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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  ة والثالثونبعالدورة السا

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦من ، الدوحة
  املؤقتمن جدول األعمال ) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

  .تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتعلق ب  -٣
  .تقرير جلنة التكّيف  -٤
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات             -٥

وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز            
  .دان الناميةخمزونات كربون الغابات يف البل

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -٦
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  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٧
  .املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  -٨
  .تو من بروتوكول كيو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩

  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -١٠
  :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١١

املبـادئ التوجيهيـة   "ب خـاص   شكل جدويل موحد   برنامج العمل بشأن    )أ(  
يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة مـن البلـدان املتقدمـة            لالتفاقية فيما 

  ؛"األطراف
وجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني     برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ الت       )ب(  

 ،والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد الوطنيـة          
  من البلدان املتقدمة األطراف؛املقدمة 

املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية الـيت            )ج(  
من جانب  املتخذة  ملدعومة حملياً   تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وا     

   األطراف؛ناميةالبلدان ال
  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني؛  )د(  
غازات الدفيئة املقدمـة    التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد          )ه(  

  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من األطراف
  : القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢

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

 ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           )ب(  
   آلية التنمية النظيفة؛يف إطاريوتو و من بروتوكول ك٣ من املادة ٤و

املقررات السابقة  وأثاره على    ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ من   تنفيذ املقررات   )ج(  
املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتـصلة           

  ؛ من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥باملواد 
ديدة ملركّبات اهليدروكلوروفلوروكربون   اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق ج       )د(  

- ٢٢) HCFC-22 (          سعياً إىل احلصول على وحـدات خفـض معتمـد
  ؛)HFC-23 (٢٣ -لالنبعاثات مقابل تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون 
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التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة وغريهـا             )ه(  
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت        من املعلومات املقدمة من األطراف    

 من  ٧ من املادة    ١هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقرة         
  ؛بروتوكول كيوتو

األطـراف املدرجـة يف     اليت تتخذها   الداخلية  تقرير عن تنفيذ اإلجراءات       )و(  
ستناد باالاملرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو،           

  .إىل املعلومات الواردة يف بالغاهتا الوطنية
  .مسائل أخرى  -١٣
  .تقرير الدورة  -١٤

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

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

  .٢٠١٢ نوفمرب/ين الثاينتشر ٢٦ة والثالثني يوم االثنني، بعالسا

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
، سُيعرض جدول األعمال املؤقت، الذي أعدته األمينة التنفيذية باالتفاق مع الرئيس            -٢

  .من أجل إقراره

FCCC/SBSTA/2012/3     مذكرة مقدمة من األمينة    . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  التنفيذية

  عمال الدورةتنظيم أ  )ب(  
املمتدة ن للهيئة الفرعية يف الفترة      و والثالث بعةسُتعقد الدورة السا  : معلومات أساسية   -٣
وُيـدعى املنـدوبون إىل     . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦ من

بكي املوقع الـش  خالهلا يف   والربنامج اليومي الذي ينشر     الرجوع إىل النبذة العامة عن الدورة       
  .على جدول زمين مفصل وحمدَّث ألعمال اهليئة الفرعيةلالطالع لالتفاقية 
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ـ    ملا كانت سبع هيئات ستجتمع      و  -٤ الوقـت املتـاح    سيكون  خالل فترة الدورة، ف
 يف أقرب وقت ممكن، اعملهيف  اهليئة الفرعيةتشرع يقترح الرئيس أن   و. لالجتماعات حمدوداً 

باسم جمموعة  الحظات استهاللية موجزة إال للوفود املتحدثة       ومن مث يرتئى أال يتاح اإلدالء مب      
  .)١(طرافمن األ

. )٢(يف دوراهتا السابقة  املقدمة   توصيات اهليئة الفرعية للتنفيذ      مبراعاةوسُتنظَّم الدورة     -٥
 األخرى، سُتدعى اهليئة الفرعيـة إىل       جتماعاتولتمكني الوفود من املشاركة الكاملة يف اال      

 من خالل بدء اجللسات العامة      من الكفاءة، مبا يف ذلك    وفق أكرب قدر ممكن     ا  إجراء مداوالهت 
استخدام الوقت املخصص للجلسات العامة واملفاوضات غري الرمسيـة         و يف الوقت احملدد هلا   

       وسُتحال البنود الـيت    . إىل إمتام عملها يف حدود الوقت املقرر      كما ستدعى   أمثل استخدام،   
هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية لتنظر فيها خالل دورهتـا الثامنـة            خالل  ها  فيالنظر  ال ينتهي   

  .ة والثالثنيتاسعوالثالثني أو ال
بأن املداخالت  ُيذكَّر املندوبون   ،  للقيود الزمنية الصارمة املفروضة على الدورة      ونظراً  -٦

دوبني يف هـذا    وسيتاح نظام لضبط الوقت ملساعدة املن     . ينبغي عادة أال تتجاوز ثالث دقائق     
  .الصدد

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

FCCC/SBSTA/2012/3     مذكرة مقدمة من األمينـة     . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  التنفيذية

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣  
، طلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنـة        ١١-م أ /٢وفقاً للمقرر   : معلومات أساسية   -٨

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

 ورحبت اهليئة الفرعية يف دورهتـا       .)٣(ُوجِّه من نداءات للعمل    التكيف معه، مبا يف ذلك ما     و
  .)٤( منذ دورهتا اخلامسة والثالثنيالتقدم احملرزب السادسة والثالثني بالتقرير املتعلق

__________ 

طـراف أن خيطـروا     من األ باسم جمموعة   استهاللية  يرجى من املندوبني الذين يعتزمون اإلدالء مبالحظات         )١(
وأن يقـدموا    <secretariat@unfccc.int>:  بتوجيه رسالة إلكترونية إىل العنوان التـايل       مسبقاًبذلك  األمانة  
 .تيسرياً لعمل املترمجني الشفويني، إىل موظفي املؤمتراتهتم مالحظانسخة ورقية من مسبقاً 

)٢( FCCC/SBI/2011/7 و١٦٧، الفقرة FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان. 
)٣( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٨، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBSTA/2012/2 ١٢، الفقرة. 
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 بالتعاون مع ،، إىل األمانة أن تنظم١٧-م أ/٦وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر   -٩
ُتعقد  حلقة عمل تقنية   ،لشريكة يف برنامج عمل نريويب وغريها من املنظمات املعنية        املنظمات ا 

قبل الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية بشأن املاء وتأثريات تغري املناخ واسـتراتيجيات             
يوليـه يف مدينـة     / متـوز  ٢٠ إىل   ١٨من  يف الفترة   وقد عقدت حلقة العمل هذه      . التكيف

 إىل املعلومات الواردة يف املرفق األول من تقرير اهليئة الفرعية           واستندت. املكسيكبمكسيكو  
معارف تناولت  واآلراء اليت أبدهتا األطراف يف وقت الحق، و        )٥(عن دورهتا الرابعة والثالثني   

وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية للتكيـف واألدوات والنـهج           
  .اعتبارها مسائل متداخلةباملراعية لنوع اجلنس 

، حبلـول   ، إىل األمانة أن تعـدّ     ١٧-م أ /٦وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -١٠
متعلقة بعمليـات   إفرادية  حاالت  الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية، جتميعاً لدراسات        

إلجـراءات  األدوات والنهج املستخدمة لتحديد أولويات ا     يشمل  ختطيط التكيف الوطنية، مبا     
وتنفيذها، مع االستناد أيضاً إىل أنشطة ختطيط التكيف السابقة املضطلع هبا حىت اآلن يف إطار             

