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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ة للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعي
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  الإقرار جدول األعم

  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(  
  .من املكتبانتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء   )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

وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز            
  .بون الغابات يف البلدان الناميةخمزونات كر
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  .تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -٥
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٦
  .املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  -٧
  . من بروتوكول كيوتو٢ة  من املاد٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨
  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -٩

  :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١٠
املبـادئ التوجيهيـة    "برنامج العمل بشأن منوذج إبالغ موحد باالسـتناد إىل          )أ(  

  ؛"ة من البلدان املتقدمة األطرافيتعلق بتقارير فترة السنتني املقدم فيمالالتفاقية 
لعمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني         برنامج ا   )ب(  

  والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد الوطنية؛
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية الـيت            )ج(  

لياً من جانب البلدان    تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حم      
  املتقدمة األطراف؛

  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني؛  )د(  
  املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون؛  )ه(  
  .واجهة بيانات غازات الدفيئة  )و(  

  :  كيوتوالقضايا املنهجية مبوجب بروتوكول  -١١
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبـاره            )أ(  

  نشاطاً من مشاريع آلية التنمية النظيفة؛
اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيها غابات آيلة لالستنفاد               )ب(  

  حريج وإعادة التحريج؛ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمال الت
 ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           )ج(  

   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛٣ من املادة ٤و
 بشأن املقررات   ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢اآلثار املترتبة على تنفيذ املقررات        )د(  

ملنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك       السابقة املتعلقة بالقضايا ا   
  . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املتصلة باملواد 

  . االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -١٢
  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٣
  .مسائل أخرى  -١٤
  .تقرير الدورة  -١٥
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
دورهتـا  ) اهليئة الفرعية (سيفتتح رئيُس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          -١

  .٢٠١٢مايو / أيار١٤السادسة والثالثني يوم االثنني، 

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
ال املؤقت للدورة، الذي أعدته األمينة التنفيذية       سُيعرض هبدف اإلقرار جدول األعم      -٢

  .باالتفاق مع الرئيس
FCCC/SBSTA/2012/1     مذكرة مقدمة من األمينـة     . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  التنفيذية

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ١٤ن للهيئة الفرعية يف الفترة مـن        وسُتعقد الدورة السادسة والثالث   : معلومات أساسية   -٣
  .لى املوقع اإللكتروين لالتفاقيةوسينشر جدول زمين مفصل للدورة ع. ٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل
وملا كانت مخس هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فإن الوقت املتاح لالجتماعات   -٤

وسيدعو الرئيس املمثلني إىل اإلدالء ببيانات مـوجزة باسـم جمموعـات            . سيكون حمدوداً 
ويرجى من الوفود أن توجز بياناهتا الشفوية قـدر         . لعامة االفتتاحية األطراف خالل اجللسة ا   

  . لتيسري عمل املترمجني الشفوينياإلمكان وتقدم نسخة ورقية منها إىل موظفي املؤمترات سلفاً
ية للتنفيذ يف دوراهتـا     وسُتنظَّم الدورة حبيث تؤخذ يف االعتبار توصيات اهليئة الفرع          -٥

فود من املشاركة الكاملة يف اجللسات األخرى، سُتدعى اهليئة الفرعية     ولتمكني الو . )١(السابقة
إىل إجراء مداوالهتا مبا ميكن من الكفاءة، مبا يف ذلك استخدام الوقت املخصص للجلـسات               

. العامة واملفاوضات غري الرمسية أمثل استخدام، وإىل إمتام عملها يف حدود الوقـت املقـرر              
فيها يف هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية لتنظر فيهـا خـالل             النظر   ينته  مل وسُتحال البنود اليت  

  .والثالثني أو الثامنة والثالثنيدورهتا السابعة 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/7 و ١٦٧، الفقرة FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان. 
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وُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل اللمحة العامة للدورة والربنامج اليومي الذي ينشر              -٦
ل وحمدَّث ألعمال   أثناء الدورة على املوقع الشبكي لالتفاقية للحصول على جدول زمين مفص          

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

FCCC/SBSTA/2012/1     مذكرة مقدمة من األمينـة     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  التنفيذية

   انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  
املطبق حاليـاً،    )٢(من مشروع النظام الداخلي    ٢٧عمالً باملادة   : معلومات أساسية   -٨

وقد انطلقت يف الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة . تنتخب اهليئة الفرعية نائب رئيسها ومقررها    
الفرعية مشاورات مع منسقي ورؤساء اجملموعات اإلقليمية وغريها من اجلهات املمثلة بشأن            

وسُتجرى، عند الضرورة، مشاورات  . ستكملُت  مل تعيني أعضاء مكتب اهليئة الفرعية، ولكنها     
وسيبقى أعضاء مكتب اهليئة الفرعيـة احلـاليني يف   . إضافية خالل الدورة السادسة والثالثني  
ورد يف    مـا  استحـضار وُتـدعى األطـراف إىل      . مناصبهم إىل حني انتخاب َمن خيلفهم     

صب االنتخابية ألي هيئة  وإىل النظر بشكل فعال يف تعيني النساء لشغل املنا        ٧-م أ /٣٦ املقرر
  .ُتنشأ مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هبا

قرب فرصـة   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل انتخاب نائب رئيسها ومقررها يف أ         : اإلجراء  -٩
  .عقب استكمال املشاورات

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(  
 من بروتوكول كيوتـو، عنـدما       ١٥من املادة    ٣عمالً بالفقرة   : معلومات أساسية   -١٠

متارس اهليئة الفرعية مهامها خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو، ُيستعاض عـن أي             
عضو من أعضاء مكتبها ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها، يف ذلك الوقت، ليست طرفـاً                

وسـُتجرى،   .وكول من بينها  بروتوكول كيوتو، بعضو إضايف تنتخبه األطراف يف الربوت        يف
  .عند الضرورة، مشاورات إضافية مع منسقي اجملموعات اإلقليمية

ستدعى اهليئة الفرعية، عند الضرورة، إىل انتخاب عضوي مكتب إضافيني          : اإلجراء  -١١
أو املقرر اللذين ميثالن دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها ليست طرفاً           /حيالن حمل نائب الرئيس و    

  .وكول كيوتويف بروت

__________ 

)٢( FCCC/CP/1996/2. 
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  والقابلية للتأثر به والتكيف معه برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ  -٣  
، طلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنـة        ١١-م أ /٢وفقاً للمقرر   : معلومات أساسية   -١٢

ل التقـدم   والعشرين إىل األمانة أن تقدم إليها يف كل دورة من دوراهتا تقريراً للنظر فيه يتناو              
احملرز يف تنفيذ أنشطة برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه              

ويرد التقرير األخـري يف الوثيقـة       . )٣(ُوجِّه من نداءات للعمل     ما والتكيف معه، مبا يف ذلك    
FCCC/SBSTA/2012/INF.1.  

