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 شأناالتفاقية اإلطارية ب
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الـسادسة              

  ٢٠١٢ مايو/ار أي٢٥ إىل ١٤والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من 
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٣  ٩-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٣  ٥-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٥  ٦  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٥  ٨-٧  .................................. الرئيسانتخاب أعضاء املكتب غري  - جيم     
  ٦  ٩  .........................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  - دال     

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه              - ثالثاً  
  ٦  ١٥-١٠  ..............................................) من جدول األعمال٣البند (

لناجتة عن إزالة الغابات إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات ا  - رابعاً  
وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز     

  ٧  ٢٦-١٦  ........) من جدول األعمال٤البند ( خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
 تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا             - خامساً  

  ٩  ٣٥-٢٧  ................................................)من جدول األعمال ٥ دالبن(
  ١١  ٣٩-٣٦  ........................) من جدول األعمال٦البند ( البحوث واملراقبة املنهجية  - سادساً  

 املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلـق هبـذا التـأثري               - سابعاً  
  ١٢  ٤٦-٤٠  ................................................)من جدول األعمال ٧ البند(

  ١٢  ٥٠-٤٧  ) من جدول األعمال٨البند (  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣قرة املسائل املتعلقة بالف  - ثامناً  
  ١٣  ٥٣-٥١  .........................) من جدول األعمال٩البند ( القضايا املتعلقة بالزراعة  - تاسعاً  
  ١٤  ١٠٠-٥٤  .............)من جدول األعمال) أ(١٠البند ( القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  - عاشراً  
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املبادئ التوجيهية لالتفاقية   " وذج إبالغ موحد باالستناد إىل    برنامج العمل بشأن من     - ألف     
  ١٤  ٦٥-٥٤  ..........."فيما يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقـارير فتـرة             -  باء     
ستعراض قوائم اجلـرد   السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات ا       

  ١٥  ٧٧-٦٦  ..........................الوطنية املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت           - جيم     

تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً مـن جانـب           
  ١٧  ٨١-٧٨  .............................................البلدان النامية األطراف

  ١٨  ٨٥-٨٢  ......االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  - لدا     
  ١٨  ٩٤-٨٦  .......املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون  -  هاء     
  ١٩  ١٠٠-٩٥  ........................................واجهة بيانات غازات الدفيئة  -  واو     

  ٢١  ١٢٧-١٠١  .......) من جدول األعمال١١البند ( وكول كيوتوالقضايا املنهجية مبوجب بروت  - حادي عشر  
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتباره           -ألف     

  ٢١  ١٠٨-١٠١  .........................نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
 اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيها غابـات             -  باء     

آيلة لالستنفاد ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمال التحريج           
  ٢٣  ١١٢-١٠٩  ....................................................وإعادة التحريج

 ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني   - جيم     
  ٢٣  ١١٨-١١٣  ..... من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣ من املادة ٤و

 بـشأن   ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ثار املترتبة على تنفيذ املقررات من       اآل  - دال     
املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتـو،         

  ٢٤  ١٢٧-١١٩  ............ من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد  مبا
 ادية للتخفيف من آثار تغري املناخ      االقتص -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       - ثاين عشر  

  ٢٧  ١٣٠-١٢٨  ..............................................) من جدول األعمال١٢البند (
  ٢٨  ١٣٦-١٣١  ............) من جدول األعمال١٣البند ( التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  - ثالث عشر  
  ٢٩  ١٣٧  .................................) من جدول األعمال١٤البند ( مسائل أخرى  - رابع عشر  

  ٢٩  ١٣٨  ..................................)ول األعمال من جد١٥البند ( تقرير الدورة  - خامس عشر  
  ٢٩  ١٤٣-١٣٩  ..............................................................اختتام الدورة  - سادس عشر  

  املرفقات
 Elements for a possible draft decision on modalities for national forest monitoring  - األول  

systems and measuring, reporting and verifying..........................................  ٣١  
  ٣٥  ........................................Draft text on research and systematic observation  - الثاين  
  ٣٧  .......................املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  - الثالث  
  ٤٠  ....... العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السادسة والثالثنيالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة  -  الرابع  
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) األعمال من جدول١البند (
ُعقدت الدورة السادسة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة             -١
  .٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٤يف فندق ماريتيم ببون يف أملانيا، يف الفترة من ) اهليئة الفرعية(
مجهوريـة ترتانيـا    (وافتتح الدورةَ رئيُس اهليئة الفرعية، السيد ريتشارد مويـونغي            -٢

) جزر سليمان(ورحب أيضاً بالسيد كولن بيك . ، ورّحب جبميع األطراف واملراقبني)املتحدة
  .بوصفه مقرراً

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
مايو، يف مذكرة مقدمة    / أيار ١٤نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف           -٣

  ).FCCC/SBSTA/2012/1(من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 
ويف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية جـدول األعمـال الـوارد يف الوثيقـة                 -٤

FCCC/SBSTA/2012/1 ، على النحو التايل) ب(١٠مع تعديل البند الفرعي:  
  .ةافتتاح الدور  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه               - ٣
  .والتكيف معه

ة بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة         إرشادات منهجي   -٤
الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بـصورة مـستدامة            

  .وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
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  .تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -٥
  .لبحوث واملراقبة املنهجيةا  -٦
  .املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  -٧
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨
  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -٩

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

التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة مـن البلـدان            
  ؛"املتقدمة األطراف

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة      )ب(  
ئم اجلـرد   السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض قـوا         

  الوطنية املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف؛
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القيـاس واإلبـالغ والتحقـق            )ج(  

الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً مـن           
  جانب البلدان النامية األطراف؛

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

  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة           )أ(  

  باره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛باعت
اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيهـا             )ب(  

غابات آيلة لالستنفاد ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمـال            
  التحريج وإعادة التحريج؛

اجـة مبوجـب    استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلر        )ج(  
   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛٣ من املادة ٤ و٣الفقرتني 

 ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢اآلثار املترتبة على تنفيذ املقررات مـن          )د(  
بشأن املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجيـة املرتبطـة بربوتوكـول           

  . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد 
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 االقتصادية للتخفيف من آثـار    - اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       - ١٢
  .تغري املناخ

  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٣
  .مسائل أخرى  -١٤
  .تقرير الدورة  -١٥

م  أطراف بينهم متكلم باس    ١٠أدىل ببيانات ممثلو    اً  ويف اجللسة األوىل نفسها أيض      - ٥
 والصني، ومتكلم باسم اجملموعة اجلامعة، ومتكلم باسـم حتـالف الـدول    ٧٧   جمموعة ال 

اجلزرية الصغرية، ومتكلم باسم الدول األفريقية، ومتكلم باسم جمموعة السالمة البيئيـة،            
ومـتكلم  اً،  ومتكلم باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، ومتكلم باسم أقل البلدان منو          

ببيانات باسم املنظمات غـري احلكوميـة       اً  وأُديل أيض . دان الغابات املطرية  باسم ائتالف بل  
  .املعنية بالبيئة وفئة املزارعني

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل اليت وّجه فيها الـرئيس                 -٦

 العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري             االنتباه إىل برنامج  
وبناء على اقتراح الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية على مباشرة عملها استناداً إىل برنامج             . املناخ

  .العمل ذلك

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
ية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني            نظرت اهليئة الفرع    -٧
  .مايو/ أيار٢٥ يف
ويف اجللسة الثالثة، أبلغ الرئيس األطراف بأن اجملموعات اإلقليمية توصلت إىل اتفاق              -٨

. بشأن تعيني نائب رئيس اهليئة الفرعية ومقررها، وعرض الرئيس امسي املرشحني للمنـصبني            
عن دول أوروبا الشرقية،      ، ممثالً )رومانيا( الفرعية السيد نارسيس بولني جيلر       وانتخبت اهليئة 

جـزر  (وأعادت اهليئة الفرعية انتخاب السيد كـولني بيـك         . للرئيس ملدة سنة واحدة   اً  نائب
وسيشغل السيد بيك منـصبه     . هلااً  عن الدول النامية اجلزرية الصغرية، مقرر       ، ممثالً )سليمان

  . سنة واحدةلفترة ثانية مدهتا
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  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (
ميثل نائب الرئيس واملقرر املنتخبان طرفني يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتـو               -٩

  .وبناء على ذلك، مل تنظم أية انتخابات ألعضاء بدالء. امللحق هبا

تعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه         برنامج عمل نريويب امل     -ثالثاً  
  والتكيف معه

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة            -١٠

ا باسـم   طرفني، تكلم أحـدمه    وأدىل ببيان ممثال  . FCCC/SBSTA/2012/INF.1عليها الوثيقة   
  .االحتاد األورويب ودوله األعضاء

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن ُيجري الرئيس مـشاورات مـع                -١١
ويف . األطراف بشأن هذه املسألة، ويعرض استنتاجات على اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثـة            

  . اقترحها الرئيس واعتمدهتا اليت)١(اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
رّحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي يتناول ما أُحرز من تقدم يف تنفيذ برنـامج                - ١٢

عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه منـذ دورهتـا               
  . )٢(اخلامسة والثالثني

ماً باألعمال اليت تضطلع هبا األمانة، بتوجيه من رئـيس          وأحاطت اهليئة الفرعية عل     -١٣
اهليئة الفرعية، ألغراض منها زيادة التوعية بربنامج عمل نريويب، وَشّجعتها علـى مواصـلة              

 يف برنامج عمل    )٣(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً مبا قدمته املنظمات الشريكة        . جهودها
  .نريويب من مشاركة ومسامهة

، الذي طلب فيه مؤمتر األطـراف إىل        ١٧-م أ /٦ت اهليئة الفرعية إىل املقرر      وأشار  -١٤
اهليئة الفرعية أن تعيد النظر، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف جماالت العمل املندرجة يف برنامج               
  عمل نريويب هبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة بشأن أحسن              

  
__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.4اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١(
)٢( FCCC/SBSTA/2012/INF.1. 
 .٢٠١٢مايو / أيار٢٢ منظمة حىت ٢٥١بلغ عدد املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب  )٣(
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وسُيسترشد أيضاً هبذه العملية يف تنظيم جمـاالت        . ريقة لدعم أهداف برنامج عمل نريويب     ط
عمل ممكنة يف املستقبل من شأهنا كذلك أن تدعم العمل العلمي والـتقين مبوجـب إطـار                 

  .)٤(كانكون للتكيف، حسب االقتضاء
 يدعو فيـه     الذي ١٧-م أ /٦وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل مقرر مؤمتر األطراف           -١٥

، ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧املؤمتُر األطراَف واملنظمات املعنية إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول           
  . )٥(آراءها بشأن جماالت العمل املمكنة يف املستقبل يف سياق برنامج عمل نريويب

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن           -رابعاً  
ابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا         إزالة الغ 

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضـاً عليهـا     . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثة           -١٦

وأدىل ببيانات  . FCCC/SBSTA/2012/MISC.9، و Add.1 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.1الوثائق  
  . )٦(ممثلو ثالثة أطراف، بينها متكلم باسم بلدان حوض الكونغو

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال          -١٧
). الفلـبني ( كوربـوز    - فيكتوريا تويل    والسيدة) كندا(يشترك يف رئاسته السيد بيتر غراهام       

ونظرت اهليئة  .  كوربوز، يف اجللسة الثالثة، تقريراً عن مشاورات الفريق        - وقدمت السيدة تويل  
  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٧(الفرعية، يف جلستها الثالثة أيضاً، يف االستنتاجات

  ستنتاجاتاال  -٢  
 ١٦-م أ /١ و ١٥ -م أ /٤ و ١٣-م أ /٢قررات  أحاطت اهليئة الفرعية علمـاً بـامل        -١٨
 أثناء نظرها يف اإلرشادات املنهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض       ١٧-م أ /١٢ و ١٧-أ م/٢و

االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات ودور احلفاظ على الغابـات وإدارهتـا              
  .الناميةبصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان 

__________  

 .١، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )٤(
 .٢، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )٥(
 وبرينـسييب،   بوروندي، وتشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وسان تـومي           )٦(

 .ورواندا، وغابون، وغينيا االستوائية، والكامريون، والكونغو
 .FCCC/SBSTA/2012/L.9/Rev.1اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٧(
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 بشأن القضايا احملـددة     )٨(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف         -١٩
، وال سيما بشأن طريقة معاجلة أسـباب        ١٦-م أ /١ والتذييل الثاين من املقرر      ٧٢يف الفقرة   

 الغابات على النحو إزالة الغابات وتدهور الغابات وبشأن النظم الوطنية املتينة والشفافة لرصد      
كما أحاطت علماً باآلراء اليت قدمتها املنظمات       . من املقرر ذاته  ) ج(٧١املشار إليه يف الفقرة     
  . )٩(املعتمدة بصفة مراقب

وواصلت اهليئة الفرعية نظرها يف اإلرشادات املنهجية املتعلقة بطرائق وضـع نظـام          -٢٠
، وللقياس ١٦-م أ/١من املقرر ) ج(٧١لفقرة وطين لرصد الغابات على النحو املشار إليه يف ا

، ١٦-م أ /١من التذييل الثاين للمقرر     ) ج(والتبليغ والتحقق على النحو املشار إليه يف الفقرة         
 كأسـاس   FCCC/SBSTA/2011/5باستخدام مشروع النص الوارد يف املرفق األول للوثيقـة          

 واآلراء املقدمة من األطراف على      ١٦- أ م/١ومبراعاة املسائل احملددة يف التذييل الثاين للمقرر        
  . أعاله١٩النحو املشار إليه يف الفقرة 

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة عملها بشأن اإلرشادات املنهجيـة املتعلقـة              - ٢١
مـن  ) ج(٧١بطرائق وضع نظام وطين لرصد الغابات على النحو املشار إليه يف الفقـرة              

مـن  ) ج(ليغ والتحقق على النحو املشار إليه يف الفقرة         ، وللقياس والتب  ١٦- م أ /١  املقرر
، باالستناد إىل املرفق األول الذي يتضمن عناصر مشروع         ١٦- م أ /١  التذييل الثاين للمقرر  

مقرر ميكن اعتماده هبذا الشأن، بغية إكمال هذا العمل يف دورهتا السابعة والثالثني وإعداد              
 املسائل كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده        أية توصيات تتعلق مبشروع مقرر بشأن هذه      

  .يف دورته الثامنة عشرة
وبدأت اهليئة الفرعية النظر يف املسائل املتعلقة بأسباب إزالـة الغابـات وتـدهور                -٢٢

من التذييل الثـاين    ) أ( والفقرة   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٢الغابات، آخذة يف اعتبارها الفقرة      
 واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب على النحو املـشار إليـه يف            للمقرر ذاته، وآراء األطراف   

واتفقت على أن تواصل يف دورهتا التاسعة والثالثني عملها بشأن املـسائل  .  أعاله ١٩الفقرة  
، وال سيما بشأن طريقـة معاجلـة   ١٦-م أ/١ والتذييل الثاين يف املقرر ٧٢احملددة يف الفقرة    

ات، مبا يف ذلك النظر يف اجلوانب االجتماعية واالقتصادية         أسباب إزالة الغابات وتدهور الغاب    
  . يف البلدان النامية على الصعيد الوطين

 مـن   ٦ و ٥وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بطلب مـؤمتر األطـراف يف الفقـرتني               -٢٣
ن  أن تنظر اهليئة يف توقيت ووترية موجز املعلومات املتعلقة بكيفية معاجلة البلـدا             ١٧-م أ /١٢ مقرره

   ،١٦-م أ /١النامية األطراف واحترامها جلميع الضمانات املشار إليها يف التـذييل األول للمقـرر              
  

__________  

)٨( FCCC/SBSTA/2012/MISC.1و Add.1. 
. <http://unfccc.int/3714>: املعلومات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية متاحة على العنوان اإللكتروين التـايل            ) ٩(

 .<http://unfccc.int/3689>: واملعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية متاحة على العنوان اإللكتروين التايل
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تنظر يف ضرورة تقدمي املزيد من اإلرشادات لضمان الـشفافية واالتـساق والـشمول               وأن
ـ          . والفعالية يف تقدمي موجز املعلومات     ا واتفقت على أن تواصل حبث هذا الطلـب يف دورهت

  .السابعة والثالثني بغية اختتام النظر فيه يف دورهتا التاسعة والثالثني
، علـى   ١٧-م أ /١٢ من املقـرر     ١٥واتفقت اهليئة الفرعية، يف إشارهتا إىل الفقرة          -٢٤

الشروع يف العمل بشأن وضع إرشادات تتعلق بالتقييم التقين للمستويات املرجعية املقترحـة             
و املستويات املرجعية املقترحـة للغابـات يف دورهتـا الـسابعة            أ/لالنبعاثات من الغابات و   

والثالثني، كي تقدِّم إىل مؤمتر األطراف يف دورتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة تقريراً عـن               
  . التقدم احملرز، مبا يشمل أية توصيات تتعلق مبشروع مقرر هبذا الشأن

ع باملزيد مـن العمـل فيمـا يتعلـق          وتسلّم اهليئة الفرعية بأنه قد يتعني االضطال        -٢٥
باإلرشادات املنهجية يف انتظار نتائج عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين              

  .الطويل األجل مبوجب االتفاقية
وأقرت اهليئة الفرعية بأن األطراف الساعية إىل إجناز األنـشطة املـشار إليهـا يف                 -٢٦

  .ها أن تنظر يف احتياجات البلد املعين يف جمال التكيف ميكن١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠ الفقرة

  تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت  -١  
عليها اً  وكان معروض . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثة           -٢٧

  .FCCC/SB/2012/1الوثيقة 
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البنـد بـاالقتران مـع                  -٢٨
من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار فريق اتصال مشترك، يشترك يف             ) أ(١٢ البند

ـ   اململكة امل (دادا   - والسيد زيتوين ولد  ) بليز(رئاسته السيد كارلوس فولر       اتحـدة لربيطاني
ويف . عن املـشاورات  اً  ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد فولر تقرير      ). العظمى وآيرلندا الشمالية  

  .اعتمدهتااليت اقترحها الرئيس و )١٠(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتاً، اجللسة الثالثة أيض

  االستنتاجات  -٢  
ة الفرعية للتنفيذ بالتقرير املتعلق بطرائـق  رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية واهليئ      -٢٩

  . )١١(٢٠١٣-٢٠١٢للفترة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا الربط وخطة العمل املتجددة للجنة 
__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.12اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٠(
)١١( FCCC/SB/2012/1. 
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ورحبت اهليئتان الفرعيتان أيضاً خبطة العمل املتجددة للجنة التنفيذيـة املعنيـة              - ٣٠
، بصيغتها املعروضـة يف املرفـق       ٢٠١٣- ٢٠١٢للفترة  ) اللجنة التنفيذية (بالتكنولوجيا  

 أعاله، وشجعتا اهليئة التنفيذية على املضي قدماً يف ٢٩األول للتقرير املشار إليه يف الفقرة 
وشجعت اهليئتان الفرعيتان اللجنة التنفيذية على أن تضطلع، . تنفيذ خطة العمل املذكورة

ه اخلطة ورحبتا بتنظيم مناقـشات      على سبيل األولوية، باألنشطة القصرية األجل يف هذ       
مواضيعية، يف اجتماعها املقبل، تشمل مناقشة بشأن البيئات التمكينية وحواجز تطـوير            

  .التكنولوجيا ونقلها
والحظت اهليئتان الفرعيتان أن اللجنة التنفيذية قد بنت خطة عملها على احملـاور               - ٣١

طة اليت صدر هبا تكليف مـن مـؤمتر      األنش: الثالثة التالية من أجل ترتيب أولويات عملها      
؛ واألنشطة  ٢٠١١األمم املتحدة لتغري املناخ، الذي ُعقد يف ديربان جبنوب أفريقيا، يف عام             

؛ واألنشطة املتوسطة األجل املقرر أن تبدأ يف        ٢٠١٢القصرية األجل املقرر أن تبدأ يف عام        
  .٢٠١٣عام 
ولية الصادرة عن اللجنة التنفيذية بشأن      والحظت اهليئتان الفرعيتان أيضاً األفكار األ       -٣٢

طرائقها إلقامة الروابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارج             
، وكمـا صـاغتها اللجنـة       ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٥إطارها، كما ُيشار إليها يف الفقرة       

رعيتان كذلك أن طبيعـة تلـك       والحظت اهليئتان الف  . ١٧-م أ /٤التنفيذية استجابة للمقرر    
الروابط قد تتطور مبرور الوقت، وأقّرتا بأن عدداً من الترتيبات املؤسسية بدأ يتحقق عمـالً               
باملقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، وأن بعض الترتيبات املؤسسية             

 مـن   ١٧ر إليـه يف الفقـرة       قد طُلب منها أن تتعاون مع اللجنة التنفيذية، على النحو املشا          
، وأن بعض الترتيبات املؤسسية قد طُلب منها أن تضع آليات لالستفادة من   ١٧-م أ /٣ املقرر

فيها تلك املقدمة من اهليئـات املواضـيعية ذات          مشورة اخلرباء واملشورة التقنية املناسبة، مبا     
  .الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية، حسب االقتضاء

 الفرعيتان اللجنة التنفيذية إىل مواصلة صياغة وتنقيح أفكارها األولية          ودعت اهليئتان   -٣٣
بشأن طرائق إقامة الروابط مع الترتيبات املؤسسية يف إطار االتفاقية وخارج إطارها، علـى              

  . أعاله٢٩النحو احملدد يف املرفق الثاين من التقرير املشار إليه يف الفقرة 
 اللجنة التنفيذية ستجري مشاورات مع الترتيبـات        والحظت اهليئتان الفرعيتان أن     -٣٤

املؤسسية ذات الصلة، فور بدء اشتغال هذه الترتيبات، اللتماس آرائها واالتفاق معها علـى              
والحظت اهليئتان الفرعيتان أيضاً أن اللجنة التنفيذية ستبلغ عن نتائج          . طرائق الربط املقترحة  

 الصلة بشأن تلك الطرائق يف تقريرها عن األنشطة مشاوراهتا مع هذه الترتيبات املؤسسية ذات
، عن طريق اهليئتني الفرعيتني، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورتـه          ٢٠١٢واألداء لعام   
  .الثامنة عشرة
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 الـيت   )١٢(وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة إىل االسـتنتاجات           -٣٥
الثني وطلبت فيها إىل األمانة أن تـنظم، بالتعـاون مـع            خلصت إليها يف دورهتا اخلامسة والث     

املنظمات املهتمة ورهناً بتوافر املوارد، حلقات عمل بـشأن عمليـات تقيـيم االحتياجـات               
، والحظت أن برنامج األمم املتحدة للبيئة خيطط لتنظـيم حلقـة            ٢٠١٢التكنولوجية يف عام    

حتياجات التكنولوجية، يف النصف الثاين من      عمل، بالتعاون مع األمانة، بشأن عمليات تقييم اال       
وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تعد تقريراً عن            . ٢٠١٢عام  

  .نتائج حلقة العمل املذكورة وتتيحه للهيئة الفرعية لكي تنظر فيه يف دورهتا السابعة والثالثني

  البحوث واملراقبة املنهجية  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً عليها   . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثة           -٣٦

 FCCC/SBSTA/2012/MISC.3، و 2 و Add.1 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.2الوثائق التاليـة    
العاملية لألرصاد اجلوية   وأدىل ببيانات ممثلو كل من املنظمة       . FCCC/SBSTA/2012/MISC.4و

