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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  تمن جدول األعمال املؤق) أ(٢البند 

  التنظيميةاملسائل 
  إقرار جدول األعمال

  هشروحجدول األعمال املؤقت و    

  من األمينة التنفيذيةمقدَّمة مذكرة     

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  
  ئيس؛انتخاب أعضاء املكتب غري الر  )ج(  
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(  

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

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات             -٤
دارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز      وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإ      

 .خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٥
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 .البحوث واملراقبة املنهجية  -٦

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املقّرر تنظيمه يف الدورتني الرابعة والثالثني              -٧
لفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف إطـار        واخلامسة والثالثني لكل من اهليئتني ا     

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي إىل معاجلة           
هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل            

  .)١(ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري التصدياملذكور برنامج العمل 
 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨

 :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٩

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني؛  )أ(

 تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قـوائم اجلـرد             )ب(
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛لألطرافالسنوية 

غازات الدفيئة املقدمة من    التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد          )ج(
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ األطراف

 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -١٠

باعتبـاره  التكوينات اجليولوجية   احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف         )أ(
 مشاريع آلية التنمية النظيفة؛نشاطاً من 

 -بات اهليدروكلوروفلوروكربون   اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركّ        )ب(
٢٢ )HCFC-22 (ًعلى وحدات خفض معتمد لالنبعاثـات      إىل احلصول    سعيا

  ؛)HFC-23 (٢٣ - بات اهليدروفلوروكربونمقابل تدمري مركّ
 غابات آيلـة    توجد فيها على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت        املترتبة   اآلثار  )ج(

     أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة يف جمـال التحـريج          ضمن  لالستنفاد  
 ؛وإعادة التحريج

 معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة؛  )د(

 وغريها من    لقوائم جرد غازات الدفيئة    االستعراض التقين التقرير السنوي عن      )ه(
اليت هـي    املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          املعلومات

 مـن   ٧ مـن املـادة      ١أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقرة        
 .بروتوكول كيوتو

 .مسائل أخرى  -١١

 .تقرير الدورة  -١٢

__________ 

 .٩٣، الفقرة ٦-م أ/١املقرر  )١(
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 شروح جدول األعمال املؤقت  - ثانياً  

 افتتاح الدورة  -١  

دورهتـا  ) اهليئة الفرعية (الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     سيفتتح رئيُس اهليئة      -١
 .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨اخلامسة والثالثني يوم االثنني، 

 التنظيميةاملسائل   -٢  

 إقرار جدول األعمال  )أ(  

 .من أجل إقرارهعرض جدول األعمال املؤقت للدورة سُي  -٢

FCCC/SBSTA/2011/3    من األمني  مقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  التنفيذي

 تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

 تـشرين   ٢٨يف الفترة من    للهيئة الفرعية   اخلامسة والثالثون   عقد الدورة   ُتس: لفيةاخل  -٣
ة عشرة ملؤمتر   مع الدورة السابع  باالقتران  ،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٣إىل  نوفمرب  /الثاين

والدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول        األطراف
على املوقع  للدورة  زمين مفّصل   وسُينشر جدول   . )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف  (كيوتو

  ).االتفاقية (اإلطارية بشأن تغري املناخاألمم املتحدة الشبكي التفاقية 
ألفرقة االتـصال   فالوقت املتاح   فترة الدورة،   هيئات ستجتمع أثناء    ت  سوملا كانت     -٤

احليز الزمين  لتحقيق االستفادة القصوى من     و. سيكون حمدودا للغاية  واملشاورات غري الرمسية    
وهلذه . تدابري لتوفري الوقتاملتاح لالجتماعات، جيوز للرؤساء، بالتشاور مع األطراف، اقتراح 

أن يقتصر اإلدالء مبالحظات موجزة أثناء اجللسة العامة االفتتاحية على          الرئيس  الغاية يقترح   
اختصار ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية       . الوفود املتحدثة باسم جمموعة أطراف    

املمثلني الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نـسخ         وعلى  . بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان   
  .منها لتوزيعها

الدورة، إىل أقصى حد ممكـن، التوصـيات ذات الـصلة          ُتراعى يف تنظيم     وسوف  -٥
 الكاملة الوفود من املشاركة     لتمكنيو. )٢(لهيئة الفرعية للتنفيذ  الدورات السابقة ل  الصادرة عن   

إجراء إىل    للمشورة العلمية والتكنولوجية   يئة الفرعية اهلُتدعى  ، س املوازية األخرى   اجللساتيف  

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2011/7، و،١٦٧ الفقرة FCCC/SBI/2010/10 ،١٦٥ و١٦٤ تانالفقر. 
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لوقت املخـصص   ل االستخدام األمثل يشمل  مبا  من الكفاءة،   ممكن  رب قدر   أكوفق  مداوالهتا  
حال وسـتُ . املتـوخى  الوقت عملها يف إمتامإىل  وللجلسات العامة واملفاوضات غري الرمسية،      

الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والـثالثني  حبثها يف هذه الدورة إىل     ينتهي  ال  البنود اليت   
  .هيئة الفرعيةلل
علـى املوقـع    النبذة العامة عن الدورة املتاحـة       األطراف مدعوة إىل الرجوع إىل      و  -٦

على جدول زمـين     لالطالع   نشر أثناء الدورة  الذي يُ  الربنامج اليومي وإىل  الشبكي لالتفاقية   
 .األنشطة املقررة للدورةعلومات عن امل، وعلى مزيد من  الفرعيةاهليئةألعمال  حمدَّثمفصل و

 .إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورةدعى اهليئة الفرعية سُت: اإلجراء  -٧

FCCC/SBSTA/2011/3   نةمن األمي مقدمة  مذكرة  . هشروح و جدول األعمال املؤقت 
  ةالتنفيذي

  الرئيسغريانتخاب أعضاء املكتب   )ج(  

اهليئة  املطبق حالياً، تنتخب     )٣( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧عمالً باملادة   : لفيةاخل  -٨
يف الـدورة   انطلقت  وبناء على طلب رئيس مؤمتر األطراف،       .  نائب رئيسها ومقررها   الفرعية

 مـن   رؤساء اجملموعات اإلقليمية وغريها    للهيئة الفرعية مشاورات مع منسقي و      الرابعة والثالثني 
لالتفاقيـة  التابعة  املشاورات بشأن انتخاب أعضاء اهليئات األخرى       اجلهات املمثلة إىل جانب     

وسيبقى .  إذا لزم األمر   مشاورات خالل الدورة اخلامسة والثالثني    وستعقد  . توكول كيوتو وبرو
واألطـراف  . حني انتخاب من خيلفهـم     احلاليون يف مناصبهم إىل      الفرعيةأعضاء مكتب اهليئة    