عرفية واملعلومـات احملـصل     ولتمكني األطراف من حتسني استخدامها للمنتجات امل        -١٣
، إىل  ١٧-م أ /٦عليها يف إطار برنامج عمل نريويب، طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر             

  :األمانة أن تقوم مبا يلي
ليت مواصلة تطوير منتجات ونواتج معرفية سهلة االستعمال، مبا فيها تلك ا            )أ(  

  تساهم هبا املنظمات الشريكة؛
  املنتجات املعرفية املطورة يف إطار برنامج عمل نريويب؛تعزيز نشر املعلومات و  )ب(  

إىل  ويف الدورة نفسها، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تواصل جهودها الرامية             -١٤
  .ب املصلحة يف برنامج عمل نريويبزيادة إشراك أصحا

 ١٤ و   ١٣قرتني  يف الف املبّينة  وترد املعلومات املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة           -١٥
  .أعاله أيضاً يف التقرير املرحلي الذي أُعد للدورة

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثيقة اليت أعّدت            : اإلجراء  -١٦
  .للدورة واختاذ قرار بشأن أية إجراءات إضافية

FCCC/SBSTA/2012/INF.1 Progress made in implementing activities under the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change. Note by the secretariat 

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

  وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
 يتعلق  )٤(اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، مقرراً       : معلومات أساسية   -١٧

بإرشادات بشأن نظم إتاحة معلومات عن كيفية معاجلة الضمانات واحترامها وبشأن طرائق            
لغابات واملستويات املرجعية للغابات املشار إليها يف حتديد املستويات املرجعية لالنبعاثات من ا     

  .ية يف دورهتا اخلامسة والثالثني، وفقاً ملا أوصت به اهليئة الفرع١٦-م أ/١املقرر 
__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٨، الفقرة. 
 .١٧-م أ/١٢املقرر  )٤(
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  العمل املتعلق بالقضايا املتبقية
اتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني،علـى مواصـلة عملـها بـشأن                -١٨

 مبا تبقى من القضايا، مبا يف ذلك طرائق القياس والتبليغ والتحقـق والـنظم               اإلرشادات املتعلقة 
الوطنية لرصد الغابات، اليت بدأهتا يف دورهتا السابقة على النحو الذي وردت به يف املرفق األول                

، والقضايا املتصلة بأسباب إزالة الغابات وتدهور الغابـات،         FCCC/SBSTA/2011/5من الوثيقة   
، هبدف استكمال عملها املتعلق هبـذه       ١٦-م أ /١ددة يف التذييل الثاين من املقرر       والقضايا احمل 

املسائل يف دورهتا السابعة والثالثني وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة عن               
  .)٥(التقدم احملرز، مبا يف ذلك أية توصيات ملشاريع مقررات بشأن هذه املسائل

 إىل موافـاة    )٦( الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بـصفة مراقـب        ودعت اهليئة   -١٩
 والتذييل ٧٢، بآرائها بشأن القضايا احملددة يف الفقرة   ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨األمانة، حبلول   

سيما بشأن طريقة معاجلة أسباب إزالة الغابات وتـدهور           وال ،١٦-م أ /١الثاين من املقرر    
 املتينة والشفافة لرصد الغابات على النحـو املـشار إليـه يف             الغابات وبشأن النظم الوطنية   

وطلبت إىل األمانة أن تقوم بتجميع البيانات املقدمـة مـن           . من املقرر نفسه  ) ج(٧١ الفقرة
وتـرد  . )٧(األطراف يف وثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني           

  .FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 الوثيقة البيانات املقدمة من األطراف يف
  إرشادات بشأن نظم إتاحة معلومات عن كيفية معاجلة الضمانات واحترامها

، إىل اهليئة الفرعية،    ١٧-م أ /١٢ من املقرر    ٥طلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٢٠
تعلقـة  يف دورهتا السادسة والثالثني، أن تنظر يف توقيت تقدمي املوجز األول للمعلومـات امل             

بكيفية معاجلة البلدان النامية األطراف واحترامها جلميع الضمانات املشار إليها يف التـذييل             
 وتواتر تقدميه الحقاً، وذلك هبدف اقتراح مشروع مقرر بـشأن  ١٦-م أ/١األول من املقرر    

  .هذه املسألة كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة
 من املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعيـة، يف             ٦قرة  ومبوجب الف   -٢١

دورهتا السادسة والثالثني، أن تنظر يف احلاجة إىل مزيد من اإلرشادات لضمان الشفافية واالتساق              
والشمول والفعالية عند اإلبالغ عن كيفية معاجلة مجيع الضمانات واحترامها وأن تنظـر، عنـد               

  .إرشادات إضافية، وتقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرةاالقتضاء، يف 
  طرائق حتديد مستويات مرجعية لالنبعاثات من الغابات ومستويات مرجعية للغابات

على إنشاء عملية    ،١٧-م أ /١٢ من املقرر    ١٥وافق مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٢٢
                ت املرجعيـة املقترحـة لالنبعاثـات مـن الغابـات          تسمح بإجراء التقييم التقين للمستويا    

__________ 

)٥( FCCC/SBSTA/2011/5 ٢٠، الفقرة. 
احلكومية متاحة علـى املوقـع الـشبكي    املعلومات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري      )٦(

 . على التوايل،<http://unfccc.int/3689.php> والعنوان <http://unfccc.int/3714.php>لالتفاقية يف العنوان 
)٧( FCCC/SBSTA/2011/5 ٢١، الفقرة. 
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 ١٢أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات عندما تقدمها أو حتّدثها األطراف وفقاً للفقرة             /و
  .من ذلك املقرر ووفقاً إلرشادات ستضعها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني

  :رعية إىل القيام مبا يليستدعى اهليئة الف: اإلجراء  -٢٣
مواصلة عملها بشأن اإلرشادات املنهجية املتعلقة بطرائق القياس والتبليـغ            )أ(  

والتحقق والنظم الوطنية لرصد الغابات وعن كيفية معاجلة أسباب إزالة الغابـات وتـدهور              
ة يف  ، والقضايا احملـدد   FCCC/SBSTA/2011/5الغابات، مع مراعاة املرفق األول من الوثيقة        

، واآلراء املقدمة من األطراف كمـا وردت يف الوثيقـة           ١٦-م أ /١التذييل الثاين من املقرر     
FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 هبـدف اسـتكمال     من املنظمات املعتمدة بصفة مراقب    ، و ،

