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بالغ عن قوائم اجلـرد     اإلملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن      اتنقيح    )ب(  
  .لالتفاقيةألطراف املدرجة يف املرفق األول ل السنوية

 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -٨

 ٢٢ - فلوروكربوناآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلورو         )أ(  
)HCFC-22 (  ًلالنبعاثات مقابـل   لحصول على وحدات خفض معتمد    لسعيا  

 ؛)HFC-23 (٢٣ -مركبات اهليدروفلوروكربون  تدمري

 احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنـشطة           )ب(  
  ملشاريع آلية التنمية النظيفة؛

  لية التنمية النظيفة؛خطوط األساس املوحدة يف إطار آ  )ج(  
 غابات آيلة   توجد فيها على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت       اآلثار املترتبة     )د(  

لالستنفاد بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة يف جمـال             
  ؛التحريج وإعادة التحريج

 .ثاين أكسيد الكربونمكافئ غازات الدفيئة من مقاييس موحدة حلساب   )ه(  

  . االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -٩
 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٠

  .ن مع املنظمات الدولية ذات الصلةالتعاو  -١١
 .خرىأمسائل  -١٢

 .التقرير املتعلق بالدورة  -١٣

   املؤقتشروح جدول األعمال  - ثانياً  

 افتتاح الدورة  -١  

الثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة      الثانية و من املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة         -١
  .٢٠١٠مايو / أيار٣١ يف والتكنولوجية

 املسائل التنظيمية  -٢  

 إقرار جدول األعمال  )أ(  

  .إقرارهمن أجل  جدول األعمال املؤقت للدورة سُيعرض  -٢
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FCCC/SBSTA/2010/1    مـذكرة مـن    . هشروح و جدول األعمال املؤقت
  األمني التنفيذي

 تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

  للمشورة العلمية والتكنولوجية   الثالثون للهيئة الفرعية  الثانية و تعقد الدورة    س .خلفية  -٣
 .٢٠١٠يونيه / حزيران٩ىل يوم األربعاء إمايو / أيار٣١من يوم االثنني يف الفترة 

 يف أثناء فترة الدورة، فإن الوقت املتاح ألفرقـة          جتمعهيئات ست إىل أن عدة    ونظراً    -٤
قـصوى مـن   الستفادة الولتحقيق ا. االتصال واملشاورات غري الرمسية سيكون حمدوداً للغاية    

أن يقـوم الرؤسـاء   ترحـا   أن يق لرئيسي اهليئتني الفـرعيتني وزالوقت املتاح للجلسات، جي  
بتيسري االتفاق بطرح مشاريع االستنتاجات األولية يف االجتماع        شاركون ألفرقة التفاوض    تامل

 هبـا يف اجللـسات    دىلُيآلراء والبيانات ذات الصلة اليت      األول ألفرقة التفاوض، استناداً إىل ا     
  .أو استنتاجات سابقة/العامة، ومع مراعاة أية مفاوضات و

مجيع أن تنتهي   على وجوب    )١(الثالثني اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا       اتفقتوقد    -٥
كي يتاح بشكل خاص لألطـراف وللمجموعـات        الساعة السادسة مساء    حبلول  اجللسات  

لى اإلقليمية وقت كاف لالستعداد للجلسات اليومية، ولكن جيوز يف الظروف االستثنائية، وع
ـ   نظَّوسُت. ساس كل حالة على حدة، أن تستمر ملدة ساعتني أو ثالث ساعات           أ ع م الدورة م

 األخرى  اجللسات الوفود من املشاركة مشاركة تامة يف        لتمكنيو. أخذ هذا األمر يف االعتبار    
إجـراء  إىل    للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة     يئة الفرعية اهلُتدعى  اليت تعقد مبوازاة ذلك، س    

لوقـت املخـصص    ل االستخدام األمثل  ذلك   مبا يف من الكفاءة،   ممكن  مداوالهتا بأكرب قدر    
حال البنـود   وسُت.  املتوقع الوقت عملها يف    وإمتام،  غري الرمسية العامة واملفاوضات   للجلسات  

للمشورة العلمية والتكنولوجية لتنظر فيها     حبثها يف هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية        ال ُينجز   اليت  
  .والثالثنيالرابعة أو الثالثة والثالثني خالل دورهتا 

ا اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتـا الرابعـة            ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهت     -٦
، يرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية اختصار بياناهتم الـشفوية قـدر             )٢(والعشرين
  .ويرجى من املمثلني الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها لتوزيعها. اإلمكان

 على املوقع الـشبكي   ة املتاح   األطراف مدعوة إىل الرجوع إىل العرض العام للدور       و  -٧
نـشر أثنـاء     الذي يُ  ،التفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل االطالع على الربنامج اليومي         ل

           للمـشورة  ث ألعمـال اهليئـة الفرعيـة       للحصول على جدول زمين مفصل وحمدَّ      ،الدورة
 .العلمية والتكنولوجية

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/8 ١١٥، الفقرة.  
)٢( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة.  
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رة العلمية والتكنولوجية إىل االتفاق على تنظيم سُتدعى اهليئة الفرعية للمشو :اإلجراء  -٨
  .أعمال الدورة

FCCC/SBSTA/2010/1      مـذكرة مـن    . وشروحهجدول األعمال املؤقت
  األمني التنفيذي

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

، يف دورهتـا الثامنـة   لعلمية والتكنولوجيـة  للمشورة اافقت اهليئة الفرعية  و .خلفية  -٩
، على تنفيذ املرحلة الثانية من برنـامج        ١١-م أ /٢من املقرر   ) د(٦والعشرين، وفقاً للفقرة    

وهي املرحلة الـيت     ،عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه          
املشار هليئة الفرعية، من خالل األنشطة      ذه ا الثني هل تغطي الفترة املمتدة حىت الدورة الثالثة والث      

  . FCCC/SBSTA/2008/6 من الوثيقة ٧٤-١٠ يف الفقرات إليها
طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقدم إليها تقريراً عـن التقـدم             يف الدورة ذاهتا    و  -١٠

كل  خالللتنظر فيه   ،  )٣( مبا يف ذلك ما ُوجِّه من نداءات للعمل        ،احملرز يف تنفيذ هذه األنشطة    
   .FCCC/SBSTA/2010/INF.2التقرير يف الوثيقة ويرد . دورة من دوراهتا