مناصب نساء شغل    يف االعتبار وإىل النظر جدياً يف ترشيح         ٧-م أ /٣٦املقرر  وضع  مدعوة إىل   
  .أية هيئة منشأة مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هباانتخابية يف 

مكتبها يف أقرب فرصـة بعـد       أعضاء  انتخاب  إىل  ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٩
 .االنتهاء من املشاورات

 حيلون حمل أعضاء من املكتبانتخاب أعضاء   )د(  

اهليئـة  كيوتو، عندما متارس     من بروتوكول    ١٥ من املادة    ٣عمالً بالفقرة   : لفيةاخل  -١٠
ُيستعاض عن أي عـضو مـن        مهامها خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو،        الفرعية

أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها 
يف الربوتوكول من   تنتخبه األطراف   يف ذلك الوقت ليست طرفاً يف الربوتوكول، بعضو آخر          

  .، إذا لزم األمروسُيجرى املزيد من املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية. بينها

__________ 

)٣( FCCC/CP/1996/2. 
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آخـر يف          إىل انتخـاب عـضو       ،عند الـضرورة  ،  اهليئة الفرعية ستدعى  : اإلجراء  -١١
الرئيس الذي ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها ليـست طرفـاً يف             مكتبها ليحل حمل نائب     

  .بروتوكول كيوتو

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

والعـشرين   يف دورهتا الثامنة     ، طلبت اهليئة الفرعية   ١١-م أ /٢ للمقرر   وفقاً: لفيةاخل  -١٢
التقـدم احملـرز يف   إىل األمانة أن تقدم إليها يف كل دورة من دوراهتا تقريراً للنظر فيه يتناول          

     املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه والتكيـف         تنفيذ أنشطة برنامج عمل نريويب      
  ويـرد التقريـر األخـري يف الوثيقـة         .)٤(، مبا يف ذلك ما ُوجِّه من نـداءات للعمـل          معه

FCCC/SBSTA/2011/INF.9.  
الثني، إىل األمانة االضطالع باألنـشطة      ، يف دورهتا الرابعة والث    اهليئة الفرعية وطلبت    -١٣

املؤقتة التالية يف إطار برنامج عمل نريويب، رهناً بتوافر املوارد، إىل حني موعد انعقاد دورهتـا      
  :)٥(اخلامسة والثالثني

 بغية حتديد االحتياجـات     الوطنيةجلهات التنسيق   إجراء دراسة استقصائية      )أ(  
لتأثر به والتكيـف    لقابلية  ال بتأثريات تغري املناخ و    ةتعلقاملذات األولوية من أجل نشر النتائج       

 ؛برنامج عمل نريويب يف إطار معه

 جتميع معلومات عن هنُج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجي؛  )ب(  

 إعداد ورقة تقنية عن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات التكيف؛  )ج(  

 الدورة بني اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       تنظيم حلقة عمل مشتركة خالل      )د(  
والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر يف نتائج برنامج عمل نريويب بغية تسليط الـضوء              

 االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به        -على اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      
  .لة باهليئة الفرعية للتنفيذوالتكيف معه اليت تكون وثيقة الص

أعاله ) أ(١٣ يف الفقرة املتعلقة بالدراسة االستقصائية املشار إليهاعلومات ُتدرج املوس  -١٤
علومات املشار  جتميع امل أما  ).  أعاله ١٢انظر الفقرة   (الدورة  اخلاص هبذه   يف التقرير املرحلي    

فهما يردان  أعاله  ) ج(١٣ها يف الفقرة    ملشار إلي أعاله والورقة التقنية ا   ) ب(١٣إليه يف الفقرة    
وسوف ُتعقـد   . على التوايل  FCCC/TP/2011/5و FCCC/SBSTA/2011/INF.8 يقتنييف الوث 
 اخلامسة والـثالثني    ةأعاله خالل الدور  ) د(١٣شتركة املشار إليها يف الفقرة      العمل امل حلقة  

 .لكل من اهليئتني الفرعيتني

__________ 

)٤( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٨، الفقرة. 
)٥( FCCC/SBSTA/2011/2 ٢٣، الفقرة. 
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على النظر، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، يف ة الفرعية اهليئويف الدورة نفسها، وافقت   -١٥
اجملاالت اليت ميكن فيها مواصلة العمل املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف              
معه يف إطار برنامج عمل نريويب، ويشمل ذلك النظر يف مجلة أمور منها األنشطة املمكنـة،                

ديد مدة وأنـشطة    ، بغية حت  FCCC/SBSTA/2011/2ول للوثيقة   على حنو ما ورد يف املرفق األ      
إىل أن تقـدم إىل     واملنظمـات ذات الـصلة      األطراف  اهليئة الفرعية    ودعت   .املرحلة القادمة 

األنشطة القادمة يف إطار برنامج      بشأن   مقترحاهتا،  ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول ١٩حبلول   األمانة،
لومـات الـواردة يف املرفـق األول للوثيقـة          عمل نريويب، على أن تضع يف اعتبارهـا املع        

FCCC/SBSTA/2011/2
  .FCCC/SBSTA/2011/MISC.6 يف الوثيقةوترد هذه املقترحات . )٦(

اتفقت اهليئة الفرعية على مناقشة تأثريات تغري املناخ على املوارد املائيـة واإلدارة             و  -١٦
 .)٧(لق بربنامج عمل نريويباملتكاملة للموارد املائية يف إطار بند جدول األعمال املتع

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعـّدت             : اإلجراء  -١٧
 . واألنشطة اليت سُتنفذ خالهلاملرحلة املقبلة من برنامج عمل نريويباللدورة، هبدف حتديد مدة 

FCCC/SBSTA/2011/INF.8  Ecosystem-based approaches to adaptation: 
compilation of information. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.9 Progress made in implementing activities under the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Note by the 
secretariat 

FCCC/TP/2011/5 Water and climate change impacts and adaptation 
strategies. Technical paper 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.6 Proposals for upcoming activities under the Nairobi 
work programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة              -٤  
الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة          

  وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

يف دورهتـا الرابعـة والـثالثني، يف اآلراء املتعلقـة           ،  اهليئة الفرعية نظرت  : اخللفية  -١٨
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور            ب

الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونـات كربـون             

__________ 

)٦( FCCC/SBSTA/2011/2، ٢٥ و٢٤ الفقرتان. 
)٧( FCCC/SBSTA/2011/2 ٦، الفقرة. 
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 ١٦-م أ /١احملددة يف التذييل الثاين من املقـرر         املسائل   الغابات يف البلدان النامية، مع مراعاة     
  .)٨(واملسائل ذات الصلة

أعاله، حددت األطراف    ١٨هجية املشار إليها يف الفقرة      وعند النظر يف القضايا املن      -١٩
جمموعة من القضايا، مبا فيها إرشادات بشأن نظم إتاحة معلومـات عـن كيفيـة معاجلـة       