عملها املتعلق هبذه املسائل، مبا يف ذلك أية توصيات ملشاريع مقررات بشأن هـذه املـسائل                
   األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة عشرة؛لينظر فيها مؤمتر

النظر يف توقيت تقدمي موجز املعلومات املتعلقة بكيفيـة معاجلـة مجيـع               )ب(  
 واحترامها والنظر يف احلاجـة      ١٦-م أ /١الضمانات املشار إليها يف التذييل األول من املقرر         

   من اإلرشادات بشأن هذه املسألة؛إىل مزيد
ية ينشئها مؤمتر األطراف للسماح بإجراء التقييم التقين        وضع إرشادات لعمل    )ج(  

أو املـستويات املرجعيـة املقترحـة    /للمستويات املرجعية املقترحة لالنبعاثات من الغابات و  
  .أو حتّدثها للغابات عندما تقدمها األطراف
FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 Views on issues identified in decision 1/CP.16, 

paragraph 72 and appendix II. Submissions from 
Parties 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -٥  
، الطرائـق   ١٧-م أ /٤اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره       : معلومات أساسية   -٢٤

يف املرفقني األول والثـاين     والنظام األساسي للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا كما وردت         
وطلب إىل اللجنة أن تواصل وضع طرائقها بشأن العالقات الـيت تربطهـا             . ذلك املقرر  من

بالترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها، على ضوء النتائج املتفق           
اهليئتني الفـرعيتني   عليها ملؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، وعرض هذه الطرائق على            

لتنظرا فيها أثناء الدورة السادسة والثالثني لكل منهما، هبدف توصية مؤمتر األطراف بـالنظر     
  .فيها واعتمادها يف دورته الثامنة عشرة

مؤمتر األطراف بأن اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا       سلَّم  ومبوجب املقرر نفسه،      -٢٥
 خالل اجتماعها املقبل، وطلـب      ٢٠١٣-٢٠١٢ة للفترة   تتوقع وضع خطة عملها املتجدد    

إليها أن تورد خطة العمل هذه يف تقريرها املقّدم إىل اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                  
وُعقـد  . والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة السادسة والثالثني لكـل منـهما            



FCCC/SBSTA/2012/1 

GE.12-60505 8 

 / شـباط  ١٧ إىل   ١٥ولوجيا يف بون، أملانيا، من      االجتماع الثاين للجنة التنفيذية املعنية بالتكن     
  .٢٠١٢فرباير 
سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ         : اإلجراء  -٢٦

  :إىل القيام مبا يلي
اإلحاطة علماً خبطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا             )أ(  

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 
النظر يف الطرائق املتعلقة بالروابط مع الترتيبات املؤسـسية األخـرى ذات              )ب(  

الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها، هبدف اقتراح عناصر مشروع مقرر بشأن هذه املـسألة              
  .لينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة عشرة، حسب االقتضاء

FCCC/SB/2012/1     لربط وخطة العمل املتجددة للجنـة التنفيذيـة   تقرير عن طرائق ا
مذكرة من رئـيس    . ٢٠١٣-٢٠١٢املعنية بالتكنولوجيا للفترة    

  اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

  البحوث واملراقبة املنهجية  -٦  
دعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والثالثني، أمانـة النظـام           : معلومات أساسية   -٢٧

اقبة املناخ إىل أن تقدم، خالل الدورات الالحقة للهيئة الفرعية، حسب االقتـضاء،             العاملي ملر 
 لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ،      ٢٠١٠تقارير منتظمة عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عام          

 واتفقت على النظر، أثناء دورهتا اخلامسة والثالثني، يف القضايا املتصلة بتوقيت املسامهات اليت      
واتفقت اهليئة الفرعيـة، يف دورهتـا       . )٨(يقدمها النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل اهليئة الفرعية       

الرابعة والثالثني، على إرجاء النظر يف املسائل املتصلة باملراقبة املنهجية، مبا يف ذلك توقيـت               
، إىل دورهتـا الـسادسة      املسامهات اليت يقدمها النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل اهليئة الفرعية         

وترد املعلومات اليت قدمتها أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ بشأن املسائل املتعلقة       . )٩(والثالثني
 لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ وغريها من أنشطة النظام العاملي ملراقبـة             ٢٠١٠خبطة عام   

  .FCCC/SBSTA/2012/MISC.4املناخ ذات الصلة يف الوثيقة 
ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والثالثني أيضاً، أمانة النظام العـاملي ملراقبـة               -٢٨

األرض إىل أن تقدم إليها، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، تقريراً عن التقدم احملرز بشأن املسائل               
تـصلة باملنـاخ،   املتصلة بوضع منهجيات ومعايري وبروتوكوالت لعمليات املراقبة األرضية امل        

وقدم النظام العاملي   . )١٠(وحتسني الشبكات األرضية، والتآزر مع املبادرات اجلارية ذات الصلة        
__________ 

)٨( FCCC/SBSTA/2010/13 ٤٥، الفقرة. 
)٩( FCCC/SBSTA/2011/2 ٥٦، الفقرة. 
)١٠( FCCC/SBSTA/2010/13٥٠-٤٧ ات، الفقر. 
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ملراقبة األرض موجزاً للتقدم احملرز بشأن هذه املسائل إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامـسة                
ه املعلومات يف دورهتا    ويف تلك الدورة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذ         . )١١(والثالثني

ملراقبـة األرض هبـذا      السادسة والثالثني، إىل جانب أية حتديثات تتلقاها من النظام العاملي         
ويرد تقرير حمّدث من أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض عن هـذه املـسائل يف               . )١٢(الصدد

  .FCCC/SBSTA/2012/MISC.5الوثيقة 
ا اخلامسة والثالثني، على ضرورة مواصلة احلـوار        واتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهت      -٢٩

وستنظم األمانـة   .)١٣(املتعلق بالبحوث بشكل منتظم يف دورهتا السادسة والثالثني وما بعدها   
حواراً متعلقاً بالبحوث خالل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية، مبشاركة األطـراف            

نظمات البحثية الدولية النشطة يف حبوث تغري املناخ،        واملمثلني من املناطق املعنية والربامج وامل     
  .)١٤( أدناه٣٢-٣٠ر إليها يف الفقرات مع مراعاة اآلراء واملعلومات املشا

ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني أيضاً، األطـراف إىل أن تقـدم،       -٣٠
رر تناوهلا يف احلوار املتعلق     ، آراءها بشأن مواضيع حمددة من املق      ٢٠١٢مارس  / آذار ٥حبلول  

وترد هـذه    .)١٥(بالبحوث الذي سُيعقد متزامناً مع الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية         
  .FCCC/SBSTA/2012/MISC.2املعلومات يف الوثيقة 

