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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  مالإقرار جدول األع

  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  *مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية   

  جدول األعمال املؤقت - أوالً 
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

 .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد ألن رئيسي اهليئتني الفرعيتني قررا أن الصيغة النهائية جلـدويل األعمـال                    *  
املؤقتني للدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئتني ينبغي أن ُتعّد وتتاح بعد دوريت فريق االلتزامـات اإلضـافية                  

ومكّن ذلـك الرئيـسني مـن       . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٣ وفريق العمل التعاوين، املعقودتني يف الفترة من      
  .اليت استجدت واملشاورات اليت أجريت بني األطراف خالل هاتني الدورتنياملسائل االطالع على 
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  .خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية  -٤
  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٥
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٦
  .جتماعية لتدابري التصدي االقتصادية واالالتبعات  -٧
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨

  : املنهجية يف إطار االتفاقيةالقضايا  -٩
  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني؛ )أ(
إلبالغ عن قوائم اجلـرد     تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن ا       )ب(

  السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

  .واجهة بيانات غازات الدفيئة )ج(
  : املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتوالقضايا  -١٠

 -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون          )أ(
٢٢) HCFC-22 (   وحدات خفض معتمـد لالنبعاثـات   سعياً للحصول على

  ؛)HFC-23 (٢٣ -مقابل تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون 
  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ )ب(

  .املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون )ج(
  .دية للتخفيف من آثار تغري املناخ االقتصا-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -١١
  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٢
  .تأثريات تغري املناخ على املوارد املائية وإدارة املوارد املائية  -١٣
  .برنامج العمل املتعلق بالزراعة  -١٤
  .مسائل أخرى  -١٥
  .تقرير الدورة  -١٦

  شروح جدول األعمال املؤقت -ثانياً  

  الدورةافتتاح   -١ 
من املقرر أن يفتتح الرئيُس الدورةَ الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة               -١

 .٢٠١١يونيه / حزيران٦يوم االثنني ) اهليئة الفرعية(والتكنولوجية 
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 املسائل التنظيمية  -٢ 

  إقرار جدول األعمال )أ( 
  .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره  -٢

FCCC/SBSTA/2011/1 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال املؤقت وشروحه. 

  تنظيم أعمال الدورة )ب( 
سُتعقد الدورة الرابعة والثالثـون للهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة              :اخللفية  -٣

ل وسُينشر جدول زمين مفـصَّ    . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ إىل   ٦والتكنولوجية يف الفترة من     
  .للدورة على املوقع الشبكي لالتفاقية

ومبا أن أربع هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فإن الوقت املتاح ألفرقة االتصال               -٤
ولتحقيق االستفادة القصوى من الوقت املتاح       .وللمشاورات غري الرمسية سيكون حمدوداً جداً     

  .للجلسات، جيوز للرؤساء أن يقترحوا تدابري لتوفري الوقت

الـثالثني، بتوصـيتها    ووكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد ذكّرت، يف دورهتا الثانية            -٥
الواردة يف استنتاجاهتا السابقة بأن تنتهي مجيع اجللسات حبلول الساعة السادسة مساء كـي              

 إلعداد اجللسات اليوميـة،     يتاح بصفة خاصة لألطراف وللمجموعات اإلقليمية وقت كافٍ       
 حـسب  اجللسات ملدة ساعتني أو ثالث ساعات يف الظروف االستثنائية           مواصلةمع إجازة   

بـع األمانـة    ّت عن ذلك، أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن تَ        وفضالً .)١(كل حالة على حدة   
أو جلـسات أفرقـة     /املمارسة املتمثلة يف عدم عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامة و           

 اإلمكان على أال يتجاوز جمموع عدد اجللـسات         االتصال يف وقت واحد، مع احلرص بقدر      
وأوصت أيضاً بـأن   .اليت تعقد يف وقت واحد، مبا فيها اجللسات غري الرمسية، ست جلسات    

تواصل األمانة، يف سياق ترتيب مواعيد اجللسات، مراعاة القيود اليت تواجهها الوفود وجتنُّب             
وسُتنظَّم الدورة حبيث تؤخذ هذه األمور       .)٢(أوجه التعارض يف املسائل املماثلة قدر اإلمكان      

ولتمكني الوفود من املشاركة الكاملة يف اجللسات األخرى املوازيـة، سـُتدعى     .يف االعتبار 
أكرب قدر ممكـن مـن     وفق  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل إجراء مداوالهتا         

لجلسات العامة واملفاوضات غـري     الكفاءة، مبا يشمل االستخدام األمثل للوقت املخصص ل       
وسُتحال البنود اليت ال ُيبت فيها يف هذه الدورة          .املتوقعالرمسية، وإىل إمتام عملها يف الوقت       

إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لتنظر فيها خالل دورتيها اخلامسة والثالثني            
  .أو السادسة والثالثني

__________ 

 .١٦٥، الفقرة FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )١(
 .١٦٤، الفقرة FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٢(
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، )٣(يت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والثالثني        ووفقاً لالستنتاجات ال    -٦
ويرجى  .يرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية اختصار بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان          

 .من املمثلني الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها لتوزيعها

 العامة عن الدورة، املتاحة علـى املوقـع         واألطراف مدعوة إىل الرجوع إىل النبذة       -٧
 على جدول زمـين     لالطالعىل الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء الدورة        وإالشبكي لالتفاقية   

مفصَّل وحمدَّث ألعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وعلى معلومات بشأن           
 . أدناه٣٤ و٣٠لفقرتني األنشطة املقررة للدورة، وفق التفاصيل الواردة يف ا

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

FCCC/SBSTA/2011/1 ذكرة مقدمة من األمينة التنفيذيةم .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج( 
، تنتخب اهليئة   )٤( من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً      ٢٧باملادة  عمالً   :اخللفية  -٩

وكان الرئيس قد أبلغ اهليئـة       .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية نائب رئيسها ومقررها      
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف اجللسة العامة اخلتامية لدورهتا الثالثة والثالثني بأن            

وطلبت اهليئة الفرعية إىل مؤمتر األطـراف،        .تعلقة هبذا املوضوع مل تكتمل بعد     املشاورات امل 
، أن ُينتخـب     من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليـاً       ٢٧ من املادة    ٦استثناًء من الفقرة    

 كانون  ١٠أعضاء مكتب اهليئة يف اجللسة العامة اخلتامية للدورة السادسة عشرة للمؤمتر، يف             
وأشار مؤمتر األطراف يف جلسته العامة اخلتامية إىل عـدم ورود أي            . ٢٠١٠ديسمرب  /األول

 من مـشروع النظـام   ٢٢ من املادة ٢ للفقرة   متر، وفقاً ؤوقرر امل  .ترشيح ملنصب مقرر اهليئة   
يف منصبه، وطلـب    ) نيبال(الداخلي املطبق، أن يظل املقرر احلايل السيد بوروشوتام غيمريي          