  .برنامج عمل نريويب
 ات ختطيط التكيف الوطنية   مارس مب اإلفرادية املتعلقة جتميع دراسات احلاالت    ويستند    -١١
األدوات نية، مبا يشمل    ممارسات ختطيط التكيف الوط   مستمدة من   أمثلة وممارسات جيدة     إىل

إىل أنـشطة   أيضاً   يستند التجميع و. والنهج املستخدمة لتحديد أولويات اإلجراءات وتنفيذها     
  .ختطيط التكيف السابقة املضطلع هبا حىت اآلن يف إطار برنامج عمل نريويب

إىل اهليئة الفرعية أن تعيد النظر،       ،١٧-م أ /٦طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      و  -١٢
برنامج عمل نريويب هبدف تقـدمي      املندرجة يف   عمل  ال دورهتا الثامنة والثالثني، يف جماالت       يف

توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة بشأن أحسن طريقة لـدعم أهـداف               
برنامج عمل نريويب؛ وسُيسترشد أيضاً هبذه العملية لتنظيم جماالت عمل ممكنة يف املستقبل من     

 أن تدعم العمل العلمي والتقين مبوجب إطار كـانكون للتكيـف، حـسب              شأهنا كذلك 
  .)٦(االقتضاء

أيضاً ، األطراف واملنظمات املعنية     ١٧-م أ /٦مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      اودع  -١٣
برنامج عمل يف سياق  إىل أن تقدم إىل األمانة آراءها بشأن جماالت العمل املمكنة يف املستقبل             

  .ة الفرعيةيف الدورة الثامنة والثالثني للهيئاملتعلقة بذلك  تفرقاتاملوثيقة ظر يف وسُين .)٧(نريويب
عّدت اليت أُ ائق  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوث         : اإلجراء  -١٤

  . أي إجراءات إضافيةوحتديدللدورة 
__________ 

)٥( FCCC/SBSTA/2011/2. 
 .١، الفقرة ١٧-م أ/٦ملقرر ا )٦(
 .٢، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )٧(
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Report on the technical workshop on water and 
climate change impacts and adaptation strategies. 
Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2012/4 

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.5 

Compilation of case studies on national adaptation 
planning practices. Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2012/INF.6 

  تقرير جلنة التكّيف  -٤  
إطار كانكون   ،١٦-م أ /١ املقرر   ، مبوجب مؤمتر األطراف أنشأ  : معلومات أساسية   -١٥
تنفيذ إجراءات التكيـف    ل اً تشجيع ، الذي يشمل كعنصر من عناصره جلنة التكيف       ،لتكيفل

  .)٨(تفاقيةاال يف إطاراملعززة بصورة متسقة 
، يهجلنة التكيف أن تقدم إل    إىل   ،١٧-م أ /٢ املقرر   ، مبوجب مؤمتر األطراف وطلب    -١٦

عن طريق اهليئتني الفرعيتني، تقارير سنوية عن أنشطتها وأداء مهامها وتوجيهاهتا وتوصـياهتا             
 ، مبوجـب  مؤمتر األطراف وطلب  . وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة الناشئة عن عملها        

ثالثية السنوات، ليوافق  عملتضع خالل عامها األول خطة   أن   جلنة التكيف إىل  ،  نفسهاملقرر  
بعض األنـشطة الـواردة يف املرفـق        أ  أن تبد  و عليها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة      

  .)٩( من املقرر نفسهاخلامس
إىل جلنة التكيف، وفقاً لوظائفهـا   ،١٧-م أ /٥ املقرر   ، مبوجب مؤمتر األطراف وطلب    -١٧

ق ذات الصلة لدعم البلدان النامية األطراف       عملها الطرائ خطة  املتفق عليها، أن تدرس يف إطار       
املعنية اليت ليست من أقل البلدان منواً على وضع تدابري التخطيط الـوطين للتكيـف وترتيبـها            

  .)١٠(حسب األولويات وتنفيذها، وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
 ١٠ إىل   ٧  يف الفتـرة مـن     تايلنـد بوُعقد أول اجتماع للجنة التكيف يف بانكوك          -١٨
  . ٢٠١٢سبتمرب /أيلول
اهليئة الفرعية للتنفيذ   وللمشورة العلمية والتكنولوجية     سُتدعى اهليئة الفرعية  : اإلجراء  -١٩
ثالثيـة  العملها   خطة   النظر يف تقرير جلنة التكيف وتوصية مؤمتر األطراف باملوافقة على         إىل  

  . دورته الثامنة عشرةيفالسنوات 
Report of the Adaptation Committee FCCC/SB/2012/3 

__________ 

 .٢٠الفقرة ، ١٦-م أ/١املقرر  )٨(
 .٩٨-٩٦الفقرات ، ١٧-م أ/٢املقرر  )٩(
 .٣٠الفقرة ، ١٧-م أ/٥املقرر  )١٠(
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إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة              -٥  
الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة          

  وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
 عملـها  ،السادسة والثالثني ا دورهتخالل،  واصلت اهليئة الفرعية  : سيةمعلومات أسا   -٢٠

وبدأت النظر يف مـسائل إضـافية   ، ١٦-م أ/١ بشأن مسائل حمددة يف التذييل الثاين للمقرر      
نظم إتاحة معلومات عن كيفيـة      ب تتعلقإرشادات  ب  ذات الصلة  ١٧-م أ /١٢حمددة يف املقرر    

 تتعلق بالتقييم التقين للمستويات املرجعية املقترحـة        ت وإرشادا معاجلة الضمانات واحترامها  
  .النبعاثات الغابات واملستويات املرجعية املقترحة للغابات

  ١٦-م أ/١ العمل بشأن املسائل احملددة يف التذييل الثاين للمقرر    
نظرها يف اإلرشادات املنهجية     ،السادسة والثالثني  ا دورهت خالل،  اهليئة الفرعية واصلت    -٢١

مـن  ) ج(٧١املتعلقة بطرائق وضع نظام وطين لرصد الغابات على النحو املشار إليه يف الفقرة              
من التذييل  ) ج(، وللقياس والتبليغ والتحقق على النحو املشار إليه يف الفقرة           ١٦-م أ /١املقرر  

، باستخدام مشروع الـنص الـوارد يف املرفـق األول للوثيقـة             ١٦-م أ /١الثاين للمقرر   
FCCC/SBSTA/2011/5 ١٦-م أ/١ ومبراعاة املسائل احملددة يف التذييل الثاين للمقرر ، كأساس 

  .Add.1 وFCCC/SBSTA/2012/MISC.1مثلما ترد يف الوثيقة واآلراء املقدمة 
املسائل واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة عملها بشأن اإلرشادات املنهجية املتعلقة ب            -٢٢

، FCCC/SBSTA/2012/2عاله، باالستناد إىل املرفق األول للوثيقة        أ ٢١املشار إليها يف الفقرة     
عناصر مشروع مقرر ميكن اعتماده، بغية إكمال هذا العمل يف دورهتا السابعة            الذي يتضمن   

  .كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة والثالثني وإعداد مشروع مقرر
النظر يف املسائل املتعلقة بأسباب إزالة الغابات وتـدهور          أيضاًوبدأت اهليئة الفرعية      -٢٣

من التذييل الثاين للمقـرر     ) أ( والفقرة   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٢ الفقرة   مع مراعاة الغابات،  
املنظمـات املعتمـدة بـصفة       أعاله وآراء    ٢١املشار إليها يف الفقرة     ذاته، وآراء األطراف    