ودعت اهليئة الفرعية أيضاً الربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة             -٣١
وث تغري املناخ إىل أن تقدم، يف سياق احلوار املتعلق بالبحوث، بيانات تتضمن             النشطة يف حب  

معلومات عن التطورات احلاصلة يف أنشطتها البحثية املتصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك بيانـات              
، حـسب   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٤تتعلق باهلدف العاملي الطويل األجل املشار إليه يف الفقرة          

  .FCCC/SBSTA/2012/MISC.3د هذه املعلومات يف الوثيقة وتر. )١٦(االقتضاء
ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني أيـضاً، األطـراف والـربامج               -٣٢

واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية النشطة يف حبوث تغري املناخ، مبا يف ذلـك البحـوث               
ية والعلمية لالنبعاثات حسب مـصادرها،      البحرية، إىل أن تقدم معلومات عن اجلوانب التقن       

وعمليات إزالتها بالبواليع، وخزانات مجيع غازات الدفيئة، مبا يف ذلك االنبعاثات النامجة عن             
__________ 

)١١( FCCC/SBSTA/2011/MISC.14. 
)١٢( FCCC/SBSTA/2011/5 ٤٤، الفقرة. 
)١٣( FCCC/SBSTA/2011/5 ٣٧، الفقرة. 
ويرجى الرجوع إىل   . ٢٠١٢مايو  / أيار ١٩عقد اجتماع احلوار املتعلق بالبحوث يوم السبت،        اً  تقرر مبدئي  )١٤(

وعلى مزيد من املعلومات    الربنامج اليومي الذي ينشر خالل الدورات لالطالع على اجلدول الزمين احملدث            
بشأن األنشطة املقرر إجراؤها خالل الدورة، وكذلك إىل املوقع الشبكي لالتفاقية من أجل معلومات حمّدثة               

 .<http://unfccc.int/3461.php>عن احلوار املتعلق بالبحوث 
)١٥( FCCC/SBSTA/2011/5 ٣٩، الفقرة. 
)١٦( FCCC/SBSTA/2011/5 ٤٠، الفقرة. 
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النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية وعمليات إزالتها، من قبيل مـستنقعات املنغـروف            
عشاب البحرية، هبدف حتديد تـأثري      واملستنقعات امللحية املدية واألراضي الرطبة ومنابت األ      

وترد املعلومات اليت قدمتها األطراف بشأن هذه املسألة يف  .)١٧(أنشطة اإلنسان وقياس حجمه
؛ وترد املعلومات اليت قدمتها الربامج واملنظمات البحثية   FCCC/SBSTA/2012/MISC.2الوثيقة  

  .FCCC/SBSTA/2012/MISC.3يف الوثيقة 
هليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً بالوثائق اليت أُعدت للدورة والنظر          سُتدعى ا : اإلجراء  -٣٣

سيما املعلومات اليت قدمها النظام العاملي ملراقبة املناخ          ال يف املسائل املتعلقة باملراقبة املنهجية،    
د إجراءات إضافية لدعم أعمال خمتلف اهليئات يف إطار         يوالنظام العاملي ملراقبة األرض، وحتد    

  .اقية، حسب االقتضاءاالتف
FCCC/SBSTA/2012/MISC.2 Views on specific themes to be addressed at the 

research dialogue, including information on technical 
and scientific aspects of emissions and removals of all 
greenhouse gases from coastal and marine 
ecosystems. Submissions from Parties  

FCCC/SBSTA/2012/MISC.3 Update on developments in research activities 
relevant to the needs of the Convention, including on 
the long-term global goal; and information on 
technical and scientific aspects of emissions and 
removals of all greenhouse gases from coastal and 
marine ecosystems. Submissions from regional and 
international climate change research programmes 
and organizations  

FCCC/SBSTA/2012/MISC.4 Matters emerging from the 2010 updated Global 
Climate Observing System implementation plan and 
related activities. Submission from the secretariat of 
the Global Climate Observing System 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.5 Report 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 

  ذا التأثرياملتعلق هباملنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل   -٧  
، برنامج عمل   ١٧-م أ /٨اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب القرار      : معلومات أساسية   -٣٤

بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي يف إطار اهليئتني الفرعيتني، هبدف حتسني فهم تأثريات تنفيذ              
 ))ح( إىل   )أ((١ة  ات الفرعي  يف جمموعة من اجملاالت حسبما هو مبني يف الفقر         تدابري التصدي 
  .واعتمد أيضاً الطرائق الالزمة لتفعيل برنامج العمل. من ذلك املقرر

__________ 

)١٧( FCCC/SBSTA/2011/5 للحوار املقبل املتعلق بـالبحوث،      وسُتعترب هذه املعلومات موضوعاً   . ٤٣لفقرة  ، ا 
 . أعاله٣٠كما سُتراعى الورقات املستلمة وفقاً للفقرة 
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ومبوجب املقرر نفسه، أنشأ مؤمتر األطراف منتدى معنياً بتـأثريات تنفيـذ تـدابري                -٣٥
فرعيتني، من أجل تنفيذ برنامج العمل وتوفري أرضية        التصدي، يدعو إىل انعقاده رئيسا اهليئتني ال      

تسمح لألطراف بأن تتبادل، بطريقة تفاعلية، املعلومات والتجارب ودراسات احلاالت اإلفرادية           
وسيجتمع املنتدى يف البداية مرتني يف السنة بتـزامن مـع دورات            . وأفضل املمارسات واآلراء  

  .ماعاته يف الدورة السادسة والثالثني لكل منهمااهليئتني الفرعيتني، على أن يعقد أول اجت
، اعترف مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      ٧-م أإ /٥ و ١٧-م أ /٢ومبوجب املقررين     -٣٦

 الذي  ١٧-م أ /٨العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على التوايل، باملقرر           
  .بتدابري التصدي يف إطار االتفاقيةُينشئ املنتدى ويدمج مجيع املناقشات املتوالية املتصلة 

سيدعو رئيسا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة   : اإلجراء  -٣٧
للتنفيذ إىل انعقاد املنتدى ملناقشة تفعيل الطرائق وجماالت برنامج العمل واالتفاق عليه حسبما             

ن تقريرين إىل اهليئـتني الفـرعيتني يف        ، وسيقدما ١٧-م أ /٨ من املقرر    ١هو مبني يف الفقرة     
  .جلستيهما اخلتاميتني

   من بروتوكول كيوتو ٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨  
نظرت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، يف هذا البند          : معلومات أساسية   -٣٨

للهيئـة  اخلامسة والثالثني    من جدول أعمال الدورة      ٩من جدول األعمال إىل جانب البند       
، " من بروتوكـول كيوتـو     ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة    "الفرعية للتنفيذ املعنون    