  .)٥(تخب مقررها يف دورهتا الرابعة والثالثنيإىل اهليئة الفرعية أن تن
سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بعد إمتام املشاورات          :اإلجراء  -١٠

  .الالزمة، إىل انتخاب ُمقرِّرها

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب )د( 
وتو على أنه، عندما متـارس   من بروتوكول كي١٥ من املادة ٣تنص الفقرة   :اخللفية  -١١

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مهامها خبصوص املسائل املتعلقـة بربوتوكـول            
__________ 

 .١٦٥ و١٦٤، الفقرتان FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٣(
 .FCCC/CP/1996/2الوثيقة  )٤(
 .٣٩، الفقرة FCCC/CP/2010/7الوثيقة  )٥(
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غري طرف يف   وكيوتو، يستعاض عن أي عضو من أعضاء مكتبها ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية              
 .توكـول الربوتوكول، يف ذلك الوقت، بعضو إضايف ينتخب من بـني األطـراف يف الربو             

  .وُيجرى عند الضرورة املزيد من املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية
ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عنـد الـضرورة إىل            :اإلجراء  -١٢

انتخاب عضو إضايف يف املكتب ليحل حمل املقرر الذي ميثل دولة طرفا يف االتفاقية غري طرف                
  .يف بروتوكول كيوتو

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣ 
اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف دورهتـا الثامنـة             :اخللفية  -١٣

، على تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج عمـل نـريويب           ١١-م أ /٢والعشرين، مبوجب املقرر    
أثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، اليت تغطي الفترة املمتـدة حـىت              املتعلق بت 

الدورة الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية، من خالل األنشطة املشار إليها يف تقرير الدورة الثامنة              
ن التقدم  وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة، يف الدورة نفسها، أن تقدم تقريراً ع            .)٦(والعشرين

، لتنظر فيه اهليئة خالل )٧(احملرز يف تنفيذ هذه األنشطة، مبا يف ذلك ما ُوجِّه من نداءات للعمل           
   .FCCC/SBSTA/2011/INF.2ويرِد آخر تقرير يف الوثيقة  .كل دورة من دوراهتا

وشرعت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والـثالثني يف اسـتعراض برنـامج عمـل                -١٤
ووافقت على مواصلة استعراض برنامج العمل من أجل استكماله حبلول دورهتـا             .)٨(نريويب

نـشطة  األ على أن تواصل، بتزامن مع سري االسـتعراض،     ووافقت أيضاً  .)٩(الرابعة والثالثني 
  .)١٠(يف إطار برنامج عمل نريويباملنظمة 

وجية إىل األطراف   ويف الدورة نفسها، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول          -١٥
، إضافة إىل اإلسهامات    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٨واملنظمات املعنية أن تقدم إىل األمانة، حبلول        

اليت تلقتها اهليئة يف دورهتا الثالثة والثالثني، مزيدا من اآلراء واملعلومات املفيدة بشأن ما أحرز               
ة اليت قد تدعو احلاجة     من تقدم وما رصد من ثغرات، إىل جانب آراء بشأن األنشطة اجلديد           

إليها من أجل حتقيق اهلدف املنشود من برنامج عمل نريويب ونتائجه املتوقعة، هبدف إتاحـة               

__________ 

 .٧٤-١٠، الفقرات FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٦(
 .١٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٧(
 ).ه(٦، الفقرة ١١-م أ/٢ للمقرر وفقاً )٨(
 .١٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13الوثيقة  )٩(
 .١٧، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13الوثيقة  )١٠(
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وتـرد هـذه اآلراء      .)١١( أعـاله  ١٤ يف االستعراض املشار إليه يف الفقرة        يستفاد منها مادة  
  .FCCC/SBSTA/2011/Misc.3واملعلومات يف الوثيقة 

 ة للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والثالثني أيضاً        ووافقت اهليئة الفرعي    -١٦
على أن تنظر، أثناء دورهتا الرابعة والثالثني، وعند االنتهاء من االستعراض، يف نتائج األنشطة              
اليت اضطُلع هبا خالل املرحلة الثانية من برنامج عمل نريويب، هبدف تقدمي مـا يلـزم مـن                  

  .)١٢(هليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثنيمعلومات ومشورة إىل ا
سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات    :اإلجراء  -١٧

الواردة يف الوثائق اليت أعّدت للدورة، هبدف استعراض فعالية برنامج عمل نريويب، مع مراعاة         
د ذات الصلة باملوضوع يف إطار هيئات أخـرى، واسـتكمال           املناقشات اجلارية بشأن البنو   

وسُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية      .استعراض برنامج العمل يف دورهتا الرابعة والثالثني      
مدها مبا يلزم مـن    اهليئة الفرعية للتنفيذ مبا يلزم من معلومات و        موافاة إىل   والتكنولوجية أيضاً 

  . أعاله١٦ة الفقرما ورد يف مشورة، وفق 
FCCC/SBSTA/2011/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/2011/Misc.3 

 

Further views and information on the effectiveness of the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change in fulfilling its objective, 
expected outcome, scope of work and modalities. 
Submissions from Parties and relevant organizations  

  ة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان الناميةخفض االنبعاثات الناجت  -٤ 
أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والـثالثني            :اخللفية  -١٨

 .١٣-م أ/٢بالتقرير الشفوي لرئيسها بشأن سبل تيسري تنسيق األنـشطة ذات الـصلة بـاملقرر       
 ذلـك إىل     عن الع سبل تيسري هذا التنسيق وأن يقّدم تقريراً       وطلبت إىل رئيسها أن يواصل استط     
  .)١٣(اهليئة يف دورهتا الرابعة والثالثني

 األمانة أن تقوم مبا يلي، رهناً بتـوافر          إىل )١٤(وطلبت اهليئة الفرعية يف الدورة نفسها       -١٩
  :موارد إضافية

__________ 

 .١٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13وثيقة ال )١١(
 .٢٢، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13الوثيقة  )١٢(
 .٣٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )١٣(
 .٤٠، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )١٤(
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 التوجيهيـة   زيادة عدد اخلرباء املدربني على استخدام اإلرشادات واملبادئ        )أ(  
من املقرر ) ج(١الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملشار إليها يف الفقرة           

، عن طريق تنظيم وتيسري أنشطة مثل حلقات العمل املخصصة لتدريب املدربني،            ١٥-م أ /٤
ستخدام قاعدة بيانات والعمل مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ من أجل الترويج ال

، وتقدمي تقرير بشأن التقدم احملرز إىل اهليئـة الفرعيـة           )١٥(عوامل االنبعاث التابعة هلذه اهليئة    
 للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والثالثني؛

حتسني تقاسم املعلومات والتجارب والدروس املستفادة املتعلقة باسـتخدام          )ب(  
     دئ التوجيهية الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري املنـاخ،             اإلرشادات واملبا 

 ضـمن هـذا     ةتفاعلي مناقشة   وذلك باالعتماد على املوقع الشبكي لالتفاقية وبإنشاء منتدى       
  .)١٦(اإلطار الشبكي