             دورهتـا أن تعـد الوثـائق التاليـة قبـل          أيضاً  طلبت اهليئة الفرعية من األمانة      و  -١١
  : الثانية والثالثني

 تخطـيط الحول التقـدم يف دمـج ُنهـج          العمل التقنية    حلقةتقرير عن     )أ(  
 يف الفترة مـن     ، تايلند ،العمل هذه يف بانكوك   وُعقدت حلقة   . )٤(لتكيفل

ــشرين األول ١٤إىل  ١٢ ــة  . ٢٠٠٩/ ت ــر يف الوثيق ــرد التقري وي
FCCC/SBSTA/2010/2؛   

 ، عن اجلهود املبذولة لتقييم تكاليف وفوائد خيارات التكيف        توليفيتقرير    )ب(  
 ،املمارسـات اجليـدة   الدروس املـستفادة و   املتعلقة ب جهات النظر   عن و و

ــرات و ــاتوالثغ ــرد . )٥(االحتياج ــة  وي ــر يف الوثيق ــذا التقري ه
FCCC/SBSTA/2010/3؛   

وسياسـات  عن اجلهود املبذولة لرصد وتقييم تنفيذ مشاريع        توليفي  تقرير    )ج(  
 تكاليف وفعالية املشاريع والسياسات والـربامج     كذلك  التكيف و وبرامج  
 ،وس املستفادة واملمارسات اجليـدة    جهات النظر حول الدر   عن   و ،املنجزة

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٨، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBSTA/2008/6 ٦٢، الفقرة. 

)٥( FCCC/SBSTA/2008/6 ٦٠، الفقرة. 
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ويـــرد التقريـــر يف الوثيقـــة . )٦( واالحتياجـــاتوالثغـــرات
FCCC/SBSTA/2010/5 .  

 اهليئة الفرعيـة    ة بتوجيه من رئيس   ،تقومأن   كذلكوطلبت اهليئة الفرعية من األمانة        -١٢
العمل األوىل  وانعقدت حلقة. تقنيتنيعمل بتنظيم حلقيت   ، الثانية والثالثني  دورهتاقبل حلول   و

 ٥ إىل   ٢مـن   يف الفتـرة     ، سـاموا  ،التعاون بني املراكز والشبكات اإلقليمية يف آبيا      بشأن  
تكاليف وفوائد خيارات   املتعلقة ب العمل الثانية   ومن املقرر أن ُتعقد حلقة      . ٢٠١٠مارس  /آذار

اآلراء ة  مراعا مع   ،٢٠١٠أبريل  /نيسان ٢٢ إىل   ٢٠من  يف الفترة    ،سبانياإ ،التكيف يف مدريد  
          إليـه يف  التـوليفي املـشار      والتقرير   FCCC/SBSTA/2009/Misc.9/Rev.1الواردة يف الوثيقة    

  . أعاله) ب(١١الفقرة 
ووفقاً لالستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعـشرين،              -١٣

 أعاله حبلول الـدورة الثالثـة       ١٢قرة  ستتاح التقارير املتعلقة حبلقيت العمل املذكورتني يف الف       
وقد تستنري املناقشات اليت جيريها الفريق العامل املخـصص املعـين           . والثالثني للهيئة الفرعية  

 مـن  ) ج(١ بـالفقرة    بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية حول املسائل املتعلقة        
  العمـل والوثـائق املـذكورة يف       ، ببعض النتائج اليت ستسفر عنها حلقتا        ١٣-أ-م/١ املقرر

 على  ،وستتاح املعلومات املتعلقة حبلقيت العمل، مبا يف ذلك ملخص الرئيس         .  أعاله ١١الفقرة  
   .)٧(صفحات برنامج عمل نريويب على شبكة اإلنترنت

أن تقوم، حبلول موعد انعقاد دورهتا الثانيـة        أيضاً  وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة        -١٤
بالتعاون مع املنظمات واملؤسسات والشبكات ذات الصلة، بوضع نسخة سـهلة           والثالثني و 

سـاليب  األاالستعمال من خالصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ عـن              
  .)٩(برنامج عمل نريويب على شبكة اإلنترنتصفحات على متاحة اخلالصة و .)٨(دواتاألو

املنظمات املشاركة بـصورة     ،)١٠(ا احلادية والثالثني  يف دورهت  اهليئة الفرعية وشجعت    -١٥
  مبا يف ذلك من خـالل تقـدمي        ،مباشرة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب على مواصلة جهودها        

. تنفيذ هذه التعهدات  للهيئة الفرعية عن    من خالل توفري املعلومات     و تعهدات باختاذ إجراءات  
  .  أعاله١٠ي املشار إليه يف الفقرة وترد معلومات عن هذه اجلهود يف التقرير املرحل

__________ 

)٦( FCCC/SBSTA/2008/6 ٥٢، الفقرة. 
)٧( <http://unfccc.int/nwp>. 
)٨( FCCC/SBSTA/2008/6 ٤١، الفقرة. 
)٩( <http://unfccc.int/5136>. 
)١٠( FCCC/SBSTA/2009/8 ١٥، الفقرة. 
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للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اإلحاطـة علمـا      دعى اهليئة الفرعية     ستُ .اإلجراء  -١٦
اختاذ ما تراه    و ،الوثائق اليت أعدت هلذه الدورة    ب و ،بالتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نريويب      

  . مناسبا من إجراءات أخرى

FCCC/SBSTA/2010/INF.2  Progress made in implementing activities under 
the Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate change. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/2  Report on the technical workshop on advancing 
the integration of approaches to adaptation 
planning.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/3  Synthesis report on efforts undertaken to assess 
the costs and benefits of adaptation options, and 
views on lessons learned, good practices, gaps 
and needs.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/5  Synthesis report on 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.  Note by the 
secretariat 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٤  
فريق اخلرباء املعـين    أن يقدم    ،١٣-أ م/٣مقرره   يف   ،طلب مؤمتر األطراف   .خلفية  -١٧