وطرائـق حتديـد     واحترامها،   ١٦-م أ /١ األول من املقرر     الضمانات املشار إليها يف التذييل    
مستويات مرجعية لالنبعاثات من الغابات ومستويات مرجعية للغابات، وطرائـق القيـاس            

  .)٩(١٦-م أ/١ املشار إليها يف التذييل الثاين من املقرر والتحققواإلبالغ 
 ١٩افاة األمانـة، حبلـول   األطراف واملراقبني املعتمدين إىل مو  اهليئة الفرعية   ودعت    -٢٠
. )١٠( أعـاله  ١٩ و ١٨، بآرائهم بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرتني         ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

  .FCCC/SBSTA/2011/MISC.7 وترد الورقات املقدمة من األطراف يف الوثيقة
ت ، رهناً بتوفر متويل تكميلي، عقد اجتماعـا       تتوىلوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن         -٢١

ُيعقد  أعاله، مبا يف ذلك اجتماع       ١٩ و ١٨للخرباء التقنيني تتناول املسائل املشار إليها يف الفقرتني         
    بنمـا،  يف  عقد االجتماع األول للخرباء يف مدينة بنمـا،          وسيُ .)١١(قبل دورهتا اخلامسة والثالثني   

    الثـاين للخـرباء     عقد االجتمـاع     ومن املقرر مبدئياً  . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٩و ٨ يومي
 التقنـيني يف    لخـرباء لترد تقارير هذين االجتماعني     و. ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ و ٣يومي  
  .، على التوايلFCCC/SBSTA/2011/INF.18و FCCC/SBSTA/2011/INF.17 تنيقيالوث
وطلبت اهليئة الفرعية إىل رئيسها مواصلة استكشاف سبل تيسري تنسيق األنـشطة              -٢٢
، وتقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعيـة يف  ١٦-م أ/١ و١٥-م أ /٤ و ١٣-م أ /٢ة باملقررات   املتعلق

  .)١٢(الدورات املقبلة
املشار اإلرشادات املنهجية إىل مواصلة نظرها يف   دعى اهليئة الفرعية    ُتسوف  : اإلجراء  -٢٣

ه الدورة، هبدف    أعاله، مع مراعاة املعلومات الواردة يف الوثائق املعدة هلذ         ١٨إليها يف الفقرة    
استكمال عملها بشأن هذه املسائل يف دورهتا اخلامسة والثالثني وإبالغ مؤمتر األطـراف يف              

 .أي توصيات مبشاريع مقرراتدورته السابعة عشرة بالتقدم احملرز، مبا يف ذلك 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.7 Views on methodological guidance for activities 
relating to reducing emissions from deforestation 
and forest degradation and the role of conservation, 
sustainable management of forests and enhancement 
of forest carbon stocks in developing countries. 
Submissions from Parties 

__________ 

)٨( FCCC/SBSTA/2011/2 ٢٨، الفقرة. 
)٩( FCCC/SBSTA/2011/2 ٢٩، الفقرة. 
)١٠( FCCC/SBSTA/2011/2 ٣١، الفقرة. 
)١١( FCCC/SBSTA/2011/2 ٣١، الفقرة. 
)١٢( FCCC/SBSTA/2011/2 ٣٢، الفقرة. 
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FCCC/SBSTA/2011/INF.17 Report on the expert meeting on guidance on 
systems for providing information on how 
safeguards for REDD-plus activities are addressed 
and respected. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.18 Report on the expert meeting on forest reference 
emission levels and forest reference levels for 
implementation of REDD-plus activities. Note by the 
secretariat 

  ونقلهاتطوير التكنولوجيات  -٥  

معنيـة  ، إنـشاء آليـة      ١٦-م أ /١ مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره    قرر  : اخللفية  -٢٤
، )١٣( املناخ تنولوجياتكوشبكة ل  اًلتكنولوجيا، ومركز معنية با  تنفيذية    جلنةً ّمُضالتكنولوجيا تَ ب

ا ومركز وشبكة تكنولوجيات املناخ، علـى       اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجي   أن تعد    وقرر
عن األنشطة واملهام احملددة لكل منهما وتقدميه إىل مؤمتر األطراف عن           أساس مؤقت، تقريراً    
  .)١٤(طريق اهليئتني الفرعيتني

أن تعقـد اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة         طراف   قرر مؤمتر األ   ،املقرر نفسه سياق  ويف    -٢٥
قـد  وقد عُ . )١٥(بالتكنولوجيا اجتماعها األول يف أقرب وقت ممكن عقب انتخاب أعضائها         

يـرد  و. ٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٣ إىل   ١يف بون بأملانيا يف الفترة من       للجنة  االجتماع األول   
  .FCCC/SB/2011/2  يف الوثيقة٢٠١١ لعام ةالتنفيذياللجنة تقرير عن أنشطة وأداء 

، يف دورهتا الرابعة والثالثني، علماً حبلقة عمل تتعلق بعمليات          أحاطت اهليئة الفرعية  و  -٢٦
تقييم االحتياجات التكنولوجية، نظمتها األمانة بالتعاون مع مرفق البيئة العامليـة، وبرنـامج             

 ٢ و ١وجيا املناخ، يومي    لاألمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومبادرة تكنو        
بشأن نتائج حلقة العمل    اخلطي  والحظت أيضاً أن التقرير      .)١٦( يف بون  ٢٠١١يونيه  /حزيران

 حلقـة ويرد التقرير عـن      .هذه سيتاح للهيئة الفرعية لتنظر فيه يف دورهتا اخلامسة والثالثني         
 .FCCC/SBSTA/2011/INF.10 العمل هذه يف الوثيقة

للنظر يف الوثائق اليت أعدت للدورة هبدف حتديد أي         يئة الفرعية   اهل ستدعى   :اإلجراء  -٢٧
مؤمتر كي يعتمدها   إجراءات أخرى تنشأ عنها أو التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسائل            

 .على النحو املناسباألطراف يف دورته السابعة عشرة، 

FCCC/SB/2011/2 Report on activities and performance of the 
Technology Executive Committee for 2011 

FCCC/SBSTA/2011/INF.10 Report on the workshop on technology needs 
assessments. Note by the secretariat 

__________ 

 .١١٧ الفقرة ،١٦-م أ/١املقرر  )١٣(
 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٤(
 .١٢٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٥(
)١٦( FCCC/SBSTA/2011/2 ٣٧، الفقرة. 
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 البحوث واملراقبة املنهجية    

 ، يف دورهتا الرابعة والثالثني، إىل األمانة أن تواصل، رهنـاً          طلبت اهليئة الفرعية  : لفيةاخل  -٢٨
أنشطة بشأن مستجدات   ،  ١-م أ /٩، يف سياق املقرر     بتوافر املوارد، دعم احلوار الذي جتريه اهليئة      

