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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - والًأ  
  ٤  ٦-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - نياًاث  

  ٤  ٤-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٦  ٦-٥  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

  والتكيف معه  مج عمـل نريويب املتعلـق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بهبرنا  - ثالثاً  
  ٦  ٢٠-٧  ................................................) من جدول األعمال٣البند (     

  ٩  ٣٢-٢١  .....................) من جدول األعمال٤البند (تطوير التكنولوجيات ونقلها   - رابعاً  
   حلفـز العمـل     ُنُهج: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية          - خامساً  

  ١٢  ٤١-٣٣  ................................................) من جدول األعمال٥البند (     
  ١٤  ٥٤-٤٢  ........................) من جدول األعمال٦البند (البحوث واملراقبة املنهجية   - سادساً  

  ١٦  ٧٦-٥٥  .................) من جدول األعمال٧البند (القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية   - سابعاً  
    يف الطـريان والنقـل     االنبعاثات النامجـة عـن الوقـود املـستخدم          - ألف     
  ١٦  ٥٩-٥٥  ...................................................البحري الدوليني         
  الغ عـن قـوائم     ـتنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلب        -  باء     
  ١٧  ٧٦-٦٠  ..............املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية لألطراف السنوية اجلرد         

  ٢١  ٩٩-٧٧  .....) من جدول األعمال٨البند (القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو     - ثامناً  
ـ دة ملركب ـق جدي ــاء مراف ــى إنش ـة عل ـار املترتب ـاآلث  - ألف         اتــ
   سعياً إىل احلصول علـى    ) HCFC-22(٢٢ - ونـاهليدروكلوروفلوروكرب         
   مركبات اهليدروفلوروكربون  وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري              
         - ٢٣) HFC-23(...................................................  ٢١  ٨٢-٧٧  
  احتجاز ثاين أكسيد الكربـون وختزينـه يف التكوينـات اجليولوجيـة           -  باء     
  ٢٢  ٨٩-٨٣  ...............................آلية التنمية النظيفة عة ملشاريـكأنشط         
  ٢٤  ٩٥-٩٠  ...................دة يف إطار آلية التنمية النظيفةخطوط األساس املوح  -  جيم     
   فيها غابات آيلةاآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد   - دال     
ـ  ـذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمي      بوصفلالستنفاد               يف  ةـة النظيف
  ٢٥  ٩٧-٩٦.......................................التحريج وإعادة التحريج جمال         
ـ        -  هاء      ـ  ـاملقاييس املوحـدة حلسـاب مكافئ غازات الدفيئ   ن ثـاين   ـة م
  ٢٥  ٩٩-٩٨  ...................................................الكربون أكسيد         
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   االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ       - واالجتماعية   اجلوانب العلمية والتقنيـة    - تاسعاً  
  ٢٦  ١٠٣-١٠٠  ................................................) من جدول األعمال٩البند (     

ــالفقرة   - عاشراً   ــة ب ــسائل املتعلق ــادة ٣امل ــن امل ــو٢ م ــول كيوت ــن بروتوك    م
  ٢٧  ١٠٨-١٠٤  ..............................................) من جدول األعمال١٠بند ال(     

  ٢٨  ١١٣-١٠٩  .........) من جدول األعمال١١البند (التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة   - حادي عشر  
  ٢٨  ١١٤  .................................) من جدول األعمال١٢البند (مسائل أخرى   - ثاين عشر  
  ٢٩  ١١٥  ..................................) من جدول األعمال١٣البند (تقرير الدورة   - ثالث عشر  
  ٢٩  ١٢٠-١١٦  ..............................................................اختتام الدورة  - رابع عشر  

  املرفقات  
  ٣١  .........................................٢٠١٠لعام أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا   - األول  
  من املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة "ح ـدول الزمين اخلاصان بتنقيـة واجلـالعملي  - الثاين  

  ادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدةـاملب: زء األولـة، اجلـاألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي     
  ٣٢  ............................" يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنويةاإلطارية بشأن تغري املناخ فيما     

  ة الدولية املعنيةـة احلكوميـة للهيئـاملبادئ التوجيهيالقضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام   - الثالث  
  ٣٧  ...................... فيما يتعلق بإعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة٢٠٠٦بتغري املناخ لعام      

  ة إىل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لتنظيم اجتماع خرباء بشأن العاملـملوجهوات اـالدع  - الرابع  
   ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام دام ـالغ عند استخـل باإلبـاملنهجي املتص     
  ٣٨  ............................................فيما يتعلق بإعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     

  Text for further consideration by the Subsidiary Body for Scientific and Technological  - اخلامس  
     Advice (Carbon dioxide capture and storage in geological formations as clean  
   development mechanism project activities).............................................  ٣٩  

  Text for further consideration by the Subsidiary Body for Scientific and Technological  - السادس  
     Advice and the Subsidiary Body for Implementation (Matters relating to Article 2,  
     paragraph 3, of the Kyoto Protocol)....................................................  ٤١  

  ٤٣  ........لوجية يف دورهتا الثانية والثالثنيالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو  - السابع  
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  افتتاح الدورة  - أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

اهليئة ( والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        الثانيةُعقدت الدورة     -١
      /   حزيـران  ١٠مـايو إىل    / أيـار  ٣١فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف الفترة من         يف  ) الفرعية
 .٢٠١٠يونيه 

مامـا  ورة العلمية والتكنولوجية، الـسيد       اهليئة الفرعية للمش   وافتتح الدورة رئيس    -٢
 ميهري كانيت ما جوندر بالسيد كما رحب. ، ورحب جبميع األطراف واملراقبني)مايل (كونايت

 . للهيئة الفرعيةمقرراً) نيبال(نائبا للرئيس والسيد بوروشوتام غيمري ) بنغالديش(

  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

، يف مذكرة مـن     مايو/ أيار ٣١، يف جلستها األوىل املعقودة يف       نظرت اهليئة الفرعية    -٣
وأدىل . )FCCC/SBSTA/2010/1(األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه        

 حتاداال باسم   آخر والصني، و  ٧٧ل ، تكلم أحدهم باسم جمموعة ا     ببياناتتسعة أطراف   ممثلو  
 باسـم   آخـر حتالف الدول اجلزرية الصغرية، و     فيه، وآخر باسم     دول األعضاء الاألورويب و 

 . اجملموعة اجلامعةاجملموعة األفريقية، وآخر باسم 

 الـرئيس، جـدول    مـن قترحم، بناء على   ويف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية       -٤
 : على النحو التايلوكان ،األعمال

  .افتتاح الدورة  -١  
 :املسائل التنظيمية  -٢  

 إقرار جدول األعمال؛  )أ(    

  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
           برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ والقابليـة للتـأثر بـه                -٣  

 .ف معهوالتكّي

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٤  
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ُنُهج  :جة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية      ـاثات النات ـض االنبع ـخف  -٥
 .حلفز العمل

  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٦  

  :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٧  
ن الوقود املـستخدم يف الطـريان والنقـل        ـاالنبعاثات النامجة ع    )أ(

  ؛دولينيالبحري ال
بالغ عن قوائم   اإلملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن      اتنقيح    )ب(

  .لالتفاقية لألطراف املدرجة يف املرفق األول اجلرد السنوية
 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -٨  

ــات    )أ( ــدة ملركب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث
لحـصول  لسعياً  ) HCFC-22( ٢٢ - اهليدروكلوروفلوروكربون

مركبـات   تـدمري   لالنبعاثات مقابل  على وحدات خفض معتمد   
 ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

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

  فة؛خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظي  )ج(
 توجد فيهـا  على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت       اآلثار املترتبة     )د(

غابات آيلة لالستنفاد بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية        
  ؛النظيفة يف جمال التحريج وإعادة التحريج

ثـاين  مكافئ غازات الدفيئة مـن      اب  ـدة حلس ـوحاملقاييس  امل  )ه(
 .أكسيد الكربون

 االقتصادية للتخفيف من آثـار      -ة واالجتماعية   ـية والتقني اجلوانب العلم   -٩
  .تغري املناخ

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

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

 .تقرير الدورة  -١٣  
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  تنظيم أعمال الدورة  - باء  
 )لاألعمامن جدول ) ب(٢البند (

 ٣١ األوىل املعقـودة يف      انظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعـي يف جلـسته            -٥
 فيها الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املعروض على موقع اتفاقية            هاليت وجّ  مايو/أيار

 علـى   ووافقت اهليئة الفرعية، بنـاء    . األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت       
وأبلغت األمانـة اهليئـة     . مقترح من الرئيس، أن تباشر عملها استنادا إىل برنامج العمل ذاك          

  .الفرعية حبالة الوثائق واملسائل األخرى ذات الصلة
أن تقبل مؤقتاً بعضوية منظمات هلا صفة مراقب طلبـت       واتفقت اهليئة الفرعية على       -٦

 دون اإلخالل   ، من االتفاقية  ٧ من املادة    ٦ام الفقرة   ، استناداً إىل أحك   )١(االنضمام إىل العملية  
 .باإلجراءات الالحقة ملؤمتر األطراف

ق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به ـل نريويب املتعلـبرنامج عم  - ثالثاً  
  والتكيف معه

 ) من جدول األعمال٣البند (

 املداوالت  -١  

            لفرعــي يف جلــستيها األوىلة يف هــذا البنــد اـة الفرعيـــرت اهليئـــنظــ  -٧
ـ  يونيـه / حزيران ١٠-٩مايو و / أيار ٣١ املعقودتني يف    والرابعة       وكـان . ى التـوايل  ـ، عل
 FCCC/SBSTA/2010/2و FCCC/SBSTA/2010/INF.2:  عليهـا الوثـائق التاليـة      اًمعروض

  .FCCC/SBSTA/2010/5 وFCCC/SBSTA/2010/3و
  باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية     ، تكلم أحدهم  أطرافمثانية   و ممثل اتوأدىل ببيان   -٨

وإضافة إىل ذلك، أدىل ببيانني ممثال اهليئة       .  فيه دول األعضاء ال األورويب و  حتاداالوآخر باسم   
  . واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةاحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

مشاورات إطار  لى النظر يف هذا البند يف       اتفقت اهليئة الفرعية ع   ،   األوىل ةلساجلويف    -٩
والسيد دون  ) ترينيداد وتوباغو (عقدها الرئيس مبساعدة السيد كيشان كومارسنغ       يغري رمسية   

، دعا الرئيس   كومارسنغ والسيد ليمن  ونظرا لغياب السيد    ،  الرابعةويف اجللسة   . )كندا(ليمن  
 .اتهذه املشاور تقريراً عنبامسهما م قّداألمانة إىل أن ت

__________ 

الوثيقـة   مرفـق  االنـضمام إىل العمليـة يف    الـيت طلبـت      ترد قائمـة املنظمـات املراقبـة اجلديـدة          )١(
FCCC/CP/2009/8/Rev.1.  
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ـ  )٢(يف االستنتاجات ة  ـة الفرعي ـرت اهليئ ـنظ ،الرابعة ةلساجلويف    -١٠ ة مـن    املقترح
 . واعتمدهتاالرئيس

 االستنتاجات  -٢  

منذ دورهتا احلادية والثالثني،     ،احملرزبالتقرير املقدم عن التقدم     اهليئة الفرعية   رحبت    -١١
بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر      ق   املتعل طة املدرجة يف برنامج عمل نريويب     يف تنفيذ األنش  

  . )٣(به والتكيف معه
  :وأشارت اهليئة الفرعية إىل الوثائق التالية اليت أُعدت قبل انعقاد الدورة الثانية والثالثني  -١٢

 تقرير عن حلقة العمل التقنية املتعلقة بالتقـدم يف دمـج ُنهـج التخطـيط                )أ(
  ؛ )٤(للتكيف

جلهود املبذولة لتقييم تكاليف ومنافع خيارات التكيـف،        تقرير توليفي عن ا     )ب(
 واآلراء بــشأن الــدروس املــستفادة واملمارســات اجليــدة والثغــرات

  ؛)٥(واالحتياجات
تقرير توليفي بشأن اجلهود املبذولة لرصد وتقييم مـدى تنفيـذ مـشاريع               )ج(

وسياسات وبرامج التكيف، وتكاليف املـشاريع والـسياسات والـربامج          
ملة ومدى فعاليتها، واآلراء املتعلقة بالدروس املستخلصة واملمارسات        املستك

  .)٦(اجليدة والثغرات واالحتياجات
بإعداد األمانة، بالتعاون مع املنظمات ذات الـصلة، نـسخة        اهليئة الفرعية   ورحبت    -١٣

ب خالصة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أسـالي          "سهلة االستخدام من    
وأشـارت إىل عمـل   . )٧("وأدوات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه 

كما أشارت  . األمانة فيما يتعلق بنشر نتائج برنامج عمل نريويب للجهات املعنية ذات الصلة           
اهليئة إىل أمهية إعداد معلومات حمددة اهلدف ووسائل أخرى لنشر املعلومات بأدوات عملية             

  .  البلدان اليت يكون الوصول فيها إىل شبكة اإلنترنت حمدوداًيف

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2010/L.6اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٢(
)٣(  FCCC/SBSTA/2010/INF.2. 
)٤(  FCCC/SBSTA/2010/2. 
)٥(  FCCC/SBSTA/2010/3. 
)٦(  FCCC/SBSTA/2010/5. 
  .<http://www.unfccc.int/5457>قع اإللكتروين متاحة على املو  )٧(
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 ومبسامهاهتا  )٨(ورحبت اهليئة الفرعية باملشاركة املباشرة لطائفة واسعة من املنظمات          -١٤
وشجعت اهليئة الفرعية هذه املنظمات علـى مواصـلة   . املقدمة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب 
 تعهدات باختاذ إجراءات وتقدمي     تقدميبوسائل تشمل   ،  زهاجهودها يف هذا اجملال وزيادة تعزي     

