 .    طرفا، تكلم أحدهم باسم االحتـاد       ١٣وأدىل ببيانات ممثلو 
 . وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغريةفيه دول األعضاء الاألورويب و

ى أن جتري الرئيسة مـشاورات وتقـدم   ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية عل       -٥٥
 . مشروع استنتاجات إىل اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة

 املقترحة مـن    )٢٩(ة يف االستنتاجات  ـة الفرعي ـنظرت اهليئ ،  ةـالثالثة  ـلساجلويف    -٥٦
  .الرئيسة واعتمدهتا

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2009/L.20اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(
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 االستنتاجات  -٢  

 يف دورهتا الثانية والـثالثني،      اتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة          -٥٧
 .استنادا إىل نص املشروع الوارد يف املرفق األول

  مقاييس موحدة حلساب معادل ثاين أكسيد الكربون يف غازات الدفيئة  - جيم  
 )من جدول األعمال) ج(٨البند (

  املداوالت    
 ٨ة املعقودتني يف    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالث            -٥٨
 أحـدهم  تكلم ثالثة أطراف،  ممثلو ببيانات وأدىل. ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ١٢و

 . فيهاألعضاء دولالو األورويب االحتاد باسم

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار                  -٥٩
. )االحتاد الروسي (مشاورات غري رمسية تعقدها الرئيسة مبساعدة السيد ميخائيل جيتارسكي          

.  مل تسفر عن نتيجة حامسـة      ن هذه املشاورات  أ السيد جيتارسكي    ذكرويف اجللسة الثالثة،    
البنـد إىل الـدورة    هذا   من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً، سُيحال         ١٦ووفقاً للمادة   

 .الثانية والثالثني للهيئة الفرعية

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   - تاسعاً  
 ) من جدول األعمال٩البند (

 املداوالت  -١  

 ١٢ و٨ا األوىل والثالثة املعقـودتني يف       نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيه         -٦٠
 . ديسمرب، على التوايل/كانون األول

 مـن   ١١ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند مع البند                -٦١
 من ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   " ،جدول أعمال الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ       

 يف إطار فريق اتصال مشترك يـشترك يف رئاسـته الـسيد             ،"ن بروتوكول كيوتو   م ٣املادة  
ويف اجللسة الثالثة، قدمت    . )أستراليا(والسيدة كريستني تيلي    ) بريو(إدواردو كالفو بوينديا    

 .السيدة تيلي تقريراً عن مشاورات فريق االتصال
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ـ   نظرت اهليئة الفرعيـة     ،   الثالثة ةلساجلويف    -٦٢ يف ة والتكنولوجيـة    للمـشورة العلمي
 . املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا)٣٠(االستنتاجات

 االستنتاجات  -٢  

 ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "أنشئ فريق اتصال مشترك ملناقشة البند املعنون          -٦٣
من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والبند         " من بروتوكول كيوتو  

من جدول أعمـال    "  من بروتوكول كيوتو   ٣  من املادة  ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة    "نون  املع
وعند إنشاء  . اهليئة الفرعية للتنفيذ، أثناء الدورتني احلادية والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني          

فريق االتصال املشترك هذا، أوعز رئيسا اهليئتني الفرعيتني بتخصيص فترة زمنيـة متـساوية              
 .لنظر يف كل من البندينل

واتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشاهتما بشأن هذه املسائل يف إطار             - ٦٤
واتفقت اهليئتان على   . فريق اتصال مشترك تنشئه اهليئتان يف دورتيهما الثانية والثالثني        

مشروع النص استئناف النظر يف هذه املسائل يف دورتيهما الثانية والثالثني، استناداً إىل 
 . الثاينالوارد يف املرفق

  مسائل أخرى  - عاشراً  
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 . مسائل أخرىة أيثرمل ت  -٦٥

  التقرير املتعلق بالدورة  - حادي عشر
 ) من جدول األعمال١١البند (

 اهليئـة الفرعيـة     تديسمرب، نظـر  / كانون األول  ١٢يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٦٦
 )٣١( يف مشروع التقرير املتعلق بـدورهتا احلاديـة والـثالثني           العلمية والتكنولوجية  رةللمشو