عة والثالثني عملها بشأن املسائل احملددة      سابرهتا ال واتفقت على أن تواصل يف دو      .)١١(مراقب
، وال سيما بشأن طريقة معاجلة أسـباب        ١٦-م أ /١ والتذييل الثاين يف املقرر      ٧٢يف الفقرة   

ذات إزالة الغابات وتدهور الغابات، مبا يف ذلك النظر يف اجلوانب االجتماعية واالقتـصادية              
  .يف البلدان الناميةالبعد الوطين 

__________ 

. <http://unfccc.int/3714>:  العنوان اإللكتـروين التـايل     يفاملعلومات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية متاحة         )١١(
 .<http://unfccc.int/3689>: ان اإللكتروين التايل العنويفواملعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية متاحة 
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  نظم إتاحة معلومات عن كيفية معاجلة الضمانات واحترامهاب  املتعلقةشاداتراإل    
يف الـوارد    بطلب مؤمتر األطـراف      ، يف الدورة نفسها،   أحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٢٤

مـوجز  تقـدمي   أن تنظر اهليئة يف توقيـت ووتـرية   ١٧-م أ/١٢قرر امل من ٦ و ٥الفقرتني  
        مجيع الضمانات املـشار إليهـا يف التـذييل األول         واحتراماملعلومات املتعلقة بكيفية معاجلة     

، وأن تنظر يف ضرورة تقدمي املزيد من اإلرشـادات لـضمان الـشفافية           ١٦-م أ /١للمقرر  
واتفقت على أن تواصل حبث هذا      . واالتساق والشمول والفعالية يف تقدمي موجز املعلومات      

 يف دورهتـا التاسـعة       هذه املـسألة   ختتام النظر يف  الطلب يف دورهتا السابعة والثالثني بغية ا      
  .والثالثني

املـستويات  أو  / بالتقييم التقين للمستويات املرجعية النبعاثات الغابات و       املتعلقة اإلرشادات    
  املرجعية للغابات

، على الشروع   ١٧-م أ /١٢ من املقرر    ١٥فيما يتصل بالفقرة     اتفقت اهليئة الفرعية    -٢٥
ع إرشادات تتعلق بالتقييم التقين للمستويات املرجعية املقترحة النبعاثات         يف العمل بشأن وض   

أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات يف دورهتا السابعة والثالثني، كي تقدِّم إىل            /الغابات و 
مؤمتر األطراف يف دورتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة تقريراً عن التقدم احملرز، مبا يشمل أي               

  .ت تتعلق مبشروع مقرر هبذا الشأنتوصيا
 اهليئة الفرعية بأنه قد يتعني االضطالع باملزيد من العمـل فيمـا يتعلـق               توسلّم  -٢٦

باإلرشادات املنهجية يف انتظار نتائج عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين              
  .الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  : إىل القيام مبا يليستدعى اهليئة الفرعية: اإلجراء  -٢٧
عملها بشأن اإلرشادات املنهجية املتعلقة بطرائق وضع نظام وطين      استكمال    )أ(  

 أعاله،  ٢٢ و ٢١الفقرتني  لرصد الغابات وللقياس والتبليغ والتحقق على النحو املشار إليه يف           
تـه  وإعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسائل لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دور             

   عشرة؛ةالثامن
 املسائل املتعلقة بأسباب إزالة الغابات وتدهور الغابـات       مواصلة نظرها يف      )ب(  

   أعاله؛٢٣على النحو املشار إليه يف الفقرة 
موجز املعلومات املتعلقة بكيفية تقدمي يف توقيت ووترية     أيضاًمواصلة نظرها     )ج(  

، ويف ١٦-م أ/١لتـذييل األول للمقـرر   مجيع الضمانات املشار إليهـا يف ا       معاجلة واحترام 
ضرورة تقدمي املزيد من اإلرشادات لضمان الشفافية واالتساق والشمول والفعالية يف تقـدمي           

 هذه املسائل بغية اختتام النظر يف أعاله، ٢٤ على النحو املشار إليه يف الفقرة موجز املعلومات
  ؛يف دورهتا التاسعة والثالثني
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 بشأن وضع إرشادات تتعلق بالتقييم التقين للمـستويات         يف العمل الشروع    )د(  
على النحـو   أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات      /املرجعية املقترحة النبعاثات الغابات و    

، كي تقدِّم إىل مـؤمتر األطـراف يف          أعاله ٢٥ والفقرة   ١٧-م أ /١٢من املقرر   املشار إليه   
  .حملرزدورته الثامنة عشرة تقريراً عن التقدم ا

  طوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيات  -٦  
، أن ينشئ آليـة     ١٦-م أ /١قرر  املقرر مؤمتر األطراف، مبوجب     : معلومات أساسية   -٢٨

 وشـبكة تكنولوجيـا     اًجلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيـا ومركـز      معنية بالتكنولوجيا تضم    
الشبكة على أساس مؤقت، تقارير عن أنشطتهما       /عّد اللجنة واملركز  تن  ، كما قرر أ   )١٢(املناخ

  .)١٣(إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتنيوأدائهما ملهامها ُتقدم 
للجنة التنفيذية املعنيـة    ا، طرائق   ١٧-م أ /٤قرر  املاعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب     و  -٢٩

وطلـب  . ذلك املقرر  املرفقني األول والثاين من   يف  ونظامها الداخلي كما وردا     بالتكنولوجيا  
توضيح طرائقها بشأن إجياد أوجه ترابط مع ترتيبات مؤسسية أخـرى           إىل اللجنة أن تواصل     

الفرعيتني لتنظرا فيها   ذات صلة داخل االتفاقية وخارجها، وعرض هذه الطرائق على اهليئتني           
ية مؤمتر األطـراف بـالنظر فيهـا        أثناء الدورة السادسة والثالثني لكل منهما، هبدف توص       

  .واعتمادها يف دورته الثامنة عشرة
أثنـاء  ، اهليئة الفرعية للتنفيـذ   وللمشورة العلمية والتكنولوجية    اهليئة الفرعية   ودعت    -٣٠

توضيح جنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا إىل مواصلة اللالدورة السادسة والثالثني لكل منهما، 
اخل دإجياد أوجه ترابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى        ة بشأن طرائق    أفكارها األولي وصقل  

، يف تقريرها املتعلق أن اللجنة ستبلغب علماًتان الفرعيتان وأحاطت اهليئ. )١٤(وخارجهااالتفاقية 
عن نتائج مشاوراهتا مع الترتيبات ، املقدم من خالل اهليئتني، ٢٠١٢بأنشطتهما وأدائهما لعام    

ينظر فيها مؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة          سبة بشأن تلك الطرائق لكي      املنااملؤسسية  
  .)١٥(عشرة
الـيت   )١٦( إىل االسـتنتاجات   ، يف دورهتا السادسة والثالثني،    وأشارت اهليئة الفرعية    -٣١

خلصت إليها يف دورهتا اخلامسة والثالثني وطلبت فيها إىل األمانة أن تنظم، بالتعـاون مـع                
رهناً بتوافر املوارد، حلقات عمل بشأن عمليـات تقيـيم االحتياجـات            املنظمات املهتمة و  

__________ 

 .١١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٢(
 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٣(
)١٤( FCCC/SBSTA/2012/2 ٣٣، الفقرة. 
)١٥( FCCC/SBSTA/2012/2 ٣٤، الفقرة. 
)١٦( FCCC/SBSTA/2011/5 ٣١، الفقرة. 
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، والحظت أن برنامج األمم املتحدة للبيئة خيطط لتنظيم حلقـة           ٢٠١٢التكنولوجية يف عام    
عمل، بالتعاون مع األمانة، بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، يف النصف الثاين            