  .اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ووالنظام العاملي ملراقبة املناخ
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظـر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -٣٧

يـسول  والسيد دافيد ل  ) أملانيا(مشاورات غري رمسية اشترك يف تيسريها السيد ستيفان روسنر          
ويف اجللسة  .)١٣(مايو/ أيار١٩ونظم، عالوة على ذلك حوار متعلق بالبحوث يف    ). بوتسوانا(

ونظرت اهليئة الفرعيـة، يف جلـستها       . الثالثة، قدم السيد ليسول تقريراً عن هذه املشاورات       
  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٤(الثالثة أيضاً، يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
اطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء املقدمة من األطراف وبالتقدم احملـرز يف بلـورة            أح  -٣٨

  .مشروع االستنتاجات املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال
واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند من جـدول األعمـال يف                 -٣٩

  .رد يف املرفق الثايندورهتا السابعة والثالثني على أساس مشروع النص الوا

__________  

)١٢( FCCC/SBSTA/2011/5 ٣١، الفقرة. 
حوث الذي تنظمـه اهليئـة الفرعيـة، انظـر           من احلوار املتعلق بالب    ٣٦للمزيد من املعلومات عن احللقة       )١٣(

<http://unfccc.int/6896.php>. 
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  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثة  -٤٠
تها الثالثة، على النظر يف هذا البند بـاالقتران مـع           واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلس      -٤١
 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني الفرعيتني           ١١ البند

يشترك يف رئاسته رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، الـسيد مويـونغي،             
على أن تنظر   اً  واتفقت أيض ). بولندا(وماس خروتسوف   ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد ت     

  . من جدول األعمال٨أثناء هذه الدورة يف هذا البند باالقتران مع البند 
اً، ويف اجللسة الثالثة أيض   . عن املنتدى اً  ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد مويونغي تقرير        -٤٢

  .لرئيس واعتمدهتااليت اقترحها ا )١٥(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ باملناقشة            -٤٣

اليت جرت يف االجتماع األول للمنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبالعمـل املتعلـق               
  .١٧-م/٨بطرائق تفعيل برنامج العمل، وفقاً للمقرر 

واتفقت اهليئتان على تنفيذ برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التـصدي علـى               -٤٤
  .النحو الوارد يف املرفق الثالث، بناًء على توجيهات رئيسي اهليئتني

  .وطلبت اهليئتان إىل األمانة دعم تنفيذ برنامج العمل، بناًء على توجيهات رئيسي اهليئتني  -٤٥
مات املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل املشاركة يف أنشطة         ودعت اهليئتان املنظ    -٤٦

  .برنامج العمل الوارد يف املرفق الثالث

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت    
وأدىل ببيان ممثل عـن     . لثالثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل وا           -٤٧

  .أحد األطراف

__________  
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واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على أن تنظر خالل هذه الدورة يف هـذا                 -٤٨
 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطـار منتـدى   ١١ و٧البند باالقتران مع البندين  

  .مشترك بني اهليئتني
على أن ُيجري رئيس اهليئة الفرعيـة       اً  اتفقت اهليئة الفرعية أيض   ويف اجللسة نفسها،      -٤٩

للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد مويونغي، ورئيس اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ، الـسيد             
  .خروتسوف، مشاورات مع األطراف املهتمة بشأن كيفية النظر يف هذا البند يف الدورة املقبلة

 عن املنتدى، ونظرت اهليئة الفرعية يف       سيد مويونغي تقريراً  ويف اجللسة الثالثة، قدم ال      -٥٠
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة     .  أعاله واعتمدهتا  ٤٦-٤٣تنتاجات الواردة يف الفقرات     االس

  .الفرعية على مواصلة املشاورات يف دورهتا السابعة والثالثني بشأن كيفية النظر يف هذا البند

  الزراعةالقضايا املتعلقة ب  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت  -١  
عليها اً  وكان معروض . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثة           -٥١

وأدىل ببيان ممثال طرفني، تكلم أحـدمها       . Add.1-3 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.6الوثائق  
  .باسم أقل البلدان منواً

عية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق    واتفقت اهليئة الفر    -٥٢
عن مشاورات فريق اً ويف اجللسة الثالثة، قدم الرئيس تقرير. اتصال برئاسة رئيس اهليئة الفرعية   

 الـيت اقترحهـا     )١٦(، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     ويف اجللسة الثالثة أيضاً   . االتصال
  . الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
شرعت اهليئة الفرعية يف تبادل وجهات النظر بشأن القضايا املتعلقة بالزراعة مبوجب              -٥٣

، ووافقت على مواصلة النظر يف هذا البند مـن جـدول            ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٧٥الفقرة  
  .األعمال يف دورهتا السابعة والثالثني

__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.19اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٦(
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  قيةالقضايا املنهجية مبوجب االتفا  -عاشراً  
  )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

املبـادئ التوجيهيـة    "برنامج العمل بشأن منوذج إبالغ موحد باالسـتناد إىل          -ألف  
  "لالتفاقية فيما يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

  املداوالت  -١  
  .ألوىل والثالثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها ا  -٥٤
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار         -٥٥

 والسيد شـيانغ لـو    ) نيوزيلندا(فريق اتصال، يشترك يف رئاسته كل من السيدة هيلني بلوم           
ويف . عن مشاورات فريق االتـصال    اً  ويف اجللسة الثالثة، قدمت السيدة بلوم تقرير      ). الصني(

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١٧(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتاً، اجللسة الثالثة أيض

  االستنتاجات   -٢  
شرعت اهليئة الفرعية يف النظر يف برنامج العمل املتعلق بتهيئة شكل جدويل موحـد                -٥٦

املبـادئ  "  وفقاً ل )  املوحد املشار إليه فيما يلي بالشكل اجلدويل     (لتقدمي املعلومات إلكترونياً    
على " التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف           

املشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهيـة        (١٧-م أ /٢النحو الوارد يف املرفق األول للمقرر       
  .ته الثامنة عشرةكي يعتمد مؤمتر األطراف هذا الشكل يف دور) لإلبالغ

، على البلـدان األطـراف      ١٧-م أ /٢وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً بأنه وفقاً للمقرر          -٥٧
املتقدمة أن تستخدم املبادئ التوجيهية لإلبالغ، يف إعداد أول تقاريرها لفترة السنتني، علـى              

تني إىل األمانة   أن تأخذ ظروفها الوطنية يف احلسبان، وعليها أن تقدم أول تقاريرها لفترة السن            
  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١حبلول 
واتفقت اهليئة الفرعية على أن الشكل اجلدويل املوحد سيشمل جداول للمعلومـات              -٥٨

 من املبادئ التوجيهيـة     ٢٣ و ٢٢ و ١٨ و ١٧ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٦ و ٥ و ٢احملددة يف الفقرات    
 ١٣ د من الفقرات بينها الفقرات    ورمبا يشمل أيضاً جداول باملعلومات احملددة يف عد       . لإلبالغ

  .  من املبادئ التوجيهية لإلبالغ٢٤ و١٩و
واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على أن برنامج العمل بشأن هتيئة شكل جدويل موحد،               -٥٩

، ينبغي أن يشمل تقـدمي آراء األطـراف الـيت           ١٧-م أ /٢الذي صدر تكليف له يف املقرر       
تقرير توليفي هلذه اآلراء، وتنظيم حلقة عمل، وإعـداد         سُتجمع يف وثيقة متفرقات، وإعداد      

  .تقرير عن حلقة العمل
__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.11اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٧(
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 ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٣ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم حبلـول            - ٦٠
آراءها، استناداً إىل املبادئ التوجيهية لإلبالغ، بشأن الشكل اجلدويل املوحد املشار إليه يف             

  . أعاله٥٨  الفقرة
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع آراء األطراف يف وثيقة متفرقات، وإعـداد               -٦١

  . أدناه٦٢تقرير توليفي آلراء األطراف مبثابة مسامهة يف حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة تنظيم حلقة عمل عن شكل جـدويل موحـد يف                 -٦٢

، وإعداد تقرير عن حلقة العمل، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف            ٢٠١٢وبر  أكت/تشرين األول 
  .دورهتا السابعة والثالثني

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا السابعة والثالثني، النظر يف الشكل               -٦٣
 ٦٠لفقـرة   اجلدويل املوحد، واضعة يف اعتبارها اآلراء املقدمة من األطراف واملشار إليها يف ا            

 أعاله، وتقرير حلقـة العمـل       ٦١أعاله، والتقرير التوليفي هلذه اآلراء املشار إليه يف الفقرة          
  . أعاله٦٢املشار إليه يف الفقرة 

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية، على تنفيذ اإلجراءات              -٦٤
  .صيغة اليت عرضتها األمانة أعاله بال٦٢ و٦١املطلوبة يف الفقرتني 

وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -٦٥
  .رهناً بتوافر املوارد املالية

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة الـسنتني             -باء  
اض قوائم اجلرد الوطنية املقدمة     والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعر      

  من البلدان املتقدمة األطراف
  )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

  املداوالت  -١  
  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة  -٦٦
ـ        -٦٧ ار واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إط

ويف اجللـسة   . والسيد شيانغ لـو    فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيدة هيلني بلوم         
اً، ويف اجللسة الثالثـة أيـض     . عن مشاورات فريق االتصال   اً  الثالثة، قدمت السيدة بلوم تقرير    

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١٨(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات

__________  
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  نتاجاتاالست  -٢  
بدأت اهليئة الفرعية نظرها يف برنامج العمل بـشأن تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة                 -٦٨

الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد   
 ،")املبادئ التوجيهية لالسـتعراض     "  يشار إليها فيما يلي ب    (الوطنية للبلدان املتقدمة األطراف     

  .هبدف إمتام هذا العمل حبلول الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف
وأقرت اهليئة الفرعية بأن املوعد احملدد للبلدان املتقدمة األطراف لتقـدمي تقاريرهـا               -٦٩

، وأن اجلولة األوىل    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١، هو   ١٧-م أ /٢لفترة السنتني، وفقاً للمقرر     
الدوليني ينبغي أن تبدأ بعد شهرين من تقدمي الدفعة األوىل من تقارير            من التقييم واالستعراض    

  .فترة السنتني
األطراف (وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً بأن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية              -٧٠

/  كانون الثـاين   ١ُمطالبة بأن تقدم بالغاهتا الوطنية السادسة حبلول        ) املدرجة يف املرفق األول   
 قوائَم اجلـرد الوطنيـة الـسنوية        ٢٠١٥، وأن ُتضمِّن تقاريرها السنوية لعام       ٢٠١٤ناير  ي

املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف املدرجة          "باستخدام  
 املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة       : يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول     

  .)١٩("بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تراعي األطراف، لدى تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة                -٧١

لالستعراض، اخلربة املكتسبة يف اإلبالغِ عن املعلومات مبوجـب االتفاقيـة واستعراِضـها،             
يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وال يلقي عبئاً         واحلاجةَ إىل إجراء استعراضي عملي      

  .مفرطاً على األطراف أو األمانة
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتعّد ورقة تقنية تلخص عملية االستعراض احلالية               -٧٢

مبوجب االتفاقية وخربة األمانة يف تنسيق عمليات استعراض البالغات الوطنية وقوائم اجلـرد             
لسنوية لغازات الدفيئة اليت تقدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول، لكـي تنظـر اهليئـة           ا

  .الفرعية يف تلك الورقة أثناء دورهتا السابعة والثالثني
 ،٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم آراءها، حبلول            -٧٣

 أعاله، وبشأن اإلطار الـزمين احملـدد        ٦٨الفقرة  بشأن عناصر برنامج العمل املشار إليه يف        
لألنشطة املقترحة، وكذلك بشأن العناصر الرئيسية يف تنقيح املبادئ التوجيهية السـتعراض            
تقارير فترة السنتني اليت تقدمها البلدان املتقدمة األطراف والبالغات الوطنية، مبـا يف ذلـك               