يف ،  ١٦-م أ /١ للمقرر    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفقاً      شرعوست  -٢٠
  :)١٧(رنامج عمل بشأن املسائل التاليةب

حتديد أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة يف            )أ(  
البلدان النامية، ال سيما األنشطة املرتبطة بأسباب إزالة الغابات وتدهورها، وحتديد املـسائل             

لك األنـشطة، وتقيـيم     املنهجية ذات الصلة بتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة عن ت         
إسهامها املمكن يف ختفيف تغري املناخ، وإبالغ مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة عـن               

 استنتاجات ونتائج هذا العمل؛

     مـن القـرار الـسالف      ) ج(و) ب(٧١وضع طرائق ذات صلة بالفقرتني       )ب(  
ألطـراف يف دورتـه     منه لعرضهما على مؤمتر ا    ) د(٧١الذكر وإرشادات ذات صلة بالفقرة      

  السابعة عشرة؛
قياس االنبعاثـات البـشرية     تتناول مسألةَ   وضع طرائق، حسب االقتضاء،      )ج(  

املنشأ ذات الصلة بالغابات من مصادرها وعمليات إزالتها بواسـطة البواليـع، وخمزونـات        
ب تنفيـذ   ر املناطق الغابوية بسب   ر خمزون الكربون يف الغابات وتغيّ     الكربون يف الغابات، وتغيّ   

القيـاس  إلبالغ عن ذلـك     مسألةَ ا  من املقرر املذكور، و    ٧٠األنشطة املشار إليها يف الفقرة      
 اليت  قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    ب متعلقةوالتحقق منه، مبا يتسق مع أي إرشادات        

 تتخذها البلدان النامية األطراف مبوافقة مؤمتر األطراف وباإلبالغ عـن تلـك اإلجـراءات             
ينظر مؤمتر  على أن   ،  ١٥-م أ /٤ للمقرر   والتحقق منها، مع مراعاة اإلرشادات املنهجية وفقاً      

  . يف دورته السابعة عشرة يف تلك الطرائقاألطراف
__________ 

 .http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php: متاحة على صفحة اإلنترنت )١٥(
 .http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php: نترنتيتاح اإلطار الشبكي على صفحة اإل )١٦(
 .١٦-م أ/١كما ترد يف التذييل الثاين من املقرر  )١٧(
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 دعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل أن حتـيط علمـاً    سُت :إلجراءا  -٢١
 أعاله،  ١٩ و ١٨سائل املشار إليها يف الفقرتني      بالتقارير الشفوية املقدمة من رئيسها بشأن امل      

 إىل وستدعى أيـضاً  . أعاله١٩مبا يف ذلك بشأن التقدم احملرز يف العمل املشار إليه يف الفقرة      
  . أعاله والشروع فيه٢٠وضع برنامج عملها بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٥ 

، أن ينشئ آلية تكنولوجية،     ١٦-م أ /١ؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     قرر م  :اخللفية  -٢٢
، كما قرر أن    )١٨(تشمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ        

تقارير، على أساس مؤقت، إىل مؤمتر األطراف عـن طريـق           ذه اللجنة وهذا املركز     قدم ه ت
، يف  قرر مؤمتر األطراف أيضاً    .)١٩(ا ملهامها مهء وأدا تهماأنشط  فيها نتناوالياهليئتني الفرعيتني   

 الدورة السادسة   متم يف )٢٠(املقرر نفسه، أن ينهي والية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         
، وأن تواصل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا تنفيـذ إطـار نقـل              )٢١(عشرة للمؤمتر 
 .)٢٣(١٣-م أ/٣زز مبوجب املقرر  والذي ُع٧-م أ/٤ املقرر املعتمد مبوجب )٢٢(التكنولوجيا

، يف دورته السادسة عشرة، إىل املقتـرح املقـدم مـن          وأشار مؤمتر األطراف أيضاً     -٢٣
تم األنشطة املتبقية من برنامج عمل الفريـق يف     ، ومؤداه أن يطلب إىل األمانة أن تُ       )٢٤(الرئيس
  .)٢٥(٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والثالثني إىل         وأشارت اهليئة ا    -٢٤

، حلقة عمل بشأن املمارسات اجليدة املتعلقـة        ٢٠١١أن األمانة سوف تنظم، يف بداية عام        
بإجراء تقييمات االحتياجات التكنولوجية، وفق ما ُحدِّد يف برنامج العمل احملـّدث لفريـق              

واستجابة إىل طلب اهليئة الفرعية،     . ٢٠١١-٢٠١٠ولوجيا يف الفترة    اخلرباء املعين بنقل التكن   
الصادر يف دورهتا الثالثة والثالثني، ولطلب مؤمتر األطراف، الـصادر يف دورتـه الـسادسة        

عقد حلقـة العمـل املتعلقـة بتقييمـات          أعاله، سوف تُ   ٢٣عشرة، املشار إليه يف الفقرة      
 يف بـون بأملانيـا،      ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢ إىل   ١االحتياجات التكنولوجية يف الفترة من      

__________ 

 .١١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٨(
 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٩(
 .١٣-م أ/٣ وأعيد تشكيله مبوجب املقرر ٧-م أ/٤أنشئ الفريق مبوجب املقرر  )٢٠(
 .١٢٤رة ، الفق١٦-م أ/١املقرر  )٢١(
 من االتفاقية، اليت اعتمدت مبوجب املقرر       ٤ من املادة    ٥إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة         )٢٢(

 .١٣-م أ/٣ وعززت مبوجب املقرر ٧-م أ/٤
 .١١٩، الفقرة ١٦-م أ/املقرر ا )٢٣(
)٢٤( FCCC/CP/2010/7 ٧٦، الفقرة. 
)٢٥( FCCC/SB/2010/INF.1املرفق األول ،. 
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 وسوف تقدم األمانة تقريراً    .باالقتران مع الدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني        
 بشأن نتائج حلقة العمل هذه إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، كمـا              شفوياً
  .فرعية لتنظر فيه يف دورهتا اخلامسة والثالثنيعرض على هذه اهليئة الّد تقرير ُيسُيَع
ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف التقـدم            :اإلجراء  -٢٥

 من االتفاقيـة وبإطـار نقـل        ٤ من املادة    ٥احملرز يف عملها املتعلق بالنهوض بتنفيذ الفقرة        
 ولعـل   ؛١٣-م أ /٣ذي عزز مبوجب املقرر      ال ،٧-م أ /٤التكنولوجيا املعتمد مبوجب املقرر     

اهليئة ترغب يف حتديد ما ميكن اختاذه من إجراءات أخرى من أجل تطوير التكنولوجيا ونقلها               
 ويف ضوء احلاجة إىل حتسني التآزر       ١٦-م أ /١يف ضوء إنشاء آلية التكنولوجيا مبوجب املقرر        