      ،")احلوار املتعلـق بـالبحوث    "املشار إليه فيما يلي باسم      (البحوث املتعلقة باحتياجات االتفاقية     
عيـة، وجعـل    حسب االقتضاء، ومبوافقة اهليئـة الفر     يشمل تنظيم مزيد من حلقات العمل،       مبا  

ودعـت  . )١٧(املعلومات العلمية ذات الصلة باالتفاقية أكثر بروزاً يف موقعها على شبكة اإلنترنت           
األنشطة اجلاريـة  يشمل اهليئة الفرعية األطراف إىل طرح آرائها بشأن احلوار املتعلق بالبحوث، مبا     

وطلبـت اهليئـة    . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩، وذلك حبلول تاريخ     هوسبل تعزيز وطرائق احلوار   
الفرعية إىل األمانة أن جتّمع تلك اآلراء يف وثيقة متفرِّقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتـا                  

  .FCCC/SBSTA/2011/MISC.8 يف الوثيقةاآلراء  وترد هذه .)١٨(اخلامسة والثالثني
إىل أن يعـد    ة األرض   لنظام العاملي ملراقب  ايف دورهتا الثالثة والثالثني     ودعت اهليئة الفرعية      -٢٩
املـسائل ذات  مجلة مـن  ، عن التقدم احملرز بشأن هتا اخلامسة والثالثنيدور يقدمه إليها يف    اً،تقرير
تنفيذ خطة العمل،    املتصلة باملناخ، و   يةراقبة األرض املوضع منهجيات لعمليات    ، منها مسألة    الصلة

. )١٩(رية ذات الصلة هبـذا املوضـوع      ، والتآزر فيما بني املبادرات اجلا     وحتسني الشبكات األرضية  
سـتدرج يف   هذه املسائل   حول   معلومات   العاملي ملراقبة األرض  أمانة النظام   توفر  ومن املتوقع أن    

، )٢٠(ووافقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والـثالثني       . FCCC/SBSTA/2011/MISC.14الوثيقة  
نهجية، مبا يف ذلـك املـسائل املتعلقـة بتوقيـت           على تأجيل النظر يف املسائل املتعلقة باملراقبة امل       

  .)٢١(دورهتا السادسة والثالثنيإىل مسامهات النظام العاملي لرصد املناخ يف أعمال اهليئة الفرعية، 
إىل النظر يف الوثائق اليت أُعدت للدورة وحتديد أيـة          ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٣٠

  .إجراءات مقبلة
FCCC/SBSTA/2011/MISC.8 

 

Views on the research dialogue, including ongoing 
activities, associated modalities and ways to 
enhance it. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.14 

 

Summary on progress in the development of 
methodologies, standards and protocols for 
climate-related terrestrial observations and related 
matters. Submission from the secretariat of the 
Global Terrestrial Observing System  

__________ 

)١٧( FCCC/SBSTA/2011/2، ٥٥ الفقرة)ب(و) أ(. 
)١٨( FCCC/SBSTA/2011/2 ٥٦، الفقرة. 
)١٩( FCCC/SBSTA/2010/13 ٥٠-٤٧، الفقرات. 
)٢٠( FCCC/SBSTA/2011/2 ٥٦، الفقرة. 
تتناول يف دورهتـا     الثالثة والثالثني، على أن      هتايف دور اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،        )٢١(

 اهليئـة الفرعيـة   يف أعمـال    النظام العاملي ملراقبة املناخ      مسامهة   توقيتبالقضايا املتصلة   اخلامسة والثالثني   
 .)٤٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13(للمشورة العلمية والتكنولوجية 
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تنظيمه خالل الدورتني الرابعـة     املقرر  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي         -٧  
والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف إطار           
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمـي إىل           

، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتمـاد         معاجلة هذا التأثري، ليتسىن   
  )٢٢(ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري التصدياملذكور عمل الطرائق لتفعيل برنامج 

ُيعىن بتـأثري   إنشاء منتدى    ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :اخللفية  -٣١
فرعيـة للمـشورة العلميـة      اهليئة ال تنفيذ تدابري التصدي، وطلب يف سبيل ذلك إىل رئيس          

خالل الدورتني الرابعة والثالثني    عقد هذا املنتدى     ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ      والتكنولوجية
املذكور تأثري  ال ملعاجلة   امهواخلامسة والثالثني هلاتني اهليئتني هبدف وضع برنامج عمل يف إطار         

ومنتدى طرائق تفعيل برنامج العمل     يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد         ،ليتسىن
  .)٢٣(التصديميكن أن ُيعىن بتدابري 

وخالل الدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   -٣٢
الفرعيتـان علـى أن     واتفقت اهليئتـان    . الرئيسان ذلك املنتدى  عقد  واهليئة الفرعية للتنفيذ،    

على حنو ما اُتفق    أعماله  لدورة اخلامسة والثالثني لكل منهما، لتنفيذ        خالل ا  يتواصل املنتدى 
  .)٢٤(١٦-م أ/١ من املقرر ٩٣عليه يف الفقرة 

والثالثني لكل منهما األطراف واملنظمـات     الرابعة  ودعت اهليئتان الفرعيتان يف الدورة        -٣٣
    / أيلـول  ١٩لـول   احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة إىل أن تقـدم، حب           

. حول إجراءات التصدي  وعقد منتدى   ، املزيد من اآلراء بشأن وضع برنامج عمل         ٢٠١١سبتمرب  
وطلبتا إىل األمانة أن جتّمع تلك اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئتان الفرعيتان يف الـدورة                 

  .FCCC/SB/2011/MISC.4 يف الوثيقةهذه اآلراء وترد . )٢٥(اخلامسة والثالثني لكل منهما
وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل األمانة أن ُتعد، بتوجيه من رئيسيهما، تقريـراً عـن                -٣٤

تتيحـه  أن   و ،يف سياق املنتدى يف الدورة الرابعة والثالثني لكل منهما        النشاط اخلاص املنظم    
  .FCCC/SB/2011/INF.5 ويرد التقرير يف الوثيقة. )٢٦(للهيئتنيخالل الدورة اخلامسة والثالثني 

واهليئة الفرعية للتنفيذ   للمشورة العلمية والتكنولوجية    ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٣٥
للمنتدى املعين بتأثري تنفيذ تـدابري التـصدي        يف الوثيقة اخلتامية    إىل النظر يف الوثائق أدناه، و     

للهيئتني الفـرعيتني هبـدف     تنظيمه يف الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني        املقرر  
__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٢(
 .٩٣ الفقرة ،١٦-م أ/١ املقرر )٢٣(
)٢٤( FCCC/SBSTA/2011/2 ٦٢، الفقرة. 
)٢٥( FCCC/SBSTA/2011/2 ٦٠، الفقرة. 
)٢٦( FCCC/SBSTA/2011/2 ٦١، الفقرة. 