 من األطراف املدرجة يف املرفق األول، مع مراعاة         قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، املقدمة     
  .اخلربة املكتسبة من املمارسات االستعراضية احلالية

__________  
)١٩( FCCC/SBSTA/2006/9. 
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتعّد ورقة توليفية لتقارير األطراف تكون مبثابـة               -٧٤
  .عة والثالثنيإسهام يف املناقشة اليت ستجريها اهليئة الفرعية يف دورهتا الساب

وملا كانت هناك حاجة إىل أن يكمل مؤمتر األطراف العمل يف دورته التاسعة عشرة،     -٧٥
اتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل النظر، أثناء دورهتا السابعة والثالثني، يف برنامج العمـل             

  .بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض، مبا يشمل تنظيم حلقات عمل تقنية
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقدير ما يترتب على تنفيذ اإلجـراءات املطلوبـة يف                -٧٦

  . أعاله من أثر يف امليزانية، حسب ما أوردته األمانة٧٤ و٧٢ الفقرتني
وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات،             -٧٧

  .رهناً بتوافر املوارد املالية

املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخليـة الـيت             -جيم  
تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً من جانـب البلـدان     

  النامية األطراف
  )من جدول األعمال) ج(١٠البند (

  املداوالت  -١  
  . جلستيها األوىل والثالثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف   -٧٨
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار         -٧٩

ويف اجللـسة   . والسيد شيانغ لـو    فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيدة هيلني بلوم         
اً، لسة الثالثة أيـض   ويف اجل . عن مشاورات فريق االتصال   اً  الثالثة، قدم السيد شيانغ لو تقرير     

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢٠(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  –٢  
، نظرها يف وضع مبادئ     ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٣٧بدأت اهليئة الفرعية، وفقاً للفقرة        -٨٠

ت التخفيـف   توجيهية عامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءا         
يشار إليها فيمـا يلـي      (املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً من جانب البلدان املتقدمة األطراف          

  ").املبادئ التوجيهية"  ب
واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة التبادل التفاعلي لآلراء بشأن املبادئ التوجيهيـة              -٨١

  . والثالثنيهبدف االتفاق على اخلطوات املقبلة يف دورهتا السابعة

__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.15اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٠(
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  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١٠البند (

  املداوالت  -١  
/  أيـار  ١٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثانية املعقودة يف               -٨٢

. FCCC/SBSTA/2012/MISC.7ان معروضاً عليهـا الوثيقـة       وك. ثةمايو، ويف جلستها الثال   
وأدىل ببيانات ممثلو عشرة أطراف، منهم واحد باسم الدول األفريقية، وواحد باسم االحتـاد              

  .ممثل للمنظمة البحرية الدوليةاً وأدىل ببيان أيض. األورويب ودوله األعضاء
جري الـرئيس مـشاورات مـع       واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على أن يُ          -٨٣

. األطراف بشأن هذه املسألة ويعرض مشروع استنتاجات على اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة            
  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢١(ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
لواردة من أمانيت منظمة الطـريان املـدين        أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات ا       -٨٤

الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن أعماهلما اجلارية بشأن االنبعاثات النامجة عـن الوقـود              
، وبالتقدم الذي أحرزته األمانتان يف هـذا        )٢٢(املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني     

  .ذه املعلوماتالصدد، والحظت اآلراء اليت أبدهتا األطراف بشأن ه
ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدوليـة إىل               -٨٥

  .مواصلة تقدمي تقارير، يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية، عن أعماهلما ذات الصلة هبذه املسألة

   الكربوناملقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد  -هاء  
  ) من جدول األعمال) ه(١٠البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً  . لثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثا            -٨٦

  .وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف. FCCC/SBSTA/2012/INF.2 عليها الوثيقة
نظر يف هذا البند يف إطار مشاورات       األوىل، على ال   اتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها      -٨٧

ويف اجللسة الثالثـة، قـدم      ). االحتاد الروسي (غري رمسية ُييّسرها السيد ميخائيل غيتارسكي       
نظرت اهليئة الفرعيـة   اً،  ويف اجللسة الثالثة أيض   . السيد غيتارسكي تقريراً عن هذه املشاورات     

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢٣(يف االستنتاجات
__________   

 .FCCC/SBSTA/2012/L.14اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢١(
)٢٢( FCCC/SBSTA/2012/MISC.7. 
 .FCCC/SBSTA/2012/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٣(
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  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف املقاييس املوحدة حلساب مكـافئ ثـاين أكـسيد                -٨٨

الكربون النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع           
  .ية مبوجب االتفاقية، وذلك يف سياق القضايا املنهج)يشار إليها فيما يلي باملقاييس املوحدة(

حلقة العمل املتعلقة باملقاييس املوحدة، اليت عقدت يف         )٢٤(ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير     -٨٩
املقاييس  ، وركزت على أوجه عدم التيقن واجملاالت أو       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٤ و ٣بون يومي   

قاييس؛ وقد تولّـت    اجلديدة واحملسّنة، وأهداف السياسات، والعالقة بني األطر السياساتية وامل        
  .)٢٥(األمانة تنظيم هذه احللقة بناء على طلب اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني

وأعربت عـن تقـديرها     . واعترفت اهليئة الفرعية بوجاهة حلقة العمل وتقريرها        - ٩٠
 بتغري املناخ ملمثلي الفريق العامل األول والفريق العامل الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية 

لتقدميهم معلومات عن حالة عمل الفريقني فيما يتعلق باملقـاييس        ) اهليئة احلكومية الدولية  (
املشتركة، ولألوساط العلمية اليت قدمت معلومات حمّدثة ومفيدة عن املعـارف العلميـة             

  .املتعلقة باملقاييس املشتركة
ية بصدد تقييم املقاييس املشتركة يف      والحظت اهليئة الفرعية أن اهليئة احلكومية الدول        -٩١

سياق عملها املتعلق بالتقرير التقييمي اخلامس، واعترفت بوجاهة املقاييس املشتركة بالنـسبة            
  .إىل سياسات تغري املناخ

ودعت اهليئة الفرعية اهليئةَ احلكومية الدوليـة إىل موافاهتـا يف دورهتـا األربعـني                 -٩٢
وطلبت اهليئة . س املشتركة واملستمدة من تقريرها التقييمي اخلامس      باستنتاجاهتا املتعلقة باملقايي  

  .الفرعية إىل األمانة تنظيم نشاط خاص هلذا الغرض
ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا األربعني، النظر يف هذا البند مـن                 -٩٣

  .جدول األعمال
ت املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات      وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءا        -٩٤

  .رهناً بتوافر املوارد املالية

  واجهة بيانات غازات الدفيئة  -واو  
  )من جدول األعمال) و(١٠البند (

  املداوالت  -١  
  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة  -٩٥

__________  
)٢٤( FCCC/SBSTA/2012/INF.2. 
)٢٥( FCCC/SBSTA/2011/2 ١٠١، الفقرة. 
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 األوىل على أن ُيجري الـرئيس مـشاورات         واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها      - ٩٦
األطراف بشأن هذه املسألة ويعرض مشروع استنتاجات علـى اهليئـة الفرعيـة يف                مع

اليت اقترحها   )٢٦(ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات       . جلستها الثالثة 
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
ضي األمانة يف إدخال حتسينات على واجهة بيانات غـازات          رّحبت اهليئة الفرعية مب     -٩٧

الدفيئة، خصوصاً توفري وسيلة حلساب مؤشرات حيددها املـستعملون، فـضالً عـن إدراج         
  .املعلومات املستمدة من قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة

ـ        -٩٨ وارد، وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بقلق بأن األمانة مل ُتنفّذ بعد، بسبب نقـص امل
َن وحدات واجهة البيانات، عند     مَّ، أن ُتض  )٢٧(عية يف دورهتا الرابعة والثالثني    طلب اهليئة الفر  

االقتضاء، إمكانية عرض البيانات يف شكل وحدات مادية باإلضافة إىل مكافئ ثاين أكـسيد              
  .الكربون، وكررت اهليئة الفرعية طلبها

ا الثامنة والثالثني، يف املسائل املتعلقـة       ووافقت اهليئة الفرعية على النظر، يف دورهت        - ٩٩
باملضي يف تطوير واجهة البيانات الستيعاب التغريات املناسبة فيمـا يتـصل باسـتخدام              

يف  )٢٨(األطراف املدرجة يف املرفق األول للمبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة بتقدمي التقارير          
لغازات الدفيئـة، اعتبـاراً مـن تقـارير     تقاريرها السنوية املقبلة عن قوائم اجلرد الوطنية     

، وذلك رهناً بصدور قرار هنائي ملؤمتر األطراف بشأن املبادئ التوجيهية املنقحة ٢٠١٥  عام
  .يف دورته التاسعة عشر

وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -١٠٠
  .رهناً بتوافر املوارد املالية

__________   

 .FCCC/SBSTA/2012/L.7اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٦(
)٢٧( FCCC/SBSTA/2011/2 ٨٤، الفقرة. 
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة،                  )٢٨(

عن قوائم اجلرد الـسنوية لغـازات الدفيئـة         املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق باإلبالغ       : األول اجلزء
 ).، املرفق األول١٧-أ م/١٥ املقرر(
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  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتباره نشاطاً            -ألف  
  من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

  )من جدول األعمال) أ(١١البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً  . يئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة         نظرت اهل   -١٠١

  .2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2012/MISC.8عليها الوثائق 
البنـد الفرعـي يف إطـار        اتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة على أن تنظر يف هذا            -١٠٢

والسيد أبيـاس   ) النرويج(ري ستيانسن   مشاورات غري رمسية، يشترك يف تيسريها كل من السيد بي         
ويف . ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد ستيانسن تقريراً عن هذه املـشاورات          ). أنغوال(موما هوونغو   

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٢٩(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتاً، اجللسة الثالثة أيض

  االستنتاجات  -٢  
واملنظمات املقبولة بصفة    )٣٠( علماً باآلراء املقّدمة من األطراف     أحاطت اهليئة الفرعية    -١٠٣

مراقب، وباآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل دورهتا السادسة والثالثني بشأن املـسائل             
  :٧-م أإ/١٠ من املقرر ٤املشار إليها يف الفقرة 

طوي على أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه اليت تن         )أ(  
نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو اليت تنطوي على مواقـع ختـزين جيولـوجي                  

   موجودة يف أكثر من بلد؛
إنشاء احتياطي عاملي من وحدات خفض االنبعاثـات املعتمـد ألنـشطة              )ب(  

مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، باإلضافة إىل االحتيـاطي املـشار إليـه يف               
  .٧-م أإ/١٠من مرفق املقرر ) ب(٢١ رةالفق

  . واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والثالثني  -١٠٤
ودعت اللجنة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املقبولة بصفة            -١٠٥

، آراءها بشأن املسائل املشار     ٢٠١٢س  أغسط/  آب ١٣مراقب إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول        
  . أعاله، وطلبت إىل األمانة جتميع تلك املسامهات يف وثيقة متفرقات١٠٣إليها يف الفقرة 

__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.8اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(
)٣٠( FCCC/SBSTA/2012/MISC.8و Add.1٢ و. 
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعّد ورقة تقنية بشأن املسألة املـشار إليهـا يف                  -١٠٦
وينبغي أن تنطلق   . ا يف دورهتا السابعة والثالثني    أعاله، لكي تنظر فيه   ) أ(١٠٣الفقرة الفرعية   

الورقة، يف مجلة أمور، من املبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغـازات الدفيئـة،               
، وبروتوكـول   ٢٠٠٦الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ يف عـام              

لناجم عن إلقاء النفايات ومـواد أخـرى         امللحق باتفاقية منع التلوث البحري ا      ١٩٩٦ عام
، والتقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن          )املعروف بربوتوكول لندن  (