بشأن لتوجيه  طلب ا  بغية   تني الفرعي نيكل دورة من دورات اهليئت    إىل   بنقل التكنولوجيا تقريراً  
مية والتكنولوجيـة   للمشورة العل اهليئة الفرعية   ووافقت  .  أخرى من إجراءات ما يلزم اختاذه    

واهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورتيهما احلادية والثالثني، على برنامج عمل متجدد لفريق اخلرباء             
 أن فريق اخلرباء سيقدم حتـديثا       اوالحظت. )١١(٢٠١١-٢٠١٠املعين بنقل التكنولوجيا للفترة     

جية واهليئة الفرعية للتنفيذ  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو     تنظر فيه لربنامج عمله كي    
يف الفترة  أستراليا  ب وعقد الفريق اجتماعه اخلاص يف سيدين،        .)١٢(يف دورهتما الثانية والثالثني   

متـصلة  نتائج  أي  مراعاة   مع   ، لتحديث برنامج عمله   ٢٠١٠فرباير  /شباط ٢٣ إىل   ٢٢من  
ويرد تقرير فريـق    . طرافالدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األ    مت االتفاق عليها يف     بالتكنولوجيا  

  . FCCC/SB/2010/INF.1 يف الوثيقة ، عمله احملدث مع برنامج،اخلرباء

__________ 

)١١( FCCC/SB/2009/INF.6املرفق األول ،. 
)١٢( FCCC/SBSTA/2009/8 ٢٤، الفقرة. 
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على ضـرورة    ٢٠١١-٢٠١٠تجدد لفريق اخلرباء للفترة     املعمل  البرنامج  نص  قد  و  -١٨
كيفية تـسهيل البحـث     ذات الصلة ب  اخليارات  املتعلقة ب ختصاصات  االفريق اخلرباء   يعد  أن  

ـ . يف جمال التكنولوجيات السليمة بيئيا      التعاونينيوالتطوير   فريـق اخلـرباء    وف يتـيح    وس
 يف دورهتـا الثانيـة       الفرعيـة  اهليئةفيها  نظر  كي ت إعداد هذا التقرير    املتعلقة ب االختصاصات  

  . FCCC/SBSTA/2010/INF.4وترد هذه االختصاصات يف الوثيقة . والثالثني
تكنولوجية يف دورهتا الـثالثني أن تعـد        وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وال       -١٩

األمانة تقريراً عن املعلومات املطلوبة الستخدام مؤشرات األداء لدعم استعراض تنفيذ أحكام            
 وللرصـد والتقيـيم     ١-م أ /١٣ من االتفاقية وفقاً للمقرر      ٤ من املادة    ٥و) ج(١الفقرتني  
، وأن تقدم التقرير ١٣-م أ/٤ للمقرر فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، وفقاًملدى املنتظمني 

 .)١٣(لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والـثالثني            
ويــرد التقريــر عــن املعلومــات املطلوبــة الســتخدام مؤشــرات األداء يف الوثيقــة 

FCCC/SBSTA/2010/INF.3.  
  :ورة العلمية والتكنولوجية إىلستدعى اهليئة الفرعية للمش: اإلجراء  -٢٠

 برنـامج   وإقرار بتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         علماً اإلحاطة  )أ(  
 املزيد مـن التوجيهـات إىل       مي وتقد ٢٠١١-٢٠١٠العمل املتجدد للفترة    

  ؛حسب االقتضاء ،فريق اخلرباء
أي ديـد    أعـاله وحت   ١٨النظر يف االختصاصات املشار إليها يف الفقـرة           )ب(  

   ؛هاناجتة عنأخرى إجراءات 
أخرى  أعاله وحتديد أي إجراءات      ١٩النظر يف التقرير املشار إليه يف الفقرة          )ج(  

  . هناجتة عن

FCCC/SB/2010/INF.1  Report of the Expert Group on Technology 
Transfer. Note by the Chair of the Expert Group 
on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.4  Terms of reference for a report on options to 
facilitate collaborative technology research and 
development.  Note by the Chair of the Expert 
Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.3  Report on information required for using the 
performance indicators to support the review of 
the implementation of Article 4, paragraphs 1(c) 
and 5, of the Convention.  Note by the secretariat 

__________ 

)١٣( FCCC/SBSTA/2009/3 ٣٠، الفقرة)ب.( 
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  ُنهج حلفز العمل: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية  -٥  
            طلبت اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة يف دورهتـا              .خلفية  -٢١

         استكشاف سبل تيـسري تنـسيق األنـشطة املتـصلة          احلادية والثالثني من رئيسها مواصلة      
  .)١٤(الثانية والثالثنيإىل الدورة  وتقدمي تقرير عن ذلك ١٣-١ م/٢باملقرر 
 إىل األمانة أن تقوم بتعزيـز تنـسيق         ١٥-أ-م/٤وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره        -٢٢

تعزيـز بنـاء    فيما يتعلق ب  طراف واملنظمات الدولية ذات الصلة      األنشطة اليت تضطلع هبا األ    
وضـعتها اهليئـة    دئ التوجيهية الـيت      اإلرشادات واملبا  أحدثباستخدام  اخلاصة  القدرات  
 أو شجعها مؤمتر األطراف كأساس لتقدير        واليت اعتمدها   بتغري املناخ  ة املعني ة الدولي ةاحلكومي

إزالتـها   وعمليـات    مـصادرها انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ املتصلة بالغابات من         
يف سـياق     يف مساحات الغابات   ، وخمزونات الكربون يف الغابات والتغريات     البواليعبواسطة  

  .وستقدم األمانة تقريرا إىل اهليئة الفرعية عن التقدم احملرز بشأن هذه املسألة. املبادرات القائمة
املعنيـة   األطراف واملنظمات    )١٥(ني، يف دورهتا احلادية والثالث    ذكَّرت اهليئة الفرعية  و  -٢٣

 املرتبطـة  مات املتعلقـة باألنـشطة      تقاسم املعلو صاحبة املصلحة بضرورة مواصلة     واجلهات  
وأي مقررات ذات صلة اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورتـه اخلامـسة             ١٣-م أ /٢املقرر  ب

عن طريق املنـصة اإللكترونيـة       ، وشجعتها على االستمرار يف تبادل هذه املعلومات       عشرة
  .)١٦(املوجودة على املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية

دعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف التقارير           ستُ .اإلجراء  -٢٤
  .، حسب االقتضاءات أخرى أعاله وإىل حتديد أي إجراء٢٢ و٢١املشار إليها يف الفقرتني 

  ث واملراقبة املنهجيةوالبح  -٦  
 ،ثني، يف دورهتـا الـثال   للمشورة العلمية والتكنولوجية   أكدت اهليئة الفرعية   .خلفية  -٢٥
يف إتاحـة    ١١-أ م/٩يف سـياق املقـرر      للحوار املتعلق بالبحوث الذي جيري      قّيم  الدور  ال

اليت تستجد خالل الفترة الفاصـلة      وحبوث تغري املناخ    الناشئة عن   املعلومات العلمية اجلديدة    
مهيـة  األكما الحظت    ،ية الدولية املعنية بتغري املناخ    بني نشر التقارير التقييمية للهيئة احلكوم     

   .)١٧(يت جتري يف إطار عملية االتفاقيةاليت تكتسيها هذه املعلومات يف إثراء املداوالت ال
هذا اليت ُتعقد يف إطار جتماعات الت اهليئة الفرعية على أن اويف الدورة نفسها، وافق  -٢٦

 يئـة  لله الدورات الالحقـة  يف  ينبغي أن تتواصل يف الدورة الثانية والثالثني و       البحثي  احلوار  
__________ 

)١٤( FCCC/SBSTA/2009/8 ٣٣، الفقرة. 
)١٥( FCCC/SBSTA/2009/8 ،٣٤ الفقرة. 
)١٦( <http://unfccc.int/4531.php>. 
)١٧( FCCC/SBSTA/2009/3 ،٤٨ الفقرة. 
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م حبيث خيصص املزيد من الوقت لنظر األطراف بتعمق يف االسـتنتاجات            نظَّ، وأن تُ  الفرعية
    وطلبت إىل األمانة أن تتخـذ      . البحثية ولعروض األطراف  يف األنشطة    العلمية   واملستجدات

 .)١٨(ر هذهما يلزم من ترتيبات وفقاً لذلك عند تنظيمها الجتماعات احلوا

األمانة بآرائهـا   موافاة  دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل      ،  ثني أيضاً يف الدورة الثال  و  -٢٧
            خـالل الـدورة     سـُيعقد بشأن املواضيع اليت يتعني مناقشتها يف اجتماع احلـوار الـذي            

             نـة  مـستجدات أنـشطة البحـث املبيّ      يف ذلـك    الثانية والثالثني للهيئة الفرعية، مراعيـة       
FCCC/SBSTA/2007/4من الوثيقة   ) و(-)أ(٤٧يف الفقرة   

يف الوثيقـة    اآلراءوترد هذه    .)١٩(
FCCC/SBSTA/2010/Misc.4 .  

الدولية يف جمال تغري    اإلقليمية و البحوث  برامج ومنظمات   أيضاً  ودعت اهليئة الفرعية      -٢٨
إىل أن تواصل، كجزء من احلوار البحثي، تقدمي معلومات عن مـستجدات أنـشطة              املناخ  

ومن املتوقع أن   . FCCC/SBSTA/2007/4الوثيقة   من   )٢٠()و(-)أ(٤٧نة يف الفقرة    بّياملُالبحث  
تقدم الربامج واملنظمات البحثية هذه املعلومـات قبـل الـدورة، وأن ُتـدرج يف الوثيقـة         

FCCC/SBSTA/2010/Misc.6 .  
           يف  املـشار إليـه    للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة  هليئة الفرعية لطلب ا واستجابة    -٢٩
الـدورة  خالل  البحثي  هذا احلوار   يف إطار إجراء    اً   أعاله، ستنظم األمانة اجتماع    ٢٦ ةالفقر

             املعنيـة  مبشاركة ممثلي األطراف وبرامج ومنظمات البحـوث         الثانية والثالثني للهيئة الفرعية   
             األطـراف املـشار إليهـا يف        بتغري املناخ، مع مراعـاة آراء      ة املعني ة الدولي ة احلكومي اهليئةو

 .  أعاله٢٧الفقرة 

يف بتعمـق    إىل النظر     للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية  : اإلجراء  -٣٠
، ال سـيما املعلومـات املتعلقـة        ث املعنيـة  واملعلومات املقدمة من برامج ومنظمات البح     
نشطة البحثية فضال عن املعلومات اليت تقـدمها        باالستنتاجات العملية اجلديدة وبتطورات األ    

يف ، مبـا   إضـافية إجراءاتما ينبغي اختاذه من  حتديد  يف  اهليئة الفرعية   قد ترغب   و. األطراف
 يف إطـار  اهليئـات املختلفـة   لعمل ث دعماًويات أنشطة البح و حتديد احتياجات وأول   ذلك

  .عزيز تنفيذهالاالتفاقية و

FCCC/SBSTA/2010/Misc.4 Views on topics for discussion at the research 
dialogue meeting during the thirty-second session 
of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice.  Submissions from Parties 

__________ 

)١٨( FCCC/SBSTA/2009/3 ٤٩، الفقرة. 
)١٩( FCCC/SBSTA/2009/3 ٥٠، الفقرة. 
)٢٠( FCCC/SBSTA/2009/3 ٤٨، الفقرة. 
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FCCC/SBSTA/2010/Misc.6 Update on developments in research activities 
relevant to the needs of the Convention.  Submissions 
from regional and international climate change 
research programmes and organizations 

  القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٧ 

  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )أ(  
 اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، يف دورهتـا الثامنـة             .خلفية  -٣١

لدولية واملنظمة البحرية والعشرين، على تلقي املعلومات ذات الصلة من منظمة الطريان املدين ا  
الدولية بغية متكني األطراف من تبادل وجهات النظر بشأن هذه املسألة خـالل الـدورات               
التاسعة والعشرين والثالثني واحلادية والثالثني للهيئة الفرعية ومواصلة النظر يف هذا البنـد يف              

ة يف دورهتا احلادية والـثالثني       ودعت اهليئة الفرعي   .)٢١(الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية    
أمانيت منظمة الطريان املدين الدولية واملنظمة البحرية الدولية إىل أن تقدما، يف الدورات املقبلة              

 وترد هذه التقارير يف الوثيقة      .)٢٢( عن األعمال ذات الصلة هبذه القضية      تقاريرللهيئة الفرعية،   
FCCC/SBSTA/2010/Misc.5.  