  .علقة بالتكنولوجياواالنسجام بني اهليئات الفرعية املعنية باإلجراءات املت

 البحوث واملراقبة املنهجية  -٦ 

الثانيـة  دورهتـا   ، يف    للمشورة العلمية والتكنولوجيـة    أشارت اهليئة الفرعية   :اخللفية  -٢٦
 ١١-م أ /٩والثالثني، إىل الدور القيم الذي يؤديه احلوار البحثي اجلاري يف السياق املتعلق باملقرر              

 ل املداوالت اليت جتري يف إطـار إجـراءات االتفاقيـة،          من حيث إتاحته معلومات تنري أعما     
 .ووافقت على أنه ينبغي مواصلة هذا احلوار يف الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية وبعدها             

 يف جمال تغري املناخ على أن       ثالبحاملعنية ب نظمات الدولية   املربامج و الوشجعت اهليئة الفرعية    
مـن  )) و(-)أ((٤٧نشطة البحث املبينة يف الفقرة      جدات أ تواصل تقدمي معلومات بشأن مست    

، لُينظر فيها يف إطار احلوار البحثي الذي سُيجرى مـستقبال،           FCCC/SBSTA/2007/4الوثيقة  
مع مراعاة آراء األطراف واألولويات الناشئة يف سياق عمليات االتفاقية واألنشطة املـضطلع            

ويتوقع أن   .)٢٦(ملعنية بتغري املناخ تقريَر التقييم اخلامس     هبا لدعم إعداد اهليئة احلكومية الدولية ا      
تقدِّم برامج ومنظمات البحث هذه املعلومات قبل الدورة، وهي معلومات سُتدرج يف الوثيقة             

FCCC/SBSTA/2011/Misc.4.  
 يف دورهتـا   أيـضاً  قد أشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     وكانت  -٢٧

ثني إىل ضرورة زيادة تعزيز التفاعل بني األوساط العلمية واألوساط املعنية بوضع            الثانية والثال 
ويف هذا الصدد، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانـة        .السياسات عن طريق تعزيز احلوار البحثي     

 إشراف  تعقد حت د، حلقة عمل تقترن بدورهتا الرابعة والثالثني وتُ       ر بتوافر املوا  م، رهناً أن تنظّ 
اهليئة الفرعية، من أجل النظر مبزيد من التعمق يف املسائل اليت تناوهلا احلـوار البحثـي      رئيس  

 .)٢٧(عرض على اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثنيوإعداد تقرير عن حلقة العمل ُي

__________ 

 .٤٧، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/6 الوثيقة )٢٦(
 ).أ(٤٩ و٤٨، الفقرتان FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )٢٧(
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ويف الدورة نفسها دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل موافاة األمانة بآرائهـا بـشأن                -٢٨
ة تحسني فعالي ب الكفيلة السبل    تلك املواضيع مسألة   ذات الصلة باحلوار البحثي، ومن    املواضيع  

 .)٢٨(عقد باالقتران مع الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية        وحلقة العمل اليت ستُ    هذا احلوار 
ودعت اهليئة الفرعية يف دورهتـا       .FCCC/SBSTA/2010/Misc.12وترد هذه اآلراء يف الوثيقة      

، آراء إضافية عن ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١ثة والثالثني األطراف إىل أن تقدم، حبلول الثال
  .FCCC/SBSTA/2011/Misc.1ترد يف الوثيقة  )٢٩(هذه املسائل

وإضافة إىل ذلك، طلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثني إىل األمانة أن توايف                -٢٩
 املواضـيع الـيت سـتعرض يف        عن مبعلومات    للهيئة، لثالثني الرابعة وا  ةدورال قبل   ،األطراف

وترد هـذه    .)٣٠(أعاله) أ(٢٧العمل املشار إليها يف الفقرة      اجتماع احلوار البحثي ويف حلقة      
  .FCCC/SBSTA/2011/INF.1املعلومات يف الوثيقة 

ر إليـه يف    واستجابة الستنتاجات اهليئة الفرعية فيما يتعلق مبواصلة احلوار البحثي املشا           -٣٠
اجتماعاً يف إطار هذا احلوار البحثي خالل الـدورة الرابعـة            أعاله، ستنظم األمانة     ٢٦الفقرة  

مبشاركة ممثلي األطراف، وبرامج ومنظمات البحوث املعنية، واهليئة         )٣١(والثالثني للهيئة الفرعية  
  . أعاله٢٨ليها يف الفقرة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، مع مراعاة آراء األطراف املشار إ

 أعاله، ستنظم األمانة، حتت     ٢٧واستجابة لطلب اهليئة الفرعية املشار إليه يف الفقرة           -٣١
، )٣٢(إشراف رئيس اهليئة الفرعية، حلقة عمل تقترن بالدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعيـة            

ـ             أعـاله واملواضـيع     ٢٨رة  مع مراعاة اآلراء اليت تعرب عنها األطراف املشار إليها يف الفق
وثيقـة  الوسريد تقرير حلقـة العمـل يف         .FCCC/SBSTA/2011/INF.1املدرجة يف الوثيقة    

FCCC/SBSTA/2011/INF.6.  

 إىل النظر يف تقريـر       للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  - ٣٢
علومات املقدمة من األطراف، وبـرامج       أعاله ويف امل   ٣١حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة       

ومنظمات البحوث املعنية، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ خالل اجتماع احلـوار             

__________ 

 .٥٠، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )٢٨(
 .٥٩، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13 الوثيقة )٢٩(
 .٥٠، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )٣٠(
مج اليومي الذي ينـشر     ويرجى الرجوع إىل الربنا   . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٨تقرر مبدئيا عقد االجتماع يف       )٣١(

اجلدول الزمين احملدث وعلى مزيد من املعلومات بشأن األنشطة املقرر إجراؤها            خالل الدورة لالطالع على   
 .خالل الدورة

تقرر مبدئيا تنظيم حلقة العمل كاجتماع سابق للدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للمـشورة العلميـة                 )٣٢(
:  املوقع الشبكي لالتفاقية لالطـالع علـى املزيـد مـن املعلومـات             ويرجي الرجوع إىل  . والتكنولوجية

http://unfccc.int/3461.php. 
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ولعل اهليئة الفرعية ترغب يف حتديد إجراءات أخرى         . أعاله ٣٠البحثي املشار إليه يف الفقرة      
  .١٦-م أ/١ دعم تنفيذ املقرر تنشأ عن املعلومات املقدَّمة، مبا يف ذلك يف سياق

FCCC/SBSTA/2010/Misc.12 

 FCCC/SBSTA/2011/Misc1و
Views on issues related to the research dialogue, 
including possible ways to enhance its effectiveness 
and the workshop to be held in conjunction with 
SBSTA 34. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2011/Misc.4 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/SBSTA/2011/INF.1 Summary of proposed themes for the research 
dialogue meeting and the related workshop to be held 
in conjunction with SBSTA 34. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.6 Report on the workshop on the research dialogue. 
Note by the secretariat 

   االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصديالتبعات  -٧ 
، أن األطـراف ينبغـي أن   ١٦-م أ/١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :اخللفية  -٣٣