 تقريراً عن نتائج حلقـة العمـل        قدمية إىل األمانة أن ت    وطلبت اهليئة الفرع  . ٢٠١٢من عام   
 وسـتعقد حلقـة     .املذكورة تتيحه للهيئة الفرعية لكي تنظر فيه يف دورهتا السابعة والثالثني          

 ١٠من يف الفترة  االحتياجات التكنولوجية العمل املتعلقة بتبادل اخلربات بشأن عمليات تقييم        
  . يف بانكوك٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٣إىل 
 وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً              -٣٢

حمّدثاً عن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، مبا يشمل العمليات اليت أجرهتا األطراف            
لـق بنقـل   غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إطار برنامج بوزنان االسـتراتيجي املتع           

  .)١٧( للهيئة السابعة والثالثنيةدورالالتكنولوجيا، وأن تقّدمه يف 
واهليئة الفرعية للتنفيذ   للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٣٣

، ٢٠١٢ تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها ملهامها يف عام            إىل النظر يف  
اقتراح مشروع مقرر بشأن أي إجراءات إضافية تنشأ عن التقرير، لكي ينظر فيه مؤمتر              وإىل  

إىل  أيضاًوستدعى اهليئة الفرعية    . األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة، حسب االقتضاء       
االحتياجـات  حلقة العمل املتعلقة بتقاسم اخلربات بشأن عمليـات تقيـيم           النظر يف تقرير    

  . تنشأ عنه، حسب االقتضاءإضافيةحديد أي إجراءات ، لتالتكنولوجية

Report on activities and performance of the 
Technology Executive Committee for 2012 

FCCC/SB/2012/2 

Report on the experience-sharing workshop 
on technology needs assessments. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.7 

  البحوث واملراقبة املنهجية  -٧  
جنة ل باستجابة ال  ، يف دورهتا الثالثة والثالثني،    رحبت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -٣٤

طة تنفيـذ النظـام     خبالحتياجات ذات الصلة    ل استجابة منسقة املعنية بسواتل مراقبة األرض     
 األطراف اليت تدعم وكاالت     وشجعتتفاقية،  الحتياجات املتصلة باال  لالعاملي ملراقبة املناخ و   

الفضاء املعنية بعمليات املراقبة العاملية على أن تواصل، من خالل اللجنة املعنية بسواتل مراقبة              
ودعت اهليئة الفرعية اللجنة    . تقدمي الدعم له  األرض، تعاوهنا مع النظام العاملي ملراقبة املناخ و       

__________ 

حتياجات التكنولوجية بسبب قلة عـدد      مل تستطع األمانة إعداد تقرير توليفي حمّدث عن عمليات تقييم اال           )١٧(
 .التقارير اجلديدة املتاحة بشأن هذه العمليات
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أن تقدم، حبلول الدورة السابعة والثالثني للهيئـة الفرعيـة،   املعنية بسواتل مراقبة األرض إىل     
  .)١٨( هبذا املوضوعتقريراً حمدثاً عن التقدم احملرز يف أهم اجملاالت ذات الصلة

أمانة النظام العـاملي ملراقبـة       أيضاً ،ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والثالثني        -٣٥
خلامسة والثالثني، تقريراً عن التقدم احملرز بشأن املسائل        األرض إىل أن تقدم إليها، يف دورهتا ا       

املتصلة بوضع منهجيات ومعايري وبروتوكوالت لعمليات املراقبة األرضية املتـصلة باملنـاخ،           
 وبعد تقدمي موجز  . )١٩(وحتسني الشبكات األرضية، والتآزر مع املبادرات اجلارية ذات الصلة        

، اتفقت اهليئة الفرعيـة     )٢٠( يف دورهتا اخلامسة والثالثني    ،ة إىل اهليئة الفرعي   ألةبشأن هذه املس  
على النظر يف هذه املعلومات يف دورهتا السادسة والثالثني، إىل جانب أي حتديثات تتلقاهـا               

تقرير النظام العاملي ملراقبـة األرض  مل يكن و. )٢١(من النظام العاملي ملراقبة األرض هبذا الصدد     
  .ح فور تلقيه يف تلك الدورة وسيتامتاحاً
ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، املنظمة العاملية لألرصاد اجلويـة              -٣٦

إىل أن تقدم إليها، يف دورهتا السابعة والثالثني، معلومات عن نتائج الدورة االستثنائية ملـؤمتر      
 العاملي للخـدمات     فيما يتعلق باإلطار   ٢٠١٢أكتوبر  /املنظمة املقرر عقدها يف تشرين األول     

  .املناخية
 باآلراء املقدمـة مـن      ، يف دورهتا السادسة والثالثني،    أحاطت اهليئة الفرعية علماً   و  -٣٧

األطراف وبالتقدم احملرز يف بلورة مشروع االستنتاجات املتعلقة هبذا البنـد مـن جـدول               
ا الـسابعة   واتفقت على مواصلة نظرها يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهت            .األعمال

 لتقريـر الـدورة الـسادسة       والثالثني على أساس مشروع النص الوارد يف املرفـق الثـاين          
  .)٢٢(والثالثني

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذا البند من جدول األعمـال         : اإلجراء  -٣٨
ـ       على أساس مشروع النص الوارد يف املرفق الثاين        . ثالثني لتقريرها عن دورهتا الـسادسة وال

أي د  ي، وحتد  الواردة  اإلحاطة علماً بالوثائق اليت أُعدت للدورة واملعلومات       إىل أيضاً سُتدعىو
  .حسب االقتضاء تنشأ عن تلك الوثائق واملعلومات، إضافية إجراءات

  

__________ 

)١٨( FCCC/SBSTA/2010/13 ٥٣ و٥٢، الفقرتان. 
)١٩( FCCC/SBSTA/2010/13٥٠-٤٧ ات، الفقر. 
لهيئـة   ل  اخلامسة والـثالثني   الدورةلتقدم احملرز يف     بشأن ا   النظام العاملي ملراقبة األرض موجزاً     ت أمانة قدم )٢٠(

، تفيد فيه بأن التقرير الذي دعت إىل تقدميه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني سيقدم يف دورهتا               يةالفرع
 .السادسة والثالثني

)٢١( FCCC/SBSTA/2011/5 ٤٤، الفقرة. 
)٢٢( FCCC/SBSTA/2012/2 واملرفق الثاين٣٩ و٣٨، الفقرتان . 
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FCCC/SBSTA/2012/MISC.14 Update on progress made by space agencies 
involved in global observations in their coordinated 
response to relevant needs of the Global Climate 
Observing System and the Convention. Submission 
from the Committee on Earth Observation Satellites 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.15 Report on progress in the development of 
methodologies, standards and protocols for 
climate-related terrestrial observations and related 
matters. Submission from the secretariat of the 
Global Terrestrial Observing System 

  ذا التأثرياملتعلق هباملنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل   -٨  
، برنامج عمل   ١٧-م أ /٨ر  ملقراعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب ا    : معلومات أساسية   -٣٩

 ومبوجب املقرر نفسه، أنشأ مؤمتر      .بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي    يف إطار اهليئتني الفرعيتني     
معنياً بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، يدعو إىل انعقاده رئيسا اهليئتني الفرعيتني،           األطراف منتدى   