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، واألحباث العلمية، واملـسامهات املـشار إليهـا يف              
ينبغي أن تتناول مـسائل منـها       ، و ٧-م أإ /١٠ أعاله، ومرفق املقرر     ١٠٥ و ١٠٣ الفقرتني

  :يلي ما
القانون الدويل واإلطارات ذات الصلة بأنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد            )أ (  

الكربون وختزينه اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو اليت تنطـوي     
   على مواقع ختزين جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد؛

مكنة ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه         اخليارات امل   )ب (  
  :العابرة للحدود، وااللتزامات الناشئة عن ذلك، مبا فيها ما يلي

مـن مرفـق   ) ي(١حتديد املسؤولية، على النحو املعرَّف يف الفقرة الفرعية        '١'
  ؛٧-م أإ/١٠املقرر 

  خيارات تقاسم واجب التصدي للتراجع الصايف يف التخزين؛  '٢'
   االقتصادية والتدابري العالجية للتصدي هلا؛-ثار البيئية واالجتماعية اآل '٣'
احتياجات الرصد يف سياق أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربـون            '٤'

  وختزينه العابرة للحدود؛
آليات التسوية املمكنة ألية منازعات قد تنشأ بني األطراف املضيفة، مبا فيها         )ج (  

  .سؤوليةاملنازعات املتعلقة بامل
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على إعداد الورقـة               -١٠٧

  . أعاله، على حنو ما عرضتها األمانة١٠٦التقنية املشار إليها يف الفقرة 
وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -١٠٨
   .توافر املوارد املاليةرهناً ب
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اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيها غابات آيلة لالستنفاد               -باء  
  ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمال التحريج وإعادة التحريج

  )من جدول األعمال) ب(١١البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً  . لثة البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثا      نظرت اهليئة الفرعية يف هذا      -١٠٩

  .وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف. FCCC/SBSTA/2012/MISC.10 عليها الوثيقة
األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات          اتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها      -١١٠

 ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد سـاهنوزا        ).شيلي(غري رمسية ُييّسرها السيد إدواردو ساهنوزا       
 )٣١(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات    اً،  ويف اجللسة الثالثة أيض   . تقريراً عن هذه املشاورات   

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقريـر مـوجز، علـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة            -١١١

FCCC/SBSTA/2012/MISC.10.  
واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا                -١١٢

  .الثامنة والثالثني

 ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           -جيم  
   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣من املادة 

  )من جدول األعمال) ج(١١ند الب(

  املداوالت  -١  
  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة  -١١٣
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -١١٤

والسيد مارسيلو روشا   ) امنركالد (رئاسته كل من السيد بيتر إيفارسن     فريق اتصال يشترك يف     
ويف . عن مشاورات فريق االتـصال    اً  ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد روشا تقرير      ). الربازيل(

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣٢(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتاً، اجللسة الثالثة أيض

__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.10اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣١(
 .FCCC/SBSTA/2012/L.3اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٢(
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  االستنتاجات  -٢  
رها يف القضايا املتصلة باستخدام األراضي وتغيري اسـتخدام         بدأت اهليئة الفرعية نظ     -١١٥

، هبدف تقدمي تقرير    ٧-م أإ /٢ من املقرر    ١٠ و ٧ و ٦ و ٥األراضي واحلراجة، وفقاً للفقرات     
عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف              

  .دورته الثامنة
رعية نظرها يف القضايا املتصلة بطرائق وإجراءات النـهج البديلـة           وبدأت اهليئة الف    -١١٦

 مـن   ٧ملعاجلة مسألة خطر عدم االستمرارية يف إطار آلية التنمية النظيفة، وفقـاً للفقـرة               
، ودعت األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانة،           ٧-م أإ /٢ املقرر
راءها بشأن هذه القضايا لكي جتمعها األمانة يف وثيقـة          ، آ ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٠ حبلول

  .متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني
وبدأت اهليئة الفرعية نظرها يف القضايا املتصلة بطرائق وإجراءات أنشطة إضافية             - ١١٧

 آلية التنمية النظيفة، ممكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار
، ودعت األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب       ٧- م أإ /٢ من املقرر    ٦وفقاً للفقرة   

، آراءهـا بـشأن هـذه       ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٠إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول       
لكي جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئـة الفرعيـة يف دورهتـا                 القضايا
  .والثالثني  ةالسابع
وبدأت اهليئة الفرعية نظرها يف القضايا املتصلة بُسبل حساب أمشـلَ لالنبعاثـات                -١١٨

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن اسـتخدام األراضـي        
قـائم  وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج قائم على األنشطة أو هنج              

، ودعت  ٧-م أإ /٢ من املقرر    ٥على األراضي يتسمان بقدر أكرب من الشمول، وفقاً للفقرة          
 / أيلـول  ١٧األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانـة، حبلـول              

، آراءها بشأن هذه القضايا لكي جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقات لتنظر فيها             ٢٠١٢ سبتمرب
  .لفرعية يف دورهتا السابعة والثالثنياهليئة ا

 بشأن املقررات ٧-م أإ/٥ إىل   ٧-م أإ /٢اآلثار املترتبة على تنفيذ املقررات من         -دال  
السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيهـا تلـك            

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املتصلة باملواد 
  )عمالمن جدول األ) د(١١البند (

  املداوالت  -١  
  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة  -١١٩
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واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -١٢٠
كـي  والسيدة أن ) السودان(فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيد جنم الدين احلسني            

 عـن مـشاورات فريـق       ويف اجللسة الثالثة، قدمت السيدة هريولد تقريراً      ). أملانيا(هريولد  
الـيت اقترحهـا     )٣٣(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات    اً،  ويف اجللسة الثالثة أيض   . االتصال

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
اع األطراف يف بروتوكـول     استجابة لطلب من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتم         -١٢١
، بدأت اهليئة الفرعية العمل من أجل تقييم ومواجهة مـا ينطـوي عليـه تنفيـذ      )٣٤(كيوتو

 من آثار على املقررات السابقة بشأن القـضايا املنهجيـة      ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ املقررات
اجتماع األطراف، مبا فيهـا تلـك       /املرتبطة بربوتوكول كيوتو اليت اعتمدها مؤمتر األطراف      

  .  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املتصلة باملواد 
البند الفرعي مـن جـدول      وسلمت اهليئة الفرعية بأمهية العمل التقين يف إطار هذا            -١٢٢

والحظت أن التقيـيم األويل     . األعمال لتنفيذ فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو       
أشار إىل أن هناك قدراً كبرياً من العمل الذي جيب إجنازه بشأن عدة مقررات تتعلق بالقضايا                

  .املنهجية اليت ينبغي معاجلتها يف إطار بروتوكول كيوتو
، ٢٠١٢ مزيد من التقدم بشأن هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف عام     ولتيسري  -١٢٣

  :قامت اهليئة الفرعية مبا يلي
طلبت إىل األمانة أن تعد ورقة تقنيـة تـشمل حتديـداً شـامالً آلثـار                  )أ(  
اجتماع األطـراف  / على املقررات السابقة ملؤمتر األطراف    ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ املقررات

، ٨ و ٧ و ٥ املنهجية املتصلة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة بـاملواد            بشأن القضايا 
باالستناد إىل العروض املقدمة من األمانة إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الـسادسة والـثالثني                
ومناقشات األطراف يف تلك الدورة، وأن تشري إىل القضايا التقنية ذات الصلة لتنفيذ هـذه               

وينبغي أن تشمل الورقة التقنية خيارات ملعاجلـة املقـررات    . رة االلتزام الثانية  املقررات يف فت  
املنهجية ذات الصلة، مع شروح تفسر األساس املنطقي هلذه اخليـارات املقترحـة وعالقـة               

وسيشمل ذلـك حتديـد الفقـرات    . ٧-م أإ/٥ إىل  ٧-م أإ /٢اخليارات املقترحة باملقررات    
وعنـد  . ة اليت تستوجب مزيداً من اإلرشادات مـن األطـراف         الواردة يف املقررات املنهجي   

االقتضاء، ينبغي أن جتمع اآلثار احملددة ضمن فئات عامة هبدف ضمان هنج متسق يف مجيـع                
  وميكن لألمانة أيضاً أن تعاجل القضايا املنهجية الناشئة عن تنفيذ مقـررات مـؤمتر              . املقررات

  
__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.16وثيقة اعُتمدت بوصفها ال )٣٣(
 .٩، الفقرة ٧-م أإ/١املقرر  )٣٤(
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. ابقة بشأن القضايا املنهجية احملددة يف فترة االلتـزام األوىل         اجتماع األطراف الس  /األطراف
وستوفر الورقة التقنية األساس ملناقشات املشاركني يف حلقة العمـل التقنيـة املـذكورة يف               

وسُتتاح أيضاً لتنظر فيها األطراف يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة          . أدناه) د(١٢٣ الفقرة
  ؛٢٠١٢سبتمرب / أيلول١الورقة التقنية حبلول وينبغي أن ُتتاح . الفرعية

، ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢١دعت األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول           )ب(  
 علـى مقـررات مـؤمتر       ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢آراءها بشأن آثـار تنفيـذ املقـررات         

يوتـو،  اجتماع األطراف السابقة بشأن القضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول ك         /األطراف
 من بروتوكول كيوتو، وعن الطريقة الـيت ينبغـي أن           ٨ و ٧ و ٥فيها تلك املتصلة باملواد      مبا

  ُتعاجل هبا هذه اآلثار؛
طلبت إىل األمانة أن تتيح هذه البيانات على املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة               )ج(  

  أدناه؛) د(١٢٣وجتمعها يف وثيقة متفرقات قبل انعقاد حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 
طلبت كذلك إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل تقنية، ُتعقد قبـل الـدورة                )د(  

السابعة والثالثني للهيئة الفرعية، هبدف تيسري التقدم يف حبث هذا البند الفرعي من جـدول               
أعاله ) أ(١٢٣األعمال يف تلك الدورة من أجل مناقشة الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة              

وطلبت إىل األمانة أن تعد     . أعاله) ب(١٢٣يف آراء األطراف املشار إليها يف الفقرة        والنظر  
  .تقريراً عن حلقة العمل قبل الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا السابعة والثالثني، النظر يف هـذا                -١٢٤
، مراعيـة يف ذلـك الورقـة التقنيـة املـشار إليهـا يف               البند الفرعي من جدول األعمال    

) ب(١٢٣أعاله، والبيانات املقدمة من األطراف املشار إليهـا يف الفقـرة            ) أ(١٢٣ الفقرة
أعاله، بغية إعـداد    ) د(١٢٣أعاله، والتقرير الصادر عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة           

. ع األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنـة      اجتما/مشاريع مقررات لينظر فيها مؤمتر األطراف     
واتفقت أيضاً على أن تقوم، حسب االقتضاء، بوضع عناصر إضافية هلذا البند الفرعي مـن               

، وذلك هبدف إعداد مزيد من مشاريع املقررات لينظر         ٢٠١٣جدول األعمال لُتنفّذ يف عام      
  .اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة/فيها مؤمتر األطراف

والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير اجتماع حتديد النطاق الـذي عقدتـه اهليئـة                -١٢٥
 / أيار ٤ إىل   ١يف جنيف، سويسرا، من     ) اهليئة احلكومية (احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      

 بشأن عمـل اهليئـة احلكوميـة        ٧-م أإ /٢ استجابة للدعوة الواردة يف املقرر       ٢٠١٢ مايو
ث، عند االقتضاء، منهجيات إضافية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية          لتستعرض وحتدّ 

املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة اسـتخدام األراضـي              
 من بروتوكول ٣ من املادة ٤ و٣وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب أحكام الفقرتني 