ويف الدورة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعيـة للمـشورة         . وذلك يف إطار فريق اتصال مشترك     
ملسائل يف إطار فريـق     العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة مناقشة هذه ا         

  .)١٨(اتصال مشترك من املقرر أن تنشئاه يف الدورة السادسة والثالثني لكل منهما
 ١٧-م أ /٨اجتماع األطراف، باملقرر    /، اعترف مؤمتر األطراف   ٧-م أإ /٥ومبوجب املقرر     -٣٩

هبـدف  الذي يعتمد برنامج عمل بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي يف إطار اهليئتني الفـرعيتني،                
 مـن   ٢ من املادة    ٣حتسني فهم تأثريات تنفيذ تدابري التصدي، مبا يف ذلك املسائل املتصلة بالفقرة             

  .بروتوكول كيوتو، وينشئ منتدى معنياً بتأثري تنفيذ تدابري التصدي من أجل تنفيذ برنامج العمل
 الفرعية للتنفيذ   سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة      : اإلجراء  -٤٠

إىل تقييم احلالة يف إطار هذين البندين على ضوء املقررات ذات الصلة املعتمدة من جانـب                
اجتماع األطراف يف دورته السابعة واالقتراحات اإلجرائية الـيت سـيقدمها           /مؤمتر األطراف 

  .الرئيسان حىت يتأتى االتفاق على اخلطوات املقبلة

__________ 

)١٨( FCCC/SBSTA/2010/5 ٥٧، الفقرة. 
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  ةالقضايا املتعلقة بالزراع  -٩  
، إىل اهليئـة    ١٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر       : معلومات أساسية   -٤١

الفرعية أن تنظر يف القضايا املتعلقة بالزراعة يف دورهتا السادسة والثالثني، وذلك هبدف تبادل              
وجهات النظر بشأن هذه املسألة ولكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمد مقرراً بـشأهنا يف               

  .امنة عشرةدورته الث
ومبوجب املقرر نفسه، دعا مؤمتر األطراف املنظمـات املعتمـدة بـصفة مراقـب                -٤٢

، بآرائها بـشأن القـضايا      ٢٠١٢مارس  / آذار ٥إىل أن توايف األمانة، حبلول       )١٩(واألطراف
ــة  ــصلة بالزراع ــة    . املت ــراف يف الوثيق ــن األط ــة م ــات املقدم ــرد البيان وت

FCCC/SBSTA/2012/MISC.6.  
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل بدء نظرها يف املسائل املتعلقة بالزراعـة هبـدف             : اءاإلجر  -٤٣

  .اقتراح مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة
FCCC/SBSTA/2012/MISC.6 Views on issues relating to agriculture. Submissions 

from Parties 

  جب االتفاقيةالقضايا املنهجية مبو  -١٠  
املبـادئ التوجيهيـة لالتفاقيـة      "برنامج العمل بشأن منوذج إبالغ موحد باالسـتناد إىل          )أ(  

  "يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف فيما
، املبـادئ  ١٧-م أ/٢اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجـب املقـرر      : معلومات أساسية   -٤٤

 تقارير فترة الـسنتني مـن جانـب البلـدان األطـراف املتقدمـة               التوجيهية بشأن إعداد  
يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلـدان املتقدمـة           فيماالتوجيهية لالتفاقية    املبادئ("

وقرر وضع برنامج عمل يف إطـار اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة               . )٢٠(")األطراف
والتكنولوجية بشأن وضع منوذج جدويل مشترك لتقدمي املعلومات إلكترونياً وفقـاً لتلـك             

دورتـه   املبادئ التوجيهية، هبدف اقتراح النموذج على مؤمتر األطراف لينظر فيه ويعتمده يف           
  .الثامنة عشرة

ري للجزء الرابع من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين           ويف فترة التحض    -٤٥
بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، قدمت األطراف آراء بشأن البنـود املتـصلة              

؛ ١٦-م أ/١ مـن املقـرر   ٤٦بربنامج عمل لوضع طرائق ومبادئ توجيهية والواردة يف الفقرة    
ت من بعض األطراف بشأن منوذج جـدويل مـشترك لإلبـالغ            وتتضمن هذه اآلراء اقتراحا   

__________ 

 البيانات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية             )١٩(
 .، على التوايلhttp://unfccc.int/3689.php والعنوان <http://unfccc.int/3714.php> يف العنوان

 .١٧-م أ/٢ترد املبادئ التوجيهية يف املرفق األول من املقرر  )٢٠(
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اإللكتروين للمعلومات يف تقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطـراف يف إطـار               
  .Add.1–5 وCorr.1 وFCCC/AWGLCA/2011/MISC.6وترد هذه اآلراء يف الوثيقة . االتفاقية

دء النظر يف هذه القضية، مع مراعاة املعلومـات   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل ب    : اإلجراء  -٤٦
، هبـدف إعـداد     Add.1–5 و Corr.1 و FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6الواردة يف الوثيقة    

يتعلق  فيمااملبادئ التوجيهية لالتفاقية    "مشروع مقرر بشأن منوذج إبالغ موحد باالستناد إىل         
وإحالته إىل مؤمتر األطراف لينظر     " رافبتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األط       

  .فيه ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغـات              )ب(  
  الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد الوطنية

، قـراراً بـشأن   ١٦-م أ/١جب املقرر   اختذ مؤمتر األطراف، مبو   : معلومات أساسية   -٤٧
برنامج عمل، استناداً إىل املبادئ التوجيهية والعمليات واخلربات احلالية املتعلقـة بـاإلبالغ             

يشمل تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية، مبـا          فيماواالستعراض، يشمل   
  .الدفيئة، ونظم قوائم اجلرد السنويةفيها تقارير فترة السنتني، وقوائم اجلرد السنوية لغازات 

، إنشاء برنامج عمل يف إطار اهليئة       ١٧-م أ /٢وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٤٨
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، لالنتهاء من تنقيح املبادئ التوجيهيـة السـتعراض            

ستعراض قوائم اجلرد الوطنية،    تقارير فترة السنتني، والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات ا         
  .يف موعد أقصاه الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل بدء النظر يف هذه املسألة واالتفاق على اخلطوات            : اإلجراء  -٤٩
  .املقبلة، حسب االقتضاء

 الـيت تتنـاول   املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقـق الداخليـة        )ج(  
  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً من جانب البلدان املتقدمة األطراف

، إىل اهليئـة    ١٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر       : معلومات أساسية   -٥٠
الفرعية أن تضع مبادئ توجيهية عامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول             