أرضية تسمح لألطراف بأن تتبادل، بطريقة تفاعليـة،        إتاحة  من أجل تنفيذ برنامج العمل و     
وسـيجتمع  . املعلومات والتجارب ودراسات احلاالت اإلفرادية وأفضل املمارسات واآلراء       

  .مع دورات اهليئتني الفرعيتنيباالقتران رتني يف السنة املنتدى يف البداية م
من  مع الدورة السادسة والثالثني لكل    باالقتران  ُعقد االجتماع األول للمنتدى     قد  و  -٤٠

واهليئة الفرعية للتنفيذ   للمشورة العلمية والتكنولوجية    ورحبت اهليئة الفرعية    . اهليئتني الفرعيتني 
 تنفيذ برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تـدابري          على ادى واتفقت باملناقشات اليت جرت يف املنت    

  .)٢٣(ئيسي اهليئتنيوفق إرشادات رالتصدي 
 ،)٢٤(وكجزء من تنفيذ برنامج العمل املقدم يف املرفق الثالث لتقرير اهليئـة الفرعيـة               -٤١

، فرقـات وثيقة مت ُتدعى األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي آرائها، اليت ستجمع يف            
  :١٧-م أ/٨ من املقرر ١ بالفقرة بشأن اجملاالت التالية لربنامج العمل عمالً

تبادل املعلومات واخلربات، مبا يف ذلك تقدمي التقارير وتعزيز فهم ): أ(اجملال   )أ(  
  التأثريات اإلجيابية والسلبية لتدابري التصدي؛

، ١٣-م أ /١، و ١٠- أ م/١اجلوانب املتصلة بتنفيذ املقـررات      ): و(اجملال    )ب(  
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤، والفقرة ٢ من املادة ٣ ، والفقرة١٦-م أ/١و

التعلم اجلماعي والفردي من أجل االنتقال إىل جمتمع خفـيض          ): ح(اجملال    )ج(  
  .انبعاثات غازات الدفيئة

__________ 

)٢٣( FCCC/SBSTA/2012/2 ٤٦-٤٣، الفقرات. 
)٢٤( FCCC/SBSTA/2012/2،املرفق الثالث . 
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ة الفرعية للتنفيـذ    واهليئللمشورة العلمية والتكنولوجية    وسيدعو رئيسا اهليئة الفرعية       -٤٢
 يفاملبينني أعاله   ) ح(و) أ(اجملالني  ستتناول مناقشات املنتدى    و. إىل عقد املنتدى خالل الدورة    

شكل حلقة عمل ُتقدم خالهلا عروض من األطراف واملنظمات ذات الصلة، يليهـا تبـادل               
ئيـسان إبـالغ    توىل الر وسي. املبني أعاله ) و(اجملال   أيضاً وسيناقش املنتدى    .تفاعلي لآلراء 

  .اهليئتني الفرعيتني خالل جلستيهما اخلتاميتني مبحصالت املنتدى
واهليئة الفرعية للتنفيذ   للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٤٣

حـسب   بالوثيقة اليت أعدت للدورة واالتفاق على أي خطوات إضافية،           إىل اإلحاطة علماً  
  .االقتضاء

FCCC/SB/2012/MISC.2 Views from Parties and relevant organizations on the 

following areas of the work programme in accordance 

with decision 8/CP.17, paragraph 1: area (a), sharing of 

information and expertise, including reporting and 

promoting understanding of positive and negative 

impacts of response measures; area (f), relevant aspects 

relating to the implementation of decisions 1/CP.10, 

1/CP.13 and 1/CP.16 and Article 2, paragraph 3, and 

Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol; area (h), 

building collective and individual learning towards a 

transition to a low greenhouse gas emitting society. 

Submissions from Parties and relevant organizations  

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩  
 على أن تنظر     السادسة والثالثني،  دورهتا يف   ،اتفقت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -٤٤

املنتدى املعين بتـأثري    "اهليئتني الفرعيتني املعنون    بند جدول أعمال    باالقتران مع   يف هذا البند    
 يف إطـار منتـدى مـشترك بـني     ،"تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري   

 ،)٢٦(دورهتـا الـسابعة والـثالثني     واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصـل، يف          .)٢٥(اهليئتني
  .املشاورات بشأن طريقة تناول هذا البند

واهليئة الفرعية للتنفيذ   للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية    : اإلجراء  -٤٥
  .إىل االتفاق بشأن طريقة تناول هذا البند

__________ 

)٢٥( FCCC/SBSTA/2012/2 ٤٨، الفقرة. 
)٢٦( FCCC/SBSTA/2012/2 ٥٠، الفقرة. 
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  القضايا املتعلقة بالزراعة  -١٠  
، إىل اهليئـة    ١٧-م أ /٢األطراف، مبوجب املقـرر     طلب مؤمتر   : معلومات أساسية   -٤٦

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

  .الثامنة عشرة
ا مؤمتر األطراف املنظمـات املعتمـدة بـصفة مراقـب           ومبوجب املقرر نفسه، دع     -٤٧

ها بشأن القـضايا    ء، آرا ٢٠١٢مارس  / آذار ٥ األمانة، حبلول    قدم إىل إىل أن ت   )٢٧(واألطراف
ــة  ــصلة بالزراع ــة    . املت ــراف يف الوثيق ــن األط ــة م ــات املقدم ــرد البيان وت

FCCC/SBSTA/2012/MISC.6و Add.1–3.  
 بشأن القضايا   اآلراء يف تبادل     السادسة والثالثني،  ، يف دورهتا  شرعت اهليئة الفرعية  و  -٤٨

، ووافقت على مواصلة النظـر يف       ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٧٥املتعلقة بالزراعة مبوجب الفقرة     
  .هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا السابعة والثالثني

 بالزراعة هبدف    نظرها يف املسائل املتعلقة    مواصلةسُتدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -٤٩
  .مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرةاقتراح 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١١  

يتعلـق   املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيمـا     "بخاص   وحدبرنامج العمل بشأن منوذج إبالغ م       )أ(  
  "ألطرافبتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة ا

، املبـادئ  ١٧-م أ/٢اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجـب املقـرر      : معلومات أساسية   -٥٠
التوجيهيـة   املبـادئ ("تقارير فترة السنتني    لاألطراف   التوجيهية بشأن إعداد البلدان املتقدمة    

وقـرر  . )٢٨(")يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف         لالتفاقية فيما 
وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية بشأن وضع منوذج جدويل موحد لتقدمي املعلومات              

وفقاً لتلك املبادئ التوجيهية، هبدف اقتراح النمـوذج        ) النموذج اجلدويل املوحد  (إلكترونياً  
  .على مؤمتر األطراف لينظر فيه ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة

 يف النظر يف برنامج العمل       دورهتا السادسة والثالثني،   ، خالل شرعت اهليئة الفرعية  و  -٥١
 كي يعتمد مـؤمتر     لإلبالغبادئ التوجيهية   تلك امل وفقاً ل   شكل جدويل موحد   وضعاملتعلق ب 

  .األطراف هذا الشكل يف دورته الثامنة عشرة
__________ 

البيانات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية متاحة علـى املوقـع الـشبكي                 )٢٧(
 .، على التوايل<http://unfccc.int/3689.php> والعنوان <http://unfccc.int/3714.php>  العنوانيفلالتفاقية 