اس مجلة أمور منها الفصل الرابع من إرشادات املمارسـات اجليـدة            كيوتو املقرر، على أس   
  .يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة فيما
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 إلجناز عمل اهليئـة     ٧-م أإ /٢ونظرت اهليئة الفرعية يف اخلط الزمين احملدد يف املقرر            -١٢٦
 اهليئة الفرعية فيه يف وقت الحـق هبـدف           أعاله ونظر  ١٢٥احلكومية املشار إليه يف الفقرة      

. اجتماع األطراف يف دورتـه العاشـرة      /لة إىل مؤمتر األطراف   أإرسال مقرر بشأن هذه املس    
والحظت مع القلق أن هذا اخلط الزمين لن يسمح باعتماد اإلرشادات املنهجية يف الوقـت               

وهو املوعد احملدد لتقدمي    ،  ٢٠١٥أبريل  / نيسان ١٥املناسب لتقدمي بيانات قوائم اجلرد حبلول       
لذلك، دعت اهليئة الفرعية اهليئة     . بيانات قوائم اجلرد للسنة األوىل يف إطار فترة االلتزام الثانية         

احلكومية إىل النظر يف إمكانية إجناز العمل املتعلق باإلرشادات املنهجية ضمن إطـار زمـين               
اجتمـاع األطـراف    /ألطراف، للسماح ملؤمتر ا   ٢٠١٣أكتوبر  /منقح، حبلول تشرين األول   

  .باعتماد مقرر بشأن هذه املسألة يف دورته التاسعة
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تـضطلع بـاإلجراءات املنـصوص عليهـا يف           -١٢٧
  .أعاله رهناً بتوفر املوارد املالية) د(١٢٣ الفقرة

لتخفيف من آثار    االقتصادية ل  -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       -ثاين عشر 
  تغري املناخ 

  ) من جدول األعمال١٢البند (

  املداوالت  -١  
  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة  -١٢٨
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على أن ُيعّد الرئيس مشروع اسـتنتاجات               -١٢٩

ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف         . الثةيعرضه على اهليئة الفرعية يف جلستها الث      
  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣٥(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
 -اتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية              -١٣٠

ثالثني، مراعية أفضل املعلومات    االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ يف دورهتا الثامنة وال         
العلمية املتاحة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ، وال سيما املعلومات املقدمة مـن اهليئـة                
 احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واألعمال اجلارية اليت تقوم هبا هيئات أخرى يف إطـار              

  .االتفاقية بشأن املسائل ذات الصلة

__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.2اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٥(



FCCC/SBSTA/2012/2 

GE.12-61473 28 

  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى   - عشرثالث
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً عليهـا    . ثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثال           -١٣١

 ة الدولية املعنية بتغري   وأدىل ببيانات ممثلو اهليئة احلكومي    . FCCC/SBSTA/2012/INF.3الوثيقة  
  .واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراملناخ 
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على أن ُيجري الـرئيس مـشاورات مـع                 -١٣٢

. األطراف بشأن هذه املسألة ويعرض مشروع استنتاجات على اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة            
  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣٦(ة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتويف اجللس

  االستنتاجات  -٢  
 اليت أعـدهتا األمانـة بـشأن        )٣٧(أشارت اهليئة الفرعية بتقدير إىل ورقة املعلومات        -١٣٣

األنشطة ذات الصلة اليت شاركت فيها األمانة مع منظمات حكومية دولية أخرى وأحاطت             
  .باملعلومات املقدمة فيهااً علم
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيانات اليت أدىل هبا ممثلو اهليئة احلكومية الدولية املعنية   -١٣٤

بتغري املناخ وأمانيت االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر         
ي يف تنفيذ إجراءات التصدي لتغري املناخ يف جماالت         بشأن أنشطتها وجهودها الرامية إىل املض     

خربهتا، واالستجابة الحتياجات األطراف واملقررات اليت اختذهتا ومراعاة الـروابط وأوجـه            
  .التآزر احملتملة

وكررت اهليئة الفرعية تأكيد أمهية اخنراط األمانة مع منظمـات حكوميـة دوليـة                -١٣٥
دة، ومنظمات دولية أخرى، حسب االقتضاء، من أجل        أخرى، وال سيما هيئات األمم املتح     

  . التركيز على اإلجراءات اليت تدعم التنفيذ الفعال لالتفاقية
وأقرت اهليئة الفرعية باملوارد واخلربة اليت لدى املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات          -١٣٦

ية بشأن تغري املناخ وشجعت الدولية األخرى واليت هلا صلة بعملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطار
األمانة على البحث عن دعم املنظمات الدولية املعنية، حسب احلاجة، والعمل بشراكة معها             

  .من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية

__________  

 .FCCC/SBSTA/2012/L.6اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٦(
)٣٧( FCCC/SBSTA/2012/INF.3. 
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  مسائل أخرى  -رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  . مل ُتثر أية مسائل أخرى  -١٣٧

  تقرير الدورة -س عشرخام
  ) من جدول األعمال١٥البند (

نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، يف مشروع تقرير دورهتا السادسة والثالثني              -١٣٨
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، للمقرر            . )٣٨(واعتمدته

  .بإمتام تقرير الدورة مبساعدة األمانة وبتوجيه الرئيس

  اختتام الدورة -شرسادس ع
ملا يترتب على االسـتنتاجات     اً  أولياً  يف اجللسة الثالثة، قدمت األمينة التنفيذية تقييم        -١٣٩

 مـن   ٢٠ويأيت هـذا تنفيـذاً للفقـرة        . املعتمدة خالل الدورة من آثار يف اإلدارة وامليزانية       
 )٣٩(رتب على املقـررات    اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم بياناً مبا يت          ٩-م أ /١٦ املقرر

  . من آثار إدارية وآثار يف امليزانية إذا تعذر الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسية
من األنشطة الناشئة عن املفاوضات اليت      اً  وأبلغت األمينة التنفيذية األطراف بأن عدد       -١٤٠

، وبالتايل، فإن األمانة حتتـاج يف        إضافياً أُجريت خالل هذه الدورة تتطلب من األمانة عمالً       
وسـيلزم  . ٢٠١٣-٢٠١٢ امليزانية األساسية للفترة السنة املقبلة إىل موارد إضافية زيادة على      

  : يورو لتغطية األنشطة التاالية٣٤٠ ٠٠٠توفري مبلغ تقديري أويل إضايف بقيمة 
 جدول   من ١١يف إطار البند    اً  وأيض( من جدول األعمال     ٧يف إطار البند      )أ(  

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق         "،  )أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ   
والتكاليف . ، طُلب من األمانة أن تنظم حلقات عمل واجتماع خرباء أثناء الدورة   "هبذا التأثري 

   يورو؛٤٥ ٠٠٠املقدرة هلذه األنشطة هي 
برنامج العمل بشأن منوذج إبالغ     "ول األعمال   من جد ) أ(١٠يف إطار البند      )ب(  

املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة مـن           ‘موحد باالستناد إىل    
وتبلغ . توليفياًاً  ، طُلب من األمانة أن تنظم حلقة عمل وتعد تقرير         "‘البلدان املتقدمة األطراف  

   يورو؛١٣٠ ٠٠٠التكاليف املقدرة 

__________   

 .FCCC/SBSTA/2012/L.1اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٣٨(
 .ثارا تترتب عليه أيضا يف استنتاجات اهليئات الفرعية، فإن آ"املقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦مع أن املقرر  )٣٩(
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، "واجهة بيانات غازات الدفيئـة    "من جدول األعمال    ) و(١٠ار البند   يف إط   )ج(  
   يورو؛٣٠ ٠٠٠وتبلغ التكاليف املقدرة . طُلب من األمانة أن ُتحّدث واجهة البيانات

اآلثار املترتبة على تنفيذ املقررات "من جدول األعمال ) د(١١يف إطار البند   )د(  
 بشأن املقررات السابقة املتعلقة بالقـضايا املنهجيـة املرتبطـة           ٧-إم أ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢من  

، طُلب من   " من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد        
  .  يورو١٣٥ ٠٠٠وتبلغ التكاليف املقدرة . األمانة أن تنظم حلقة عمل تقنية

بينهم متكلم باسـم    اً،   ممثلو أحد عشر طرف    ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ختامية       -١٤١
 والصني، ومتكلم باسم اجملموعة اجلامعة، ومتكلم باسم حتالف الدول اجلزرية           ٧٧ لجمموعة ا 

الصغرية، ومتكلم باسم الدول األفريقية، ومتكلم باسم جمموعة السالمة البيئية، ومتكلم باسم            
  .البلدان منواً األورويب ودوله األعضاء، ومتكلم باسم أقل داالحتا
املنظمات غري احلكوميـة املعنيـة باألعمـال التجاريـة           ببيانات باسم اً  وأُديل أيض   -١٤٢

  .والصناعية، واملنظمات غري احلكومية الشبابية ومنظمات الشعوب األصلية
وقبل اختتام الدورة، شكر الرئيس أعضاء الوفود ورؤساء أفرقة االتصال واملكلفـني          -١٤٣

 األمانـة علـى     وشكر أيـضاً  . ت غري الرمسية على ما قدموه من مسامهات       بإجراء املشاورا 
  .قدمته من دعم ما



FCCC/SBSTA/2012/2 

GE.12-61473 31 

Annex I 

[English only] 

Elements for a possible draft decision on modalities for national forest 
monitoring systems and measuring, reporting and verifying 

 Recalling decisions 2/CP.13, 4/CP.15, 1/CP.16, 2/CP.17 and 12/CP.17, 

 [Modalities for national forest monitoring systems 

1. Decides that the development of national forest monitoring systems for the 
monitoring and reporting of activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70, with, if 
appropriate, subnational monitoring and reporting as an interim measure, [shall] [should] 
take into account the guidance provided in decision 4/CP.15 and be guided by the most 
recent Intergovernmental Panel on Climate Change guidance and guidelines, as adopted or 
encouraged by the Conference of the Parties, as appropriate, as a basis for estimating 
anthropogenic forest-related greenhouse gas emissions by sources, and removals by sinks, 
forest carbon stocks, and forest carbon stock and forest-area changes; 

2. Also decides that robust national forest monitoring systems should provide data and 
information that are transparent, consistent over time, complete1 [and have undergone 
quality assurance and quality control];  

3. [Affirms robust and transparent national forest monitoring system contributes to 
strengthen forest governance including law enforcement and to further consider counter 
measures to deforestation and forest degradation, and to promote effective implementation 
of the activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70, further on, sustainable forest 
management including deploying multiple functions of forest;] 

4. Also decides [, that in the context of the provision of adequate and predictable 
support, including financial resources and technical and technological support to 
developing country Parties, in accordance with national circumstances and respective 
capabilities,] national forest monitoring systems[, with, if appropriate, subnational 
monitoring and reporting as an interim measure as referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 71 [(b) and] (c), and in decision 4/CP.15, paragraph 1(d)] should: 

 (a) Build upon existing systems, as appropriate; 

 (b) Provide information on all forest [areas] [land] in the country; 

 (c) Enable the [assessment][identification] of changes incurred in natural 
forests;  

 (d) Be flexible and allow for improvement; 

 (e) Reflect, as appropriate, the phased-approach as referred to in decision 
1/CP.16, paragraphs 73 and 74; 

 (f) Identify potential sources of uncertainties to the extent possible; 

5. [Also acknowledges that national forest monitoring systems may provide[, as 
appropriate,] relevant [data and] information for [national] systems for the provision of 
information on how safeguards are addressed and respected;] 

__________  
 1 Complete here means the provision of data and information that allows the technical analysis of the 

results[, and the establishment of forest reference emission levels and/or forest reference levels]. 
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6. [Decides that under the joint mitigation and adaptation approach for the integral 
and sustainable management of forests a comprehensive and holistic monitoring system 
shall be developed considering the multiple functions of forests in climate change;]] 