FCCC/SBSTA/2011/3 

11 GE.11-63584 

ومنتدى ميكـن أن ُيعـىن بتـدابري        مبشروع مقرر بشأن طرائق تفعيل برنامج العمل        التوصية  
  .يف دورته السابعة عشرةويعتمده مؤمتر األطراف فيه كي ينظر ، التصدي

FCCC/SB/2011/MISC.4 Further views on the elements for the development of a 
work programme and a possible forum on response 
measures. Submissions from Parties and relevant 
organizations  

FCCC/SB/2011/INF.5 Report on the special event held in the context of the 
forum on the impact of the implementation of response 
measures at the thirty-fourth sessions of the subsidiary 
bodies. Note by the secretariat 

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨  

نظرت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والثالثني، يف هذا البنـد مـن جـدول               : اخللفية  -٣٦
 مـن   ٣املسائل املتعلقة بـالفقرة     "املعنون  للتنفيذ  األعمال مقترناً ببند جدول أعمال اهليئة الفرعية        

وطلبت اهليئتان الفرعيتان يف تلك     . ، يف إطار فريق اتصال مشترك     " كيوتو  من بروتوكول  ١٤ املادة
الدورة إىل األمانة أن تنظم، قبل الدورة اخلامسة والثالثني لكل منهما، حلقة عمل مشتركة لتناول               

. )٢٧( من بروتوكـول كيوتـو  ٣ من املادة ١٤ والفقرة ٢ من املادة ٣املسائل ذات الصلة بالفقرة     
      ، يف أعقـاب    ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠ و ١٩لعمل املذكورة يف بون يومي      وستعقد حلقة ا  

الناميـة األطـراف     إزاء احتياجات البلـدان   املتبعة  حلقة العمل املعنية بتعزيز هنج إدارة املخاطر        
 ويـرد التقريـر     .)٢٨()١٠-م أ /١املقرر  (تنفيذ تدابري التصدي    تأثري  وشواغلها احملددة الناشئة عن     

 .FCCC/SB/2011/INF.6لقة العمل يف الوثيقة املتعلق حب

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة علـى              -٣٧
 من بروتوكول ٣ من املادة ١٤ والفقرة ٢من املادة    ٣مواصلة مناقشة املسائل املتعلقة بالفقرة      

 إطار فريق اتصال مشترك تنشئه اهليئتان يف         يف ،كيوتو، مبا يشمل النظر يف تقرير حلقة العمل       
 .)٢٩(الدورة اخلامسة والثالثني لكل منهما

للتنفيذ اهليئة الفرعية   و اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    ستدعى  : اإلجراء  -٣٨
 .هبدف االتفاق على مزيد من اإلجراءات، حسب االقتضاء أدناهاملبينة إىل النظر يف الوثيقة 

FCCC/SB/2011/INF.6 Report on the joint workshop on matters relating to 
Article 2, paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of 
the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

__________ 

)٢٧( FCCC/SBSTA/2010/13 ١٠٥، الفقرة. 
)٢٨( FCCC/SBI/2010/27 ٩٠، الفقرة. 
)٢٩( FCCC/SBSTA/2011/2 ٦٨، الفقرة. 
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 االتفاقيةمبوجب القضايا املنهجية   -٩ 

  الدولينيان والنقل البحرياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطري  )أ(  

 دعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمـة البحريـة             :اخللفية  -٣٩
الدولية إىل مواصلة تقدمي تقارير، يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية، عـن اإلجـراءات ذات               

. )٣٠( الدوليني ان والنقل البحري  الطري الوقود املستخدم يف  النامجة عن   نبعاثات  االعاجلة  مب الصلة
  .FCCC/SBSTA/2011/MISC.9ثيقة وترد هذه التقارير يف الو

 باملعلومات الـواردة يف التقـارير       أن حتيط علماً  اهليئة الفرعية إىل    ستدعى  : اإلجراء  -٤٠
 . منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدوليةاملقدمة من أمانيت

FCCC/SBSTA/2011/MISC.9 

 

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

إلبالغ عن قـوائم اجلـرد الـسنوية        لالتفاقية اإلطارية بشأن ا   تنقيح املبادئ التوجيهية      )ب(  
 ملرفق األول لالتفاقيةلألطراف املدرجة يف ا

على أن عملية استخدام     )٣١(اتفقت يف دورهتا الثالثني   كانت اهليئة الفرعية قد     : اخللفية  -٤١
املعنيـة   املبادَئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدوليـة     ‘األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

     فيما يلـي    املشار إليها  (‘٢٠٠٦ يئة لعام  بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدف     املتعلقة ،بتغري املناخ 
، ينبغـي أن    ٢٠١٥ من عام    اعتباراً) ‘٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام       ب ‘

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة مـن األطـراف           ‘يكون من خالل تنقيح     
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية      :ولاملدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األ      

املبـادئ التوجيهيـة    ب ‘املشار إليها فيما يلي      (‘بقوائم اجلرد السنوية  ، املتعلقة   بشأن تغري املناخ  
  ).‘ األطراف املدرجة يف املرفق األولجانبلإلبالغ من 

 ٢٠١٠برنامج عمل يف عام     إطالق  ، يف الدورة نفسها، على      اهليئة الفرعية واتفقت    -٤٢
 بغيـة   ،)٣٢( األطراف املُدرجة يف املرفـق األول      جانبلتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من      

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

  .)٣٣(هذا ربنامج العملب اإلجراءات واإلطار الزمين املتعلقنيوالثالثني على 
__________ 

)٣٠( FCCC/SBSTA/2011/2 ٧٣، الفقرة. 
)٣١( FCCC/SBSTA/2009/3 ٩٩، الفقرة. 
)٣٢( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٠١، الفقرة. 
)٣٣( FCCC/SBSTA/2010/6 واملرفق الثاين٦٦، الفقرة . 
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ها املوجه إىل األمانة الـذي      طلب ، يف دورهتا الرابعة والثالثني،    اهليئة الفرعية وكررت    -٤٣
ر برنامج العمـل تتنـاول     بتوافر املوارد، حلقة عمل رابعة يف إطا       رهناًيدعوها إىل أن تنظم،     

املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف املرفق            
 تشرين  ١٠ إىل   ٨بون يف الفترة من     يف  حلقة العمل   ُتعقد  ومن املقرر أن    . )٣٤(األول لالتفاقية 

  .FCCC/SBSTA/2011/INF.12 ، ويرد التقرير يف الوثيقة٢٠١١نوفمرب /الثاين
طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتعّد صيغة جديدة للمـشروع           يف الدورة نفسها،    و  -٤٤

املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجـة يف املرفـق األول              
لقـة  تتيحها يف الوقت املناسب حل    أن  ، استناداً إىل نتائج دورهتا الرابعة والثالثني، و       )٣٥(لالتفاقية

وطلبت كذلك إىل األمانة أن ُتعّد، بعد حلقة العمل الرابعة واستناداً إىل نتائجها،             . العمل الرابعة 
. )٣٦(الصيغة اجلديدة هلذه املبادئ التوجيهية كي تتاح للهيئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني            