ومساعدة األطراف علـى حتـسني      ،  )٩(معلومات إىل اهليئة الفرعية عن تنفيذ هذه التعهدات       
فهمها وتقييمها لتأثريات تغري املناخ وقابليتها للتأثر به، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بـشأن              

  .بالتكيفاإلجراءات والتدابري العملية املتعلقة 
وأشارت بتقدير إىل املنتدى الثالث ملمثلي األطراف وجهات التنسيق يف املنظمـات              -١٥

 خالل  واملؤسسات املشاركة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب، الذي دعا إليه رئيس اهليئة الفرعية            
  .الدورة الثانية والثالثني

 من أعمال تتعلق بالنهوض     وأقرت اهليئة الفرعية مبا يتم يف إطار برنامج عمل نريويب           -١٦
باملعارف العلمية والتقنية يف جماالت التكيف والتأثريات وقابلية التـأثر؛ وإشـراك اجلهـات         

وأشـارت إىل   . صاحبة املصلحة؛ وإجراءات التحفيز؛ ونشر املعلومات واملعارف ذات الصلة        
  . لنظر فيه مستقبالًأمهية استمرار األنشطة من هذا القبيل عند استعراض برنامج عمل نريويب وا

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تكفل، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، التمثيل               -١٧
العادل لألطراف يف االجتماع غري الرمسي ملمثلي األطراف واملنظمات واخلرباء املشاركني يف            

 نتـائج للنظـر يف  لفرعية برنامج عمل نريويب املزمع عقده قبل الدورة الثالثة والثالثني للهيئة ا    
من لديهم خـربات علـى      ، على أن يشمل ذلك إشراك       األنشطة املنجزة قبل هذا االجتماع    

كما طلبت من األمانة، بتوجيه من رئيس       . )١٠(املستوى احمللي ودراية مبعارف اجملتمعات احمللية     
اض فعاليـة   اهليئة الفرعية، تقدمي مسامهات وجدول أعمال لتيسري املناقشات يف إطار استعر          

برنامج عمل نريويب يف تنفيذ أهدافه، والنتائج املتوقعة، ونطاق عمله وطرائقه، على حنو مـا               
  .١١-م أ/٢ورد يف ملحق املقرر 

ونظرت اهليئة الفرعية يف الدور الذي ميكن أن يضطلع به فريق خـرباء يف تنفيـذ                  -١٨
اف ستستعرض فعالية برنـامج     برنامج العمل، علماً بأن الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطر        

  .عمل نريويب
 اهليئة الفرعية بأن من املتوقع أن تقدم اهليئة يف دورهتا الثالثة والـثالثني              )١١(وذكّرت  -١٩

 االقتـصادية   -املعلومات واملشورة الالزمة بشأن اجلوانب العلمية والتقنيـة واالجتماعيـة           

__________ 

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٧ منظمة يف ١٨١بلغ عدد املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب   )٨(
 ٧بلغ عدد التعهدات اليت قطعتها املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب باختاذ إجراءات مائة تعهـد يف                  )٩(

  .٢٠١٠يونيه /حزيران
)١٠(  FCCC/SBSTA/2008/6 ٢٤، الفقرة.  
)١١(  FCCC/SBSTA/2008/6 ٢٢، الفقرة. 
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عه الناشئة عن تنفيذ برنامج عمـل نـريويب    لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف م       
  .لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعـد                -٢٠
املتعلقة بفعالية برنـامج عمـل      علومات  اآلراء وامل ،  ٢٠١٠أغسطس  /  آب ١٦أقصاه  

 وطرائقه، على حنو ما ورد يف       هلنتائج املتوقعة، ونطاق عمل   نريويب يف حتقيق أهدافه، وا    
وطلبت من األمانة جتميع هذه الورقات يف وثيقـة متنوعـات إلثـراء             . ١١- م أ /٢املقرر  

 . أعاله١٧املناقشات خالل االجتماع غري الرمسي املشار إليه يف الفقرة 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -رابعاً   
 )ال من جدول األعم٤البند (

 املداوالت  -١  

ـ نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلـستيها األوىل وال             -٢١          ة املعقـودتني   رابع
       عليهـا الوثـائق     وكان معروضـاً  . ى التوايل ـ، عل يونيه/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و / أيار ٣١يف  
  /FCCC/SBSTA، و FCCC/SBSTA/2010/INF.3، و Corr.1 و FCCC/SB/2010/INF.1: ةيالتال

2010/INF.4 . ببيانات  أطرافأربعةوأدىل ممثلو . 

أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية بأمساء أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل          ويف اجللسة األوىل،      -٢٢
السيد جنم الدين قطـيب احلـسن        ا الرئيس دعو) انظر املرفق األول   (٢٠١٠التكنولوجيا لعام   

تقدمي تقرير عـن أنـشطة   إىل رباء املعين بنقل التكنولوجيا،  رئيس فريق اخل  نائب  ،  )السودان(
 من ٨مع البند باالقتران البند  هذا يف النظر على الفرعية اهليئة اتفقت نفسها، اجللسة ويف. الفريق

، يف إطـار    "تطوير التكنولوجيات ونقلها  "،   للهيئة الفرعية للتنفيذ   ٣٢لدورة  جدول أعمال ا  
 رونالد شـيليمانز  السيد  و) بليز( رئاسته السيد كارلوس فولر      فريق اتصال مشترك يشترك يف    

 .، قدم السيد فولر تقريراً عن مشاورات فريق االتصال املشتركالرابعةويف اجللسة . )هولندا(

 املقترحة مـن    )١٢(ة الفرعية يف االستنتاجات   ـنظرت اهليئ الرابعة أيضا،    ةلساجلويف    -٢٣
 . واعتمدهتاالرئيس

 االستنتاجات  -٢  

رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بانتخاب            -٢٤
فريق اخلرباء املعين بنقـل      لرئيسنائباً  رئيساً والسيد احلسن    ) أستراليا(السيد بروس ويلسون    

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.3اعتمدت بوصفها الوثيقة   )١٢(
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 لالنضمام كأعضاء إىل  خرباَءاهليئتان بترشيح األطراِفكما رحبت ، ٢٠١٠التكنولوجيا لعام 
 .)١٣(٢٠١٠الفريق يف عام 

 وأحاطتا بالتقرير الشفوي لنائب رئيس      )١٤(ورحبت اهليئتان الفرعيتان بتقرير الفريق      -٢٥
 يف ٢٠١٠فرباير / شباط٢٣ و٢٢ يوميالفريق بشأن نتائج االجتماعني اللذين عقدمها الفريق       

 . يف بون بأملانيا٢٠١٠مايو / أيار٢٨ و٢٧يومي سيدين بأستراليا، و

ثـة  قت اهليئتان الفرعيتان على برنامج عمـل الفريـق يف صـيغته احملدَّ            وواف  - ٢٦
وطلبتا إىل الفريق أن يركز، عند اضطالعه بأعماله املتعلقة         . )١٥(٢٠١١- ٢٠١٠  للفترة

ث، على اجملاالت اليت تكـون موضـع         من برنامج عمله احملدَّ    ٤- ٤ و ٣- ٤بالنشاطني  
 تتناول املسائل املتعلقة بالتكنولوجيا يف       مداوالت األطراف اليت   خاللتقارب رفيع املستوى    

وطلبت . إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية          
اهليئتان أيضا إىل الفريق أن يتوسع، عند اضطالعه هبذين النشاطني، يف حبث خيارات للطرائق              

 :التنفيذية املتعلقة مبا يلي

يذية املعنية بالتكنولوجيا املقترح إنشاؤها، استنادا إىل الوظـائف      اللجنة التنف   )أ(  
 ٧، الفقرات   FCCC/AWGLCA/2010/6املبينة يف املرفق الثالث من الوثيقة       

 ؛)ط(و )ز(و)) د(-)أ((

مركز تكنولوجيا املناخ وشبكة تكنولوجيا املناخ املقترح إنشاؤمها، استنادا           )ب(  
، FCCC/AWGLCA/2010/6الثالث من الوثيقة    إىل الوظائف املبينة يف املرفق      

 ؛)‘٤’-‘١’() د(و)) ج(-)أ ((١٠الفقرات 

وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل استنتاجاهتما يف دورتيهما الثالثني واحلادية والثالثني            -٢٧
ومؤداها أنه ينبغي النظر يف إجياد وسيلة فعالة إلشراك القطاع اخلاص على حنـو أكمـل يف                 

بني فريق اخلرباء املعين بالتكنولوجيـا وأوسـاط         رحبت اهليئتان بتواصل احلوار   و. )١٦(العملية
ة الفريق على مواصل   اوشجعت،  األعمال التجارية، الذي جرى باالقتران مع اجتماعات الفريق       

        مع احلرص على وجود توازن يف متثيل قطاع األعمال مـن البلـدان املتقدمـة               هذا احلوار 
   .والبلدان النامية

__________ 

 .، املرفق الثاينFCCC/SB/2010/INF.1الوثيقة   )١٣(
)١٤(  FCCC/SB/2010/INF.1. 
 .، املرفق األولFCCC/SB/2010/INF.1الوثيقة   )١٥(
 ٢٣ ، والفقرة FCCC/SBI/2009/8لوثيقة   من ا  ٦٦، والفقرة   FCCC/SBSTA/2009/3 من الوثيقة    ٢٢لفقرة  ا  )١٦(

 .FCCC/SBI/2009/15 من الوثيقة ٦٤، والفقرة FCCC/SBSTA/2009/8من الوثيقة 
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ودعت اهليئتان الفرعيتان الفريق إىل النظر يف خيارات تكفل حتسني احلـوار مـع                -٢٨
وأحاطت اهليئتان باتـساع نطـاق أنـشطة الـشبكة           .األوساط األكادميية واجملتمع املدين   

 .االستشارية للتمويل اخلاص التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخ

لتكنولوجية على الـصالحيات املتعلقـة      ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا       -٢٩
بإعداد فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا تقريرا يتناول فيه خيارات تسهيل البحث والتطوير 

 يف سياق إعداد    ،إىل الفريق أن يركز   الفرعية  وطلبت اهليئة   . )١٧(التعاوين يف جمال التكنولوجيا   
ه جلهود التخفيـف والتكيـف املبذولـة     على هذا البحث والتطوير من حيث تعزيز      ،التقرير

مبوجب االتفاقية، وعلى الكيفية اليت ميكن هبا ألنشطة البحث والتطوير التعـاوين يف جمـال               
 . أن تدعم تلك اجلهود التكنولوجيا اجلارية خارج إطار االتفاقية

 تقرير األمانة بشأن املعلومات الالزمة الستخدام مؤشـرات       ب اهليئة الفرعية    وأحاطت  -٣٠
وأحاطـت  . )١٨( من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥و) ج(١األداء يف دعم استعراض تنفيذ الفقرتني       

أيضا مبا أورده التقرير من دروس مستخلصة من استخدام مؤشرات رصد وتقييم فعالية تنفيذ              
والحظت اهليئة الفرعية   . البياناتب تتعلقأنشطة تطوير ونقل التكنولوجيا وما بّينه من ثغرات         

 الفريق املتعلق مبؤشرات األداء قد أتاح جتارب ودروسا مستخلصة قد تكون مفيدة             أن عمل 
قياس الدعم التكنولوجي واإلبالغ عنه والتحقـق       ُيضطلع به من عمل مستقبال ل       أن كنا مي مل

 : ويدخل يف ذلكمنه، 

 حتديات إتاحة البيانات ومجعها؛  )أ(  

 اجلة هذه البيانات؛اآلثار املتعلقة باملوارد الالزمة جلمع ومع  )ب(  

       ديات تقييم فعالية أنشطة تطوير التكنولوجيـا ونقلـها مـن حيـث             حت  )ج(  
 .وتأثرياهتا حمصالهتا

أن األمانة قد نظمت، مبساعدة حكومة بليز وبالتعاون مـع          ب اهليئة الفرعية    وأحاطت  -٣١
جيا املناخ، حلقـة عمـل   مرفق البيئة العاملية ومصرف البلدان األمريكية للتنمية ومبادرة تكنولو       

من أجل متويلها؛  التكنولوجيا نقل مشاريع أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اخلاصة بإعداد
. ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٧ إىل   ٥ يف الفترة مـن      - بليز   -وقد جرت هذه احللقة يف مدينة بليز        

 بإعـداد مـشاريع نقـل    أن حلقة العمل اإلقليمية آلسيا اخلاصة     ب أيضا    الفرعية  اهليئة وأحاطت
وأشـارت إىل أن األمانـة   . التكنولوجيا من أجل متويلها ستعقد يف وقت الحق من هذه السنة      

سُتِعّد تقريرا بشأن اخلربات املكتسبة والدروس املستخلصة من تنظيم حلقات عمل تدريبية على             
ى أن تنظر فيه اهليئة     الصعيد اإلقليمي تتناول إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها، عل          

 .الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني بقصد حتديد أية إجراءات متابعة أخرى، حسب االقتضاء
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/INF.4لوثيقة ا  )١٧(
 .FCCC/SBSTA/2010/INF.3الوثيقة   )١٨(
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على تقدمي موعد االجتماع العادي السادس لفريـق اخلـرباء         الفرعية  ووافقت اهليئة     -٣٢
كل من  ة والثالثني ل   الدورة الثالث  عالذي كان مقررا عقده باالقتران م     املعين بنقل التكنولوجيا،    

هليئتني الفرعيتني، حىت يتسىن للفريق أن ميضي قدما بعمله وُيتم تقاريره يف أجل يتناسب مع               ا
  .الدورتني موعد