 [Modalities for measuring, reporting and verifying  

 [Reaffirms that in accordance with decision 1/CP.16, paragraph 73, results-based 
actions should be fully measured, reported and verified;]  

 [Agrees that the actions which preserve and enhance the multiple benefits of 
forests, are also those that contribute to the sustainability and permanence of emission 
reductions;] 

1. Decides that measuring, reporting and verifying anthropogenic forest-related 
emissions by sources and removals by sinks[, and, as necessary], forest carbon stocks, and 
forest carbon stock and forest-area changes resulting from the implementation of the 
activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70 [and paragraph 71(b)], should be 
consistent with the [most recent Intergovernmental Panel on Climate Change guidelines 
and ]methodological guidance provided in decision 4/CP.15, and any guidance on 
measuring, reporting and verification of nationally appropriate mitigation actions by 
developing country Parties as agreed by the Conference of the Parties, [and in accordance 
with any future relevant decisions of the Conference of the Parties]; 

2. [Decides that adequate and predictable support, including financial, technical and 
technological support will be provided to developing countries, consistent with decision 
1/CP.16;]  

3. Decides that developing country Parties aiming to undertake activities in 
accordance with decision 1/CP.16, paragraph 70 [, taking into account paragraph 71 (b)], 
should provide data and information on anthropogenic forest-related emissions by sources 
and removals by sinks[, and, as necessary,] forest carbon stocks, and forest carbon stock 
and forest-area changes that are transparent, complete2, consistent with the established 
forest reference emission level[s]/forest reference level[s] and over time, [and] accurate to 
the extent possible [and comparable];  

4. [Agrees that [, subject to adequate and predictable financial support in all phases] a 
stepwise approach to [acquire more and/or] [measuring, reporting and verifying may be 
useful, enabling countries to incorporate] better data for the relevant pools and /or gases and 
to improve methodologies [may be useful], [and where appropriate, incorporate additional 
pools and gases,] as appropriate, recognizing that conservative3 [treatment of] estimates for 
some of these pools may be necessary to account for financial, technical, and/or 
technological constraints, while maintaining consistency with the established forest 
reference emission level[s]/forest reference level[s]; [noting the importance of adequate and 
predictable support as referenced by decision 1 /CP .16, paragraph 71;]]; 

5. Further decides that, consistent with Decisions 1/CP.16 and with Annex III to 
Decision 2/CP.17, the data and information referred to in paragraph 3 above should be 
provided through biennial update reports, taking into consideration additional flexibility 
given to least developed countries and small island developing countries; 

6. [Further decides that, on a temporary basis before the international consultation 
and analysis process is fully operational, Parties providing information in accordance with 
paragraph 3 above may, on a voluntary basis, request that this information be technically 
assessed;]  

__________  
 2 [footnote to be elaborated] 
 3 [placeholder for a footnote] 
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7. [Requests the secretariat, subject to the availability of resources, to respond to the 
requests made by Parties in relation to paragraph 6 above by mandating technical experts to 
undertake a technical assessment of the implementation of actions related to decision 
1/CP.16, paragraph 70 [and taking into account paragraph 71(b)], and to prepare a report on 
this assessment;]  

8. [Further decides that measuring, reporting and verification of the support provided 
by Parties included in Annex I to the Convention to Parties not included in Annex I for 
activities referred to in paragraph [xx above] should be carried out by a UNFCCC team of 
technical experts equitably balanced between members of developed and developing 
countries and supported by the secretariat in consultation with relevant national authorities 
in accordance with countries national circumstances, capacity and capabilities;]  

9. [[Decides] [Encourages] that [developed country] Parties [,according to the 
principles of,] [to] the Convention should establish and support, technologically, 
technically and financially, programs for specific capacity development in developing 
country Parties implementing activities as referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70 
[taking into account paragraph 71(b)], with the aim to:  

 (a) Develop robust and transparent forest monitoring systems;  

 (b) [Fulfill the required forest [sector] reporting requirements within national 
communications and biennial update reports;]  

 (c) [Support the process of international consultation and analysis of [national 
communications and] biennial update reports;]]  

10. [[In addition,[in accordance with relevant articles of the Convention,] the] 
[Encourages] [developed country] Parties [,in a position to do so] [should] [to] [establish] 
[[and/or] facilitate] [a free] access [to] [resource for] the [most accurate] [necessary] 
existing and future satellite imaging data available globally, given that the accuracy of the 
national forest monitoring system may improve depending on the financial and technical 
support received in order to build the required national capacity to access and process 
available satellite information and data;]  

11. [Also decides that the [reported] reduced emissions [from sustainable management 
of forests] [or increased removals [or stabilized forest carbon stocks]] [from results-based 
actions] in the activities referred to in decision 1/CP .16, paragraph 70 [taking into account 
paragraph 71(b), [will] [may] be [subject to] [an international] [and] [national] [verification 
process, carried out by an independent] [third party] [[team of experts] under the auspices 
of the UNFCCC], [international consultation and analysis process] in accordance with 
[further guidelines to be developed under the Convention;] [any guidance on measurement, 
reporting and verification of nationally appropriate mitigation actions by developing 
country Parties as agreed by the Conference of the Parties]]  

12. [Agrees that, consistent with the forest reference emission level[s]/forest reference 
level[s], measurement should be done in terms of CO2eq [and the other co-benefits, 
including local community, livelihood, poverty eradication, and biodiversity conservation] 
[to the same pools and gases, and activities listed in decision 1/CP.16, paragraph 70, which 
have been used in the construction of forest reference emission level[s] or forest reference 
level[s]]]  

13. [Invites the Intergovernmental Panel on Climate Change to elaborate methods and 
provide good practice guidance on measuring, reporting and verifying anthropogenic forest-
related emissions by sources and removals by sinks, forest carbon stocks, and forest carbon 
stock and forest-area changes resulting from the implementation of the activities referred to 
in decision 1/CP.16, paragraph 70 [and taking into account paragraph 71(b)], to be 
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submitted for consideration and possible adoption by the Conference of the Parties at a 
future session;]  

14. [Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to continue 
its consideration of modalities for [measuring, ]reporting and [verification of results-based 
actions [which preserve and enhance the multiple benefits of forests including adaptation, 
poverty alleviation, biodiversity and secure livelihoods]] [verifying anthropogenic forest-
related emissions by sources and removals by sinks, forest carbon stocks, and forest carbon 
stock and forest-area changes resulting from the implementation of the activities] referred 
to in decision 1/CP.16, paragraph [70] [73] [taking into account paragraph 71(b)], with the 
aim of completing its work on this matter at its [thirty-seventh] [thirty-ninth] session and 
reporting to the Conference of the Parties at its [eighteenth][nineteenth] session on progress 
made, including any recommendation for a draft decision on this matter; ] 

15. [Also encourages Parties to develop a system for measuring, reporting and 
verifying under the joint mitigation and adaptation approach for the integral and sustainable 
management of forests.] ] 
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Annex II 

[English only] 

  Draft text on research and systematic observation 

1. [The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) noted 
with appreciation the statements delivered by representatives of the World Meteorological 
Organization (WMO), the Global Climate Observing System (GCOS) and the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).  

2. The SBSTA welcomed the plan of the GCOS Steering Committee and secretariat 
to prepare, in broad consultation with relevant partners, by early 2015, a third report on the 
adequacy of the global observing systems for climate1 and, by 2016, a new implementation 
plan for the global observing system for climate, which would, inter alia, support the 
Convention.2 The SBSTA invited the GCOS secretariat to provide the final implementation 
plan to the SBSTA in 2016 by its [45th] session, and the third adequacy report to the 
SBSTA by 2015 at its [43rd] session. The SBSTA encouraged the GCOS to provide a draft 
of the implementation plan to the SBSTA by its [43rd] session in 2015. 

3. [The SBSTA noted that the GCOS secretariat would consider, inter alia, [emerging 
observational needs for adaptation and for the provision of climate services, and] the 
findings of the Fifth Assessment Report of the IPCC, in the development of the third 
adequacy report.]  

4. The SBSTA welcomed the activities undertaken by the GCOS secretariat to 
support efforts to address the needs for climate observations, including the preparation of 
an update of the Satellite Supplement3 to the 2010 updated GCOS implementation plan. 
The SBSTA invited the Committee on Earth Observation Satellites (CEOS) to respond to 
this new supplement when reporting to the thirty-seventh session of the SBSTA on progress 
made.4  

5. The SBSTA further welcomed the regional initiatives of the GCOS secretariat5 in 
supporting the development of and improvements to climate observation capacities. The 
SBSTA invited the GCOS secretariat to further expand such initiatives6 and encouraged 
Parties, in a position to do so, to support these efforts.  

__________  
 1 A report on the adequacy of the climate observing systems was prepared in 1998, followed by a 

second such report in 2003, both of which are available at 
<http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications>. 

 2 For the summary of the GCOS Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in 
Support of the UNFCCC, prepared in 2004, see document FCCC/SBSTA/2004/MISC.16. For the 
summary of the 2010 update of the plan see document FCCC/SBSTA/2010/MISC.9.  

 3 Full title of the Satellite Supplement: Systematic Observation Requirements for Satellite-based 
Products for Climate. This report provides supplemental details to the satellite-based component of 
the 2010 update of the GCOS implementation plan. The full report is available at 
<http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-154.pdf>. 

 4 At its thirty-third session, the SBSTA invited CEOS to provide, by the thirty-seventh session of the 
SBSTA, an updated report on progress made on major achievements in relevant areas 
(FCCC/SBSTA/2010/13, para. 53). 

 5 Recent regional initiatives of the GCOS secretariat have focused on Africa and South America, as 
indicated by the GCOS secretariat in its submission to the SBSTA (see FCCC/SBSTA/2012/MISC.4). 

 6 For example, to the Asia-Pacific region and the Caribbean. 
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6. The SBSTA noted that the report on progress by the Global Terrestrial Observing 
System (GTOS) secretariat was not submitted to the SBSTA by its thirty-sixth session,7 and 
encouraged the GTOS secretariat to submit that report to the SBSTA by its xxth session. 
The SBSTA highlighted the importance of such reports for the work of the SBSTA. 

7. The SBSTA expressed its appreciation to the GCOS sponsors8 for the support 
provided to the GCOS programme for the past 20 years, and encouraged them to continue 
to provide such support. The SBSTA also welcomed the initiative by the GCOS sponsors to 
undertake a review of GCOS, and invited the GCOS sponsors, through WMO, to inform 
the SBSTA on the outcome of this review. 

8. The SBSTA noted with appreciation the information by WMO on progress made 
towards implementation of the Global Framework for Climate Services (GFCS), including 
on the draft GFCS Implementation Plan. The SBSTA invited WMO to keep the SBSTA 
informed on the developments of the GFCS. 

9. The SBSTA noted the importance of systematic observation for vulnerability 
assessments and adaptation, with specific emphasis on developing countries. The SBSTA 
encouraged Parties to contribute to the identification of emerging needs for systematic 
observation in the context of the Convention, in support of the activities mentioned in 
paragraph 2 above. 

10. [The SBSTA noted the potential of systematic observation for carbon monitoring, 
such as for monitoring carbon fluxes in ecosystems[, and invited GCOS to consider 
enhancing its activities in this regard.]] 

11. [The SBSTA agreed to continue its consideration of systematic observation at its 
thirty-seventh session, and then revert to its customary practice of focusing on research 
during the first sessional period of a year and on systematic observation during the second 
sessional period of a year.] 

12. [The SBSTA welcomed the continuation of the research dialogue held during the 
thirty-sixth session of the SBSTA. It also conveyed its appreciation to the regional and 
international programs and organizations [footnote on participants] engaged in climate 
change research, the IPCC and scientific experts for their active participations and 
contribution to the research dialogue. The SBSTA also expressed its appreciation to Parties 
for sharing their views on their research needs and priorities.] 