 .FCCC/SBSTA/2011/INF.11  املبادئ التوجيهية يف الوثيقةه الصيغة منرد هذتو

 إعـداد   بغيةلنظر يف الوثائق اليت أعدت للدورة،       إىل ا ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٤٥
وفـق  مشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة،              

  .ا الثانية والثالثنييف دورهتالفرعية اهليئة الذي اتفقت عليه برنامج العمل 
FCCC/SBSTA/2011/INF.11 Draft UNFCCC Annex I reporting guidelines. Note 

by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.12 Report on the workshop on issues relating to the 
revision of the UNFCCC Annex I reporting 
guidelines. Note by the secretariat 

تعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف         التقرير السنوي عن االس     )ج(  
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

األمانة إعداد تقرير   إىل  ،  ٩-م أ /١٢ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   طلب  : اخللفية  -٤٦
خـرباء  عن اجتماعات    منبثقة   اتسنوي عن أنشطة استعراض قوائم اجلرد، يتضمن أية توصي        

، يف   قـد طلبـت    اهليئة الفرعية وكانت  . الرئيسيني لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية     االستعراض  
 من األمانة أن تواصل إعداد تقارير سنوية عن أنشطة استعراض           ،)٣٧(دورهتا الرابعة والعشرين  

قوائم اجلرد، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية، وأن ُتَضمِّن تقاريَرها هذه معلومات عـن التقـدم    

__________ 

)٣٤( FCCC/SBSTA/2011/2 ٧٨، الفقرة. 
املرفـق  يهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف         للمبادئ التوج شروع املشروح   االطالع على امل  ميكن   ) ٣٥(

 :االتفاقية الشبكي علـى العنـوان التـايل        على موقع    ،للهيئة الفرعية الرابعة والثالثني   عد للدورة   ي أُ ذ ال ،لالتفاقية
<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/items/5333.php>. 

)٣٦( FCCC/SBSTA/2011/2 ٧٩، الفقرة. 
)٣٧( FCCC/SBSTA/2006/5 ٩٥، الفقرة. 
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 ،FCCC/SBSTA/2011/INF.13  ويرد التقرير األخري يف الوثيقة     .ديث قائمة اخلرباء  احملرز يف حت  
خـرباء  ، وتوصيات من اجتماع     ٢٠١١معلومات عن أنشطة االستعراض يف عام       ويتضمن  

تفاصيل عن أنشطة تدريب خرباء استعراض قوائم اجلـرد مبوجـب      والرئيسيني،  االستعراض  
 .قائمة اخلرباءا، ومعلومات حمدَّثة عن امللحق هباالتفاقية وبروتوكول كيوتو 

 الوثيقـة  الـواردة يف  بالوثـائق    أن حتيط علماً  ستدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -٤٧
FCCC/SBSTA/2011/INF.13.  

FCCC/SBSTA/2011/INF.13 Annual report on the technical review of 
greenhouse gas inventories from Parties included 
in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 

 القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -١٠  

من أنشطة  باعتباره نشاطاً   احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية           )أ(  
  مشاريع آلية التنمية النظيفة

أن ،  ٦-م أإ /٧طراف، مبوجـب مقـرره      اجتماع األ /مؤمتر األطراف قرر  : اخللفية  -٤٨
من أنـشطة   باعتباره  مؤهل   احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية       

      مـن   ٢٩يف الفقـرة     مشاريع آلية التنمية النظيفة، شريطة معاجلة وتسوية املسائل احملـددة         
  .رضية بطريقة ُم٥ -م أإ/٢املقرر 
 اتهإىل اهليئة الفرعيـة أن تـضع، يف دور        تماع األطراف   اج/مؤمتر األطراف طلب  و  -٤٩

  والثالثني، طرائق وإجراءات إلدراج احتجاز ثاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف             اخلامسة
  اجليولوجية ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، بغية التوصية مبقرر يعتمـده            التكوينات

الطرائـق  هـذه    أن تعاجل    ، وقرر ته السابعة  يف دور  اجتماع األطراف / األطراف العامل  مؤمتر
  .٦-م أإ/٧ من املقرر ٣ املشار إليها يف الفقرة واإلجراءات املسائل

بصفة مراقب  واملنظمات املعتمدة    األطراَفاجتماع األطراف   / األطرافِ ودعا مؤمترُ   -٥٠
يفيـة  ، ما لديها من آراء بـشأن ك       ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١حبلول   إىل أن تقدم إىل األمانة،    

يف إطار الطرائق واإلجـراءات،      ٦-م أإ /٧من املقرر    ٣الفقرة   املسائل املشار إليها يف   تناول  
يف آراء األطراف هذه األمانة إعداد تقرير توليفي استناًدا إىل اآلراء املقدمة؛ وترد  وطلب إىل

آلراء ااملنظمات ذات الصلة اليت قدمت      برد قائمة   وت،  FCCC/SBSTA/2011/MISC.10 الوثيقة
اآلراء  إىل   ي اسـتناداً  تـوليف التقرير ال يرد  ، كما   FCCC/SBSTA/2011/MISC.11 يف الوثيقة 

 .SBSTA/2011/INF.7يف الوثيقة املقدمة 

إىل األمانة تنظيم حلقة عمل تقنية يشارك       اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف وطلب    -٥١
ني وقبل الدورة اخلامسة والـثالثني      وقانونيون، بعد الدورة الرابعة والثالث     فيها خرباء تقنيون  

للهيئة الفرعية، بغية النظر يف اآلراء املقدمة والتقرير التوليفي، ومناقشة كيفية معاجلة املـسائل     
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حلقـة  قدت   وعُ .الطرائق واإلجراءات   يف إطار  ٦-م أإ /٧من املقرر    ٣املشار إليها يف الفقرة     
اإلمارات العربية املتحدة، ويرد تقرير     أبو ظيب،   يف   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٨و ٧يومي  العمل  

  .FCCC/SBSTA/2011/INF.14 العمل هذه يف الوثيقةحلقة عن 
إىل األمانة إعداد مـشروع طرائـق       أيضاً   اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف طلب  و  -٥٢

 اخلامسةدورهتا  اهليئة الفرعية يف     وحلقة العمل التقنية، لتنظر فيه     وإجراءات استناًدا إىل اآلراء   
  .FCCC/SBSTA/2011/4 طرائق يف الوثيقةمشاريع الوترد . والثالثني

كي تـضع   لنظر يف الوثائق اليت أعدت للدورة       إىل ا ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٥٣
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينـات اجليولوجيـة   إلدراج طرائق وإجراءات   

اجتماع /فة، بغية التوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف      ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظي     
 . يف دورته السابعةاألطراف

FCCC/SBSTA/2011/4 Draft modalities and procedures for carbon 
dioxide capture and storage in geological 
formations as clean development mechanism 
project activities. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.10 

 