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

  ) من جدول األعمال٥البند (

 املداوالت  -١  

 ٣١ة املعقـودتني يف     رابعـيف هذا البند يف جلستيها األوىل وال       نظرت اهليئة الفرعية    -٣٣
، تكلـم   ببياناتمخسة أطراف   وأدىل ممثلو   . ، على التوايل  يونيه/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و /أيار

ممثل عن املنظمـات غـري      وإضافة إىل ذلك، أدىل      . )١٩(بلدان حوض الكونغو   أحدهم باسم 
 .ببيانلبيئة احلكومية املعين با

مشاورات ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار                -٣٤
، الرابعـة ويف اجللسة   . )النرويج(آودون روسالند   غري رمسية يعقدها الرئيس مبساعدة السيد       

 . شاوراتهذه املتقريراً عن روسالند  السيد قدم

        املقترحـة مـن     )٢٠(يئة الفرعيـة يف االسـتنتاجات     ، نظرت اهل  الرابعة ةلساجلويف    -٣٥
 .  واعتمدهتاالرئيس

 االستنتاجات  -٢  

أحاطت اهليئة الفرعية بالتقرير الشفوي املقدم من رئيسها عن ُسبل تيـسري تنـسيق                -٣٦
وطلبت إىل رئيسها أن يواصل استطالع ُسبل تيسري هذا         . ١٣-م أ /٢األنشطة املتصلة باملقرر    

  . يقدم إليها تقريراً عن ذلك يف دورهتا الرابعة والثالثنيالتنسيق وأن
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً بالتقرير الشفوي املقدَّم من رئيسها عـن نتـائج                -٣٧

اجتماع اخلرباء غري الرمسي بشأن تعزيز تنسيق أنشطة بناء القـدرات باسـتخدام أحـدث               
اهليئـة   (هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     االيت وضعتها   اإلرشادات واملبادئ التوجيهية    

اعتمدها أو شجعها مؤمتر األطراف، حسب االقتـضاء، كأسـاس        واليت  ،  )احلكومية الدولية 
وعمليات إزالتها مصادرها املتصلة بالغابات من البشرية املنشأة لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة 

__________ 

ـ    بوروندي، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،  )١٩( ومي وروانـدا، وسـان ت
 .والكونغو وبرينسييب، وغابون، وغينيا االستوائية، والكامريون،

 .FCCC/SBSTA/2010/L.2اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٢٠(
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، وهـو   )٢١( الغابات الغابات والتغريات يف مساحات   يف  كربون  البواسطة البواليع، وخمزونات    
والحظت اهليئة الفرعيـة أن     . ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٦ و ٢٥اجتماع ُعقد يف بون بأملانيا يومي       

املوقع الـشبكي   املنصة اإللكترونية املوجودة على     تقرير هذا االجتماع سُيتاح إلكترونياً على       
  .)٢٢(لالتفاقية اإلطارية

رعية عن تقديرها حلكومة النرويج لتقدميها الدعم املـايل لتنظـيم           وأعربت اهليئة الف    -٣٨
 أعـاله وحلكومـة أملانيـا إلتاحتـها         ٣٧اجتماع اخلرباء غري الرمسي املشار إليه يف الفقرة         

  .التسهيالت لعقد هذا االجتماع
وذكَّرت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية واجلهات صاحبة املصلحة بضرورة      -٣٩
 عن طريق   ١٥-م أ /٤ و ١٣-م أ /٢ األنشطة املتصلة باملقررين     بشأن املعلومات   تبادلصلة  موا

  .)٢٣(املنصة اإللكترونية املوجودة على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية
 يف اعتبارها نتائج اجتماع اخلـرباء غـري         وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة، واضعةً       -٤٠

 أعاله والتوصيات املقدمة من اخلرباء يف ذلك االجتماع، أن          ٣٧ة  الرمسي املشار إليه يف الفقر    
  :تقوم مبا يلي رهناً بتوافر موارد إضافية

زيادة عدد اخلرباء املدرَّبني على استخدام اإلرشادات واملبادئ التوجيهية اليت            )أ(
      املقـرر   مـن ) ج(١وضعتها اهليئة احلكومية الدولية واملشار إليها يف الفقرة         

، عن طريق تنظيم وتيسري أنشطة مثل عقد حلقات عمل لتدريب           ١٥-م أ /٤
بياناهتا املدربني، والعمل مع اهليئة احلكومية الدولية على تعزيز استخدام قاعدة         

، وتقدمي تقرير عن التقـدم احملـرز إىل اهليئـة           )٢٤(عوامل االنبعاثات اخلاصة ب 
  الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني؛

 املعلومات والتجارب والـدروس املـستفادة مـن اسـتخدام           بادلتتعزيز    )ب(
واملتاحـة  اإلرشادات واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية         

على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية من خالل منرب للنقاش التفاعلي ُينـشأ            
  .)٢٥(على املنصة اإللكترونية

أمهية توافر موارد كافية ودعت األطراف إىل اإلسهام يف         وأشارت اهليئة الفرعية إىل       -٤١
 . أعاله٤٠حتقيق األهداف املشار إليها يف الفقرة 

__________ 

 .١٥-م أ/٤ من مقرره ٦نظمت األمانة هذا االجتماع استجابة لطلب قدمه مؤمتر األطراف يف الفقرة   )٢١(
)٢٢(  <http://unfccc.int/5603.php>. 
)٢٣(  <http://unfccc.int/4531.php>. 
)٢٤(  <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php>. 
)٢٥(  <http://unfccc.int/4531.php>. 
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  البحوث واملراقبة املنهجية  -سادساً  
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت  -١  

ـ  يف جلستيها األوىل وال    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٤٢  ٣١ة املعقـودتني يف     رابع
ـ   . ، على التـوايل   يونيه/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و /أيار  تـان  عليهـا الوثيق   اوكـان معروض

FCCC/SBSTA/2010/MISC.4 و FCCC/SBSTA/2010/MISC.6 .   أربعة أطـراف   وأدىل ممثلو
وإضافة إىل ذلك،  . فيهدول األعضاءال، تكلم أحدهم باسم جمموعة االحتاد األورويب وببيانات

 .ببياناملعنية بتغري املناخ الدولية اهليئة احلكومية ممثل أدىل 

تنظـر يف هـذا البنـد يف إطـار     ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن         -٤٣
والـسيد  ) إيطاليا(مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس مبساعدة السيد سريجيو كاستيالري          

 .تقريرا عن هذه املشاوراتويف اجللسة الرابعة، قّدم السيد ليسويل ). بوتسوانا(دافيد ليسويل 

 املقترحة من   )٢٦(ة الفرعية يف االستنتاجات   ـرت اهليئ ـنظالرابعة أيضا،    ةلساجليف  و  -٤٤
 . واعتمدهتاالرئيس

 االستنتاجات  -٢  

أحاطت اهليئة الفرعية باآلراء اليت أدلت هبا األطراف بـشأن املواضـيع املطروحـة        -٤٥
، وأعربـت   )٢٧(قد يف الدورة الثانية والثالثني للهيئة     للنقاش يف اجتماع احلوار البحثي الذي عُ      

عن تقديرها لتقدمي األطراف خالل هذا االجتماع آراءها بـشأن احتياجـات وأولويـات              
البحث، ال سيما تلك املتعلقة بتقليص أوجه عدم التيقن والثغرات اليت تنطوي عليها املعارف              

  . العلمية ذات الصلة باحتياجات االتفاقية
ت اهليئة الفرعية باملعلومات احملّدثـة املتعلقـة مبـستجدات أنـشطة البحـث              ورحب  -٤٦

وباالستنتاجات العلمية الناشئة ذات الصلة باحتياجات االتفاقية، وهي معلومات قدمتها برامج           
برامج ومنظمات  "يشار إليها أدناه بعبارة     (ومنظمات إقليمية ودولية للبحث يف جمال تغري املناخ         

 باملعلومات اليت قدمتها اهليئة احلكومية الدولية عن أنشطتها، ال سيما بـشأن             ، ورحبت ")حبثية
  .)٢٨(العملية املؤدية إىل تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية وتقريرها التوليفي

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.8اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٢٦(
 .FCCC/SBSTA/2010/MISC.4الوثيقة   )٢٧(
، وضمن العـروض   FCCC/SBSTA/2010/MISC.6وردت هذه املعلومات ضمن ورقات ُضّمت يف الوثيقة           )٢٨(

لت يف االجتماع إىل جانب اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري           وُمثّ .ل اجتماع احلوار البحثي   املقدمة خال 
لبحـوث   العلمية للنظام األرضي، والربنامج العاملي    الدراسة  شراكة   : واملنظمات البحثية التالية   املناخ الربامجُ 

نامج الدويل لألبعاد البشرية للـتغري البيئـي        املناخ، والربنامج الدويل للغالف األرضي واحمليط احليوي، والرب       
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وأشارت اهليئة الفرعية إىل الدور القّيم الذي يؤديه احلوار البحثي من حيث إتاحتـه                -٤٧
عمال املداوالت اليت جتري يف إطار إجراءات االتفاقية، ووافقت على أنه ينبغي معلومات تنري أ

وشجعت اهليئة الفرعية   . مواصلة هذا احلوار يف الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية وبعدها         
الربامج واملنظمات البحثية على أن تواصل تقدمي معلومات بشأن مستجدات أنشطة البحـث        

، لُينظر فيهـا يف إطـار       FCCC/SBSTA/2007/4من الوثيقة   )) و( - )أ((٤٧رة  املبينة يف الفق  
احلوار البحثي الذي سيجرى مستقبال، مع مراعاة آراء األطراف واألولويات الناشـئة مـن              
خالل إجراءات االتفاقية واألنشطة املضطلع هبا لدعم إعداِد اهليئِة احلكومية الدوليـة تقريـَر              

  . التقييم اخلامس
أشارت اهليئة الفرعية إىل ضرورة زيادة تعزيز التفاعل بـني األوسـاط العلميـة              و  -٤٨

ومن السبل املمكنة لتعزيز فعالية احلوار      . وواضعي السياسات عن طريق تعزيز احلوار البحثي      
  : ما يليمستقبالً

حتسني حتديد جماالت ومواضيع البحث اهلامة وحتسني إحاطـة واضـعي             )أ(
   هبا؛السياسات علماً

إتاحة مزيد من الفرص للبلدان النامية لكي تعرض نتائجها البحثيـة ومـا               )ب(
  يتصل هبا من أنشطة يف جمال بناء القدرات؛ 

  االضطالع مبزيد من األنشطة الرامية إىل تقاسم املعلومات؛  )ج(
  .حتديد سبل إضافية إلطالع األطراف على حمصالت واستنتاجات البحث  )د(

  : اهليئة الفرعية إىل األمانة ما يليويف هذا الصدد، طلبت  -٤٩
تنظيم حلقة عمل ختضع لتوجيه رئيس اهليئة الفرعية، باالقتران مع الـدورة              )أ(

الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية ورهنا بتوافر املوارد، من أجل إتاحة مزيـد            
وار البحثي وإلعـداد    ـق يف تناول املسائل اليت نوقشت يف احل       ـمن التعم 

 حلقة العمل ُيعرض على اهليئة الفرعية لتنظر فيه خالل دورهتـا     تقرير بشأن 
  الرابعة والثالثني؛ 

النظر يف السبل الكفيلة بإتاحة معلومات مستمدة من الربامج واملنظمـات             )ب(
  .البحثية على املوقع الشبكي لألمانة

ـ  ٢٠ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل موافاة األمانة، يف موعـد أقـصاه               -٥٠  /ول أيل
 )ب(و )أ(٤٩و)) د( - )أ(( ٤٨، بآرائها بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني         ٢٠١٠سبتمرب  
__________ 

شبكة منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ    والعاملي، ونظام التحليل والبحث والتدريب بشأن التغريات العاملية،        
وتتاح العروض   .امج اإلطاري السابع للجماعة األوروبية والبلدان املنتسبة      نلبحوث تغري املناخ العاملي، والرب    

 .<http://unfccc.int/items/5609.php>: مات يف املوقع الشبكي التايلواملزيد من املعلو
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أعاله، وطلبت إىل األمانة إتاحتها يف وثيقة متفرقات تقدم حبلول الدورة الثالثة والثالثني إىل              
مات قبل الدورة   وطلبت اهليئة الفرعية أيضا إىل األمانة أن توايف األطراف مبعلو         . اهليئة الفرعية 

الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية بشأن املواضيع اليت ستعرض يف اجتماع احلوار البحثـي ويف              
  .أعاله) أ( ٤٩حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 

ودعت اهليئة الفرعية الربامج واملنظمات البحثية إىل أن تقـدم يف الـدورة الثالثـة                 -٥١
  . ّدثة بشأن ما يستجد من استنتاجات علمية وحمصالت حبثيةوالثالثني للهيئة معلومات حم

وأشارت اهليئة الفرعية إىل الصعوبات اليت تعيق فعالية إبالغ املستخدمني النـهائيني              -٥٢
 بنتائج البحث، ال سيما مسألة      - مبا يف ذلك الصحافة واجلمهور العام        -واجلمهور األوسع   

 هذا الصدد، رحبت اهليئة الفرعية بالتقدم احملرز يف         ويف. تبيان مستوى املوثوقية وعدم التيقن    
 واملنظمـات   هتيئة اإلطار العاملي للخدمات املناخية التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة          

، يف إطار احلوار البحثـي،      ودعت اهليئة الفرعية هذه املنظمة إىل أن تقدم تقريراً        . الشريكة هلا 
  .إلطار العاملي للخدمات املناخيةبشأن التقدم احملرز يف هتيئة ا

  .وأقرت اهليئة الفرعية باحلاجة إىل إشراك برامج الرصد يف احلوار البحثي  -٥٣
وَحثَّت اهليئةُ الفرعية على تعزيز اجلهود احلالية اليت تبـذهلا األطـراف والـربامج                -٥٤