  .جراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً من جانب البلدان املتقدمة األطرافإ
وسُتدعى اهليئة الفرعية إىل بدء النظر يف هذه املـسألة واالتفـاق علـى              : اإلجراء  -٥١

  .اخلطوات املقبلة، حسب االقتضاء

  ري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البح  )د(  
دعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، أمانيت منظمة         : معلومات أساسية   -٥٢

الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل مواصلة تقدمي تقارير، يف الدورات املقبلـة              
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وقود املستخدم يف   للهيئة الفرعية، عن اإلجراءات ذات الصلة مبعاجلة االنبعاثات النامجة عن ال          
ــدوليني  ــري ال ــل البح ــريان والنق ــة  . )٢١(الط ــارير يف الوثيق ــذه التق ــرد ه وت

FCCC/SBSTA/2012/MISC.7.  
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل أن حتيط علماً باملعلومات الـواردة يف التقـارير             : اإلجراء  -٥٣

  .ليةاملقدمة من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدو
FCCC/SBSTA/2012/MISC.7 Information relevant to emissions from fuel used for 

international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

  املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون  )ه(  
طلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، إىل األمانـة أن           : أساسيةمعلومات    -٥٤

تنظم، رهناً بتوافر املوارد، حلقة عمل بشأن املقاييس املوحدة، ُتعقد يف النصف األول مـن               
، وتركز على حاالت عدم اليقني، وعلى اجملاالت أو املقاييس اجلديدة واملنقحة،            ٢٠١٢ عام

رى حلقة العمل   وسُتج. )٢٢(عامة، والعالقة بني أطر السياسات واملقاييس     وأهداف السياسة ال  
؛ ويـرد تقريـر حلقـة العمـل يف الوثيقـة            ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٤ و ٣هذه يف بون يف     

FCCC/SBSTA/2012/INF.2.  
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا الـسادسة والـثالثني، النظـر يف       -٥٥

 بند القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية، مع مراعاة تقرير حلقة العمل            املقاييس املوحدة ضمن  
  .)٢٣( أعاله٥٤املشار إليه يف الفقرة 

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثيقة اليت أُعدت للدورة واختاذ قـرار             : اإلجراء  -٥٦
  .بشأن اخلطوات املقبلة، حسب االقتضاء

FCCC/SBSTA/2012/INF.2 Report on the workshop on common metrics to calculate 
the carbon dioxide equivalence of greenhouse gases. Note 
by the secretariat  

  واجهة بيانات غازات الدفيئة  )و(  
أشارت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، مع التقدير إىل          : معلومات أساسية   -٥٧

 ورحبت بالتقدم احملرز    )٢٤( أدخلتها األمانة على واجهة بيانات غازات الدفيئة       التحسينات اليت 
يف وضع وسيلة حلساب املؤشرات اليت حيددها املستعملون ويف إتاحة الوصول إىل املعلومات             

  .الواردة يف التجميع وقاعدة بيانات احملاسبة
__________ 

)٢١( FCCC/SBSTA/2011/2 ٧٣، الفقرة. 
)٢٢( FCCC/SBSTA/2011/2 ١٠١، الفقرة. 
)٢٣( FCCC/SBSTA/2011/2 ١٠٢، الفقرة. 
)٢٤( <http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php>. 
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، إىل األمانة، رهنـاً بتـوافر       وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني أيضاً         -٥٨
عمليـات  /املوارد املالية، أن تدرج، عند االقتضاء، إمكانية عرض انبعاثات غازات الدفيئـة           

  . )٢٥(كسيد الكربونادية، باإلضافة إىل مكافئ ثاين أاإلزالة يف شكل وحدات م
 أعاله وأصـدرت    ٥٧واستكملت األمانة وضع الوظيفتني املشار إليهما يف الفقرة           -٥٩

 ووحدة التجميع وبيانات    ٢٠١١يونيه  /وحدة املؤشرات اليت حيددها املستعملون يف حزيران      
ُينفذ طلب    مل ولكن، نظراً لعدم توافر املوارد املالية،     . ٢٠١١نوفمرب  /احملاسبة يف تشرين الثاين   

  .عمليات اإلزالة أيضاً يف شكل وحدات مادية/عرض انبعاثات غازات الدفيئة
 الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف مسائل تتعلق            واتفقت اهليئة   -٦٠

بواجهة البيانات وصالهتا بنظم البيانات األخرى لالتفاقية، من أجل الوقوف علـى التقـدم              
  .)٢٦(احملرز وحتديد اخلطوات التالية، حسب االقتضاء

 أعاله،  ٦٠ر إليها يف الفقرة     سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املسائل املشا       : اإلجراء  -٦١
  .من أجل الوقوف على التقدم احملرز وحتديد مزيد من اإلجراءات، حسب االقتضاء

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١  

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبـاره نـشاطاً مـن                )أ(  
  مشاريع آلية التنمية النظيفة 

اجتمـاع األطـراف، مبوجـب      /اعتمـد مـؤمتر األطـراف     : معلومات أساسية   -٦٢
، طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينـات           ٧-أإ م/١٠ املقرر

  .ظيفة الواردة يف مرفق ذلك املقرراجليولوجية باعتباره نشاطاً من مشاريع آلية التنمية الن
يلي،   ما اجتماع األطراف على النظر يف    /ؤمتر األطراف ومبوجب املقرر نفسه، اتفق م      -٦٣

  :يف دورته الثامنة
أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه اليت تنطوي على          )أ(  

نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو اليت تنطوي على مواقـع ختـزين جيولـوجي                  
  موجودة يف أكثر من بلد؛

ي عاملي من وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد ألنـشطة           إنشاء احتياط   )ب(  
مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، باإلضافة إىل االحتيـاطي املـشار إليـه يف               

  .٧-م أإ/١٠من مرفق املقرر ) ب(٢١ الفقرة

__________ 

)٢٥( FCCC/SBSTA/2011/2 ٨٤، الفقرة. 
)٢٦( FCCC/SBSTA/2011/2 ٨٥، الفقرة. 



