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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦- ٦بون، 
  من جدول األعمال) ج(١٠البند 

  والقضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوت
  املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون

  قاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربونامل    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
نظرهـا يف   ) اهليئة الفرعيـة  (واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -١

املوحدة حلساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ     املقاييس  
، بعـد  )يشار إليها فيما يلي باملقاييس املوحدة  (من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع       

  .أن كانت قد بدأت النظر فيها أثناء دورهتا الثالثني
اهليئة (ئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ       وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للهي       -٢

لعقدها اجتماعاً للخرباء بشأن علم املقاييس البديلة، بعـد أن دعاهـا إىل             ) احلكومية الدولية 
ذلك الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول             

وُعقد اجتماع اخلرباء يف أوسلو بالنرويج يف       . )١(ةمبوجب بروتوكول كيوتو يف دورته السادس     
املتعلـق   )٢(ورحبت اهليئـة الفرعيـة بـالتقرير   . ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ إىل  ١٨الفترة من   

باالجتماع واستنتاجاته وتوصياته املتصلة باالتفاقية وباألوساط العلمية فيما خيص االحتياجات 
  .اخلامس للهيئة احلكومية الدوليةقرير التقييم البحثية ومرحلة متديد النطاق يف سياق إعداد ت

__________ 

 .٤٥، الفقرة FCCC/KP/AWG/2008/5الوثيقة  )١(
)٢( <http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/expert-meeting-metrics-oslo.pdf>. 
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  :وأقرت اهليئة الفرعية مبا يلي  -٣
م املقاييس املوحـدة البديلـة وأوجـه        قيِّما زالت اهليئة احلكومية الدولية تُ       )أ(  

     ك يف سياق عملـها املتعلـق بتقريـر         القصور يف استخدام مؤشرات االحترار العاملي، وذل      
   اخلامس؛التقييم

 يستند إىل التأثري  جيداً حتديداً حمدداًتشكل مؤشرات االحترار العاملي مقياساً   )ب(  
  غري أن تلك املؤشرات مل تصمم وفقاً       .متعلق بعدة غازات   يف هنج    اإلشعاعي، وال يزال مفيداً   

 هلدف بعينه من أهداف السياسة العامة، وقد يكون من األفضل اعتماد مقاييس بديلة بنـاءً              
  يف إطار السياسة العامة؛ حمددة على أهداف

       إىل أفـق    توجد قيود على استخدام مؤشرات االحترار العـاملي اسـتناداً           )ج(  
  . عام يف تقييم مدى إسهام انبعاثات غازات الدفيئة القصرية العمر يف تغري املناخ١٠٠ميتد 
 حلقة عمـل بـشأن      بتوافر املوارد،  وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم، رهناً         -٤

، وتركز على حاالت عدم اليقني،      ٢٠١٢املقاييس املوحدة، ُتعقد يف النصف األول من عام         
وعلى اجملاالت أو املقاييس اجلديدة واملنقحة، وأهداف السياسة العامة، والعالقة بـني أطـر              

  .السياسات واملقاييس
والـثالثني، النظـر يف   واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا الـسادسة     -٥

املقاييس املوحدة ضمن بند القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية، مع مراعاة التقرير املتعلق حبلقة              
  . أعاله٤العمل املشار إليها يف الفقرة 

        