ل تعزيزه يف املراكز    واملنظمات البحثية من أجل بناء قدرات البحث يف البلدان النامية، مبا يشم           
 .اإلقليمية املعنية باملناخ

 القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - سابعاً  
 ) من جدول األعمال٧البند (

 ن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدولينيـاالنبعاثات النامجة ع  -ألف   
 )من جدول األعمال) أ(٧البند (

 املداوالت  -١  

ـ لفرعي يف جلستيها الثانية وال     الفرعية يف هذا البند ا     نظرت اهليئة   -٥٥        ة املعقـودتني   رابع
 وكان معروضـا عليهـا الوثيقـة        .، على التوايل  يونيه/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و / أيار ٣١يف  

FCCC/SBSTA/2010/MISC.5.  أدىل ممثال املنظمة البحرية كما . ببيانات  طرفا١٣وأدىل ممثلو
  .ببيانني ان املدين الدويلمنظمة الطري والدولية
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مشاورات وأن يقـدم   الرئيس   يعقدويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن           -٥٦
 . ةرابعإىل اهليئة الفرعية يف جلستها المشروع استنتاجات 

 املقترحة مـن    )٢٩(ة، يف االستنتاجات  رابعة الفرعية، يف جلستها ال    ـرت اهليئ ـونظ  -٥٧
 . واعتمدهتاالرئيس

 االستنتاجات  -٢  

أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة من أمانيت منظمة الطـريان املـدين               -٥٨
الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن أعماهلما اجلارية يف جمال التصدي لالنبعاثات النامجة عن             

ا بـاآلراء الـيت     ، كما أحاطت علم   )٣٠(الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني      
  .أبدهتا األطراف بشأن هذه املعلومات

ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل              -٥٩
  .مواصلة تقدمي تقارير يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية عن أعماهلما ذات الصلة هبذه املسألة

بالغ عن قوائم اجلرد اإلية لالتفاقية اإلطارية بشأن ملبادئ التوجيهاتنقيح   - باء  
 لالتفاقية لألطراف املدرجة يف املرفق األول السنوية

 )من جدول األعمال) ب(٧البند (

 املداوالت  -١  

ـ  وال األوىللفرعي يف جلستيها    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند ا        -٦٠         ة املعقـودتني  رابع
:  وكان معروضا عليها الوثائق التالية     .، على التوايل  يونيه/حزيران ١٠ و   ٩مايو و / أيار ٣١يف  

FCCC/SBSTA/2010/MISC.1  و FCCC/SBSTA/2010/4  و FCCC/SBSTA/2010/INF.5. 
اهليئـة  أدىل ممثـل    كمـا   . ني ببيانني، حتدث أحدمها باسم اجملموعة اجلامعة       طرف وأدىل ممثال 

  .ببياناحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ 
النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار        ، اتفقت اهليئة الفرعية على      األوىلويف اجللسة     -٦١

) الـسودان (مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس مبساعدة السيد جنم الدين قطيب احلـسن             
               ويف اجللسة الرابعـة، قـّدم الـسيد احلـسن تقريـراً عـن             ). فنلندا(والسيدة ريتا بيبايت    

 .ملشاوراتهذه ا

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.9اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٢٩(
)٣٠(  FCCC/SBSTA/2010/MISC.5. 
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 املقترحة مـن    )٣١(ة، يف االستنتاجات  رابعة الفرعية، يف جلستها ال    ـرت اهليئ ـونظ  -٦٢
 . واعتمدهتاالرئيس

  االستنتاجات  -٢  
يف دورهتا الثالثني من إطالق برنامج عمل يف        اُتفق عليه   ما   أشارت اهليئة الفرعية إىل     -٦٣
بالغات الوطنية من جانب األطراف     املبادئ التوجيهية إلعداد ال   " من أجل تنقيح     ٢٠١٠عام  

املبادئ التوجيهية لالتفاقيـة فيمـا يتعلـق        : املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول      
إلعـداد   املبادئ التوجيهيـة  ‘شار إليها فيما يلي باسم      ُي" (باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية    

مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ       )٣٢(،)‘بالغات األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
املوّحد، بقصد التوصية مببادئ توجيهية منقحة بشأن اإلبالغ يف إطار االتفاقية كيما يعتمدها             

  .٢٠١٥مؤمتر األطراف، بغية استخدامها بصورة منتظمة ابتداًء من عام 
الـواردة يف   و )٣٣( علماً بتوليفة اآلراء املقّدمة من األطـراف       وأحاطت اهليئة الفرعية    -٦٤

  : بشأن ما يليFCCC/SBSTA/2010/4الوثيقة 
  عملية تنفيذ برنامج العمل واإلطار الزمين هلذا التنفيذ؛  )أ(  
القضايا املتعلقة بتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانـب األطـراف             )ب(  

  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
ند استخدام املبادئ التوجيهيـة للهيئـة       القضايا املنهجية املتعلقة باإلبالغ ع      )ج(  

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة 
         املبادئ التوجيهيـة للهيئـة احلكوميـة الدوليـة    ‘   ب: شار إليها فيما يلي   ُي(

  ؛)‘٢٠٠٦لعام 
دعوة اهليئة احلكومية الدوليـة   اجملاالت اليت قد تنظر بشأهنا اهليئة الفرعية يف           )د(  

  . يف برنامج العملواإلسهامإىل القيام بأعمال إضافية 
املتعلق حبلقة العمل األوىل املعنية بتنقيح املبـادئ         )٣٤(ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير     -٦٥

قدت يف بون   التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اليت عُ           
األمانـة   والـيت تولـت    يف سياق برنامج العمل،      ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ و ٢٧ملانيا، يومي   بأ

  .)٣٥( وفقاً الستنتاجات اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثنياتنظيمه
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.12اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٣١(
 .١٠١، الفقرة FCCC/SBSTA/2009/3الوثيقة   )٣٢(
 .FCCC/SBSTA/2010/MISC.1ترد آراء األطراف هذه يف الوثيقة   )٣٣(
)٣٤(  FCCC/SBSTA/2010/INF.5. 
 .١٠٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2009/3الوثيقة   )٣٥(
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 أعاله ينبغـي    ٦٣واتفقت اهليئة الفرعية على أن برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة              -٦٦
واتفقت أيضاً على أن عمليـة      .  احملّددين يف املرفق األول    تنفيذه وفقاً للعملية واإلطار الزمين    

تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية جيب             
وأشارت اهليئة الفرعيـة    . أن تكون متواصلة ومرنة، على أن يوضع اإلطار الزمين يف االعتبار          

احلسبان، عند تنقيح هذه املبادئ التوجيهية، االعتبـارات        أيضا إىل احلاجة إىل أن تؤخذ يف        
  .املستمرة يف إطار االتفاقية

فر التمويل، القيام بتنظيم حلقـة العمـل    اوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة، رهناً بتو        -٦٧
واتفقت على أن   . ٢٠١٠أكتوبر  /الثانية يف إطار برنامج العمل واليت ستعقد يف تشرين األول         

املشاركون يف حلقة العمل القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند اسـتخدام املبـادئ           يتناول  
  .الثالث والواردة يف املرفق ٢٠٠٦التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام 

وأشارت اهليئة الفرعية إىل األعمال اليت تضطلع هبا اهليئة احلكومية الدولية فيما يتصل     -٦٨
ورحبت خبطط هذه اهليئة الرامية إىل عقد       ،  )٣٦( أعاله ٦٣ إليه يف الفقرة     بربنامج العمل املشار  

النمـاذج  أو ، ٣املستوى اّتباع ُنُهج " مبوضوع   ُيعَنى ٢٠١٠أغسطس  /اجتماع خرباء يف آب   
ودعت اهليئة الفرعية اهليئة ". عمليات القياس املباشر، يف قوائم جرد غازات الدفيئة    أو   ،املعقدة

ىل موافاة املشاركني بالتقريرين التاليني كمعلومات عن حلقة العمل الثانية          احلكومية الدولية إ  
  :امج العملنلرب

إعـادة النظـر يف     "التقرير النهائي املتعلق باجتماع اخلرباء املعقود بـشأن           )أ(  
استخدام املؤشر غري املباشر لألراضي املستغلة لتقدير االنبعاثات البـشرية          

، املؤشر غري املباشر لألراضي     " الصعيد الوطين  املنشأ وعمليات إزالتها على   
  ؛٢٠٠٩مايو /املستغلة، املعقود يف الربازيل يف أيار

أو ،  ٣املـستوى   اّتباع ُنُهج   "التقرير املتعلق باجتماع اخلرباء املعقود بشأن         )ب(  
  ".عمليات القياس املباشر، يف قوائم جرد غازات الدفيئةأو النماذج املعقدة 

ة الفرعية اهليئة احلكومية الدولية إىل تنظيم اجتماع خرباء لبحث مـدى            ودعت اهليئ   -٦٩
احلاجة إىل توضيح القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عن منتجـات األخـشاب املقطوعـة              
واألراضي الرطبة وانبعاثات أكسيد النيتروز املنبعثة من التربة، على النحو احملـدد يف املرفـق            

 اهليئة احلكومية الدولية إىل تقدمي معلومات عن توصـيات          أيضاعية  اهليئة الفر ودعت  . الرابع
اجتماع اخلرباء هذا من أجل حلقة العمل الثانية املعقودة يف إطار برنامج العمل، وإىل تقـدمي                

اجتماع اخلرباء لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني، بغية قيـام              عن  تقرير  
__________ 

اجتماعات اخلرباء التابعة للهيئـة احلكوميـة الدولية املعنية بتغري املنـاخ، مبـا يف ذلك اجتماعاهتا املتعلقة                )٣٦(
 National Forest GHG Inventories - a Stock، و"FAO Data for AFOLU//LULUCF": مبواضـيع 

Taking"و ،"Uncertainty and Validation of Emission Inventories" ــع ــى املوق ــة عل : ، واملتاح
<http://www.ipcc.ch/calendar_of_meetings/calendar_of meetings.htm>. 
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توجيه دعوة إىل اهليئـة     ضرورة ونطاق   ة بالنظر يف دورهتا الثالثني يف مدى        هذه اهليئة الفرعي  
  . اجملاالتة الدولية للقيام مبزيد من العمل يف هذهياحلكوم
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أمهية االستمرارية يف اإلبالغ عن قوائم اجلـرد الوطنيـة                -٧٠

التوجيهية لإلبالغ من جانب األطراف     واتفقت على أن يكون تنقيح املبادئ       . لغازات الدفيئة 
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوّحد، مرتكزاً علـى               

  .لالتفاقيةاملبادئ التوجيهية احلالية لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول 
        / أيلـول  ١٥، حبلـول    ألمانـة قـّدم إىل ا   تودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن         -٧١

، آراًء إضافية بشأن تنقيح هذه املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك جداول منـوذج              ٢٠١٠سبتمرب  
اإلبالغ املوّحد، واجملاالت اليت ميكن فيها لألمانة أن تبدأ العمل بشأن هذه اجلداول، وسيجري              

  .ة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثنيجتميع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئ
 يف احلسبان مجيع اخليارات املدرجة      واضعةً،  أن تعد وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة        -٧٢
 أعاله وأي توجيهـات الحقـة       ٧١ املقّدمة من األطراف واملشار إليها يف الفقرة         اآلراءيف  

لمبادئ التوجيهية لإلبالغ   ل مشروع مشروح تقدمها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني،        
من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية لكي يناقشه املشاركون مناقشة أوليـة             

 أدناه، ولكـي    ٧٣يف حلقة العمل الثالثة املعقودة يف إطار برنامج العمل املذكورة يف الفقرة             
  .هيئة الفرعيةلرابعة والثالثني للتنظر فيها األطراف يف الدورة ا

ىل األمانة أن تنظم، رهناً بتوافر املوارد، حلقة عمل ثالثة          إوطلبت اهليئة الفرعية أيضاً       -٧٣
 لتناول القضايا املتصلة مبشروع املبادئ التوجيهية املنقحـة         ٢٠١١يف النصف األول من عام      

جداول منـوذج   لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك             
 استعمال املبـادئ التوجيهيـة للهيئـة        خبصوصاإلبالغ املوحد، وأي قضايا منهجية معلقة       

  . تنشأ عن تنفيذ برنامج العمل٢٠٠٦احلكومية الدولية لعام 
بنداً حاسم األمهية يف اإلطار الزمين املـشار إليـه يف           مثة   اهليئة الفرعية أن     والحظت  -٧٤

وطلبت اهليئـة الفرعيـة إىل      . ربنامج احلاسويب احلايل لإلبالغ    أعاله هو حتديث ال    ٦٦الفقرة  
إجراء تقييم تقين حتضريي للتحـديث      يف  توافر املوارد،   ب، رهناً   ٢٠١٠األمانة أن تبدأ يف عام      

اخلاص بالربنامج احلاسويب لإلبالغ والذي أصبح ضرورياً بفعل تنقيح املبـادئ التوجيهيـة             
  .التفاقيةل يف املرفق األولمن جانب األطراف املدرجة لإلبالغ 

ودعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إىل تقدمي الـدعم                -٧٥
املايل من أجل تنفيذ برنامج العمل، إذا كانت يف وضع ميكنها من ذلك، مبا يف ذلك تقـدمي                  

  : ما يليهذا الدعم من أجل
   أعاله؛٧٣ و٦٧الفقرتني تنظيم حلقيت العمل املشار إليهما يف   )أ(  
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 أعاله، وما يليه من     ٧٤إجراء التقييم التقين التحضريي املشار إليه يف الفقرة           )ب(  
  .عمل مطلوب لتحديث الربنامج احلاسويب لإلبالغ

وأشارت اهليئة الفرعية إىل احلاجة إىل بناء القدرات لتيسري قيام مجيـع األطـراف                -٧٦
ورحبت اهليئـة الفرعيـة     . ٢٠٠٦ئة احلكومية الدولية لعام     باستخدام املبادئ التوجيهية للهي   