FCCC/SBSTA/2012/1 

GE.12-60505 16 

اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة          /وطلب مؤمتر األطراف    -٦٤
نظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف أحكام تتعلق بنوع أنشطة املشاريع           والتكنولوجية أن ت  

أعاله، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء آليـة لتـسوية املنازعـات،            ) أ(٦٣املشار إليها يف الفقرة     
أعاله، ) ب(٦٣وباالحتياطي العاملي لوحدات خفض االنبعاث املعتمد املشار إليها يف الفقرة           

اجتماع األطراف كي ينظر    /رر بشأن هذه املسائل إىل مؤمتر األطراف      بغية إحالة مشروع مق   
  .فيه يف دورته الثامنة

لألطـراف يف بروتوكـول كيوتـو       اً  ودعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       -٦٥
 / آذار ٥األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب إىل أن ُتقـدم إىل األمانـة، حبلـول                

وتـرد  . أعاله) ب(و) أ(٦٣القضايا املشار إليها يف الفقرة      ، آراءها خبصوص    ٢٠١٢ مارس
  .FCCC/SBSTA/2012/MISC.8هذه البيانات يف الوثيقة 

 أعاله،  ٦٤سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف القضايا الوارد وصفها يف الفقرة            : اإلجراء  -٦٦
دف إحالة مشروع مقرر بشأن     مع مراعاة البيانات الواردة يف الوثيقة املعدة هلذه الدورة، وذلك هب          

  .اجتماع األطراف لينظر فيه ويعتمده يف دورته الثامنة/هذه املسائل إىل مؤمتر األطراف
FCCC/SBSTA/2012/MISC.8 Views on the eligibility of carbon dioxide capture and 

storage project activities involving transport of carbon 
dioxide from one country to another or which involve 
geological storage sites that are located in more than one 
country; and on the establishment of a global reserve of 
certified emission reduction units for carbon dioxide 
capture and storage project activities. Submissions from 
Parties and admitted observer organizations 

اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيها غابات آيلـة لالسـتنفاد      )ب(  
  ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمال التحريج وإعادة التحريج

ورهتا اخلامسة والثالثني، على أن تعريف      اتفقت اهليئة الفرعية، يف د    : معلومات أساسية   -٦٧
، FCCC/KP/CMP/2009/16الغابة اآليلة لالستنفاد، بصيغته الواردة يف املرفـق األول للوثيقـة            

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بنية الربازيل يف تنظيم حلقة عمل غري           . يتطلب مزيداً من التوضيح   
  .)٢٧(لالستنفادرمسية، بغية زيادة توضيح مفهوم الغابة اآليلة 

لة يف دورهتا السادسة    واتفقت اهليئة الفرعية كذلك على مواصلة النظر يف هذه املسأ           -٦٨
  .)٢٨(والثالثني

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة واختاذ قرار بشأن أية  : اإلجراء  -٦٩
  .إجراءات إضافية، حسب االقتضاء

__________ 

)٢٧( FCCC/SBSTA/2011/5٨١-٨٠ تان، الفقر. 
)٢٨( FCCC/SBSTA/2011/5 ٨٢، الفقرة. 
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 ٣  من املادة  ٤ و ٣ستخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني      استخدام األراضي وتغيري ا     )ج(  
  من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة 

، ٧-م أإ /٢اجتماع األطراف، مبوجب املقرر     /طلب مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٧٠
السـتطالع  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تبادر إىل وضع برنامج عمـل             

سبل حساب أكثر مشوالً لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع             
الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج يركز             

دم تقريراً إىل   على األنشطة أو هنج يركز على األراضي يتسمان بقدر أكرب من الشمول، وأن تق             
  .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة بشأن نتائج برنامج العمل املذكور/مؤمتر األطراف

اجتماع األطـراف أيـضاً إىل اهليئـة     /ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف       -٧١
الفرعية أن تبادر إىل وضع برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات أنشطة إضـافية ممكنـة                

األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطـار آليـة التنميـة النظيفـة              الستخدام  
والستحداثها وتقدمي توصية بشأهنا، حسب االقتضاء، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه            

  .اجتماع األطراف لكي يعتمده يف دورته التاسعة/املسألة إىل مؤمتر األطراف
 إىل اهليئة الفرعيـة أن      ٧-م أإ /٢ املقرر   اجتماع األطراف يف  /وطلب مؤمتر األطراف    -٧٢

تبادر إىل وضع برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات ُنُهج بديلة ملعاجلة مسألة احتمال عدم             
الدوام يف إطار آلية التنمية النظيفة والستحداثها وتقدمي توصية بشأهنا، حـسب االقتـضاء،              

اجتماع األطراف لكي ينظر /ر األطرافهبدف تقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمت
  .فيه ويعتمده يف دورته التاسعة

اجتماع األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة         /وطلب مؤمتر األطراف    -٧٣
والتكنولوجية أن تبادر إىل وضع برنامج عمل يرمي إىل بلورة طرائق وإجـراءات لتطبيـق               

ية بشأهنا، هبدف إحالة مشروع مقرر بـشأن هـذه          مفهوم العنصر اإلضايف وإىل تقدمي توص     
  .اجتماع األطراف لكي ينظر فيه ويعتمده يف دورته التاسعة/املسألة إىل مؤمتر األطراف

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل بدء النظر يف برامج العمل الـوارد وصـفها يف              : اإلجراء  -٧٤
جتماع األطراف  ا/ؤمتر األطراف  أعاله، هبدف تقدمي النتائج املطلوبة إىل م       ٧٣-٧٠الفقرات  

  .يف دورته التاسعة

 بشأن املقـررات الـسابقة      ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢اآلثار املترتبة على تنفيذ املقررات        )د(  
 ٧ و ٥يها تلك املتصلة بـاملواد      املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا ف       

   من بروتوكول كيوتو ٨و
، ٧-م أإ /١اجتماع األطراف، مبوجب املقرر     /رحب مؤمتر األطراف  : ةمعلومات أساسي   -٧٥

الذي توصل إليه الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضـافية لألطـراف            باالتفاق  
اضطلع به مـن أعمـال وفقـاً      مااملدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو بشأن   
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يف جماالت استخدام األراضي وتغيري استخدام       ٦-م أإ /١ و ٥-م أإ /١ و ١-م أإ /١للمقررات  
، واالجتار باالنبعاثات، واآلليات القائمة على مشاريع       )٧-م أإ /٢املقرر  (األراضي واحلراجة   

، وغازات الدفيئة، والقطاعات وفئات املصادر، واملقاييس املوحدة حلساب         )٧-م أإ /٣املقرر  (
ملنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة      مكافئ ثاين أكسيد الكربون لالنبعاثات البشرية ا      

، وبالنظر يف املعلومات املتعلقـة      )٧-م أإ /٤املقرر  (البواليع، وغري ذلك من القضايا املنهجية       
باالنعكاسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، مبا فيها اآلثار التبعية، الناجتـة عـن             

ول لالتفاقية   املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األ      األدوات والسياسات والتدابري واملنهجيات   
  .)٧-م أإ/٥املقرر (

اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعية أن      /ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف       -٧٦
، املـشار إليهـا يف      ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ينطوي عليه تنفيذ املقـررات        ما تقّيم وتتناول 