ر ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية، بناء على مقترح من الرئيـسة، للمقـرِّ         . واعتمدته
 .بإهناء التقرير املتعلق بالدورة، مبساعدة األمانة وحتت إشراف الرئيسة

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2009/L.18اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٠(
 .FCCC/SBSTA/2009/L.13اعتمد بوصفه الوثيقة  )٣١(
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 اختتام الدورة - ثاين عشر

م ممثل لألمني التنفيـذي     د، ق ديسمرب/كانون األول  ١٢يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٦٧
يف  ملا يترتب على االستنتاجات املعتمدة خالل الدورة من آثـار    ا أولي ااهليئة الفرعية تقييم  إىل  
مـني   اليت تطلب إىل األ    ٩-م أ /١٦ من املقرر    ٢٠اً للفقرة   ويأيت هذا تنفيذ  . دارة وامليزانية اإل

تعذر كان يدارة وامليزانية إذا يف اإل من آثار )٣٢(التنفيذي أن يقدم بياناً مبا يترتب على املقررات
 .الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسية

وأثناء الدورة، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنفذ عدداً من األنشطة اليت تترتـب                 -٦٨
وميكن تغطية معظم هذه األعمال من امليزانية األساسية أو مـن           . إلدارة وامليزانية عليها آثار يف ا   

املوارد اليت أُدرجت بالفعل يف االحتياجات األولية املقدَّرة لألمانة حتت بند الصندوق االستئماين             
 ٥ار البند   بيد أن اهليئة الفرعية طلبت إىل األمانة، يف إط        . لألنشطة التكميلية لفترة السنتني املقبلة    

ُنُهج : خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية        "من جدول األعمال املعنون     
بنـاء القـدرات املتـصلة باسـتخدام        تها يف جمال     أن تقوم بتعزيز تنسيق أنشط     ،"حلفز العمل 

 وينطوي العمل األويل    .اإلرشادات واملبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        
 ٣٠٠ ٠٠٠ على تكلفة غري متوقعة تبلـغ حـوايل          ٢٠١٠عام  يف   هلذا النشاط    املطلوب دعماً 

 .  يف وقت الحق٢٠١١وستحدد تكاليف عام . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة

ويف اجللسة نفسها، شكرت الرئيسة املندوبني ورؤساء أفرقة االتـصال واملكلفـني              -٦٩
 .كما شكرت األمانة على دعمها. شاورات غري الرمسية على مسامهاهتمبإجراء امل

ثالثة أطراف، تكلم أحدهم باسـم االحتـاد األورويب         ممثلو  وأدىل ببيانات ختامية      -٧٠
. وثالث باسم اجملموعـة اجلامعـة       والصني، ٧٧ل سم جمموعة ا  ا، وثان ب   فيه دول األعضاء الو

 احلكومية لألعمال التجارية والصناعة، واملنظمـات       وأُديل ببيانات أيضا باسم املنظمات غري     
غري احلكومية البيئية، واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة واملنظور اجلنساين، واملنظمـات            

 .غري احلكوميةالشبابية 

__________ 

 .تنتاجات اهليئتني الفرعيتنيآثار اسب أيضاًصل ، فإنه يت"مقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦بالرغم من أن املقرر  )٣٢(
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Annex I  

[ENGLISH ONLY] 

  Text for further consideration by the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice  

  Carbon dioxide capture and storage in geological formations as clean 
development mechanism project activities 

 [Recalling decisions 7/CMP.1, 1/CMP.2 and 2/CMP.4, 

 Recognizing that carbon dioxide capture and storage in geological formations is part 
of a range of potential options for mitigating greenhouse gas emissions, 

 Emphasizing that the application of carbon dioxide capture and storage projects shall 
be environmentally safe and have the objective of avoiding any seepage,  

 Noting that other conventions have addressed issues and adopted guidelines relevant 
to the international regulation of the application of carbon dioxide capture and storage, 
including risk assessment, environmental impact assessment and legal aspects, 