مبا يف ذلك   بأعمال اهليئة احلكومية الدولية الرامية إىل تيسري استخدام هذه املبادئ التوجيهية،            
 .املتعلقة بقوائم اجلرد وقاعدة بيانات عوامل االنبعاثات      الربجميات  وير  جهودها الرامية إىل تط   

 اهليئة احلكومية الدولية واملنظمات األخرى ذات الصلة إىل تعزيـز           ودعت اهليئة الفرعية أيضاً   
 .جهودها يف هذا اجملال

  القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -ثامناً   
 ) من جدول األعمال٨البند (

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

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

  املداوالت    
ـ نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية وال            -٧٧        ة املعقـودتني   رابع
 وأدىل ممثل أحد األطـراف ببيـان      . ، على التوايل  نيهيو/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و / أيار ٣١يف  

 . متحدثا باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه

يف إطـار   الفرعـي   لبند  ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا ا            -٧٨
جللسة ويف ا . )نيجريا(صموئيل أدجيوون    عقدها الرئيس مبساعدة السيد   يمشاورات غري رمسية    

  .تقريراً عن هذه املشاوراتالسيد أدجيوون قّدم ة، رابعال
 املقترحة مـن    )٣٧(ة، يف االستنتاجات  رابعة الفرعية، يف جلستها ال    ـرت اهليئ ـونظ  -٧٩ 

  . واعتمدهتاالرئيس

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.5اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٣٧(
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 االستنتاجات  -٢  

أحاطت اهليئة الفرعية علماً باالستنتاجات السابقة يف إطار هذا البند مـن جـدول                -٨٠
وأقرت . ال، فضالً عن اآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل دورهتا الثانية والثالثني           األعم

  .اهليئة الفرعية باحلاجة إىل حتسني فهم األطراف هلذه املسألة
وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة، أن ُتعدَّ ورقة تقنية كي تنظر فيها خالل الـدورة                 -٨١

املسألة وتقدمي حتليل للتطورات املستجدة يف إطار العمليات        الرابعة والثالثني بغية حتسني فهم      
  .احلكومية الدولية األخرى

 .واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني  -٨٢

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

 )من جدول األعمال) ب(٨البند (

 املداوالت  -١  

        املعقـودتني   رابعـة نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية وال            -٨٣
ـ  . ، على التوايل  يونيه/ حزيران ١٠ و ٩مايو و / أيار ٣١يف   ـ    اوكان معروض  ة عليهـا الوثيق

FCCC/SBSTA/2010/MISC.2 و Add.1.  تكلم أحدهم باسم ببيانات  طرفا١٧وأدىل ممثلو ،
  . أقل البلدان منواً

النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار         ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على          -٨٤
) كرلومبيـا (مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس مبساعدة السيدة أندريا غارسيا غرييـرو            

ويف اجللسة الرابعة، قّدم السيد مارتيرت باراتا تقريـراً         ). الربتغال(والسيد بيدرو مارتيرت باراتا     
 . عن هذه املشاورات

 املقترحـة   )٣٨(ة يف االستنتاجات  ـة الفرعي ـنظرت اهليئ ـة الرابعة أيضا،    لساجلويف    -٨٥
  . واعتمدهتامن الرئيس

 االستنتاجات  -٢  

 مبا فيها تلـك     - )٣٩(ألطرافأحاطت اهليئة الفرعية علما باآلراء اليت أعربت عنها ا          -٨٦
املقدمة ردا على طلبات سابقة لتقدمي آراء خبصوص هذا البند من جدول األعمـال وتلـك                

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.11اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٣٨(
 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2010/MISC.2الوثيقتان   )٣٩(
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 من ضمنها يف مجلـة  )٤٠( بشأن شواغل ذات صلة مبسائل معلقة-املعرب عنها خالل الدورة  
  :أمور ما يلي
  مسألة عدم الدوام، مبا يف ذلك عدم الدوام الطويل األجل؛  )أ(
  لقياس واإلبالغ والتحقق؛ا  )ب(
  التأثريات البيئية؛  )ج(
  حدود أنشطة املشاريع؛  )د(
  القانون الدويل؛  )ه(
  املسؤولية؛  )و(
  احتمال حدوث نتائج عكسية؛  )ز(
  السالمة؛  )ح(
  .التغطية التأمينية والتعويض عن األضرار النامجة عن النضح أو التسرب  )ط(

 ٨٦اول وتسوية املسائل املشار إليها يف الفقـرة         ووافقت اهليئة الفرعية على وجوب تن       -٨٧
أعاله عند مواصلة النظر يف إمكانية إدراج مسألة احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف               

  .التكوينات اجليولوجية كمشروع يندرج ضمن أنشطة آلية التنمية النظيفة
اول مـسألة إمكانيـة      على أن تواصل خالل دورهتا الثالثة والثالثني تن        ووافقت أيضاً   -٨٨

إدراج احتجاز وختزين الكربون يف التكوينات اجليولوجية ضمن آلية التنمية النظيفـة، وذلـك              
 العتماد مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه          أعاله توخياً  ٨٦ببحث املسائل الواردة يف الفقرة      

  . بشأن هذه املسألة يف دورته السادسة بروتوكول كيوتو مقرراًيفاجتماع األطراف 
ووافقت اهليئة الفرعية أيضا على أن مواصلة النظر يف هذه املسألة ينبغي أن تستند إىل   -٨٩

، مبا يف ذلك اآلراء املقدمة ردا على طلبات سـابقة لتقـدمي         )٤١(اآلراء اليت تديل هبا األطراف    
 . اخلامسراء وتلك املعرب عنها خالل الدورة، وإىل مشروع نص املقرر الوارد يف املرفقاآل

__________ 

 .٢٩، الفقرة ٥-م أإ/٢ باملقرر عمالً  )٤٠(
 .أعاله) ٣٩( احلاشية نفس  )٤١(
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  خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة  -جيم   
 )من جدول األعمال) ج(٨البند (

  املداوالت    
ـ لفرعي يف جلستيها الثانية وال    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند ا        -٩٠         ة املعقـودتني  رابع
 الوثيقـة   وكان معروضـا عليهـا    . ، على التوايل  يونيه/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و / أيار ٣١يف  

FCCC/SBSTA/2010/MISC.3/Rev.1 .باسم أحدهم تكلم ببيانات،  أطراف  سبعة ممثلو وأدىل 
 . فيه، وآخر باسم أقل البلدان منواًاألعضاء دولالو األورويب االحتاد

فرعـي يف إطـار     ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند ال             -٩١
ويف اجللـسة   . )النـرويج (بري ستيانسن   قدها الرئيس مبساعدة السيد     عيمشاورات غري رمسية    

  .قّدم السيد ستيانسن تقريرا عن هذه املشاورات، الرابعة
 املقترحـة   )٤٢(ة يف االستنتاجات  ـة الفرعي ـنظرت اهليئ ـة الرابعة أيضا،    لساجلويف    -٩٢

  . واعتمدهتامن الرئيس

 االستنتاجات  -٢  

وباآلراء اليت   )٤٣(آلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمات املعنية     اأحاطت اهليئة الفرعية ب     -٩٣
ُعّبر عنها أثناء االجتماعات اليت تناولت إعداد توصية عن طرائق وإجراءات وضع خطـوط              

  .أساس موحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة
لة بصفة  ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املقبو          -٩٤

 باخليارات املطروحـة ملعاجلـة      ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦مراقب إىل أن توايف األمانة حبلول       
مجيع القضايا املتصلة باملوضوع، مبا فيها القضايا التالية املدرجة يف إطار هذا البند من جدول               

  :األعمال، موفِّقةً بني اجلدوى العملية والسالمة البيئية واجلاذبية
  ط األساس املوحدة؛نطاق وضع خطو  )أ(
  الطبيعة اإللزامية أو االختيارية الستعمال خطوط األساس املوحدة؛  )ب(
املتطلبات اإلجرائية لوضع خطوط األساس املوحدة، مبـا فيهـا إشـراك              )ج(

  السلطات الوطنية املعيَّنة؛
  أولويات وضع خطوط األساس املوحدة؛  )د(

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.10اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٤٢(
)٤٣(  FCCC/SBSTA/2010/MISC.3/Rev.1. 
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القطاعات وأقل البلدان منواً املمثلة     مشاركة املناطق واملناطق دون اإلقليمية و       )ه(
  متثيالً ناقصاً يف آلية التنمية النظيفة؛

  مستوى التجميع واحلدود؛  )و(
  نوعية البيانات وتوافرها ومجعها وسريتها؛  )ز(
           متويل وضع خطوط األساس املوحـدة، مبـا يف ذلـك بنـاء القـدرات                )ح(

  ومجع البيانات؛
  .ور الزمن، مبا فيها اجلهود اليت بذلت يف السابقمراعاة التطورات مع مر  )ط(

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً تقنيـاً يأخـذ يف احلـسبان مجيـع                   -٩٥
 ٩٣اإلسهامات اليت ستتلقاها من األطراف واملنظمات املعنية، مثلما أشري إليه يف الفقـرتني              

  .رهتا الثالثة والثالثني أعاله، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دو٩٤و

 غابات آيلة توجد فيهاعلى إدراج إعادة حتريج األراضي اليت اآلثار املترتبة   - دال  
لالستنفاد بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمال 

  التحريج وإعادة التحريج
 )من جدول األعمال) د(٨البند (

 املداوالت  -١  

         املعقـودتني  رابعـة  يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية وال        نظرت اهليئة الفرعية    -٩٦
، ببيانـات  فاطرأ تسعةوأدىل ممثلو   . ، على التوايل  يونيه/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و / أيار ٣١يف  

 . أقل البلدان منواتكلم أحدهم باسم 

رعـي يف إطـار     النظر يف هذا البند الف    ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على          -٩٧
ويف اجللـسة   ). شيلي(مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس مبساعدة السيد إدواردو ساهنوزا          
 من  ١٦ووفقاً للمادة   . الرابعة، أبلغ السيد ساهنوزا أن هذه املشاورات مل تسفر عن أية نتيجة           

 . للهيئة الفرعيةمشروع النظام الداخلي املطبق حالياً، سُيحال البند إىل الدورة الثالثة والثالثني

  ثاين أكسيد الكربونمكافئ غازات الدفيئة من اب ـدة حلسـوحاملقاييس امل  -اء ه  
 )من جدول األعمال) ه(٨البند (

 املداوالت  -١  

        املعقـودتني   رابعـة نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية وال            -٩٨
 . ، على التوايليونيه/ حزيران١٠ و ٩مايو و/ أيار٣١يف 
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النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار         ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على          -٩٩
). االحتاد الروسـي  (مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس مبساعدة السيد مايكل غيتارسكي          

ووفقاً . تيجةويف اجللسة الرابعة، أبلغ السيد غيتارسكي أن هذه املشاورات مل تسفر عن أية ن             
 من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً، سُيحال البند إىل الدورة الثالثة والثالثني             ١٦للمادة  

 .للهيئة الفرعية

 االقتصادية للتخفيف من - ة واالجتماعية ـاجلوانب العلمية والتقني  -تاسعاً   
  آثار تغري املناخ

 ) من جدول األعمال٩البند (

 املداوالت  -١  

 ٣١ املعقـودتني يف     رابعـة رت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية وال         نظ  -١٠٠
، تكلم أحدهم   ببياناتطرفا   ٣٢وأدىل ممثلو   . ، على التوايل  يونيه/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و /أيار

أقل البلدان منوا، وآخر باسم االحتاد      حتالف الدول اجلزرية الصغرية، واثنان آخران باسم        باسم  
 .  والدول األعضاء فيهاألورويب

يف إطار مشاورات   ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند              -١٠١
 والـسيد كونيهيكـو     )مالوي(فريديريك كوسام   عقدها الرئيس مبساعدة السيد     يغري رمسية   

  .ملشاوراتقّدم السيد شيمادا تقريرا عن هذه ا، الرابعةويف اجللسة . )اليابان(شيمادا 
 املقترحـة   )٤٤(ة يف االستنتاجات  ـة الفرعي ـنظرت اهليئ ـة الرابعة أيضا،    لساجلويف    -١٠٢

 .من الرئيس واعتمدهتا

 االستنتاجات  -٢  

الحظت اهليئة الفرعية أن عملها السابق فيما يتعلق هبذا البند من جدول األعمـال،                -١٠٣
 تبادالً أولياً مفيداً للخربات واملعلومات      مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمل أثناء الدورة، قد أتاح         

املتعلقة بإجراءات وفرص التخفيف من آثار تغـري املنـاخ يف   بشأن طائفة واسعة من املسائل   
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إعداد تقرير توليفي عن العمل الذي ُنفـذ            . قطاعات متعددة 

فعالً يف إطار هذا البند من جدول األعمال وإتاحته إىل اهليئة الفرعية كي تنظر فيه يف دورهتا                 
 .الثالثة والثالثني

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.7اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٤٤(
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   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -عاشراً   
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 املداوالت  -١  

 ٣١ املعقـودتني يف     رابعـة  وال األوىلنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها           -١٠٤
 . ، على التوايليونيه/ حزيران١٠ و ٩مايو و/أيار

        بـالتالزم مـع   ت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البنـد          ، اتفق األوىلويف اجللسة     -١٠٥
املسائل املتعلقـة   " من جدول أعمال الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية، املعنون           ١٢البند  

فريق اتصال مـشترك يـشترك يف       يف إطار   "  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤بالفقرة  
ويف اجللـسة   . )أسـتراليا (والسيد أندرو أوري    ) بريو(ديا  رئاسته السيد إدواردو كالفو بوين    