اجتمـاع  /لى املقررات السابقة اليت اعتمدها مـؤمتر األطـراف         أعاله من آثار ع    ٧٥ الفقرة
 ٧ و٥األطراف بشأن املسائل املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد 

 من هذا الربوتوكول، هبدف إعداد مشاريع املقررات ذات الصلة لينظـر فيهـا مـؤمتر                ٨و
ورته الثامنة، علماً أن بعض القضايا قـد يـتعني          اجتماع األطراف ويعتمدها يف د    /األطراف

  .اجتماع األطراف/تناوهلا يف الدورات الالحقة ملؤمتر األطراف
ينطوي عليه تنفيذ املقررات املشار إليها        ما سُتدعى اهليئة الفرعية إىل تقييم    : اإلجراء  -٧٧

نظر فيها مـؤمتر     أعاله من آثار، هبدف إعداد مشاريع املقررات ذات الصلة لي          ٧٦يف الفقرة   
  .اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة، حسب االقتضاء/األطراف

   االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -١٢  
رحبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، مـع التقـدير           : معلومات أساسية   -٧٨

ص عن مصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من آثار تغري املناخ الذي أعدته اهليئة             بالتقرير اخلا 
والحظت اهليئة الفرعية أن التقرير يربز اإلمكانيات التقنية  .احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

سع اهلامة للطاقة املتجددة وقدرهتا الكبرية على التخفيف من آثار تغري املناخ وإتاحة فوائد أو             
ورأت اهليئة الفرعية أن مجيع األطراف ستستفيد من املعلومات الواردة يف التقرير، مبا             . نطاقاً

  .)٢٩(يف ذلك عند النظر يف أنشطتها املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ
ويف الدورة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر يف اجلوانب العلمية والتقنيـة                -٧٩

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ، مراعية أفضل املعلومـات العلميـة         - واالجتماعية
سيما املعلومات املقدمة من اهليئة احلكوميـة         وال املتاحة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ،      

__________ 

)٢٩( FCCC/SBSTA/2011/2 ١٠٨، الفقرة. 
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الدولية، وذلك أثناء الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية، حيث سيتشاور رئيسها مـع             
  .)٣٠( مدى ضرورة مواصلة النظر يف هذه املسألة يف تلك الدورةاألطراف بشأن

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألة، مراعية مشاورات           : اإلجراء  -٨٠
  .رئيسها مع األطراف

  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٣  
ني، إىل األمانة أن تعـد، قبـل        طلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالث     : معلومات أساسية   -٨١

الدورات اليت ستتناول هذا البند من جدول األعمال، ورقة معلومات توجز فيها األنشطة التعاونية              
  .)٣١(ذات الصلة، بغية متكني األطراف من التعليق على هذه املعلومات، حسب االقتضاء

وسـتزود  . FCCC/SBSTA/2012/INF.3وورقة املعلومات متاحة بوصفها الوثيقـة         -٨٢
الوثيقة اهليئة الفرعية بآخر املستجدات بشأن األنشطة التعاونية لألمانة مع كيانـات األمـم              

وتتضمن . املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اليت تعزز العمل يف إطار االتفاقية وتساهم فيه           
ت األمم الوثيقة بعض املعلومات عن األنشطة ذات الصلة يف إطار جماالت خربة كل من كيانا       

املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى اليت تدعم تنفيذ القرارات اليت تتخذها األطراف            
  .يف إطار االتفاقية

  .سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً بالوثيقة املعدة للدورة: اإلجراء  -٨٣
FCCC/SBSTA/2012/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 

  مسائل أخرى  -١٤  
  .سُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -٨٤

  تقرير الدورة  -١٥  
شروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية         سُيَعدُّ م : معلومات أساسية   -٨٥

  .يف هناية الدورة
سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اعتماد مـشروع          : اإلجراء  -٨٦

  .استكماله بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانةبلمقرر واإلذن لالتقرير 
__________ 

)٣٠( FCCC/SBSTA/2011/2 ١٠٩، الفقرة. 
)٣١( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٢٨، الفقرة. 
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FCCC/SBSTA/2012/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SB/2012/1 

 

Report on the linkage modalities and the rolling 
workplan of the Technology Executive Committee 
for 2012–2013. Note by the Chair of the 
Technology Executive Committee 

FCCC/SBSTA/2012/INF.1 Progress made in implementing activities under the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.2 Report on the workshop on common metrics to 
calculate the carbon dioxide equivalence of 
greenhouse gases. Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2012/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/2012/MISC.1 Views on issues identified in decision 1/CP.16, 
paragraph 72 and appendix II. Submissions from 
Parties  

FCCC/SBSTA/2012/MISC.2 Views on specific themes to be addressed at the 
research dialogue, including information on 
technical and scientific aspects of emissions and 
removals of all greenhouse gases from coastal and 
marine ecosystems. Submissions from Parties  

FCCC/SBSTA/2012/MISC.3 Update on developments in research activities 
relevant to the needs of the Convention, including on 
the long-term global goal; and information on 
technical and scientific aspects of emissions and 
removals of all greenhouse gases from coastal and 
marine ecosystems. Submissions from regional and 
international climate change research programmes 
and organizations  

FCCC/SBSTA/2012/MISC.4 Matters emerging from the updated 2010 Global 
Climate Observing System implementation plan and 
related activities.  Submission from the secretariat 
of the Global Climate Observing System 
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FCCC/SBSTA/2012/MISC.5 Report 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/SBSTA/2012/MISC.6 Views on issues relating to agriculture. Submissions 
from Parties  

FCCC/SBSTA/2012/MISC.7 

 

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

FCCC/SBSTA/2012/MISC.8 

 

Views on the eligibility of carbon dioxide capture 
and storage project activities involving transport of 
carbon dioxide from one country to another or 
which involve geological storage sites that are 
located in more than one country; and on the 
establishment of a global reserve of certified 
emission reduction units for carbon dioxide capture 
and storage project activities. Submissions from 
Parties and admitted observer organizations  

Other documents before the session 

FCCC/SBSTA/2011/5 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-fifth session, 
held in Durban from 28 November to 3 December 
2011 

FCCC/CP/2011/9  
and Add.1 and 2 

Report of the Conference of the Parties on its 
seventeenth session, held in Durban from 28 
November to 11 December 2011  

FCCC/KP/CMP/2011/10  
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 seventh session, held in Durban from 28 
November to 11 December 2011 

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

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

FCCC/KP/CMP/2009/16 Annual report of the Executive Board of the clean 
development mechanism to the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol 

FCCC/AWGLCA/2011/MISC.6 
and Corr.1 and Add.1–5 

Views on the items relating to a work programme 
for the development of modalities and guidelines 
listed in decision 1/CP.16, paragraph 46. 
Submissions from Parties 

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

    