دة يف التقارير املقدمـة     باملعلومات الوار   علماً حتيطد اهليئة الفرعية أن      قد تو  .اإلجراء  -٣٢
 واملنظمة البحرية الدولية وحتديد أي إجراءات إضافية        ة منظمة الطريان املدين الدولي    نيتمن أما 

  .  حسب االقتضاء،بشأن هذه املسألة

FCCC/SBSTA/2010/Misc.5  Information relevant to emissions from fuel used 
for international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

 اإلبالغ عن قـوائم اجلـرد الـسنوية       ملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن      اتنقيح    )ب(  
  ألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ل

 على أن عملية قيام األطـراف       ،)٢٣( الفرعية، يف دورهتا الثالثني    اتفقت اهليئة  .خلفية  -٣٣
ـ  ة الدولي ة احلكومي للهيئةاملدرجة يف املرفق األول لالتفاقية باستخدام املبادئ التوجيهية           ة املعني

املشار إليها فيما يلي    (٢٠٠٦بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام       فيما يتعلق   بتغري املناخ   
، ينبغـي أن    ٢٠١٥اعتبارا من عام    ) ٢٠٠٦ لعام   ة الدولي ةاحلكوميللهيئة  لتوجيهية  باملبادئ ا 

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة مـن األطـراف          "يكون من خالل تنقيح     
املبادئ التوجيهية التفاقية األمـم املتحـدة       : املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      

__________ 

)٢١( FCCC/SBSTA/2008/6١١٩-١١٨ ، الفقرتان. 
)٢٢( FCCC/SBSTA/2009/8 ٥١، الفقرة. 
)٢٣( FCCC/SBSTA/2009/3 ٩٩، الفقرة. 
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باملبـادئ   املشار إليها فيما يلي   " (ن تغري املناخ فيما يتعلق بقوائم اجلرد السنوية       اإلطارية بشأ 
  ).لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األولالتوجيهية 

 ٢٠١٠ على بدء برنامج عمـل يف عـام          ، يف الدورة نفسها،   واتفقت اهليئة الفرعية    -٣٤
معاجلـة  بغيـة   ،  ألطراف املُدرجة يف املرفق األول    التنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل       

والقضايا املنهجية املتصلة بـاإلبالغ عنـد اسـتخدام    املبادئ التوجيهية ذه  هبالقضايا املتعلقة   
  .)٢٤(٢٠٠٦  لعامة الدولية احلكوميللهيئةاملبادئ التوجيهية 

األمانة، يف موعد   اة  موافدعت اهليئة الفرعية األطراف إىل      ،  يف الدورة الثالثني أيضاً   و  -٣٥
 :القضايا التالية لتجميعها يف وثيقة متفرقـات      بشأن  ها  بآرائ،  ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٥أقصاه  

القضايا املتصلة بتنقيح املبادئ ، وعملية تنفيذ برنامج العمل واألطر الزمنية لتنفيذ هذا الربنامج
القضايا املنهجية املتـصلة    ، و األطراف املدرجة يف املرفق األول    التوجيهية لإلبالغ من ِقبل     

اجملاالت اليت  و ،٢٠٠٦ لعام   ة الدولي ة احلكومي للهيئةاملبادئ التوجيهية   باإلبالغ عند استخدام    
االضطالع بعمل إضايف    إىل   ةالدولي ةاحلكومياهليئة  أن تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دعوة        ميكن  

  .FCCC/SBSTA/2010/Misc.1ثيقة يف الواآلراء  وترد هذه .)٢٥(واملسامهة يف برنامج العمل
ــة إعــداد تقريــر  -٣٦  اآلراءتــوليفي هلــذه  وطلبــت اهليئــة الفرعيــة إىل األمان

(FCCC/SBSTA/2010/4) ٢٦(لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثني(.  
هـذا  حلقيت عمل بشأن برنامج العمل       طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظِّم      كما    -٣٧

ا تعاجل القضايا املتعلقة بتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ مـن ِقبـل            إحدامه: ٢٠١٠يف عام   
تعاجل القضايا املنهجية املتعلقـة بـاإلبالغ عنـد         الثانية  األطراف املُدرجة يف املرفق األول و     

ـ     .)٢٧(٢٠٠٦  لعـام  ة الدولي ةاحلكومي للهيئةاستخدام املبادئ التوجيهية      ي وينبغـي أن تغط
أعـاله باإلضـافة إىل    ٣٥املشار إليها يف الفقرة    اليت تناولتها اآلراء    احللقتان كلتامها القضايا    

  .FCCC/SBSTA/2009/Misc.3القضايا الواردة يف الوثيقة 
ستعد  و ٢٠١٠مايو  /أيار ٢٨و ٢٧ يف ، أملانيا ،العمل األوىل يف بون   حلقة  سُتعقد  و  -٣٨

                يف دورهتـا  الفرعيـة   لتنظـر فيـه اهليئـة       ) FCCC/SBSTA/2010/INF.5 (األمانة تقريـراً  
  . الثانية والثالثني

لنظر يف الوثـائق    للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل ا    دعى اهليئة الفرعية     ستُ .اإلجراء  -٣٩
التفاق على نطاق   كذلك إىل ا  وستدعى اهليئة الفرعية    . اليت أعدت هلذه الدورة   أدناه  الواردة  

أية ب و ،ربنامج العمل هذا  ُينظر فيها تتعلق ب    مبا يف ذلك عناصر      ، الزمنية هوجداولل  برنامج العم 
__________ 

)٢٤( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٠١، الفقرة. 
)٢٥( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٠٣، الفقرة. 
)٢٦( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٠٤، الفقرة. 
)٢٧( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٠٥، الفقرة. 
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يف املعنية بتغري املناخ لالضطالع بعمل إضايف واإلسهام  ة الدوليةاحلكومياهليئة  إىل  ُتوّجه  دعوة  
  . برنامج العمل