 االقتصادية واالجتماعية لتدابري التـصدي،      التبعات فهم   تعزيز من أجل    كامالتتعاون تعاونا   
لتأثريات ا أدلة على املتأثرة، و اف  من األطر معلومات  احلصول على    احلاجة إىل    مراعية يف ذلك  

آلثار اإلجيابية والسلبية على حد سواء، وقرر كذلك النظر يف األسلوب الذي ميكن             االفعلية و 
، مثل البالغات الوطنية، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي     هاوتطوير من خالله حتسني القنوات املتاحة    

  .)٣٣(نفيذ توخته اهليئة الفرعية للت ملاوفقاًمعلومات إضافية، 
تأثري تنفيـذ  ب ُيعىن منتدى تنظيموقّرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقّرر نفسه، أن يتيح           -٣٤

تدابري التصدي، وطلب يف سبيل ذلك إىل رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية             
ة والـثالثني    هذا املنتدى يف الدورتني الرابع     تنظيماهليئة الفرعية للتنفيذ أن يدعوا إىل       رئيس  و

لتناول مـسألة    هليئتني، هبدف وضع برنامج عمل يف إطار اهليئتني       اتني ا واخلامسة والثالثني هل  
عتمد يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف طرائق لتفعيـل برنـامج          هذا التأثري، على أن تُ    

  .)٣٤(تدابري التصديب ميكنه أن ُيعىنمنتدى تنظيم العمل و
األطراَف واملنظمات احلكوميـة الدوليـة       ،)٣٥(يف املقرر نفسه  اف  ودعا مؤمتر األطر    -٣٥

، بآرائها بشأن املسائل املشار إليها      ٢٠١١مارس  / آذار ٢٨املعنية إىل أن توايف األمانة، حبلول       
 أعاله، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة             ٣٤يف الفقرة   

__________ 

 .٩٢، الفقرة ١٦-م أ/املقرر ا )٣٣(
 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/املقرر ا )٣٤(
 .٩٤، الفقرة ١٦-م أ/املقرر ا )٣٥(
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وترد هذه اآلراء واملعلومات يف الوثيقة       ؛ لكل منهما  الرابعة والثالثني ة  ردوالالفرعية للتنفيذ يف    
FCCC/SBSTA/2011/Misc.2.  

  :ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ إىل :اإلجراء  -٣٦
عنيـة  النظر يف اآلراء اليت تقدمها األطراف واملنظمات احلكومية الدولية امل          )أ(  

  ؛FCCC/SBSTA/2011/Misc.2واليت ترد يف الوثيقة 
 أعاله، هبدف ٣٤ و٣٣ مناقشة بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني تنظيم )ب(  

بلورة عناصر ميكن إدراجها يف مشروع مقرر بشأن برنامج عمل يف هذا الـصدد وطرائـق                
عا إىل عقـده رئيـسا اهليئـتني        لتفعيله، مع مراعاة املناقشات اليت يشهدها املنتدى الذي د        

 .الفرعيتني يف الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني

FCCC/SB/2011/Misc.2 Views on the modalities for the operationalization of the 
work programme and on a possible forum on response 
measures. Submissions from Parties and relevant 
intergovernmental organizations 

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨ 

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، يف دورهتـا الثالثـة             :اخللفية  -٣٧
اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ     والثالثني، يف هذا البند من جدول أعماهلا مقترنا ببند جدول أعمال            

يف إطار فريق اتصال    "  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة    "املعنون  
ويف تلك الدورة، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية            .مشترك

 من املادة ٣ ذات الصلة بالفقرة للتنفيذ إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل مشتركة لتناول املسائل
 بتوافر املوارد وقبل الدورة اخلامـسة    من بروتوكول كيوتو، رهناً    ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢

ودعت اهليئتان الفرعيتان األطراف واملنظمـات ذات الـصلة إىل           .والثالثني لكل من اهليئتني   
 أخرى عن املسائل اليت ميكن   ، مبعلومات وآراء  ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١األمانة، حبلول   موافاة  

وترد هذه اآلراء واملعلومات يف الوثيقـة        .)٣٦(تناوهلا يف حلقة العمل املشتركة السالفة الذكر      
FCCC/SBSTA/2011/Misc.1.  

 إىل  وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً           -٣٨
 أعاله،  ٣٧ إىل اآلراء واملعلومات الوارد ذكرها يف الفقرة         ناداًإعداد تقرير توليفي است   األمانة  

وثيقـة  الويرد هذا التقريـر التـوليفي يف         .)٣٧(لكي تنظرا فيه يف دورتيهما الرابعة والثالثني      
FCCC/SB/2011/1.  

__________ 

 .١٠٦-١٠٤، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13الوثيقة  )٣٦(
 .١٠٧، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13الوثيقة  )٣٧(
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ووافقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشة هذه املسائل يف إطار فريق اتـصال               -٣٩
  .)٣٨( دورتيهما الرابعة والثالثنيمشترك تنشئانه يف

ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف الوثـائق            :اإلجراء  -٤٠
 أعاله، هبدف املوافقة على املسائل اليت ينبغـي تناوهلـا يف   ٣٨ و٣٧ني املشار إليها يف الفقرت  

 أعاله، مع مراعاة املناقشات اجلاريـة بـشأن         ٣٧حلقة العمل املشتركة املذكورة يف الفقرة       
 .البنود ذات الصلة هبذا املوضوع يف إطار االتفاقية واتفاقية كيوتو

FCCC/SB/2011/Misc.1 Information and views on issues that could be addressed at 
the joint workshop on matters relating to Article 2, 
paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto 
Protocol. Submissions from Parties and relevant 
organizations  

FCCC/SB/2011/1     ملسائل اليت ميكن تناوهلا يف توليف للمعلومات واآلراء املتعلقة با
حلقة العمل املشتركة املنظمة بشأن املواضـيع ذات الـصلة          

  من بروتوكول  ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣بالفقرة  
 مذكرة مقّدمة من األمانة .كيوتو

  القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٩ 

  طريان والنقل البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف ال )أ( 
دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، يف دورهتـا الثالثـة             :اخللفية  -٤١

 موافاهتا يف والثالثني، أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل مواصلة            
سألة االنبعاثات النامجـة عـن الوقـود        تقارير عن أعماهلما املتصلة مبعاجلة م      ب دوراهتا املقبلة 

وتـرد هـذه التقـارير يف الوثيقـة          .)٣٩(املستخَدم يف الطريان والنقل البحـري الـدوليني       
FCCC/SBSTA/2011/Misc.5.  