 Recognizing that carbon dioxide capture and storage in geological formations has 
been proposed by some Parties for inclusion under the clean development mechanism, 

 Also recognizing that other Parties have registered concerns regarding the 
implications of this possible inclusion and highlighted a number of unresolved issues, 

 1. Takes note of the final report of the Executive Board of the clean 
development mechanism on the “Possible implications of the inclusion of carbon dioxide 
capture and storage as clean development mechanism project activities”;33 

 2. Recognizes that the issues referred to in, inter alia, decision 1/CMP.2, 
paragraph 21, should be addressed; 

 3. Also recognizes that in order for carbon dioxide capture and storage in 
geological formations to be included under the clean development mechanism, long-term 
liability for the storage site, including liability for any seepage during and beyond the 
crediting period of the project, must be clearly assigned and the project boundary must be 
clearly defined; 

 3 bis. [Also recognizes that long-term liability for the storage site, including 
liability for any seepage during and beyond the crediting period of the project, must be 
clearly assigned and the project boundary must be clearly defined in the design of carbon 
dioxide capture and storage in geological formations under the clean development 
mechanism;] 

__________ 

)٣٣( FCCC/KP/CMP/2009/16, annex II. 
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 4. Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to 
work on the issues referred to in paragraph 2 above [that if resolved, would lead to the 
potential] [for the] development of [any] modalities and procedures for clean development 
mechanism project activities relating to carbon dioxide capture and storage in geological 
formations [, including the definition of the project boundary and participation 
requirements as well as the assignment of long-term liability,] and report [on the 
progress][back] on this matter to the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol at its [sixth][seventh] session.]  
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Annex II 

[ENGLISH ONLY] 

  Text for further consideration by the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body 
for Implementation 

  Matters relating to Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol 

1. [The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) [and the 
Subsidiary Body for Implementation (SBI)] welcomed the constructive exchange of views 
on addressing issues relevant to Article 2, paragraph 3, [and Article 3, paragraph 14,] of the 
Kyoto Protocol and on the efforts being made under the SBSTA with regard to 
opportunities for action to enhance the implementation of Article 2, paragraph 3. 

2. The SBSTA [and the SBI] emphasized that better understanding of these issues is 
essential in order 

Option 1: 

[for developed country Parties, in the implementation of policies and measures, to strive to 
minimize the adverse effects, including the adverse effects of climate change, effects on 
international trade, and social, environmental and economic impacts on other Parties, 
especially developing country Parties, and in particular  

Alternative 1 within Option 1:  those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the 
Convention, taking into account Article 3. 

Alternative 2 within Option 1:  in particular for [the poorest and most vulnerable country 
Parties that are the least capable of addressing them].] 

Option 2: 

to strive to minimize the adverse effects, [of [the implementation of policies and measures] 
[commitments under the Kyoto Protocol, in particular those] under Article 2, paragraph 3, 
[and Article 3, paragraph 14,] of the Kyoto Protocol], in particular for [the poorest and most 
vulnerable country Parties that are the least capable of addressing them] [those countries 
identified in Article 4, paragraphs 8, 9 [and 10], of the Convention, taking into account 
Article 3 of the Convention].] 

2.bis  [The SBSTA agreed that Parties shall not resort to any form of unilateral measures, 
including fiscal and non-fiscal border measures, against goods and services imported from 
other Parties, in particular from developing country Parties, on the grounds of stabilization 
and mitigation of climate change.] 

3. [The SBSTA [and the SBI] acknowledged related discussions under other UNFCCC 
bodies such as the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the 
Convention and the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 
under the Kyoto Protocol, and encouraged Parties to ensure coordination of activities and 
information across the bodies in order to ensure a coherent and consistent approach to 
better address the issues mentioned in paragraph 2 above.] 
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4. The SBSTA [and the SBI] noted the need [to continue] to share information on the 
nature of [adverse] impacts of [response measures experienced by [developing country] 
Parties and [the] [any] steps Annex I Parties are taking, in the implementation of policies 
and measures under Article 2 of the Kyoto Protocol, to minimize [any negative impacts] 
[adverse effects,] especially on developing country Parties, in particular  

Option 1: the poorest and most vulnerable Parties  

Option 2: those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the Convention.]  