FCCC/SBSTA/2010/Misc.1  Views on issues relating to the 2006 IPCC 
Guidelines and the revision of the UNFCCC Annex I 
reporting guidelines. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2010/4  Synthesis of views on issues relating to the 2006 
IPCC Guidelines and the revision of the UNFCCC 
Annex I reporting guidelines. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.5  Report on the workshop on issues relating to the 
revision of the UNFCCC Annex I reporting guidelines. 
Note by the secretariat 

  املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتوالقضايا   -٨  

            ٢٢ - يـدروكلوروفلوروكربون اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديـدة ملركبـات اهل           )أ(  
)HCFC-22 (  ًمركبات تدمري لحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل      لسعيا 

 )HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

 للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتـا الثامنـة         اهليئة الفرعية  أشارت   .خلفية  -٤٠
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        أن مؤمتر األطراف  إىل   ،)٢٨(والعشرين

مقابـل تـدمري   نبعاثات لال، بأن إصدار وحدات خفض معتَمد       ١-م أإ /٨قد أقّر، يف مقرَّرِه     
ــدروفلوروكربون  ــات اهلي ــات  ) HFC-23 (٢٣ -مركب ــدة ملَركّب ــق اجلدي يف املراف

 اإلنتـاج العـاملي     ميكن أن ُيسفر عن زيادة    ) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  
إىل  ٢٣ -أو مركبات اهليـدروفلوروكربون     / و ٢٢ -ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون   

أن تؤدي إىل ينبغي مما ميكن أن حيدث لوال ذلك، وبأن آلية التنمية النظيفة ال           مستويات أعلى   
 .حدوث هذه الزيادات

، احلادية والثالثني يف دورهتا   ،   للمشورة العلمية والتكنولوجية   ومل تفرغ اهليئة الفرعية     -٤١
من النظر يف هذه املسألة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، واتفقـت علـى أن     

 .الثالثنيالثانية و دورهتا خاللتواِصل النظر فيها 

 إىل مواصلة النظر يف   للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     .اإلجراء  -٤٢
  . املسألةهذه

  

__________ 

)٢٨( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٢٣، الفقرة. 
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    ملـشاريع آليـة    احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة          )ب(  
  التنمية النظيفة

علمـاً، يف دورهتـا    للمشورة العلمية والتكنولوجيـة     أحاطت اهليئة الفرعية   .خلفية  -٤٣
ـ   املقدمة  باخلالصة اجلامعة لآلراء    ،)٢٩(التاسعة والعشرين  النظر يف بشأن القـضايا املتـصلة ب

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية التنمية            
 وبآراء األطراف واملنظمات غري احلكومية املعتمدة بشأن قضايا منها، على سبيل            ؛)٣٠(النظيفة
 ؛)٣١(غريهـا لية و ال احلصر، القضايا التكنولوجية واملنهجية والقانونية والسياساتية واملا       ل  املثا

  .)٣٢(اآلراء هوبالتقرير التوليفي القائم على هذ

 الذي يطلب من    ٤-م أإ /٢ علماً، يف دورهتا الثالثني، باملقرر       أحاطت اهليئة الفرعية  و  - ٤٤
اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة أن يقّيم اآلثار اليت قد تترتب على إدراج احتجاز ثـاين                

ه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آلية التنمية النظيفة، مـع       أكسيد الكربون وختزين  
مراعاة القضايا التقنية واملنهجية والقانونية، وأن يقدم تقريراً عن هـذه املـسألة إىل مـؤمتر                

  . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة
املسألة هذه  يف  مواصلة النظر   دورهتا احلادية والثالثني على     ، يف   اهليئة الفرعية واتفقت    -٤٥

استنادا إىل مشروع الـنص الـوارد يف املرفـق األول للوثيقـة              ،والثالثنيالثانية  يف دورهتا   
FCCC/SBSTA/2009/8 .  

، يف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو         وطلب    -٤٦
يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل عملها فيمـا          إىل اهل  ،٥-م أإ /٢مقرره  

يتصل بإمكانية إدراج احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية يف آلية             
ذلك املقرر لكي يعتمد مؤمتر من  ٢٩التنمية النظيفة، عن طريق تناول املسائل املبينة يف الفقرة        

أن هذه املـسألة يف   بشاًه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مقرراألطراف العامل بوصف  
  .دورته السادسة

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف          دعا   ،ومبوجب املقرر نفسه    -٤٧
مـارس  /آذار ٢٢يف موعد أقـصاه      ،اإىل تقدمي وجهات نظره    األطراف   بروتوكول كيوتو 

وتـرد هـذه اآلراء يف الوثيقـة    .  أعـاله ٤٦ الفقرة   بشأن القضايا املشار إليها يف     ،٢٠١٠
FCCC/SBSTA/2010/Misc.2 .  

__________ 

)٢٩( FCCC/SBSTA/2008/13 ٧٨، الفقرة. 
)٣٠( FCCC/SBSTA/2008/INF.1. 
)٣١( FCCC/SBSTA/2008/Misc.10 و Add.1.   املنظمات غري احلكومية على العنـوان الـشبكي التـايل          آراءوتتاح  :

<http://unfccc.int/3689.php>. 
)٣٢( FCCC/SBSTA/2008/INF.3. 
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إىل مواصلة النظر يف    للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     .اإلجراء  -٤٨
ــسألةهــذه  ــنص امل ــة ، باالســتناد إىل مــشروع ال ــق األول للوثيق ــوارد يف املرف ال

FCCC/SBSTA/2009/8،  بغية إحالة مشروع مقرر     ، أعاله ٤٧ار إليها يف الفقرة      والوثيقة املش 
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول          بشأن هذه املسألة ليعتمده   

  . يف دورته السادسة كيوتو

FCCC/SBSTA/2010/Misc.2  Views related to carbon dioxide capture and storage 
in geological formations as a possible mitigation 
technology. Submissions from Parties 

  خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة  )ج(  
، مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         طلب. خلفية  -٤٩

جية أن توصـي بطرائـق      إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو     ،  ٥-م أإ /٢يف مقرره   
وإجراءات لوضع خطوط أساس موحدة ميكن تطبيقها على نطاق واسع، مع توخي مستوى             
عال من السالمة البيئية ومراعاة الظروف الوطنية احملددة، وأن حتيل مشروع مقرر بشأن هذه              

           بروتوكـول كيوتـو يف    املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف            
  .دورته السادسة