13. [SBSTA agreed to focus the next Research Dialogue at SBSTA 38. The SBSTA 
invited Parties to provide, by 31 January 2013, their views on the research dialogue, 
including on-going activities, associated modalities and ways to enhance the dialogue. The 
SBSTA requested the secretariat to compile these submissions to a miscellaneous document 
for consideration by the SBSTA at its 38th session.] 

14. [SBSTA agreed to focus the next research dialogue at SBSTA 38th session on 
socio-economic and scientific aspects of climate change. SBSTA invited Parties to submit 
their views on this theme by [date] with the view to organize a workshop before SBSTA 38 
to allow in-depth consideration of this theme.]] 

__________  
 7 At its thirty-third session, the SBSTA invited the secretariat of the GTOS to report to the SBSTA at 

its thirty-fifth session on progress made on a number of matters relating to climate-related terrestrial 
observations (see FCCC/SBSTA/2010/13, paras. 47–50). At the thirty-fifth session of the SBSTA, the 
GTOS secretariat provided a summary of progress (FCCC/SBSTA/2011/MISC. 14), indicating that 
the report invited by the SBSTA at its thirty-third session would be submitted to the SBSTA at its 
thirty-sixth session. 

 8 The sponsors of GCOS are the following: WMO, the Intergovernmental Oceanographic Commission 
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the United Nations 
Environment Programme and the International Council for Science. 
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  رفق الثالثامل

  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري    
  ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

خـالل الدورة السابعة والثالثـني /قبل  
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

خـالل الدورة الثامنة والثالثـني /قبل
 )أ(الفرعيتني للهيئتني

خـالل الدورة التاسعة والثالثـني /قبل
 )أ(الفرعيتني للهيئتني

 اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات  اجملال

ورقات مقدمة مـن    
األطراف واملنظمات  

  )د(ذات الصلة

تبادل املعلومات واخلـربات،             وثيقة متفرقات
يشمل تقدمي التقارير وتعزيز     مبا

فهم التأثريات اإلجيابية والسلبية    
حلقة عمل يف إطـار     )ب())أ(اجملال (لتدابري التصدي 

  )ج(املنتدى
تقرير حلقـة العمـل     
  املعقودة يف إطار املنتدى

       

ورقات مقدمة مـن    
األطراف واملنظمات  

  )د(ذات الصلة

اجلوانب املتصلة بتنفيذ املقررات             وثيقة متفرقات
، ١٣-م أ /١، و ١٠-م أ /١
 مـن   ٣، والفقرة   ١٦-م أ /١و

 مــن ١٤، والفقــرة ٢املــادة 
 من بروتوكول كيوتـو     ٣ املادة

  )ب())و(اجملال (

مناقشة من جانـب    
  األطراف

ملخــص الرئيــسني 
  للمناقشات

       

ورقات مقدمة مـن    
األطراف واملنظمات  

  )د(ذات الصلة

التعلّم اجلماعي والفردي من أجـل            وثيقة متفرقات
االنتقال إىل جمتمع خفيض انبعاثات     

  )ب())ح(اجملال (غازات الدفيئة 
حلقة عمل يف إطـار   

  )ج(املنتدى
تقرير حلقـة العمـل     
  املعقودة يف إطار املنتدى
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  ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

خـالل الدورة السابعة والثالثـني /قبل  
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

خـالل الدورة الثامنة والثالثـني /قبل
 )أ(الفرعيتني للهيئتني

خـالل الدورة التاسعة والثالثـني /قبل
 )أ(الفرعيتني للهيئتني

 اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات  اجملال

ورقات مقدمة مـن        
األطراف واملنظمات  

  ) ه(ذات الصلة

ــأثريات      وثيقة متفرقات ــل الت ــيم وحتلي تقي
  )ب())ج( اجملال(

حلقة عمل يف إطار        
  )ج(املنتدى

تقرير حلقـة العمـل     
  نتدىاملعقودة يف إطار امل

   

ورقات مقدمة مـن        
األطراف واملنظمات  

  ) ه(ذات الصلة

تبادل التجارب ومناقشة فرص         وثيقة متفرقات
التنويع والتحول االقتـصاديني    

  )ب())د(اجملال (
حلقة عمل يف إطار        

  )ج(املنتدى
تقرير حلقـة العمـل     
  املعقودة يف إطار املنتدى

   

ورقات مقدمة مـن        
األطراف واملنظمات  

  ) ه(ذات الصلة

وضع النمـاذج االقتـصادية          وثيقة متفرقات
 -اهات االجتماعية   ومراقبة االجت 
  )ب())ه(اجملال (االقتصادية 

اجتماع خـرباء يف        
  إطار املنتدى

     تقرير اجتماع اخلرباء

ورقات مقدمة مـن        
ألطراف واملنظمات  ا

  ) ه(ذات الصلة

االنتقال العادل للقوة العاملـة،          وثيقة متفرقات
وإجياد وظائف الئقة وجيـدة     

  )ب())اجملال ز(
حلقة عمل يف إطار        

  )ج(املنتدى
تقرير حلقـة العمـل     
  املعقودة يف إطار املنتدى
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  ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

خـالل الدورة السابعة والثالثـني /قبل  
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

خـالل الدورة الثامنة والثالثـني /قبل
 )أ(الفرعيتني للهيئتني

خـالل الدورة التاسعة والثالثـني /قبل
 )أ(الفرعيتني للهيئتني

 اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات  اجملال

ورقات مقدمة مـن            
األطراف واملنظمات  

  )و(ذات الصلة

التعاون املتعلق باسـتراتيجيات     وثيقة متفرقات
  )ب())ب(اجملال (التصدي 

 إطـار  حلقة عمل يف          
  )ج(املنتدى

تقرير حلقـة العمـل     
 املعقودة يف إطار املنتدى

استعراض عمل املنتدى               جزء عام
وإعداد التوصيات ملؤمتر   

  األطراف

  .ميكن للورقات أن تشمل جتارب ودراسات حاالت إفرادية وممارسات فضلى وآراء   :ملحوظة
  .يئة الفرعية للتنفيذاهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهل  )أ(
  .١٧-م أ/٨ من املقرر ١اإلشارة إىل اجملاالت وفقاً للفقرة   )ب(
  .سُتجرى املناقشات يف إطار املنتدى على شكل حلقة عمل ُتقدم خالهلا عروض من األطراف واملنظمات ذات الصلة، يليها تبادل تفاعلي لآلراء  )ج(
ى من األطراف تقدمي آرائها يف ورقات منفصلة أو يف ورقة واحدة تتألف من فروع خمتلفـة تتنـاول                   من أجل تيسري إعداد وثيقة املتفرقات، يرج        )د(

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٧وآخر موعد لتقدمي الورقات هو  .١٧-م أ/٨ من املقرر ١من برنامج العمل وفقاً للفقرة ) ح(و) و(و) أ(اجملاالت 
 من األطراف تقدمي آرائها يف ورقات منفصلة أو يف ورقة واحدة تتألف من فروع خمتلفـة تتنـاول                   من أجل تيسري إعداد وثيقة املتفرقات، يرجى        ) ه(

  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥وآخر موعد لتقدمي الورقات هو  .١٧-م أ/٨ من املقرر ١من برنامج العمل وفقاً للفقرة ) ز(و) ه(و) د(و) ج(اجملاالت 
وآخر موعد لتقدمي الورقات     .١٧-م أ /٨ من املقرر    ١ من برنامج العمل وفقاً للفقرة    ) ب( فقط اجملال    يرجى من األطراف تقدمي آرائها اليت تتناول        )و(

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢هو 
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  املرفق الرابع 

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

  ة الوثائق اليت أُِعدت للدور    
FCCC/SBSTA/2012/1    مذكرة مقدمة من األمينة. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 التنفيذية

FCCC/SB/2012/1 تقرير عن طرائق الربط وخطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية
 مـذكرة مـن٢٠١٣ -٢٠١٢املعنية بالتكنولوجيا للفترة    

 رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

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 

and Add.1 

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

FCCC/SBSTA/2012/MISC.2 

and Add.1 and 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 
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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.6 

and Add.1–3 

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 

and Add.1 and 2 

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 

FCCC/SBSTA/2012/L.1  ير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـةمشروع تقر
  عن دورهتا السادسة والثالثني

FCCC/SBSTA/2012/L.2      االقتصادية للتخفيف-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. من آثار تغري املناخ

FCCC/SBSTA/2012/L.3     ام األراضـي واحلراجـةاستخدام األراضي وتغيري اسـتخد
 من بروتوكول كيوتـو٣ من املادة    ٤ و ٣مبوجب الفقرتني   

مشروع استنتاجات مقترح من. ومبوجب آلية التنمية النظيفة   
  الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.4 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر
   الرئيسمشروع استنتاجات مقترح من. به والتكيف معه

FCCC/SBSTA/2012/L.5 املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة مـن ثـاين
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. أكسيد الكربون

FCCC/SBSTA/2012/L.6     مشروع استنتاجات. التعاون مع املنظمات الدولية األخرى
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.7     مشروع استنتاجات مقتـرح. الدفيئةواجهة بيانات غازات
 من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.8 احتجاز ثاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف التكوينـات
.اجليولوجية باعتباره نشاطاً من مشاريع آلية التنمية النظيفة        

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس 
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FCCC/SBSTA/2012/L.9/Rev. 1    ة املتعلقة خبفض االنبعاثـاتإرشادات منهجية بشأن األنشط
الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على
الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربـون

مشروع استنتاجات منقح مقترح. الغابات يف البلدان النامية   
 من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.10      ريج األراضي اليت توجـداآلثار املترتبة على إدراج إعادة حت
فيها غابات آيلة لالستنفاد ضمن أنشطة مشاريع آلية التنمية

مـشروع. النظيفة يف جمال التحـريج وإعـادة التحـريج        
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.11 برنامج العمل بشأن منوذج إبالغ موحـد باالسـتناد إىل
يتعلق بتقارير فترة السنتنياملبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما     "

مشروع استنتاجات". املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف    
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.12 تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنيـة
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بالتكنولوجيا

FCCC/SBSTA/2012/L.13  ل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة السـتعراضبرنامج العم
تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات
.استعراض قوائم اجلرد الوطنية للبلدان املتقدمـة األطـراف        

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.14        لنقـلاالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان وا
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. البحري الدوليني

FCCC/SBSTA/2012/L.15 املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق
الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـاً

مشروع. واملدعومة حملياً من جانب البلدان املتقدمة األطراف 
 رح من الرئيساستنتاجات مقت

FCCC/SBSTA/2012/L.16     على املقررات٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات 
السابقة بشأن القضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتـو،

.  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥فيها تلك املتصلة باملواد      مبا
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.17   مشروع اسـتنتاجات مقتـرح. البحوث واملراقبة املنهجية
 الرئيس من

FCCC/SBSTA/2012/L.18–

FCCC/SBI/2012/L.25 

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنـامج العمـل
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسني. املتعلق هبذا التأثري

FCCC/SBSTA/2012/L.19 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. راعةالقضايا املتعلقة بالز 
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 وثائق أخرى معروضة على الدورة    

FCCC/SBSTA/2011/5 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا
٢٨اخلامسة والثالثني، املعقودة يف ديربان يف الفتـرة مـن           

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل /تشرين الثاين

FCCC/CP/2011/9 and Add.1 

and 2 

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة، املعقودة يف
١١نـوفمرب إىل    /ثـاين  تشرين ال  ٢٨ديربان، يف الفترة من     

 ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

FCCC/KP/CMP/2011/10 and 

Add.1 and 2 

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف
يوتو عن دورته السابعة املعقودة يف ديربان يفبروتوكول ك 

/ كـانون األول   ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨الفترة من   
 ٢٠١١ديسمرب 

FCCC/CP/2010/7 and Corr.1 

and Add.1 and 2 

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة، املعقودة يف
١٠نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩كانكون يف الفترة من     

 ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول

FCCC/KP/CMP/2009/16 التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدَّم
إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف

  بروتوكول كيوتو
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 

        