 .١٧-م أ/٢ترد املبادئ التوجيهية يف املرفق األول من املقرر  )٢٨(
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ينص علـى أن تـستخدم    ١٧-م أ/٢ملقرر اأيضاً بأن  علماً  اهليئة الفرعية   حاطت  وأ  -٥٢
 يف إعداد أول تقاريرهـا      لإلبالغ املذكورة أعاله   املتقدمة األطراف املبادئ التوجيهية      البلدان

ظروفها الوطنية يف احلسبان، وأن تقدم أول تقاريرها لفترة السنتني إىل           واضعة  لفترة السنتني،   
  .٢٠١٤يناير / كانون الثاين١األمانة حبلول 

سيشمل جداول للمعلومات   وحد   امل واتفقت اهليئة الفرعية على أن الشكل اجلدويل        -٥٣
 من املبادئ التوجيهية    ٢٣ و ٢٢ و ١٨ و ١٧ و ١١ و ١٠ و ٩ و ٦ و ٥ و ٢احملددة يف الفقرات    

ـ فقرات  يف  املعلومات احملددة   تعرض   يشمل أيضاً جداول     قدو. لإلبالغ  ١٣ ها الفقـرات  من
  .لإلبالغ من املبادئ التوجيهية ٢٤ و١٩و

 شـكل جـدويل     بوضع املتعلق أن برنامج العمل     واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على      -٥٤
، ينبغي أن يشمل تقدمي آراء األطراف    ١٧-م أ /٢ املقرر   يفه  بشأنموحد، الذي صدر تكليف     

اليت سُتجمع يف وثيقة متفرقات، وإعداد تقرير توليفي هلذه اآلراء، وتنظـيم حلقـة عمـل،         
 تواصل، يف دورهتـا الـسابعة       واتفقت اهليئة الفرعية على أن     .وإعداد تقرير عن حلقة العمل    

  . اآلراء املقدمة من األطرافمع مراعاة، وحدوالثالثني، النظر يف الشكل اجلدويل امل
 /تـشرين األول   ١٢ و ١١وحد يف   املدويل  اجلشكل  بال  املتعلقة عملال حلقة   وسُتعقد  -٥٥

  .أملانيابيف مدينة بون ، ٢٠١٢أكتوبر 
ائق اليت أعدت    النظر يف املعلومات الواردة يف الوث      سُتدعى اهليئة الفرعية إىل   : اإلجراء  -٥٦

 مشروع مقرر إىل مؤمتر األطراف لينظر فيه        غية حتديد أي إجراءات إضافية وإحالة     بللدورة،  
  .ويعتمده

FCCC/SBSTA/2012/INF.4 Synthesis report on the submissions from Parties on 

the views on the common tabular format. Note by the 

secretariat 
FCCC/SBSTA/2012/INF.13 Report on the workshop on a common tabular format 

for the “UNFCCC biennial reporting guidelines for 

developed country Parties”. Note by the secretariat 
FCCC/SBSTA/2012/MISC.11 Views from Parties, based on the reporting guidelines, 

on the common tabular format. Submissions from 

Parties 

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فتـرة الـسنتني والبالغـات         )ب(  
املقدمة من البلـدان املتقدمـة      ،  الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد الوطنية        

  األطراف
، قـراراً بـشأن   ١٦-م أ/١اختذ مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      : معلومات أساسية   -٥٧

ستند إىل املبادئ التوجيهية والعمليات واخلربات احلالية املتعلقة باإلبالغ         يبرنامج عمل   وضع  
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        يشمل تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض البالغـات الوطنيـة،          يشمل فيما وواالستعراض،  
 .لوطنيةامبا فيها تقارير فترة السنتني، وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة، ونظم قوائم اجلرد              

عمل يف إطار اهليئة الفرعية،     ال، إنشاء برنامج    ١٧-م أ /٢وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      
يف موعد أقصاه الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر         املبادئ التوجيهية هذه  النتهاء من تنقيح    بغية ا 

  .األطراف
 املتعلـق امج العمل    نظرها يف برن   ، يف دورهتا السادسة والثالثني،    بدأت اهليئة الفرعية  و  -٥٨
أول  لبلدان املتقدمة األطـراف اأن املوعد احملدد لتقدمي     ا   مب ،الستعراضلتنقيح املبادئ التوجيهية    ب

، وأن اجلولـة    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١ هو   والبالغات الوطنية السادسة  فترة السنتني    تقارير
رين من تقدمي الدفعة األوىل مـن       األوىل من التقييم واالستعراض الدوليني ينبغي أن تبدأ بعد شه         

يف أن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ُمطالبـة بـأن تقـدم              ، و تقارير فترة السنتني  
النسخة املنقحة  باستخدام    السنوية لغازات الدفيئة،   جردهاقوائَم   ٢٠١٥تقاريرها السنوية لعام    

تقدمها األطراف املدرجة يف املرفـق األول       املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية اليت       "من  
          املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ   : لالتفاقية، اجلزء األول 

  .)٢٩("فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية
ـ             -٥٩ االسـتعراض   اتوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتعّد ورقة تقنية تلخص عملي

 اهليئـة    فيها ستعراض، لكي تنظر  الاحلالية مبوجب االتفاقية وخربة األمانة يف تنسيق عمليات ا        
  .الفرعية أثناء دورهتا السابعة والثالثني

بشأن عناصر برنامج العمل وبشأن       آراءها ميودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقد       -٦٠
ذلك بشأن العناصر الرئيسية يف تنقـيح املبـادئ         اإلطار الزمين احملدد لألنشطة املقترحة، وك     

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتعّد ورقة توليفية لتقارير األطراف      . لالستعراضالتوجيهية  
  .تكون مبثابة إسهام يف املناقشة اليت ستجريها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني

واصل النظر، أثناء دورهتا السابعة والثالثني، يف برنامج        واتفقت اهليئة الفرعية على أن ت       -٦١
  .العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض، مبا يشمل تنظيم حلقات عمل تقنية

ائق اليت أعدت   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوث         : اإلجراء  -٦٢
  .للدورة، وحتديد أي إجراءات إضافية، حسب االقتضاء

 Synthesis report on the submissions from Parties on 
the work programme and on the revision of the review 
guidelines for the review of biennial reports from 
developed country Parties and national 
communications, including national greenhouse gas 
inventories, from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.11 

__________ 

)٢٩( FCCC/SBSTA/2006/9. 
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 Views from Parties on the elements of the work 
programme and on the timeline of proposed 
activities, as well as on the key elements of the 
revision of the review guidelines for the review of 
biennial reports from developed country Parties and 
national communications, including national 
greenhouse gas inventories, from Parties included in 
Annex I to the Convention. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 

 Current review processes under the Convention and 
the secretariat’s experience with coordinating 
reviews of national communications and greenhouse 

gas inventories. Technical paper 

FCCC/TP/2012/8 

املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجـراءات              )ج(  
   األطرافناميةمن جانب البلدان الاملتخذة التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً 

 ، إىل اهليئـة   ١٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر       : معلومات أساسية   -٦٣
الفرعية أن تضع مبادئ توجيهية عامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول             

  .ة األطرافناميمن جانب البلدان الاملتخذة إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً 
            مـن   ٣٧وفقـاً للفقـرة     يف دورهتا السادسة والثالثني،     ة،  ـة الفرعي ـبدأت اهليئ و  -٦٤

، نظرها يف وضع مبادئ توجيهية عامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقـق            ١٧-م أ /٢املقرر  
من جانب البلدان   املتخذة  الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً          

  .ة األطرافناميال
املبـادئ  هـذه   آلراء بـشأن    واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة التبادل التفاعلي ل         -٦٥