  .تقريرا عن مشاورات فريق االتصال املشترككالفو بوينديا قّدم السيد ، الرابعة
 املقترحـة   )٤٥(ة يف االستنتاجات  ـة الفرعي ـنظرت اهليئ ـة الرابعة أيضا،    لساجلويف    -١٠٦

  .من الرئيس واعتمدهتا

 االستنتاجات  -٢  

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ فريـق           أنشأت اهل   -١٠٧
اتصال مشترك ملناقشة بند جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعنون            

وبند جدول أعمـال اهليئـة      "  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "
خالل "  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة    "املعنون  الفرعية للتنفيذ   

ولدى إنشاء فريق االتصال املشترك، أوعز      . الدورة الثانية والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني      
  .رئيسا اهليئتني الفرعيتني بأن يتم ختصيص وقت متساوٍ للنظر يف كل بند من البندين

على مواصلة مناقشتهما بشأن هذه املسائل يف إطار فريق          يئتان الفرعيتان واتفقت اهل   -١٠٨
واتفقتا على اسـتئناف    . اتصال مشترك تنشئه اهليئتان الفرعيتان يف دورتيهما الثالثة والثالثني        

 .النظر يف هذه املسائل يف تلك الدورة استناداً إىل مشروع النص الوارد يف املرفق السادس

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.13اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٤٥(
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  ن مع املنظمات الدولية ذات الصلةاوالتع  -حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 املداوالت  -١  

 ٣١ املعقـودتني يف     رابعـة  وال الثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها           -١٠٩
وأدىل كل من األمني التنفيذي وممثل أمانـة      . ، على التوايل  يونيه/ حزيران ١٠ و   ٩مايو و /أيار

 .ع البيولوجي ببياناتفاقية التنو

أن يضع الرئيس مشروع اسـتنتاجات      ، اتفقت اهليئة الفرعية على      الثانيةويف اجللسة     -١١٠
  . ويقدمها إىل اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة

 املقترحة مـن    )٤٦(ة يف االستنتاجات  ـة الفرعي ـنظرت اهليئ ـة الرابعة،   لساجلويف    -١١١
  .الرئيس واعتمدهتا

 تاالستنتاجا  -٢  

 اليت أعدهتا األمانة، وأحاطت )٤٧(الحظت اهليئة الفرعية، مع التقدير، ورقة املعلومات        -١١٢
علماً باملعلومات املقدمة بشأن األنشطة واجلهود التعاونية اليت تقوم هبا كيانات األمم املتحدة             
       واملنظمات احلكومية الدولية، للتصدي لتغري املنـاخ واإلسـهام يف العمـل املـضطلع بـه            

 .مبوجب االتفاقية

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيان الذي أدىل به ممثل أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي               -١١٣
بشأن النتائج املتصلة باملناخ اليت أسفر عنها اجتماع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنيـة              

وكان هذا البيان هـو الوحيـد       . ٢٠١٠مايو  /أياروالتكنولوجية املعقود يف نريويب بكينيا يف       
   .الذي أدلت به منظمة أخرى

  مسائل أخرى -ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  . مسائل أخرىة أيثرمل ت  -١١٤

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.4اعتمدت بوصفها الوثيقة   )٤٦(
 .FCCC/SBTSA/2010/INF.1الوثيقة   )٤٧(
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  الدورةتقرير  - ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

يونيه، يف  /يران حز ١٠ و ٩نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة املعقودة يف يومي            -١١٥
ويف اجللسة نفسها، وبناء على مقترح من .  )٤٨(مشروع التقرير املتعلق بدورهتا الثانية والثالثني

الرئيس، أذنت اهليئة الفرعية للمقرر بإمتام وضع تقرير الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيـه              
  .من الرئيس

  اختتام الدورة -رابع عشر 
يونيه باالشتراك مع اهليئة الفرعية للتنفيـذ،       / حزيران ٩قودة يف   يف اجللسة الثالثة، املع     -١١٦

وجهت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كلمة وداع إىل السيد إيفو دي بـور،              
وأعرب رئيسا اهليئتني   . األمني التنفيذي التفاقية تغري املناخ، الذي يترك مهامه كأمني تنفيذي         

وقـدم  .  دي بور على اخلدمات اليت قدمها أثناء توليه منـصبه          الفرعيتني عن شكرمها للسيد   
وشدد على  . السيد دي بور للهيئتني معلومات عن العمل الذي اضطلع به والتحديات املقبلة           

بالوحـدة يف إطـار     "احلاجة امللحة للتصدي لتغري املناخ، وأضاف أن ذلك سيكون ممكنـا            
الكيفية اليت تطورت    رأيه الشخصي يف     وفضال عن ذلك، أعرب السيد دي بور عن       ". التنوع

هبا العملية املنبثقة عن االتفاقية، ال سيما بالنظر إىل أمهية إشراك املنظمات املراقبة، والـدور               
كما شكرت السيدة كريستيانا    . الذي ميكن أن تقوم به األسواق وآليات السوق يف املستقبل         

وأدىل ممثلو سـبعة  . ى ما قام به من عمل     فيغرييس، األمني التنفيذي املعني، السيد دي بور عل       
 والصني، وآخر باسم حتـالف الـدول        ٧٧أطراف ببيانات، تكلم أحدها باسم جمموعة ال      

اجلزرية الصغرية، وآخر باسم أقل البلدان منوا، وآخر باسم اجملموعة األفريقية، وآخر باسـم              
  .جمموعة السالمة البيئية

م ممثل لألمني التنفيـذي     د، ق يونيه/ حزيران ١٠ و ٩ الرابعة املعقودة يومي  يف اجللسة   و  -١١٧
يف  ملا يترتب على االستنتاجات املعتمدة خالل الدورة مـن آثـار         ا أولي ااهليئة الفرعية تقييم  إىل  
 اليت تطلـب إىل األمـني       ٩-م أ /١٦ من املقرر    ٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة     . دارة وامليزانية اإل

تعـذر  كان يدارة وامليزانية إذا يف اإل من آثار )٤٩(ب على املقرراتالتنفيذي أن يقدم بياناً مبا يترت 
 .الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسية

وأثناء الدورة، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنفذ عدداً من األنشطة اليت تترتـب                 -١١٨
لفتـرة  الربناجميـة  هذه األعمال من امليزانية     وميكن تغطية معظم    . عليها آثار يف اإلدارة وامليزانية    

 من جـدول األعمـال      ٦بيد أن اهليئة الفرعية طلبت إىل األمانة، يف إطار البند           . السنتني املقبلة 
تنظم حلقة عمل، بالتزامن مع الدورة الرابعة والـثالثني   أن  ،"البحوث واملراقبة املنهجية  "املعنون  
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2010/L.1الوثيقة   )٤٨(
 .، فإنه يتصل أيضاً بآثار استنتاجات اهليئتني الفرعيتني"مقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦بالرغم من أن املقرر   )٤٩(
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. زيد من التعمق يف املسائل اليت نوقشت يف احلـوار البحثـي  للهيئة الفرعية، كي يتسىن النظر مب    
من دوالرات الواليات املتحـدة   دوالر ٣٢ ٠٠٠ويترتب على ذلك تكلفة غري متوقعة قدرها     

القـضايا املنهجيـة يف إطـار       "من جدول األعمال املعنون     ) ب (٧ويف إطار البند    . تقريبا
 بالغ عن قوائم اجلرد الـسنوية     اإل اإلطارية بشأن    ملبادئ التوجيهية لالتفاقية  اتنقيح  : االتفاقية

طلبت اهليئة الفرعية من األمانة، كجـزء مـن         ،  "لالتفاقيةلألطراف املدرجة يف املرفق األول      
، أن تنظم حلقيت عمل أخـريني والـشروع يف       ٢٠١١-٢٠١٠برنامج العمل لفترة السنتني     

الغات األطراف املدرجة يف املرفق     العمل التحضريي بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية إلعداد ب       
 وتقدر تكلفة هذا العمـل      .مبا يف ذلك بشأن جداول منوذج اإلبالغ املوّحد       ،  األول لالتفاقية 

 .ر من دوالرات الواليات املتحدةدوال ٣٥٠ ٠٠٠بنحو 

سـم  ا، تكلم أحدهم ب   ببيانات ختامية   أطراف ممثلو سبعة أدىل  ويف اجللسة نفسها،      -١١٩
ـ االحتاد األورويب و  وآخر باسم أقل البلدان منوا، وآخر باسم         لصني، وا ٧٧ل جمموعة ا  دول ال
احلكومـة احملليـة    وأُديل ببيانات أيضا باسـم      .  باسم اجملموعة اجلامعة   آخر، و  فيه األعضاء

، واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة واملنظور       املنظمات غري احلكومية  وسلطات البلدية، و  
، واملنظمات النقابيـة غـري      ت غري احلكومية لألعمال التجارية والصناعة     املنظماواجلنساين،  
  .احلكومية
وقبل اختتام الدورة، شكر الرئيس الوفود ورؤسـاء أفرقـة االتـصال ومنـسقي                -١٢٠

 .كما شكر األمانة على دعمها. املشاورات غري الرمسية على ما قدموه من مسامهات
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  املرفق األول

  ٢٠١٠عين بنقل التكنولوجيا لعام ملأعضاء فريق اخلرباء ا    
  أفريقيا    

  )السودان(السيد جنم الدين قطيب احلسن 
  )النيجر* (السيد ابن حممد عبد الكرمي

  )مايل(السيد برياما ديارا 
  آسيا واحمليط اهلادئ    

  )ماليزيا(السيد باك سوم لو 
  )الصني* (السيد كان وانغ

  )جزر سليمان* ( جون كورينيهوناالسيد
  كا الالتينية والبحر الكارييبأمري    

  )األرجنتني* (مارسيال غريغوريالسيدة 
  )إكوادور(السيد كارلوس فييون 

  ) جزر البهاما( ويلينغنت رول السيد آرثور
  الدول اجلزرية الصغرية النامية     

  )فيجي( ناكاليفو تايتوالسيد 
  أطراف أخرى غري مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

  )جورجيا* ( شفانزيرادزيامارينالسيدة 
  أطراف مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

  )فنلندا(السيد يوكا أوزوكاينن 
  )أملانيا(هولغر ليبتو السيد 

  )هولندا* (السيد رونالد شيليمانز
  )السويد* (السيد مايكل رانتيل

  )أستراليا(السيد بروس ويلسن 
  )اليابان* (السيد كونيهيكو شيمادا

  )كندا(مارتن . يت إالسيدة مارغر
  )الواليات املتحدة األمريكية (*السيد إملر هولت

__________ 

  .٢٠١٠وتنتهي والية األعضاء اآلخرين يف هناية عام . ٢٠١١-٢٠١٠أعضاء عّينوا لفترة السنتني   *  
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  الثايناملرفق 
املبادئ التوجيهية إلعـداد    "بتنقيح  العملية واجلدول الزمين اخلاصان         

البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول            
 األمـم املتحـدة     املبادئ التوجيهية التفاقيـة   : لالتفاقية، اجلزء األول  

  "اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية
٢٠١٠  

  :يقوم املشاركون مبا يلي  األوىلحلقة العمل 
املبادئ التوجيهية إلعـداد البالغـات الوطنيـة    "بتنقيح القضايا املتعلقة    تتناول  •

املبـادئ  : فاقية، اجلزء األول  التلاملقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول        
التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بـاإلبالغ    

باملبـادئ التوجيهيـة    ‘باسم  فيما يلي    املشار إليها   " (عن قوائم اجلرد السنوية   
والقـضايا  ) ‘ األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة       جانبلإلبالغ من   

 اليت وضـعتها    ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية املنقحة لعام     ة املتعلقة باستخدام    املنهجي
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغـازات            

لهيئة احلكومية الدوليـة    لاملبادئ التوجيهية   ‘  باسم املشار إليها فيما يلي    (الدفيئة
  ؛)‘٢٠٠٦لعام 

رعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والـثالثني         اهليئة الف توصي    •
بعملية وإطار زمين لربنامج العمل اخلاص بالتنقيح املـذكور أعـاله وبقائمـة             

  .القضايا املنهجية اليت سيجري النظر فيها يف حلقة العمل الثانية
 للهيئة الفرعية للمشورة    ٣٢الدورة  

  العلمية والتكنولوجية
  :يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والثالثني مبا يليتقوم اهل

  ربنامج العمل؛اخلاصني بتوافق على العملية واإلطار الزمين   •
 آراء  ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ١٥تدعو األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول           •

نب األطراف املدرجـة يف     إضافية بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من جا       
املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوحد واجملاالت اليت            

  اجلداول؛ ميكن أن تبدأ فيها األمانة العمل بشأن هذه 
توافق على قائمة بالقضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عنـد اسـتخدام املبـادئ               •

 لكي يناقشها املشاركون يف حلقة ٢٠٠٦ لعام التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية
  العمل الثانية؛
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تدعو اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل القيام بعمل إضـايف بـشأن                •
القضايا املنهجية اليت أثارهتا األطراف فيما يتصل باإلبالغ عند استخدام املبادئ           

 مع قيام املـشاركني يف حلقـة   ،٢٠٠٦التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام    
  العمل الثالثة مبناقشة أي نتائج يسفر عنها هذا العمل؛

 توافق على عقد حلقة عمل ثالثة يف إطار برنامج العمل يف النصف األول مـن                •
   وتطلب إىل األمانة تنظيم هذه احللقة، رهناً بتوافر التمويل؛٢٠١١عام 

 للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من      تطلب من األمانة إعداد مشروع مشروح       •
جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك املـشروع األول   
للجداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحد، لكي جيري املشاركون مناقشة أولية          
بشأهنما يف حلقة العمل الثالثة ولكي تنظر فيها األطراف يف الـدورة الرابعـة              

  .ثالثني للهيئة الفرعية للمشورةوال
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري      