The SBSTA [and the SBI] noted that national communications under Article 12, paragraph 
1, of the Convention would be an appropriate means for sharing the information referred to 
in paragraph 3 above. 

5.bis  [Noting the [complexities] of assessing the attribution and causation of the [adverse] 
impacts of policies and measures.] 

6. The SBSTA [and the SBI] also noted [and welcomed] the work of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) on international spillover effects as 
described in its Fourth Assessment Report. 

Option 1: and [endorsed] its plans to continue the assessment of this issue in its Fifth 
Assessment Report.  It invited the IPCC to elaborate possible ways and means to minimize 
the adverse effects of response measures. 

Option 2: and its plans to further assess this issue in its fifth assessment report. 

Paragraphs 7–10: 

Option 1: 

[7. The SBSTA invited Parties and relevant organizations to submit to the secretariat, 
by XX, further information and views on issues relevant to Article 2, paragraph 3, of the 
Kyoto Protocol.  The SBSTA invited Parties, in their submissions, to include information 
on possible methodologies, tools and models, for the assessment of these impacts on the 
countries mentioned in paragraph 2 above. 

8. The SBSTA requested the secretariat to compile the submissions referred to in 
paragraph 7 above into a miscellaneous document and to prepare a synthesis report on these 
submissions for its consideration.  

9. The SBSTA requested the secretariat to organize, before the XX session of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, a 
workshop to explore tools and methodologies, including modelling tools, to help analyse 
and assess the adverse impacts of policies and measures undertaken by Parties included in 
Annex I to the Convention, involving guidance by relevant experts. 

10. The SBSTA agreed to continue its consideration of this issue at its XX session in a 
joint contact group.] 

Option 2: 

[7. The SBSTA and the SBI agreed to continue its consideration of these issues at its 
XX session in a joint contact group and invited Parties to submit to the secretariat, by XX, 
further information and views on how Parties can best strive to implement mitigation 
actions to minimize adverse impacts. The SBI and the SBSTA invited the secretariat to 
compile the submissions referred to in this paragraph into a miscellaneous document for 
their consideration.] 
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Option 3:  

7. The SBSTA [and the SBI] noted that further discussion is needed on this matter, and 
invited Parties and relevant organizations to submit to the secretariat, by XX, further 
information and views on issues relevant to Article 2, paragraph 3, [and Article 3, 
paragraph 14,] of the Kyoto Protocol. [The SBSTA [and the SBI] invited Parties, in their 
submissions, to [consider how Parties can best strive to minimize adverse impacts. This 
could] include information on possible methodologies, tools and models for the assessment 
of these impacts on the countries mentioned in paragraph 2 above]. 

8. The SBSTA [and the SBI] requested the secretariat to compile the submissions 
referred to in paragraph 7 above into a miscellaneous document for [their] consideration. 

9. [Noting the complexities of assessing the attribution and causation of the [adverse] 
impacts of policies and measures,] the SBSTA [and the SBI] agreed to continue its [their] 
consideration of these issues at its [their] XX session, including consideration of the need 
for a [joint] workshop to share further information among Parties and relevant experts and 
the information contained in the submissions referred to in paragraph 7 above. 

10. The SBSTA requested the secretariat to organize, before the [sixth session] of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, a 
workshop to explore tools and methodologies, including modelling tools, to help analyse 
and assess the adverse impact of policies and measures undertaken by Parties included in 
Annex I to the Convention, involving guidance by relevant experts.] 
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  املرفق الثالث

الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف             
  دورهتا احلادية والثالثني

  الوثائق اليت أُِعّدت للدورة    
FCCC/SBSTA/2009/4 جدول األعمال املؤقت وشروحه، مذكرة من األمني التنفيذي  
FCCC/SBSTA/2009/5 تقرير عن حلقة العمل التقنية املتعلقة بإدماج املمارسات واألدوات والنظم

خماطراملستخدمة يف تقييم وإدارة املخاطر املناخية واستراتيجيات احلد من          
  الكوارث يف السياسات والربامج الوطنية، مذكرة من األمانة