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف          دعا   ،املقرر نفسه ومبوجب    -٥٠
 ٢٢يف موعد أقـصاه      ،آرائهااملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي      األطراف و بروتوكول كيوتو   

وتـرد هـذه اآلراء يف      .  أعاله ٤٩ بشأن املسألة املشار إليها يف الفقرة        ،٢٠١٠مارس  /آذار
 . FCCC/SBSTA/2010/Misc.3قة الوثي

هـذه  إىل النظـر يف     للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     .اإلجراء  -٥١
  . أعاله٥٠ استنادا إىل الوثيقة املشار إليها يف الفقرة ،املسألة

FCCC/SBSTA/2010/Misc.3  Views related to modalities and procedures for the 
development of standardized baselines from the 
clean development mechanism. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

 غابات آيلـة لالسـتنفاد   توجد فيهااآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت    )د(  
  ال التحريج وإعادة التحريج يف جمبوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

، مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        طلب   .خلفية  -٥٢
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقّيم انعكاسـات          إىل   ،٥-أم إ /٢يف املقرر   

الـذي   للتقرير الـسنوي  الغابات اآليلة لالستنفاد، كما ترد يف املرفق األول  بالتوصية املتعلقة   
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مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف   آللية التنمية النظيفة إىل      جمللس التنفيذي قدمه ا 
 ). FCCC/KP/CMP/2009/16(يف بروتوكول كيوتو 

هـذه  إىل النظـر يف     للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     .اإلجراء  -٥٣
  .أعاله ٥٢لوثيقة املشار إليها يف الفقرة  إىل ا استناداً،املسألة

  ثاين أكسيد الكربون مكافئ غازات الدفيئة منمقاييس موحدة حلساب   )ه(  

 بدأت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثني النظـر   .خلفية  -٥٤
رهـا فيـه خـالل    نظمن جدول األعمال ولكنها مل تتمكن من اختتام الفرعي يف هذا البند    

على مواصلة النظر يف هذه املسألة      الفرعية  واتفقت اهليئة   . واحلادية والثالثني الثالثني  دورتيها  
 علمـاً بـأن الفريـق العامـل     حتيطوقد ترغب األطراف يف أن . يف دورهتا الثانية والثالثني 

جب بروتوكول  املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبو          
  .كيوتو ينظر يف القضية نفسها يف سياق القضايا املنهجية

هـذه  إىل النظـر يف     للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     .اإلجراء  - ٥٥
  .إجراءات إضافية حسب االقتضاءاختاذ  بغية االتفاق على املسألة

  دية للتخفيف من آثار تغري املناخ االقتصا-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -٩  
اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، يف دورهتـا الثالثـة            . خلفية  -٥٦

 االقتصادية  - على مواصلة عملها املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية          )٣٣(نوالعشري
قاسم اخلربات ووجهات النظـر      والتركيز على تبادل املعلومات وت     ،للتخفيف من آثار املناخ   

يقتـضيه  فيما بني األطراف بشأن الفرص واحللول العملية اليت تسهل تنفيذ االتفاقية على حنو         
األمانة تنظيم حلقات عمل يف     من  طلبت اهليئة الفرعية    يف هذا السياق،    و. ٩-م أ /١٠املقرر  

 الدورتني الرابعـة    وقد ُعقدت مخس حلقات عمل بني     . كل دورة من دوراهتا األربع املقبلة     
والعشرين والسابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تناولت املواضيع          

 التخطيط واإلمناء احلضرّيان، مبا يف ذلك النقـل؛       والزراعة والغابات والتنمية الريفية؛      :ةالتالي
ل الصناعة واملباين السكنية    االستخدام الكفء للطاقة، مبا يف ذلك استخدامها النهائي يف جما         و

والتجارية؛ وتوليد الطاقة، مبا يف ذلك أنواع الوقود األحفوري النظيف والطاقة املتجـددة؛             
   .واالنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك استعادة امليثان واستخدامه

 اليت اضطلعت هبا    على أن األعمال  يف دورهتا الثامنة والعشرين     واتفقت اهليئة الفرعية      -٥٧
حىت اآلن يف إطار هذا البند من جدول األعمال، مبا يف ذلك حلقات العمل املعقودة أثنـاء                 

 .للمعلومات واآلراء فيما بني األطراف واألخـصائيني      إجراء تبادل مفيد    الدورة، قد يسَّرت    
  مستقبالً علماً بآراء األطراف بشأن العمل الذي ميكن االضطالع به         أحاطت اهليئة الفرعية  و

__________ 

)٣٣( FCCC/SBSTA/2005/10 ٢٦، الفقرة. 
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              االقتـصادية للتخفيـف مـن آثـار        -فيما يتصل باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       
  .)٣٤(تغيُّر املناخ

على أن تنظر يف هذه املسألة  أيضا   اتفقت اهليئة الفرعية  يف الدورة الثامنة والعشرين،     و  -٥٨
لومات العلمية املتاحة بشأن التخفيف من يف دورهتا الثانية والثالثني، مراعية يف ذلك أفضل املع

 ة الدولية احلكومياهليئةآثار تغيُّر املناخ، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص املعلومات املقدَّمة من           
  .)٣٥( بتغيُّر املناخةاملعني
يف   الذي ميكن االضطالع به مستقبالً    يف العمل   لنظر  ااهليئة الفرعية   قد تود    .ءاإلجرا  -٥٩

 االقتصادية للتخفيف   -فيما يتصل باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية        لفرعيةإطار اهليئة ا  
املناقشات اجلارية يف إطار اهليئـات      يرتبط هبذا العمل من     مراعاة ما    مع   ،من آثار تغيُّر املناخ   

 . واجلوانب األخرى ذات الصلة تغيُّر املناخ بشأن التخفيف من آثار  األخرىالفرعية

 و من بروتوكول كيوت٢ من املادة ٣ املتعلقة بالفقرة املسائل  -١٠  

احلاديـة  ، يف دورهتـا      للمشورة العلمية والتكنولوجية   نظرت اهليئة الفرعية   .خلفية  -٦٠
، يف هذا البند من جدول أعماهلا مع بند جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ املعنون               والثالثني