Views on carbon dioxide capture and storage in 
geological formations as clean development 
mechanism project activities. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.11  

 

Views on carbon dioxide capture and storage in 
geological formations as clean development 
mechanism project activities. Submissions from 
admitted observer organizations 

FCCC/SBSTA/2011/INF.7  

 

Synthesis of views on modalities and procedures 
for carbon dioxide capture and storage in 
geological formations as clean development 
mechanism project activities. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.14 

 

Report on the workshop on modalities and 
procedures for carbon dioxide capture and 
storage in geological formations as clean 
development mechanism project activities. Note 
by the secretariat 

 ٢٢ -اهليـدروكلوروفلوروكربون   ملُركّبـات   اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديـدة          )ب(  
)HCFC-22 ( سعياً إىل احلصول على وحدات خفض انبعاثات معَتمٍد مقابل تدمري مركّبات

  )HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

 علماً بالورقة التقنية اليت     ، يف دورهتا الرابعة والثالثني،    الفرعيةأحاطت اهليئة   : اخللفية  -٥٤
وباستنتاجاهتا السابقة يف إطار هذا البند الفرعي مـن جـدول األعمـال        ،  )٣٨(أعدهتا األمانة 

__________ 

)٣٨( FCCC/TP/2011/2. 
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واتفقت على أن تواصل النظـر يف       ،  وباآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل هذه الدورة       
  .)٣٩(والثالثنيهذه املسألة يف دورهتا اخلامسة 

مواصلة النظر يف هذه املسألة، هبدف حتديـد أي         إىل  ستدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٥٥
 .، حسب االقتضاءا بشأهنآخرإجراء 

اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيها غابات آيلـة لالسـتنفاد      )ج(  
  ال التحريج وإعادة التحريج أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمضمن 
إىل ،  ٥-م أإ /٢ مبوجب مقـرره     اجتماع األطراف، /مؤمتر األطراف طلب  : اخللفية  -٥٦

انعكاسات التوصية املتعلقة بالغابات اآليلة لالستنفاد، كما ترد يف املرفق  تقّيم اهليئة الفرعية أن 
  .)٤٠( آللية التنمية النظيفةالسنوي للمجلس التنفيذي األول للتقرير

بصفة املعتمدة  األطراف واملنظمات   اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والثالثني،       ودعت    -٥٧
على ، بآرائها بشأن اآلثار املترتبة      ٢٠١١مارس  / آذار ٢٨مراقب إىل أن توايف األمانة، حبلول       

ية أنشطة مشاريع آل  ضمن   غابات آيلة لالستنفاد     توجد فيها إدراج إعادة حتريج األراضي اليت      
  وتـرد هـذه اآلراء يف الوثيقـة        .)٤١(التنمية النظيفة يف جمال التحريج وإعـادة التحـريج        

FCCC/SBSTA/2011/MISC.12.  
 إىل اآلراء املقدمـة مـن األطـراف         وطلبت إىل األمانة إعداد تقرير توليفي استناداً        -٥٨

  .FCCC/SBSTA/2011/INF.15  يف الوثيقة والواردةبصفة مراقباملعتمدة واملنظمات 
اختـاذ  إىل  ويف الوثائق اليت أعدت للدورة،      إىل النظر    ستدعى اهليئة الفرعية     :اإلجراء  -٥٩

  .أي إجراء آخر، حسب االقتضاء
FCCC/SBSTA/2011/MISC.12 

 

Views on the implications of the inclusion of 
reforestation of lands with forest in exhaustion as 
afforestation and reforestation clean development 
mechanism project activities. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2011/INF.15 Synthesis of views on the implications of the 
inclusion of reforestation of lands with forest in 
exhaustion as afforestation and reforestation 
clean development mechanism project activities. 
Note by the secretariat 

__________ 

)٣٩( FCCC/SBSTA/2011/2٨٩ و٨٨ تان، الفقر. 
)٤٠( FCCC/KP/CMP/2009/16. 
)٤١( FCCC/SBSTA/2010/13 ٩٣، الفقرة. 
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  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة  )د(  

إىل ،  ٦-م أإ /٣، مبوجب مقـرره     اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف طلب  : اخللفية  -٦٠
مسألة األمهية النسبية بغية التوصية مبشروع مقرر عن هذه املـسألة            اهليئة الفرعية أن تنظر يف    

  . يف دورته السابعةاجتماع األطراف/لكي يعتمده مؤمتر األطراف
 هذه املسألةمواصلة النظر يف ، يف دورهتا الرابعة والثالثني، على       اهليئة الفرعية اتفقت  و  -٦١

  الوارد يف املرفق الثالـث للوثيقـة       يف دورهتا اخلامسة والثالثني، على أساس مشروع النص       
FCCC/SBSTA/2011/2.  

 اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املعتمـدة    )٤٢(ودعت  -٦٢
، ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩نة إىل موافاة األمانة، حبلول   بصفة مراقب والكيانات التشغيلية املعيّ    

  :بآرائها يف املسائل التالية
 تطبيق مفهوم األمهية النسبية يف سياق آلية التنمية النظيفة؛كانية إم  )أ(  

 :حسب االنطباق  )ب(  

 كيف ينبغي تعريف األمهية النسبية يف سياق آلية التنمية النظيفة؛ '١'

 ذات أمهية   ديد شروط اعتبار املعلومة معلومةً    العتبات املناسبة املستخدمة لتح    '٢'
 ؛نسبية

 مفهوم األمهية النسبية؛اجملاالت اليت ينبغي فيها تطبيق  '٣'

  .العالقة، وكذلك الفوارق، بني عدم التيقن واألمهية النسبية  )ج(  
أعاله ضمن   ٦٢وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع اآلراء املشار إليها يف الفقرة              -٦٣

ء يف  هذه اآلرا ترد  و. وثيقة متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني          
  .FCCC/SBSTA/2011/MISC.13 الوثيقة
هذه املـسألة، باالسـتناد إىل      مواصلة النظر يف    إىل  ستدعى اهليئة الفرعية    : إلجراءا  -٦٤

، وإىل اآلراء املـشار     FCCC/SBSTA/2011/2لوثيقة  لمشروع النص الوارد يف املرفق الثالث       
بغية التوصية بعناصر ُتـدمج  ثني، يف دورهتا اخلامسة والثال   أعاله،   ٦٣ و ٦٢إليها يف الفقرتني    

يف مشروع مقرر بشأن التوجيهات اإلضافية املتعلقة بآلية التنمية النظيفة، كي ينظر فيه مؤمتر              
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته السابعة/األطراف

FCCC/SBSTA/2011/MISC.13 Views on the materiality standard under the 
clean development mechanism. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

__________ 

)٤٢( FCCC/SBSTA/2011/2 ٩٤، الفقرة. 
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لتقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة وغريها من املعلومات            ا  )ه(  
املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول 