 ترغب يف أن حتيط علماً       للمشورة العلمية والتكنولوجية   لعل اهليئة الفرعية   :اإلجراء  -٤٢
 من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية         باملعلومات الواردة يف التقارير املقدمة    

 .الدولية وحتديد أي إجراءات أخرى تنشأ عن ذلك، حسب االقتضاء

FCCC/SBSTA/2011/Misc.5 

 

Information relevant to emissions from fuel used for 
international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

__________ 

 .١٠٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13لوثيقة ا )٣٨(
 .٦٤، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13الوثيقة  )٣٩(
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تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قـوائم اجلـرد الـسنوية               )ب( 
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

اتفقـت يف دورهتـا     كانت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد         :اخللفية  -٤٣
املبـادَئ  ‘لية استخدام األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة           على أن عم   )٤٠(الثالثني

 بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      املتعلقة ،التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      
) ‘٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام       ‘ باملشار إليها فيما يلي      (‘٢٠٠٦ لعام

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغـات     ‘، ينبغي أن يكون من خالل تنقيح        ٢٠١٥اعتبارا من عام    
املبادئ التوجيهيـة   :الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول 

    املـشار إليهـا    (‘بقوائم اجلرد السنوية، املتعلقة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     
  ).‘ األطراف املدرجة يف املرفق األولجانباملبادئ التوجيهية لإلبالغ من ‘ بفيما يلي 

 ٢٠١٠واتفقت اهليئة الفرعية، يف الدورة نفسها، على بدء برنامج عمـل يف عـام                 -٤٤
يـة   بغ ،)٤١( األطراف املُدرجة يف املرفـق األول      جانبلتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من      

معاجلة القضايا املتعلقة هبذه املبادئ التوجيهية والقضايا املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام       
واتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية     .٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام       

  .)٤٢(هذا ربنامج العملب اإلجراءات واإلطار الزمين املتعلقنيوالثالثني على 
    وطلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني إىل األمانـة أن تـنظم، يف إطـار                  -٤٥

برنامج العمل، ورهناً مبا يتاح من موارد، حلقة عمل ثالثة ورابعة يف النصف األول والنصف               
   وتناولت حلقة العمل الثالثة اليت عقـدت يف بـون           .)٤٣( على التوايل  ٢٠١١الثاين من عام    

 املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ و ٢٤بأملانيا يف   
من جانب األطراف املدرجة يف املرفـق األول مـن االتفاقيـة، الـذي يـرد يف الوثيقـة                   

FCCC/SBSTA/2011/INF.4.               ويرد التقريـر املتعلـق حبلقـة العمـل هـذه يف الوثيقـة
FCCC/SBSTA/2011/INF.5.   

  :سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل :اإلجراء  -٤٦

   أعاله؛٤٥النظر يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة  )أ(  
تقدمي املزيد من اإلرشادات إىل األمانة بشأن إعداد املبادئ التوجيهية املنقحة   )ب(  

  لإلبالغ من جانب األطراف املُدرجة يف املرفق األول؛

__________ 

 .٩٩، الفقرة FCCC/SBSTA/2009/3الوثيقة  )٤٠(
 .١٠١، الفقرة FCCC/SBSTA/2009/3الوثيقة  )٤١(
 . واملرفق الثاين٦٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )٤٢(
 .٧٧ و٧٦، الفقرتان FCCC/SBSTA/2010/13 الوثيقة )٤٣(
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استعراض التقدم احملرز يف برنامج العمل واالتفاق على أية إجراءات إضافية            )ج(  
  .يف هذا الصدد، حسب االقتضاء

FCCC/SBSTA/2011/INF.4 Draft annotated revised UNFCCC Annex I reporting 
guidelines. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.5 Report on the workshop on issues relating to the 
revision of the UNFCCC Annex I reporting guidelines. 
Note by the secretariat 

  واجهة بيانات غازات الدفيئة )ج( 
 صـادر يف     للمشورة العلمية والتكنولوجية    على طلب من اهليئة الفرعية     بناًء :اخللفية  -٤٧

 على املوقع الـشبكي لالتفاقيـة، يف تـشرين          ، أتاحت األمانة  )٤٤(دورهتا احلادية والعشرين  
وأُدخلت منذئذ حتسينات أخـرى      .)٤٥(، واجهة بيانات غازات الدفيئة    ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

 )٤٦( للتكليف الصادر عن األطراف يف الـدورتني الـسابعة والعـشرين           على الواجهة وفقاً  
بسبب نقص يف املوارد، مل     لكن،   .للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     )٤٧(والثالثني

ُتنفّذ بعد الوظيفة اليت تتيح حساب مؤشرات ُيحدِّدها املستخدم وإدراج املعلومات املستمدة            
 بعـد   ٢٠١١وقد ُشرع يف إجناز هذه الوظائف يف عام          .من قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة    

  .تلقي متويل إضايف
 تطوير واجهة بيانات غازات     حبالةثالثني  وأحاطت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة وال        -٤٨

الدفيئة واتفقت على مواصلة املناقشات املوضوعية بشأن هذه املـسألة يف دورهتـا الرابعـة               
  .)٤٨(والثالثني، هبدف حتديد اخلطوات املقبلة

 حالـة سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظـر يف         :اإلجراء  -٤٩
غازات الدفيئة وزيادة تطويرها، باالعتماد على النسخة احلالية من الواجهـة           واجهة بيانات   

املتاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية، وإىل تقييم التقدم احملرز، وحتديد أي إجراءات إضافية،             
  .حسب االقتضاء

__________ 

 .٥٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2004/13ثيقة الو )٤٤(
 .http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php: صفحة اإلنترنت )٤٥(
 .٧٥-٧١، الفقرات FCCC/SBSTA/2007/16الوثيقة  )٤٦(
 .٨٦ و٨٥، الفقرتان FCCC/SBSTA/2009/3 الوثيقة )٤٧(
 .٨٠، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13الوثيقة  )٤٨(
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  القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -١٠ 

 ٢٢ -وكلوروفلوروكربون ديـدة ملركبـات اهليـدر   اآلثار املترتبة على إنشاء مرافـق ج       )أ( 
)HCFC-22 (     سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل تدمري مركبـات 

  )HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 
 يف   علمـاً   للمشورة العلمية والتكنولوجية قد أحاطت      اهليئة الفرعية  كانت :اخللفية  -٥٠

تاجاهتا السابقة يف إطار هذا البند من جدول األعمال وبـاآلراء           دورهتا الثانية والثالثني باستن   
وأقرت باحلاجة إىل حتسني فهم هذه املسألة مـن    .اليت أعربت عنها األطراف يف تلك الدورة      

وهلذه الغاية، طلبت إىل األمانة أن ُتعّد ورقة تقنية لتنظر فيها اهليئة يف دورهتا  .جانب األطراف 
يف سـياق اإلجـراءات     اهتا  ف حتسني فهم املسألة وتقدمي حتليل ملستجد      الرابعة والثالثني، هبد  

  .FCCC/TP/2011/2وثيقة الترد هذه الورقة التقنية يف  .)٤٩(احلكومية الدولية األخرى
 إىل مواصلة النظر يف      للمشورة العلمية والتكنولوجية   ستدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  -٥١