  املناخ
 ، أو النماذج املعقـدة،    "اّتباع ُنهج املستوى الثالث   "اجتماع اخلرباء املعين مبوضوع     

  .أو عمليات القياس املباشر، يف قوائم جرد غازات الدفيئة
  :يلييقوم املشاركون مبا   الثانيةحلقة العمل 

 أي قضايا منهجية متصلة باإلبالغ عند استخدام املبـادئ التوجيهيـة            يتناولون  •
 مبا يتفق مع استنتاجات اهليئـة الفرعيـة         ٢٠٠٦للهيئة احلكومية الدولية لعام     

للمشورة يف دورهتا الثالثة والثالثني، ويتناولون أي نتائج خترج هبا اجتماعـات            
  دولية؛اخلرباء التابعة للهيئة احلكومية ال

يوصون اهليئة الفرعية للمشورة بأن تدرج يف املبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقـة              •
 من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أي توصـيات            باإلبالغ

واستنتاجات تنشأ إما عن اجتماعات اخلرباء التابعة للهيئة احلكوميـة الدوليـة            
ن أي قضية تتعلق باإلبالغ عنـد اسـتخدام         وتناقَش يف حلقة العمل هذه، بشأ     

 ٢٠٠٦املنهجيات الواردة يف املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدوليـة لعـام       
  ).‘املعلومات اإلضافية املتعلقة باملنهجيات‘اليت يشار إليها فيما يلي باسم (

ــدورة  ــة ٣٣ال ــة  للهيئ الفرعي
   العلمية والتكنولوجيةللمشـورة

  : يف دورهتا الثالثة والثالثني مبا يليعية الفرتقوم اهليئة
 ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ١٥تنظر يف اآلراء اإلضافية املقدمة من األطراف حبلول           •

ويف املعلومات اإلضافية عن املنهجيات اليت أوصى املشاركون يف حلقة العمـل            
الثانية بإدراجها يف املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ مـن           
جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وتقدم مزيداً من اإلرشادات           
  إىل األمانة فيما يتعلق بإعداد املشروع املشروح هلذه املبادئ التوجيهية املنقحة؛

، اآلراء واملعلومـات    ٢٠١١أبريـل   /تطلب من األمانة أن تدرِج، حبلول نيـسان         •
كورة أعاله، يف املشروع املـنقح هلـذه املبـادئ          اإلضافية املتعلقة باملنهجيات، املذ   
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التوجيهية باالستناد إىل اإلرشادات املشار إليها أعاله ولكي يناقشها املشاركون يف           
  ؛حلقة العمل الثالثة

تطلب من األمانة أن تبدأ، رهناً بتوافر التمويل، يف األعمال التحضريية املتعلقـة               •
بالغ املوحد بغية االنتهاء من هذا العمل       بتحديث الربنامج احلاسويب لنموذج اإل    

، رهناً بقرار بشأن اجلداول يتخذه مـؤمتر        ٢٠١٢أكتوبر  /حبلول تشرين األول  
  األطراف يف دورته السابعة عشرة؛

تستعرض التقدم احملرز يف برنامج العمل وتوافق، إذا كان ذلك مطلوباً ورهنـاً               •
اقشة أي قضايا معلقة وحتديد     بتوافر التمويل، على عقد حلقات عمل إضافية ملن       

أي عمل إضايف قد تدعو اهليئة الفرعية للمشورة اهليئة احلكوميـة الدوليـة إىل              
  .اإلسهام به يف برنامج العمل، على النحو الذي أوصت به األطراف

٢٠١١  
اهليئة احلكومية الدوليـة املعنيـة      

  املناخ بتغري
  املنهجية ء بشأن القضايا، اجتماعات أخرى للخرباُدعيت إىل ذلكإذا تعقد، 

  :يقوم املشاركون مبا يلي  الثالثةحلقة العمل  
يتناولون القضايا املتعلقة باملشروع املشروح واملبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ           •

من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلـك جـداول              
  قضايا التقنية واملنهجية؛منوذج اإلبالغ املوحد، مع التركيز على ال

يقّدمون توصيات بشأن املشروع املشروح هلذه املبادئ التوجيهية املنقحة بغيـة             •
  .تيسري النظر فيها من جانب اهليئة الفرعية للمشورة يف دورهتا الرابعة والثالثني

ــدورة  ــة ٣٤ال ــة الفرعي  للهيئ
  ورة العلمية والتكنولوجيةـللمش

  :ورهتا الرابعة والثالثني مبا يلي يف د الفرعيةتقوم اهليئة
تنظر يف املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبـالغ مـن جانـب               •

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ            
  :املوحد وذلك بقصد

وعة فرعية من االتفاق على اجلداول املنقحة لنموذج اإلبالغ املوحد، أو على جمم           •
هذه اجلداول املنقحة، ومواصلة النظر يف اجلداول من هذا النوع الـيت مل يـتم               

  االنتهاء منها بعد؛
التوصية بتضمني الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد جـداول منـوذج             •

  اإلبالغ املوحد املنقحة املوافق عليها؛
 رهناً بتوافر التمويل، على عقد      تستعرض التقدم احملرز يف برنامج العمل وتوافق،        •

حلقات عمل إضافية ملناقشة أي قضايا معلقة وحتديد أي عمل إضايف قد تدعو             
اهليئة الفرعية للمشورة اهليئة احلكومية الدولية إىل اإلسهام به يف برنامج العمل،            

  .على النحو الذي أوصت به األطراف
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ــدورة  ــة ٣٥ال ــة الفرعي  للهيئ
  تكنولوجيةورة العلمية والـللمش

تواصل اهليئة الفرعية للمشورة، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، النظـر يف مـشروع             
املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف يف املرفق األول لالتفاقية، مبا            
يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوحد، بقصد إعداد مشروع مقرر لكي يعتمـده             

حة السابعة عشرة، بشأن جتربة هذه املبادئ التوجيهية املنقّ       مؤمتر األطراف يف دورته     
 جتربة طوعية، مبا يف ذلك اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحد، ابتـداًء مـن             

  .٢٠١٢عام 
  : على ما يلي  يعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، مقرراً يشتمل   ملؤمتر األطراف١٧الدورة 

بادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف يف املرفـق األول           يعتمد امل   •
لالتفاقية، مبا يف ذلك اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحد، من أجل جتربتها          

أطراف املرفـق   (طوعياً من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
  ؛٢٠١٢أكتوبر /ابتداًء من تشرين األول) األول

، الربنـامج   ٢٠١٢أكتـوبر   /يطلب إىل األمانة أن ُتطلق، اعتباراً من تـشرين األول           •
  احلاسويب احملدَّث لنموذج اإلبالغ املوحد جلداول أنشطة اإلبالغ، رهناً بتوافر املوارد؛

 /أيـار ] س س [ يدعو أطراف املرفق األول إىل أن تقدم إىل األمانـة، حبلـول             •
هتا يف جتربة املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبـالغ     ، معلومات عن خربا   ٢٠١٣مايو  

من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلـك الربنـامج              
  .احلاسويب احملدَّث لنموذج اإلبالغ املوحد املذكور

 ٢٠١٢  
ــدورة  ــة ٣٦ال ــة  للهيئ الفرعي

  ورة العلمية والتكنولوجيةـللمش
  

، النسخة احملدَّثـة مـن      ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول ] س س [ُتطلق األمانة، حبلول       
الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد باالستناد إىل املبادئ التوجيهية املنقحـة           
لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك اجلداول             

  .اإلبالغ املوحد اجلديدة لنموذج
رفق األول اخلربة، على أساس طوعي، يف اسـتخدام املبـادئ           تكتسب أطراف امل    

التوجيهية املنقحة املذكورة، مبا يف ذلك اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحـد،           
  .والنسخة احملدَّثة من الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد

٢٠١٣  
ــدورة  ــة ٣٧ال ــة الفرعي  للهيئ

  ورة العلمية والتكنولوجيةـللمش
  :وم أطراف املرفق األول مبا يليتق
 اكتساب اخلربة يف استخدام املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب           تواصل  •

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، هي والنسخة احملدَّثة من الربنـامج            
  احلاسويب لنموذج اإلبالغ املوحد جلداول أنشطة اإلبالغ؛
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، معلومات عن خرباهتـا يف      ٢٠١٣مايو  /أيار] س س [لول  تقدم إىل األمانة، حب     •
استخدام هذه املبادئ التوجيهية املنقحة والنسخة احملدَّثة من الربنامج احلاسـويب           

  .املذكور آنفاً
ــدورة  ــة ٣٨ال ــة الفرعي  للهيئ

  ورة العلمية والتكنولوجيةـللمش
  :يف دورهتا الثامنة والثالثني مبا يليالفرعية تقوم اهليئة 

تنظر يف املعلومات املقدمة من أطراف املرفق األول عن خرباهتـا يف اسـتخدام                •
املبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول           

  املوحد؛ لالتفاقية والنسخة احملّدثة من الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ
  :تطلب من األمانة إعداد ما يلي  •

النهائية من املبادئ التوجيهية املنقحة املذكورة آنفاً، مبـا يف ذلـك            النسخة    •
تـشرين  ] س س [اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبـالغ املوحـد، حبلـول          

  ؛٢٠١٣أكتوبر /األول
النسخة النهائية من الربنامج احلاسويب احملدَّث لنموذج اإلبالغ املوحد، والـذي             •

نقحة، وذلك من أجل إصـدار هـذه   ينبغي أن يعكس هذه املبادئ التوجيهية امل 
  .٢٠١٤يونيه /النسخة يف حزيران

ــدورة  ــة ٣٩ال ــة الفرعي  للهيئ
  ورة العلمية والتكنولوجيةـللمش

تقوم اهليئة الفرعية للمشورة، يف دورهتا التاسعة والثالثني، بإعداد مشروع مقرر كـي          
ئ التوجيهيـة   يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة بشأن استخدام املبـاد          

املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلـك              
  .٢٠١٥اجلداول اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحد، استخداماً إلزامياً ابتداء من عام 

اجلديدة يف منـوذج    يعتمد املبادئ التوجيهية املنقحة املذكورة، مبا يف ذلك اجلداول             ملؤمتر األطراف١٩الدورة  
  .اإلبالغ املوحد

٢٠١٤  
، النسخة النهائية مـن الربنـامج       ٢٠١٤يونيه  /حزيران] س س [تطلق األمانة، يف       

احلاسويب احملدَّث لنموذج اإلبالغ املوحد باالستناد إىل املبادئ التوجيهية املنقحـة           
  .لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

٢٠١٥  
تبدأ أطراف املرفق األول يف اإلبالغ، على أساس إلزامي، عن قوائمها جلرد انبعاثات          

غازات الدفيئة باستخدام املبادئ التوجيهية املنقحة املذكورة، مبا يف ذلك اجلـداول            
  .اجلديدة لنموذج اإلبالغ املوحد املذكور
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  الثالثاملرفق 

تخدام املبـادئ التوجيهيـة     القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند اس         
 فيمـا يتعلـق     ٢٠٠٦للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعام        

  بإعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة
املبادئ التوجيهية للهيئة احلكوميـة     القضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام         

املشار إليها فيمـا   (جلرد الوطنية لغازات الدفيئةقوائم ابإعداد  فيما يتعلق ٢٠٠٦الدولية لعام   
، واليت حددهتا األطراف    )‘٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام       ‘يلي باسم   

يف الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، لكي جيري تناوهلا يف     
  :، هي كما يلي من هذا التقرير٦٧ املشار إليها يف الفقرة ملحلقة العمل الثانية لربنامج الع

قضايا الزراعة واحلراجة وغريها من قضايا استخدام األراضي املتصلة باإلبالغ            )أ(  
معاجلة االنبعاثات الناجتة   : عن االنبعاثات البشرية املنشأ وعمليات إزالتها مثل      
 من سنة إىل أخرى ضمن      عن االضطرابات الطبيعية وعمليات إزالتها، والتغري     

واإلرشادات املتعلقـة  ، ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام  
باملمارسات اجليدة فيما يتصل باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي         

 الـيت وضـعتها اهليئـة       ١٩٩٦واحلراجة، واملبادئ التوجيهية املنقحة لعام      
غري املناخ إلعداد قوائم اجلـرد الوطنيـة لغـازات          احلكومية الدولية املعنية بت   

   واملؤشر غري املباشر لألراضي غري املستغلة؛الدفيئة،
  منتجات األخشاب املقطوعة؛  )ب(  
  افتراضية؛بارامترات اخليارات املتعلقة بتحديث أو إضافة   )ج(  
  آثار استخدام أساليب من مستوى أعلى؛  )د(  
  الزمنية؛إعادة حساب السالسل واتساق   )ه(  
  األراضي الرطبة؛  )و(  
  انبعاثات أكسيد النيتروز من التربة؛  )ز(  
اآلثار املنهجية لإلبالغ عن قطاعات الزراعة واستخدام األراضـي وتغـيري        )ح(  

  .استخدام األراضي واحلراجة، كلٍ على حدة
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  الرابعاملرفق 

املناخ لتنظيم  الدعوات املوجهة إىل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري             
اجتماع خرباء بشأن العامل املنهجي املتصل باإلبالغ عند اسـتخدام          

 فيمـا يتعلـق     ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام       
  بإعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

مـدى   أن يبحث    التقرير من هذه    ٦٩ينبغي الجتماع اخلرباء املشار إليه يف الفقرة          
، على النحو املناسب، فيما     ها وتقدمي ها وحتسين هاطرق توضيح  و ثة املعلومات احملدَّ  حلاجة إىل ا

  : مبا يلي، يف مجلة أمور،يتصل
املبادئ التوجيهية للهيئة احلكوميـة     من  املعلومات الواردة يف الفصل السابع        )ط(  