  من بروتوكول كيوتو٧ املادة  من١كيوتو، مبوجب الفقرة 

اهليئـة  إىل  يقـدم   األمانة إعداد تقرير سنوي     تتوىل   ،١-م أإ /٢٢للمقرر   وفقاً: لفيةاخل  -٦٥
وخرباء االستعراض انتقاء خرباء   يشمل مسألة   مبا  خرباء االستعراض،   أفرقة  تشكيل  الفرعية بشأن   

تقرير سنوي   على إعداد    اعياًن مج وخرباء االستعراض الرئيسي  ويعمل  . )٤٣(االستعراض الرئيسيني 
ويـضطلعون  ،   حتسني عملية االستعراض   عن طريقة اقتراحات   ب مشفوعاًإىل اهليئة الفرعية    ُيقدَّم  

، وهي مقارنة جتريها األمانـة  اجلردقوائم لبيانات وحدة قارنة املاملعمليات  بشأن املشورةبتقدمي  
غ اإللكتروين املوحد املقرر اسـتخدامه يف       الواردة عن طريق منوذج اإلبال    املعلومات   إىل   استناداً

 معلومات  FCCC/SBSTA/2011/INF.16ويتيح التقرير الوارد يف الوثيقة      . )٤٤(عملية االستعراض 
 مبوجب بروتوكول كيوتـو، مبـا فيهـا         ٢٠١٠عن أنشطة االستعراض اليت أجريت يف عام        

اء االسـتعراض الرئيـسيني     املعلومات املتعلقة باختيار خرباء أفرقة االستعراض، وتوصيات خرب       
  .سبل حتسني عملية االستعراضبشأن 
  .FCCC/SBSTA/2011/INF.16  ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علما بالوثيقة:إلجراءا  -٦٦

FCCC/SBSTA/2011/INF.16 Annual report on the technical review of 
greenhouse gas inventories and other information 
reported by Parties included in Annex I to the 
Convention that are also Parties to the Kyoto 
Protocol under Article 7, paragraph 1, of the Kyoto 
Protocol. Note by the secretariat 

 مسائل أخرى  -١١  

  .سُتتناول يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -٦٧

 تقرير الدورة  -١٢  

سُيَعّد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئة الفرعية للمشورة           : لفيةاخل  -٦٨
  .العلمية والتكنولوجية يف هناية الدورة

سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اعتماد مـشروع          : اإلجراء  -٦٩
  .الدورة حتت إشراف الرئيس ومبساعدة من األمانةالتقرير وختويل املقرر استكماله بعد 

__________ 

 .٣٥، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٢٢قرر امل )٤٣(
 .٤٠املرفق، الفقرة ، ١-م أإ/٢٢ملقرر ا )٤٤(
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Annex 

[English only] 

  Documents before the Subsidiary Body for Scientific and Technical 
Advice at its thirty-fifth session 

Documents prepared for the session 

FCCC/SBSTA/2011/3 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBSTA/2011/4 Draft modalities and procedures for carbon 
dioxide capture and storage in geological 
formations as clean development mechanism 
project activities. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.7  

 

Synthesis of views on modalities and procedures 
for carbon dioxide capture and storage in 
geological formations as clean development 
mechanism project activities. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.8 Ecosystem-based approaches to adaptation: 
compilation of information. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.9 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.10 Report on the workshop on technology needs 
assessments. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.11 

 

Draft UNFCCC Annex I reporting guidelines. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.12 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.13 

 

Annual report on the technical review of 
greenhouse gas inventories from Parties included 
in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.14 

 

Report on the workshop on modalities and 
procedures for carbon dioxide capture and 
storage in geological formations as clean 
development mechanism project activities. Note 
by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.15 Synthesis of views on the implications of the 
inclusion of reforestation of lands with forest in 
exhaustion as afforestation and reforestation 
clean development mechanism project activities. 
Note by the secretariat 
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FCCC/SBSTA/2011/INF.16 

 

Annual report on the technical review of 
greenhouse gas inventories and other information 
reported by Parties included in Annex I to the 
Convention that are also Parties to the Kyoto 
Protocol under Article 7, paragraph 1, of the 
Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.17 Report on the expert meeting on guidance on 
systems for providing information on how 
safeguards for REDD-plus activities are 
addressed and respected. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.18 Report on the expert meeting on forest reference 
emission levels and forest reference levels for 
implementation of REDD-plus activities. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.6 

 

Proposals for upcoming activities under the 
Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate change. 
Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.7 

 

Views on methodological guidance for activities 
relating to reducing emissions from deforestation 
and forest degradation and the role of 
conservation, sustainable management of forests 
and enhancement of forest carbon stocks in 
developing countries. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.8 

 

Views on the research dialogue, including 
ongoing activities, associated modalities and 
ways to enhance it. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.9 

 

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

FCCC/SBSTA/2011/MISC.10 

 

Views on carbon dioxide capture and storage in 
geological formations as clean development 
mechanism project activities. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.11  

 

Views on carbon dioxide capture and storage in 
geological formations as clean development 
mechanism project activities. Submissions from 
admitted observer organizations 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.12 

 

Views on the implications of the inclusion of 
reforestation of lands with forest in exhaustion as 
afforestation and reforestation clean development 
mechanism project activities. Submissions from 
Parties and relevant organizations 
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FCCC/SBSTA/2011/MISC.13 Views on the materiality standard under the clean 
development mechanism. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.14 

 

Summary on progress in the development of 
methodologies, standards and protocols for 
climate-related terrestrial observations and 
related matters. Submission from the secretariat 
of the Global Terrestrial Observing System  

FCCC/SB/2011/2 Report on activities and performance of the 
Technology Executive Committee for 2011 

FCCC/SB/2011/INF.5 Report on the special event held in the context of 
the forum on the impact of the implementation of 
response measures at the thirty-fourth sessions of 
the subsidiary bodies. Note by the secretariat 

FCCC/SB/2011/INF.6 Report on 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/SB/2011/MISC.4 

 

Further views on the elements for the development 
of a work programme and a possible forum on 
response measures. Submissions from Parties and 
relevant organizations  

FCCC/TP/2011/5 Water and climate change impacts and adaptation 
strategies. Technical paper 

Other documents before the session 

FCCC/SBSTA/2011/2 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-fourth 
session, held in Bonn from 6 to 16 June 2011 

FCCC/SBI/2011/7 and Add.1 Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-fourth session, held in Bonn from 6 to 
17 June 2011 

FCCC/CP/2010/7 and Add.1 
and 2 and Corr.1 

Report of the Conference of the Parties on its 
sixteenth session, held in Cancun from 29 
November to 10 December 2010 

FCCC/KP/CMP/2010/12 and 
Add.1 and 2 

Report of the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol on its sixth session, held in Cancun 
from 29 November to 10 December 2010 

FCCC/CP/1996/2 Organizational matters: Adoption of the rules of 
procedure. Note by the secretariat 

       