 أعـاله،  ٥٠ت الواردة يف الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة      املعلوما  إىل استناداًهذه املسألة   
 .هبدف حتديد أي إجراء آخر بشأن هذه املسألة، حسب االقتضاء

FCCC/TP/2011/2 Implications of the establishment of new hydrochlorofluorocarbon-
22 (HCFC-22) facilities seeking to obtain certified emission 
reductions for the destruction of hydrofluorocarbon-23 (HFC-23). 
Technical paper 

  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة )ب( 

طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           :اخللفية  -٥٢
، إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية      ٦-م أإ /٣ره  ، يف مقر  )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (

والتكنولوجية أن تنظر يف مسألة األمهية النسبية، هبدف التوصية مبشروع مقرر بشأن هـذه              
   .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف العامل

ت احلكوميـة الدوليـة     اجتماع األطراف األطراَف واملنظما   /ودعا مؤمتر األطراف    -٥٣
، بآرائها بشأن ٢٠١١مارس / آذار٢٨أن توايف األمانة، حبلول   إىل  واملنظمات املراقبة املعتمدة    

وإضافة إىل ذلـك،     .FCCC/SBSTA/2011/Misc.2وترد هذه اآلراء يف الوثيقة       .هذه املسألة 
يها اهليئة الفرعية،   اجتماع األطراف إىل األمانة إعداد ورقة تقنية لتنظر ف        /طلب مؤمتر األطراف  

  .FCCC/TP/2011/4وهي ورقة ترد يف الوثيقة 

__________ 

 .٨١ و٨٠، الفقرتان FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )٤٩(
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 مناقـشات   بـدء  إىل    للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  -٥٤
 التوصـية   هبـدف  أعـاله،    ٥٣ الوثائق املشار إليها يف الفقرة        إىل استناداًبشأن هذه املسألة    

 .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف

FCCC/SBSTA/2011/Misc.2 Views on the issue of materiality under the clean 
development mechanism. Submissions from Parties 
and relevant organizations 

FCCC/TP/2011/4 Materiality standard under the clean development 
mechanism. Technical paper 

   املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون )ج( 
 يف دورهتا الثالثني     للمشورة العلمية والتكنولوجية قد بدأت     اهليئة الفرعية كانت   :اخللفية  -٥٥
ـ                  يف         امالنظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال ولكنها مل تـتمكن حـىت اآلن مـن اختت

واتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني على مواصلة املناقـشات            .نظرها يف هذه املسألة   
  .)٥٠(املوضوعية بشأن هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني، هبدف حتديد اخلطوات املقبلة

ين بااللتزامات لعلّ األطراف ترغب يف أن حتيط علماً بأن الفريق العامل املخصص املع  -٥٦
فريـق االلتزامـات    (كيوتو   اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول       

  . املنهجيةالقضايا ينظر يف املسألة نفسها يف سياق )اإلضافية
 إىل النظـر يف هـذه        للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  -٥٧

  .ى ما ينبغي اختاذه من إجراءات إضافية، حسب االقتضاءاملسألة بغية االتفاق عل

   االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -١١ 
اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتـا الثامنـة            :اخللفية  -٥٨

رهتا الثانية والثالثني، مراعية يف ذلـك أفـضل         والعشرين، على النظر يف هذه املسألة يف دو       
املعلومات العلمية املتاحة بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص 

  .)٥١(املعلومات املقدَّمة من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ
ا الثانية والـثالثني، وطلبـت إىل       وقد نظرت اهليئة الفرعية يف هذه املسألة يف دورهت          -٥٩

عن العمل الذي أجنز فعالً يف إطار هذا البنـد مـن جـدول               )٥٢(األمانة إعداد تقرير توليفي   
وأحاطت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة . )٥٣(األعمال، كي تنظر فيه يف دورهتا الثالثة والثالثني    

__________ 

 .٩٧، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13الوثيقة  )٥٠(
 .١٤٠، الوثيقة FCCC/SBSTA/2008/6الوثيقة  )٥١(
 .FCCC/SBSTA/2010/11الوثيقة  )٥٢(
 .١٠٣، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )٥٣(
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اقشات املوضوعية بشأن هذه املـسألة يف        هبذا التقرير واتفقت على مواصلة املن      والثالثني علماً 
  .)٥٤(دورهتا الرابعة والثالثني، هبدف حتديد اخلطوات املقبلة

 قد وافقت )اهليئة احلكومية الدولية  (وكانت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        -٦٠
والتخفيف تقرير خاص عن مصادر الطاقة املتجددة       ‘يف دورهتا الثامنة والعشرين على صياغة       

ويتوقع أن تنظر اهليئة احلكومية      .، يعده الفريق العامل الثالث التابع للهيئة      ‘ تغري املناخ   آثار من
يف هذا التقرير وأن تعتمده يف دورهتا الثالثة والثالثني الـيت سـُتعقد يف أبـو ظـيب                   الدولية

  .٢٠١١مايو / أيار١٣ إىل ١٠باإلمارات العربية املتحدة، يف الفترة من 
 وستعرض اهليئة احلكومية الدولية االستنتاجات الرئيسية للتقرير على اهليئة الفرعيـة            -٦١

خذ ترتيبات من أجل تنظيم نشاط جانيب مـشترك         تَّ، كما ستُ  للمشورة العلمية والتكنولوجية  
  . بشأن التقرير خالل الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية اهليئتنيبني
 ترغب يف مواصلة النظـر       للمشورة العلمية والتكنولوجية   ة الفرعية لعل اهليئ  :اإلجراء  -٦٢

 فيما يتصل باجلوانب العلمية والتقنية      هايف العمل الذي ميكن االضطالع به مستقبالً يف إطار        
 تغيُّر املناخ، مع مراعاة الترابط بني هذا العمـل           آثار  االقتصادية للتخفيف من   -واالجتماعية  

إطار اهليئات الفرعية األخرى بشأن التخفيف من تغيُّر املناخ واجلوانب          واملناقشات اجلارية يف    
 جبملة أمور منها املعلومات     علماً اإلحاطة   وسُتدعى اهليئة الفرعية إىل    .األخرى ذات الصلة به   

وإىل ‘  تغري املنـاخ    آثار التقرير اخلاص عن مصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من       ‘الواردة يف   
 .ت تنشأ عنه، حسب االقتضاءحتديد أي إجراءا

  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٢ 
طلع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار هذا البند، من           سُت :اخللفية  -٦٣

خالل ورقة معلومات أعدهتا األمانة، على أنشطة التعاون مـع كيانـات األمـم املتحـدة                
اجلهود اليت تبذهلا هذه الكيانات واملنظمات ملعاجلة تغري املناخ         واملنظمات احلكومية الدولية و   

وإضافة إىل ذلك، ستقدم األمانة تقريراً عن        .واإلسهام يف العمل املضطلع به يف إطار االتفاقية       
 واتفاقيـة   ،آخر األنشطة اليت اضطلع هبا فريق االتصال املشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي           