  .التوجيهية هبدف االتفاق على اخلطوات املقبلة يف دورهتا السابعة والثالثني
 النظر يف هذه املسألة واالتفـاق علـى          مواصلة سُتدعى اهليئة الفرعية إىل   : اإلجراء  -٦٦

  .اخلطوات املقبلة، حسب االقتضاء

  ان والنقل البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطري  )د(  
ة والثالثني، أمانيت منظمة    سادسدعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا ال     : معلومات أساسية   -٦٧

الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل مواصلة تقدمي تقارير، يف الدورات املقبلـة              
ت النامجة عن الوقود املستخدم يف      للهيئة الفرعية، عن اإلجراءات ذات الصلة مبعاجلة االنبعاثا       

  .)٣٠(الطريان والنقل البحري الدوليني
 علماً باملعلومات الـواردة يف التقـارير        اإلحاطةسُتدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -٦٨

  .املقدمة من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية
__________ 

)٣٠( FCCC/SBSTA/2012/2 ٨٥، الفقرة. 
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FCCC/SBSTA/2012/MISC.20 Information relevant to emissions from fuel used 

for international aviation and maritime transport. 

Submissions from international organizations 

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمـة مـن األطـراف                 )ه(  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

، إىل األمانـة    ٩-م أ /١٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر      : معلومات أساسية   -٦٩
إعداد تقرير سنوي عن أنشطة استعراض قوائم اجلرد، يتضمن أية توصـيات منبثقـة عـن                

وطلبت اهليئة الفرعيـة    . الرئيسيني، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية     خرباء االستعراض   اجتماعات  
إىل األمانة مواصلة إعداد تقارير سنوية عن أنشطة استعراض قوائم      رينيف دورهتا الرابعة والعش   

اجلرد كي تنظر فيها اهليئة الفرعية، وتضمني هذه التقارير معلومات عن التقـدم احملـرز يف                
ويقدم آخر تقرير أُعد من أجل اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا الـسابعة              . حتديث قائمة اخلرباء  

، والتوصيات املنبثقة عن اجتمـاع    ٢٠١٢ االستعراض يف عام     والثالثني معلومات عن أنشطة   
رئيسيني، وتفاصيل عن أنشطة التدريب اخلاصة خبرباء استعراض قـوائم          خرباء االستعراض ال  

. اجلرد مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، ومعلومات حمدَّثة عن قائمة اخلـرباء            
  .تصلة بتوفر اخلرباء إلجراء أنشطة استعراض قوائم اجلردالقضايا احلديثة امل أيضاًويربز التقرير 

  .ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً بالوثيقة املعدة للدورة: اإلجراء  -٧٠

FCCC/SBSTA/2012/INF.10 Annual report on the technical review of 

greenhouse gas inventories from Parties 

included in Annex I to the Convention. 

Note by the secretariat 

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢  

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

 يف بروتوكـول    طراف بوصفه اجتماع األ   اعتمد مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٧١
، طرائق وإجـراءات    ٧-أإ م/١٠ ، مبوجب املقرر  )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (كيوتو  

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتباره نشاطاً من مـشاريع             
  .آلية التنمية النظيفة

يلي،  على النظر فيما   افاجتماع األطر /مؤمتر األطراف ومبوجب املقرر نفسه، اتفق       -٧٢
  :يف دورته الثامنة
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أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه اليت تنطوي على          )أ(  
نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر أو اليت تنطوي على مواقـع ختـزين جيولـوجي                  

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

مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، باإلضافة إىل االحتيـاطي املـشار إليـه يف               
  .٧-م أإ/١٠من مرفق املقرر ) ب(٢١ الفقرة
إىل اهليئة الفرعية أن تنظر، يف دورهتا السادسة والـثالثني،           اجتماع األطراف وطلب    -٧٣

  .أعاله) ب(و) أ(٧٢اريع املشار إليها يف الفقرة يف أحكام تتعلق بنوع أنشطة املش
 األطراف واملنظمات احلكومية    ، يف دورهتا السادسة والثالثني،    ودعت اللجنة الفرعية    -٧٤

وطلبت إىل األمانـة      بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانة آراءها        عتمدةالدولية واملنظمات امل  
 ورقة  إعدادإىل األمانة   أيضاً   ت اهليئة الفرعية  وطلب .جتميع تلك املسامهات يف وثيقة متفرقات     

  . تقنية لكي تنظر فيها يف دورهتا السابعة والثالثني
ـ    املعلوماتسُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف       : اإلجراء  -٧٥  ةاملعـدّ ائق   الواردة يف الوث

ائل إىل وذلك هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املس ومواصلة النظر يف هذا البند،       للدورة
  .لينظر فيه ويعتمده يف دورته الثامنة اجتماع األطراف

FCCC/SBSTA/2012/MISC.12 Views on issues referred to in decision 

10/CMP.7, paragraph 4. Submissions from 

Parties, intergovernmental organizations and 

admitted observer organizations 
FCCC/TP/2012/9 Transboundary carbon capture and storage 

project activities. Technical paper  

 ٣  من املـادة   ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           )ب(  
   آلية التنمية النظيفة يف إطارمن بروتوكول كيوتو و

، ٧-م أإ /٢ع األطراف، مبوجب املقرر     اجتما/مؤمتر األطراف طلب  : معلومات أساسية   -٧٦
  : أربعة برامج عمل على النحو التايلإىل اهليئة الفرعية أن تبادر إىل وضع 

برنامج عمل الستطالع سبل حساب أكثر مشوالً لالنبعاثات البشرية املنشأ            )أ(  
ـ             تخدام من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري اس

األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج يركز على األنشطة أو هنج يركز على األراضـي              
اجتماع األطـراف يف دورتـه      /توايف مؤمتر األطراف  يتسمان بقدر أكرب من الشمول، وأن       

  هذا؛تائج برنامج العمل بتقرير عن نالتاسعة 



FCCC/SBSTA/2012/3 

GE.12-62569 20 

ة ممكنة السـتخدام    برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات أنشطة إضافي         )ب(  
األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة والستحداثها وتقدمي            

مـؤمتر  توصية بشأهنا، حسب االقتضاء، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املـسألة إىل              
  ؛يعتمده يف دورته التاسعةو  ينظر فيهاجتماع األطراف لكي/األطراف
عمل للنظر يف طرائق وإجراءات ُنُهج بديلة ملعاجلة مسألة احتمـال           برنامج    )ج(  

عدم الدوام يف إطار آلية التنمية النظيفة والستحداثها وتقدمي توصية بشأهنا، حسب االقتضاء،             
 اجتماع األطـراف لكـي   /مؤمتر األطراف هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل         

  ؛ةيعتمده يف دورته التاسعو ينظر فيه
برنامج عمل يرمي إىل بلورة طرائق وإجراءات لتطبيـق مفهـوم العنـصر        )د(  

مـؤمتر  اإلضايف وإىل تقدمي توصية بشأهنا، هبدف إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل              
  .اجتماع األطراف لكي ينظر فيه ويعتمده يف دورته التاسعة/األطراف

 بربامج   نظرها يف القضايا املتصلة     والثالثني، ، يف دورهتا السادسة   بدأت اهليئة الفرعية  و  -٧٧
مـؤمتر  ، هبدف تقدمي تقرير عـن التقـدم احملـرز إىل             أعاله ٧٦العمل املذكورة يف الفقرة     

  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/األطراف
األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقـدم إىل            اهليئة الفرعية  دعتو  -٧٨