عن األراضي الرطبة، وخاصة اإلرشادات املنهجيـة يف   ٢٠٠٦الدولية لعام   
 من الفـصل    ١-٧اجملاالت اليت ُحدد فيها وجود ثغرات وذلك يف اجلدول          

السابع والثغرات املتصلة ببعض استعماالت األراضي الرطبة غري املتناولـة          
بالكامل حالياً، مثالً صرف املياه من األراضي الرطبة، أو إعـادة ترطيـب       

  األراضي الرطبة اجملففة سابقاً، أو استعادة األراضي الرطبة؛
املعلومات الواردة يف الفصل الثاين عـشر بـشأن منتجـات األخـشاب               )ي(  

، واالتساق، واحتماالت ازدواج احلساب مع      التعاريفاملقطوعة، وخاصة   
قطاعات أخرى، واستخدام أساليب من مستوى أعلى، وأي هنج جديـد           

  رح؛يكون قد اقُت
نبعاثات املباشـرة   املعلومات الواردة يف الفصل احلادي عشر فيما يتصل باال          )ك(  

  .وغري املباشرة ألكسيد النيتروز من التربة
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  اخلامساملرفق 
[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 

[The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol, 

Recalling decisions 7/CMP.1, 1/CMP.2, 2/CMP.4 and 2/CMP.5, 

Taking into account Article 12, paragraph 5(b), of the Kyoto Protocol, 

Recognizing that carbon dioxide capture and storage in geological formations is a 
relevant technology for the attainment of the ultimate goal of the Convention and may be 
part of a range of potential options for mitigating greenhouse gas emissions, 

Emphasizing that the deployment of carbon dioxide capture and storage in 
geological formations shall be environmentally safe and have the objective of avoiding any 
seepage,  

Recognizing that Parties have registered concerns regarding the implications of the 
possible inclusion of carbon dioxide capture and storage in geological formations as clean 
development mechanism project activities, and highlighted issues which need to be 
addressed and resolved in the design and implementation of carbon dioxide capture and 
storage in geological formations, in order for these activities to be considered within the 
scope of the clean development mechanism, 

1. [Option 1: Decides that carbon dioxide capture and storage in geological formations 
is eligible as project activities under the clean development mechanism, provided that the 
issues identified in decision 2/CMP.5, paragraph 29, are addressed and resolved in a 
satisfactory manner through, inter alia, the actions identified in paragraph 2 (a–n) below;  

 Option 2: Decides that carbon dioxide capture and storage in geological formations 
is not eligible as project activities under the clean development mechanism.]  

2. [Agrees that: 

(a) Careful selection of the storage site for carbon dioxide capture and storage in 
geological formations is key in addressing issues related to permanence of storage, liability, 
the international legal framework and environmental impacts, including transboundary 
impacts; 

(b) Any consideration of carbon dioxide capture and storage in geological 
formations shall be based on stringent and robust criteria for the selection of the storage 
site; 

(c) Stringent monitoring plans shall be in place in order to ensure the 
environmental integrity of carbon dioxide capture and storage in geological formations; 
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(d) Further consideration is required as regards the suitability of the use of 
modelling, as opposed to direct monitoring, in meeting the stringency requirements of such 
monitoring plans, in particular taking into account the 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories; 

(e) The boundaries of carbon dioxide capture and storage in geological 
formations shall include all above-ground and underground installations and storage sites, 
as well as all potential sources of carbon dioxide that can be released into the atmosphere, 
involved in the capture, treatment, transportation, injection and storage of carbon dioxide; 

(f) The boundaries referred to in paragraph 2 (e) above shall be clearly identified 
and contained within the borders of a single country; 

(g) Any release of carbon dioxide from the boundaries referred to in paragraph 
2 (e) above must be accounted for in the monitoring plans; 

(h) Any increase in energy use related to the deployment of carbon dioxide 
capture and storage in geological formations shall be accounted for in the monitoring plans; 

(i) A thorough risk and safety assessment shall be required for the deployment 
of carbon dioxide capture and storage in geological formations; 

(j) The risk and safety assessment referred to in paragraph 2 (i) above shall 
include, inter alia, the assessment of risk and proposal of mitigation actions related to 
emissions from injection points, emissions from above-ground and underground 
installations and reservoirs, seepage, lateral flows, migrating plumes, massive and 
catastrophic release of stored carbon dioxide, and impacts on human health and 
ecosystems; 

(k) The results of the risk and safety assessment referred to in paragraph 2 (i) 
above shall be considered when assessing the technical viability of carbon dioxide capture 
and storage in geological formations; 

(l) Short-, medium- and long-term liability provisions, including the clear 
identification of liable entities, shall be defined prior to the consideration of carbon dioxide 
capture and storage in geological formations; 

(m) Adequate provisions for restoration of any damaged ecosystems and full 
compensation of impacted communities in the event of release of carbon dioxide from the 
deployment of carbon dioxide capture and storage in geological formations must be set up 
prior to any deployment of related activities; 

   (n) In view of the environmental risks involved, storage of carbon dioxide in water 
columns shall not be considered as a viable option for carbon dioxide capture and 
storage.]]  



FCCC/SBSTA/2010/6 

41 GE.10-62008 

  السادساملرفق 
[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)] acknowledged that the potential impacts of 
response measures is a challenge faced by all countries. [Parties noted that striving to 
minimize the adverse impacts of mitigation polices and measures is a common concern of 
both developed and developing countries.] 

Alt: Parties noted that striving to minimize the adverse impacts of mitigation policies and 
measures is an obligation of Parties included in Annex I to the Convention and a concern of 
developing countries. 

2. The SBSTA [and the SBI ]underlined the importance of the principles outlined in 
Article 3 of the Convention, in the implementation of Article 2, paragraph 3, [and Article 3, 
paragraph 14, ]of the Kyoto Protocol. 

3. [Developed country Parties shall not resort to any form of unilateral measures 
including countervailing trade measures, against goods and services imported from 
developing countries on grounds of protection and stabilization of the climate. Such 
measures would violate the principles and provisions of the Convention, including, in 
particular, those related to the principle of common but differentiated responsibilities 
(Article 3, paragraph 1), to trade and climate change (Article 3, paragraph 5), and to the 
relationship between mitigation actions of developing countries and the provision of 
financial resources and technology by developed country Parties (Article 4, paragraphs 3 
and 7).] 

4. [The SBSTA [and the SBI ]acknowledged the work being carried out by other 
bodies under the Convention and its Kyoto Protocol, with the aim of maintaining an 
approach that is coherent with other relevant work under the UNFCCC process.] 

5. [The SBSTA [and the SBI ]emphasized that [developed country ]Parties [included in 
Annex I to the Convention ]shall, in the implementation of policies and measures, 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 those identified in Article 4, 
paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account its Article 3.] 

6. [The SBSTA [and the SBI ]noted the need to deepen Parties’ understanding of 
adverse impacts and the need to continue to share information on the nature of impacts of 
response measures. Sharing of information can be achieved through the regular and 
systematic provision by all Parties of information that is as complete as possible on 
potential and observed impacts of policies and measures, in particular through [Annex I 
]national communications, and the regular review of this information.] 

Alt: The SBSTA [and the SBI ]noted the need to share information on the nature of 
adverse impacts of response measures experienced by developing country Parties and the 
steps Annex I Parties are taking, in the implementation of policies and measures under 
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Article 2 of the Kyoto Protocol, to minimize adverse effects, especially on developing 
country Parties, in particular those identified in Article 4, paragraphs 8 and 9, of the 
Convention. 

7.  

Option 1: The SBSTA [and the SBI ]also noted the complexities of assessing the 
attribution and causation of the adverse impacts of policies and measures, and that 
understanding of this could be achieved through: 

(a) Assessments of potential impacts and observed impacts carried out by, inter 
alia, relevant national institutions and international organizations; 

(b) Information from work being carried out by other UNFCCC bodies that may 
be relevant in considering potential impacts. 

Option 2: The SBSTA [and the SBI ]noted the need to deepen the understanding of 
potential consequences of response measures taken by Annex I Parties on developing 
country Parties and that this can be achieved through various means, including assessments 
of potential and observed impacts carried out by, inter alia, relevant national institutions 
and international organizations. 

Option 3: Noting the complexities of assessing the attribution and causation of the 
potential impacts of response measures, the SBSTA [and the SBI ]also noted the need to 
deepen understanding of the potential impacts of response measures to respond to climate 
change. This could be achieved through: 

(a) Assessments of potential impacts and observed impacts carried out by, inter 
alia, relevant national institutions and international organizations; 

  (b) Information from work being carried out by other UNFCCC bodies that may be 
relevant in considering potential impacts; 

  (c) The regular and systematic provision by all Parties of information that is as 
complete as possible on potential and observed impacts of policies and measures, in 
particular through national communications, and the regular review of this information. 

8. The SBSTA [and the SBI ]noted the work of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) on international spillover effects as described in its Fourth 
Assessment Report, and that the IPCC has agreed to further assess [this issue][spillovers, 
co-benefits and trade-offs] in its Fifth Assessment Report. 

9. The SBSTA [and the SBI ]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. 

10. [The SBSTA [and the SBI ]agreed that these submissions should include views on 
whether a workshop should be held on this matter, and on the issues to be dealt with at any 
such workshop and to compile the submissions into a miscellaneous document.] 

[Alt: The SBSTA [and the SBI ]requested the secretariat to organize a workshop, before 
the xx session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol, to explore this issue. The SBSTA [and the SBI ]further requested the 
secretariat to prepare a report on the workshop to be made available to the SBSTA [and the 
SBI ]by their xx session.] 

  11. The SBSTA [and the SBI ]agreed to continue their consideration of these 
matters at their xx sessions in a joint contact group.] 
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  السابعاملرفق 

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

  الوثائق اليت أُِعّدت للدورة    
FCCC/SBSTA/2010/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه، مذكرة من األمني التنفيذي  
FCCC/SBSTA/2010/2     بالتقدم يف دمـج ُنهـج التخطـيط        املتعلقةتقنية  العمل  التقرير عن حلقة

  ، مذكرة من األمانةللتكيف
FCCC/SBSTA/2010/3         خيارات التكيف،ومنافع  تقرير توليفي عن اجلهود املبذولة لتقييم تكاليف

والثغـرات واآلراء بشأن الـدروس املـستفادة واملمارسـات اجليـدة           
  ، مذكرة من األمانةاتواالحتياج

FCCC/SBSTA/2010/4 توليف لآلراء املقدَّمة حول القضايا املتصلة باملبادئ التوجيهية اليت وضعتها
 وتنقيح املبـادئ٢٠٠٦اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام         

،التوجيهية لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة           
  مذكرة من األمانة

FCCC/SBSTA/2010/5 تقرير توليفي بشأن اجلهود املبذولة لرصد وتقييم مدى تنفيـذ مـشاريع
وسياسات وبرامج التكيف، وتكاليف املشاريع والـسياسات والـربامج
املستكملة ومدى فعاليتها، واآلراء املتعلقة بالدروس املستخلصة واملمارسات

   مذكرة من األمانة، اجليدة والثغرات واالحتياجات
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 
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FCCC/SBSTA/2010/MISC.2 and 
Add.1 

Views related to carbon dioxide capture and storage in geological 
formations as a possible mitigation technology. Submissions from 
Parties  

FCCC/SBSTA/2010/MISC.3/Rev.1 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 and Corr.1 Report of the Expert Group on Technology Transfer. Note by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/L.1          ورهتـامشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن د
  الثانية والثالثني

FCCC/SBSTA/2010/L.2         ُنهج  حلفـز: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. العمل

FCCC/SBSTA/2010/L.3 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تطوير التكنولوجيات ونقلها  
FCCC/SBSTA/2010/L.4      مشروع اسـتنتاجات مقتـرح. التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة

  من الرئيس
FCCC/SBSTA/2010/L.5 اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون

-٢٢ (HCFC-22)سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات 
مـشروع. (HFC-23) ٢٣-كربون  مقابل تدمري مركبات اهليـدروفلورو    

  استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBSTA/2010/L.6 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف

  . مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. معه
FCCC/SBSTA/2010/L.7      للتخفيف من آثار تغري ة االقتصادي -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املناخ
FCCC/SBSTA/2010/L.8 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. البحوث واملراقبة املنهجية  
FCCC/SBSTA/2010/L.9   االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني.

  رح من الرئيسمشروع استنتاجات مقت
FCCC/SBSTA/2010/L.10        مشروع استنتاجات. خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة

  مقترح من الرئيس
FCCC/SBSTA/2010/L.11 احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كنشاط من

 مقترح من الرئيسمشروع استنتاجات. أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
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FCCC/SBSTA/2010/L.12 تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلـرد
مشروع اسـتنتاجات. السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

  مقترح من الرئيس
FCCC/SBSTA/2010/L.13     مـشروع.  بروتوكول كيوتـو    من ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة

  استنتاجات مقترح من الرئيس

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/SBSTA/2009/8    ورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا احلاديـةـتقرير اهليئة الفرعية للمش

 كـانون١٢ إىل   ٨مـن   يف الفتـرة    والثالثني املعقـودة يف كوبنـهاغن       
  ٢٠٠٩ديسمرب /األول

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

  ٢٠٠٨يونيه 

FCCC/SBSTA/2007/4 تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا
/ أيار١٨ إىل ٧ين، املعقودة يف بون، يف الفترة من السادسة والعشر

  ٢٠٠٧مايو 
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       ،يفملعقودة يف كوبنهاغن   ا تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة عشرة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ٧من الفترة 

FCCC/KP/CMP/2009/21 and Add.1        األطراف يف بروتوكول كيوتوتقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 كـانون١٩ إىل ٧عن دورته اخلامسة املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة من   

   ٢٠٠٩ديسمرب /األول
FCCC/KP/CMP/2009/16 التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقـدَّم إىل مـؤمتر

  واألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوت

        