وترد هذه   . واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       ،فحة التصحر األمم املتحدة ملكا  
  .FCCC/SBSTA/2011/INF.3املعلومات يف الوثيقة 

سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات    :اإلجراء  -٦٤
ترغب يف حتديد إجـراءات إضـافية،       ولعل اهليئة الفرعية     .السالفة الذكر املقدمة من األمانة    

 .حسبما االقتضاء

__________ 

)٥٤( FCCC/SBSTA/2010/13 ١٠٠، الفقرة. 
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FCCC/SBSTA/2011/INF.3 Summary of cooperative activities with United Nations 
entities and intergovernmental organizations to contribute 
to the work under the Convention. Note by the secretariat 

   املناخ على املوارد املائية وإدارة املوارد املائيةتأثريات تغري  -١٣ 
 إىل  ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٠ و ١٥ املؤرختني هاطلبت إكوادور يف ورقتي    :اخللفية  -٦٥

األمانة أن تضيف هذا البند إىل جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية              
  .للمشورة العلمية والتكنولوجية

 مناقشة بشأن   بدء إىل    للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية   :راءاإلج  -٦٦
  .املناسبة لتناول هذه املسألةهذه املسألة وإىل حتديد أي إجراء إضايف، مبا يشمل الترتيبات 

  برنامج العمل املتعلق بالزراعة  -١٤ 
 ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٨ املؤرخة تهماطلبت كل من نيوزيلندا وكندا يف ورق       :اخللفية  -٦٧

 للهيئـة   إىل األمانة أن تضيف هذا البند إىل جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والـثالثني             
وترى نيوزيلندا وكندا أن النظر يف هذا البند ينبغـي           .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   

ولوجية للتكيف والتخفيـف    أن ُيركِّز على هتيئة برنامج عمل ملعاجلة اجلوانب العلمية والتكن         
  .ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات يف القطاع الزراعي

 إىل الشروع يف النظر      للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  -٦٨
  العتماد مؤمتر األطراف مقرراً    يف هذا البند من أجل وضع برنامج عمل بشأن الزراعة، توخياً          

  . السابعة عشرةبشأنه يف دورته

  مسائل أخرى  -١٥ 
  .سُتتناول يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -٦٩

  تقرير الدورة  -١٦ 
 مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئة الفرعية للمشورة           ّدسُيَع :اخللفية  -٧٠

  .العلمية والتكنولوجية يف هناية الدورة
هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اعتماد مـشروع         سُتدعى ا  :اإلجراء  -٧١

  .التقرير وختويل املقرر استكماله بعد الدورة حتت إشراف الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  املرفق

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

 يت أُِعّدت من أجل الدورةالوثائق ال    

FCCC/SBSTA/2011/1      مذكرة مقدمـة مـن األمينـة        .جدول األعمال املؤقت وشروحه
  .التنفيذية

FCCC/SBSTA/2011/INF.1  Summary of proposed themes for the research dialogue meeting 

and the related workshop to be held in conjunction with SBSTA 

34. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/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/2011/INF.3 

 

 Summary of cooperative activities with United Nations entities 

and intergovernmental organizations to contribute to the work 

under the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.4  Draft annotated revised UNFCCC Annex I reporting guidelines. 

Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/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/2011/INF.6  Report on the workshop on the research dialogue. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/Misc.12 

FCCC/SBSTA/2011/Misc.1و 
 Views on issues related to the research dialogue, including 

possible ways to enhance its effectiveness and the workshop to be 

held in conjunction with SBSTA 34. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2011/Misc.2  Views on the issue of materiality under the clean development 

mechanism. Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2011/Misc.3 

 

 Further views and information on the effectiveness of the 

Nairobi work programme on impacts, vulnerability and 

adaptation to climate change in fulfilling its objective, expected 

outcome, scope of work and modalities. Submissions from 

Parties and relevant organizations  
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FCCC/SBSTA/2011/Misc.4  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/SBSTA/2011/Misc.5 

 

 Information relevant to emissions from fuel used for international 

aviation and maritime transport. Submissions from international 

organizations 

FCCC/SB/2011/1  Synthesis of information and views on issues that could be 

addressed at the joint workshop on matters relating to Article 2, 

paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol. 

Note by the secretariat  

FCCC/TP/2011/4  Materiality standard under the clean development mechanism. 

Technical paper  

FCCC/SB/2011/Misc.1  Information and views on issues that could be addressed at the 

joint workshop on matters relating to Article 2, paragraph 3, 

and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol. Submissions 

from Parties and relevant organizations  

FCCC/SB/2011/Misc.2 

 

 Views on the modalities for the operationalization of the work 

programme and on a possible forum on response measures. 

Submissions from Parties and relevant intergovernmental 

organizations  

FCCC/TP/2011/2   Implications of the establishment of new hydrochlorofluorocarbon-

22 (HCFC-22) facilities seeking to obtain certified emission 

reductions for the destruction of hydrofluorocarbon-23 (HFC-

23). Technical paper 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    

FCCC/SBSTA/2010/13            تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثالثة
 تـشرين   ٣٠والثالثني، املعقودة يف كـانكون يف الفتـرة مـن           

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/SBSTA/2010/11               تقرير توليفي عن العمل الذي ُنفذ فعالً يف إطار بند جدول أعمال
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املتعلـق باجلوانـب         

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّـر    -العلمية والتقنية واالجتماعية    
 مقدمة من األمانةمذكرة . املناخ

FCCC/SBSTA/2010/6     لفرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتـا       تقرير اهليئة ا
مـايو إىل   / أيار ٣١ املعقودة يف بون يف الفترة من        ،الثانية والثالثني 

 ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠
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FCCC/SBSTA/2009/3              تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة عـن دورهتـا
 / حزيـران  ١٠   إىل ١الثالثني، املعقودة يف بـون يف الفتـرة مـن           

 ٢٠٠٩يونيه 

FCCC/SBSTA/2008/6             تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن دورهتـا
 ١٣ إىل   ٤الثامنة والعشرين، املعقودة يف بـون يف الفتـرة مـن            

 ٢٠٠٨يونيه /حزيران

FCCC/SBSTA/2007/16          عـن دورهتـا    تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 كانون  ١١ إىل   ٣السابعة والعشرين، املعقودة يف بايل يف الفترة من         

 ٢٠٠٧ديسمرب /األول

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

 ٢٠٠٧مايو /أيار

FCCC/SB/2010/INF.1 

Corr.1و 
 Report of the Expert Group on Technology Transfer. Note by 

the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/CP/2010/7و ،Add.1 
  Corr.1 وAdd.2و

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عـشرة، املعقـودة يف             
 كـانون  ١٠نـوفمرب إىل  /ثاين تشرين ال٢٩كانكون يف الفترة من   

 ٢٠١٠ديسمرب /األول

FCCC/KP/CMP/2010/12 
  Add.2 وAdd.1و

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول           
 ٢٩كيوتو عن دورته السادسة، املعقودة يف كانكون يف الفترة مـن            

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /تشرين الثاين

        