.  فريق اتصال مشتركيف إطار " من بروتوكول كيوتو٣  من املادة١٤املسائل املتعلقة بالفقرة "
واهليئة الفرعية للتنفيذ   للمشورة العلمية والتكنولوجية    اتفقت اهليئة الفرعية    يف الدورة نفسها،    و

، الثالثنيالثانية و فريق اتصال مشترك يف دورتيهما        إطار يفهذه املسائل   مناقشة  على مواصلة   
 .)٣٦( بتقرير كل منهمااستناداً إىل مشروع النص املرفق

إىل النظـر يف هـذه      للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     .ءاإلجرا  -٦١
  . إجراءات إضافية ما ينبغي اختاذه منعلى بغية االتفاق املسائل 

  التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة  -١١  
للمـشورة العلميـة    الفرعيـة   اهليئـة   إطالع  يف إطار هذا البند،     سيجري   .خلفية  -٦٢

على آخر األنشطة التعاونية اليت تقوم  ، من خالل ورقة معلومات أعدهتا األمانة،      والتكنولوجية
هبا كيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واجلهود اليت تبذهلا للتـصدي لـتغري              

ضافة إىل ذلك، ستقدم األمانـة     باإلو . االتفاقية العمل املضطلع به يف إطار    املناخ واإلسهام يف    
فريق االتصال املشترك بني اتفاقية التنـوع البيولـوجي         اليت قام هبا    نشطة  آخر األ تقريراً عن   

 وترد .واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
  .FCCC/SBSTA/2010/INF.1 يف الوثيقة  هذه املعلومات

__________ 

)٣٤( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٣٨ و١٣٧، الفقرتان . 
)٣٥( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٤٠، الفقرة. 
)٣٦( FCCC/SBSTA/2009/8فق الثاين، و، املرFCCC/SBSTA/2009/15املرفق األول ،. 
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إىل النظر يف املعلومات للمشورة العلمية والتكنولوجية سُتدعى اهليئة الفرعية    .اءاإلجر  -٦٣
ما ينبغي اختاذه مـن إجـراءات       وقد ترغب اهليئة الفرعية أيضاً يف حتديد        .  من األمانة  املقدمة
  .ما يكون مناسباً، حسبإضافية

FCCC/SBSTA/2010/INF.1  Summary of cooperative activities with United 
Nations entities and intergovernmental organizations 
to contribute to work under the Convention. Note by 
the secretariat 

  مسائل أخرى  -١٢  
  . تنشأ أثناء الدورةأية مسائل أخرىتناول يف إطار هذا البند  سيجري  -٦٤

 التقرير املتعلق بالدورة  -١٣  

للمشورة سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئة الفرعية            .يةخلف  -٦٥
 .يف هناية الدورةالعلمية والتكنولوجية 

اسـتكماله  ملقرر  وختويل ا سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير         .ءاإلجرا  -٦٦
  .األمانةمن الرئيس ومبساعدة من توجيه ببعد الدورة، 
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  املرفق

يف  ثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       الو    
  الثالثنيالثانية ودورهتا 

  الوثائق اليت أُِعّدت من أجل الدورة    
FCCC/SBSTA/2010/1  مذكرة من األمني التنفيذي. األعمال املؤقت وشروحهجدول 

FCCC/SBSTA/2010/2 Report on the technical workshop on advancing the integration of 
approaches to adaptation planning. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/3 Synthesis report on efforts undertaken to assess the costs and 
benefits of adaptation options, and views on lessons learned, good 
practices, gaps and needs. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/4 Synthesis of views on issues relating to the 2006 IPCC Guidelines 
and the revision of the UNFCCC Annex I reporting guidelines. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/5 Synthesis report on 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. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.1 Summary of cooperative activities with United Nations entities and 
intergovernmental organizations to contribute to work under the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.2 Progress made in implementing activities under the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate 
change. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.3 

 

Report on information required for using the performance 
indicators to support the review of the implementation of Article 4, 
paragraphs 1(c) and 5, of the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.4 

 

Terms of reference for a report on options to facilitate collaborative 
technology research and development. Note by the Chair of the 
Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.5 Report on the workshop on issues relating to the revision of the 
UNFCCC Annex I reporting guidelines. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/Misc.1 Views on issues relating to the 2006 IPCC Guidelines and the revision 
of the UNFCCC Annex I reporting guidelines. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2010/Misc.2 Views related to carbon dioxide capture and storage in geological 
formations as a possible mitigation technology. Submissions from 
Parties 
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FCCC/SBSTA/2010/Misc.3 Views related to modalities and procedures for the development of 
standardized baselines from the clean development mechanism.  
Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2010/Misc.4 Views on topics for discussion at the research dialogue meeting  during 
the thirty-second session of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2010/Misc.5 Information relevant to emissions from fuel used for international aviation 
and maritime transport.  Submissions from international organizations 

FCCC/SBSTA/2010/Misc.6 Update on developments in research activities relevant to the needs of the 
Convention.  Submissions from regional and international climate change 
research programmes and organizations 

FCCC/SB/2010/INF.1 Report of the Expert Group on Technology Transfer.  Note by the Chair of 
the Expert Group on Technology Transfer 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/SBSTA/2009/8           تقرير اهليئة الفرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية عـن دورهتـا

 كانون ١٢ إىل ٨ة والثالثني املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة من     احلادي
  ٢٠٠٩ديسمرب /األول

FCCC/SBSTA/2008/6          تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال
 ١٣ إىل   ٤دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة يف بون، يف الفترة مـن           

 ٢٠٠٨يونيه /حزيران

FCCC/SBSTA/2007/4      عـن أعمـال     تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتكنولوجية
 ١٨ إىل   ٧يف الفترة مـن      دورهتا السادسة والعشرين، املعقودة يف بون،     

 ٢٠٠٧مايو /أيار
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.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/CP/2009/11/ and 
Add.1  

Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, held 
in Copenhagen from 7 to 19 December 2009 

FCCC/KP/CMP/2009/21 and 
Add.1 

Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to the Kyoto Protocol on its fifth session, held in 
Copenhagen from 7 to 19 December 2009 

FCCC/KP/CMP/2009/16    لتنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدَّم إىل مؤمتر       التقرير السنوي للمجلس ا
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

        