FCCC/SBSTA/2009/6 تقرير توليفي بشأن النهج املتبعة والتجارب املكتسبة يف جمال دمج وتوسيع
ختطيط التكيف وإجراءات التكيف، والدروس املستخلصة، واملمارسـات

د يف جمال التكيـف،اجليدة، والثغرات، واالحتياجات، والعقبات، والقيو    
  مذكرة من األمانة

FCCC/SBSTA/2009/7 تقرير عن حلقة العمل التقنية املتعلقة بزيادة املرونة االقتصادية جتـاه تغـري
عيفة، مبا يف ذلكضاملناخ والتقليل من االعتماد على القطاعات االقتصادية ال

  من خالل التنويع االقتصادي، مذكرة من األمانة
FCCC/SBSTA/2009/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/2009/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/2009/Misc.9/Rev.1 Efforts undertaken to assess the costs and benefits of adaptation options, 

and views on lessons learned, good practices, gaps and needs. Submissions 

from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.10 Efforts undertaken to monitor and evaluate the implementation of 

adaptation projects, policies and programmes and the costs and 

effectiveness of completed projects, policies and programmes, and views 

on lessons learned, good practices, gaps and needs. Submissions from 

Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.11 Further views on issues relevant to the consideration of carbon capture and 

storage in geological formations as project activities under the clean 

development mechanism. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.12 The Global Climate Observing System implementation plan: a provisional 

update including provisional cost estimates. Submission from the secretariat 

of the Global Climate Observing System 
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FCCC/SB/2009/4 Performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness of the 

implementation of the technology transfer framework. Final report by the 

Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2009/4/Summary           مؤشرات األداء لرصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيـا.
موجز. التقرير النهائي املقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

FCCC/SB/2009/INF.6 Report of the Expert Group on Technology Transfer for 2009. Note by the 

Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/TP/2009/2 Potential costs and benefits of adaptation options: a review of existing 

literature. Technical paper 

FCCC/SBSTA/2009/L.13 مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن أعمـال
  والثالثنيدورهتا احلادية 

FCCC/SBSTA/2009/L.14 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. تطوير التكنولوجيات ونقلها  
FCCC/SBSTA/2009/L.15   االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني.

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة
FCCC/SBSTA/2009/L.16 بة املنهجية، مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسةالبحوث واملراق  
FCCC/SBSTA/2009/L.16/Add.1   إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة    . البحوث واملراقبة املنهجية.

  توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
FCCC/SBSTA/2009/L.17      املناخ والقابلية للتأثر به والتكيفبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. معه
FCCC/SBSTA/2009/L.18     مـشروع.  من بروتوكول كيوتـو    ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة

  استنتاجات مقترح من الرئيسة
FCCC/SBSTA/2009/L.19        ُنُهج حلفـز: دان النامية خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البل

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. العمل
FCCC/SBSTA/2009/L.19/Add.1         ُنُهج حلفـز: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

توصـية اهليئـة. إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة    . العمل
  وجيةالفرعية للمشورة العلمية والتكنول

FCCC/SBSTA/2009/L.20 احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنـشطة
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. ملشاريع آلية التنمية النظيفة

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/SBSTA/2009/3 and Add.1      نولوجية عن أعمـال دورهتـاتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١الثالثني املعقودة يف بون يف الفترة من 
FCCC/SBSTA/2008/6 and Add.1 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الثامنة

٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤والعشرين، املعقودة يف بون، يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2009/Misc.7 and 

Add.1 
Report on progress with the Global Climate Observing System 

implementation plan. Submission from the secretariat of the Global Climate 

Observing System 
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FCCC/CP/2009/8/Rev.1  مذكرة. على صفة مراقب  املنظمات املقدمة لطلب احلصول     : قبول املراقبني
  من األمانة

FCCC/CP/1996/2 مذكرة أعدهتا األمانة. اعتماد النظام الداخلي: املسائل التنظيمية  
FCCC/SBI/2009/8 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثني املعقودة يف بون يف الفترة من

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١

        