لكي جتمعها األمانة يف وثيقة     أعاله  ) ج-أ (٧٦ الواردة يف الفقرة      بشأن القضايا  آراءها األمانة
  .متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني

 بربامج العمـل     النظر يف القضايا املتصلة     مواصلة سُتدعى اهليئة الفرعية إىل   : اإلجراء  -٧٩
عـن التقـدم   بتقرير اجتماع األطراف يف دورته الثامنة /موافاة مؤمتر األطرافهبدف األربعة  
إحالة مشروع مقـرر  و ،عن نتائج برامج العمل هذه، وموافاته يف دورته التاسعة بتقرير  احملرز

  .ثامنةلكي ينظر فيه ويعتمده يف دورته ال، حسب االقتضاء، يهإل

FCCC/SBSTA/2012/MISC.16 Views on issues related to modalities and 

procedures for alternative approaches to 

addressing the risk of non-permanence under the 

clean development mechanism in accordance with 

decision 2/CMP.7, paragraph 7. Submissions from 

Parties and admitted observer organizations 
FCCC/SBSTA/2012/MISC.18 Views on issues related to modalities and 

procedures for possible additional land use, land-

use change and forestry activities under the clean 

development mechanism in accordance with 

decision 2/CMP.7, paragraph 6. Submissions from 

Parties and admitted observer organizations  
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FCCC/SBSTA/2012/MISC.19 Views on issues relating to a more comprehensive 

accounting of anthropogenic emissions by sources 

and removals by sinks from land use, land-use 

change and forestry, including through a more 

inclusive activity-based approach or a land-based 

approach, as referred to in decision 2/CMP.7, 

paragraph 5. Submissions from Parties and 

admitted observer organizations 

املقررات الـسابقة املتعلقـة بالقـضايا       ثاره على   آو ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢من  تنفيذ املقررات     )ج(  
   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥تبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد املنهجية املر

، ٧-م أإ /١اجتماع األطراف، مبوجب املقرر     /مؤمتر األطراف طلب  : معلومات أساسية   -٨٠
 ٧-م أإ/٥ إىل ٧-م أإ/٢مـن  ينطوي عليه تنفيذ املقررات  إىل اهليئة الفرعية أن تقّيم وتتناول ما    

اجتماع األطراف بشأن املـسائل     /مؤمتر األطراف املقررات السابقة اليت اعتمدها     من آثار على    
 مـن هـذا     ٨ و ٧ و ٥املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلـك املتـصلة بـاملواد             

اجتمـاع  /مؤمتر األطـراف الربوتوكول، هبدف إعداد مشاريع املقررات ذات الصلة لينظر فيها    
ه الثامنة، علماً أن بعض القضايا قد يـتعني تناوهلـا يف الـدورات    األطراف ويعتمدها يف دورت  

  .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطرافالالحقة 
 اذ، بدأت اهليئة الفرعية العمل      )٣١(اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف استجابة لطلب   و  -٨١

مـن  العمل التقين يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال           ا يكتسيه   وسلمت مب الصلة  
والحظـت أن التقيـيم     . تنفيذ فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو      أمهية يف سياق    

األويل أشار إىل أن هناك قدراً كبرياً من العمل الذي جيب إجنازه بشأن عدة مقررات تتعلـق                 
  .بروتوكول كيوتومبوجب بالقضايا املنهجية اليت ينبغي معاجلتها 

         لتقدم بشأن هذا البند الفرعي مـن جـدول األعمـال يف     مزيد من ا    حتقيق ولتيسري  -٨٢
  :، قامت اهليئة الفرعية مبا يلي٢٠١٢عام 

طلبت إىل األمانة أن تعد ورقة تقنية لتنظر فيها األطراف يف الدورة السابعة               )أ(  
  ؛)٣٢(والثالثني للهيئة الفرعية

تنفيذ  ينطوي عليه    ماآراءها بشأن    دعت األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة        )ب(  
من آثار على املقررات السابقة اليت اعتمدها مـؤمتر          ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢من  املقررات  
فيها تلك   جتماع األطراف بشأن القضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا        ا/األطراف

عاجل هبا هذه   الطريقة اليت ينبغي أن تُ    بشأن   من بروتوكول كيوتو، و    ٨ و ٧ و ٥املتصلة باملواد   
__________ 

 .٩، الفقرة ٧-م أإ/١املقرر  )٣١(
)٣٢( FCCC/TP/2012/6. 
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طلبت إىل األمانة أن تتيح هذه البيانات على املوقع الشبكي لالتفاقية وجتمعهـا يف              ، و اآلثار
  ؛وثيقة متفرقات

 ٨مـن  يف الفترة  طلبت كذلك إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل تقنية، ُتعقد     )ج(  
  قبـل  هـذه  أن تعد تقريراً عن حلقة العمل     و  يف بون،  ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٠إىل  

  . الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعيةانعقاد
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعّدت             :اإلجراء  -٨٣

 ومواصلة النظر يف هذا البند، مع مراعاة الورقة التقنية وتقارير األطـراف والتقريـر               للدورة
مـؤمتر   هبدف إعداد مشاريع املقررات ذات الصلة لينظـر فيهـا  ،  املتعلق حبلقة العمل التقنية   

  .اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة، حسب االقتضاء/األطراف

FCCC/SBSTA/2012/INF.12 Report on the workshop on the implications of the 

implementation of decisions 2/CMP.7 to 5/CMP.7 on the 

previous decisions on methodological issues related to 

the Kyoto Protocol, including those relating to Articles 5, 

7 and 8 of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 
FCCC/SBSTA/2012/MISC.13 Views from Parties on the implications of the 

implementation of decisions 2/CMP.7 to 5/CMP.7 on the 

previous decisions of the Conference of the Parties 

serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 

Protocol on methodological issues related to the Kyoto 

Protocol, including those relating to Articles 5, 7 and 8 

of the Kyoto Protocol, and on how these implications 

should be addressed. Submissions from Parties 
FCCC/TP/2012/6  Implications of the implementation of decisions 2/CMP.7 

to 5/CMP.7 on the previous decisions on methodological 

issues related to the Kyoto Protocol, including those 

relating to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol. 

Technical paper 

) HCFC-22 (٢٢ -بات اهليدروكلوروفلوروكربون   اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركّ       )د(  
حلصول على وحدات خفض معتمـد لالنبعاثـات مقابـل تـدمري مركبـات              إىل ا سعياً  

  )HFC-23 (٢٣ -كربون اهليدروفلورو
بالورقـة   والثالثني   رابعة يف دورهتا ال   علماً  اهليئة الفرعية   أحاطت :معلومات أساسية   -٨٤

 مـن    الفرعي يف إطار هذا البند   الستنتاجات السابقة للهيئة    ا، وب )٣٣(التقنية اليت أعدهتا األمانة   
تفقت على مواصلة   ، وا  وباآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف تلك الدورة        ،جدول األعمال 

__________ 

)٣٣( FCCC/TP/2011/2. 
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واتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة       .)٣٤(نظرها يف املسألة يف دورهتا اخلامسة والثالثني      
  .)٣٥(والثالثني على مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتا السابعة والثالثني

اخلطـوات   حتديـد ا البند و  إىل مواصلة النظر يف هذ     ستدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  -٨٥
 .، حسب االقتضاءاملقبلة

  وغريها مـن املعلومـات     االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة     التقرير السنوي عن      )ه(  
اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكـول       املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١كيوتو، مبوجب الفقرة 
، تقريراً سنوياً تقدمه إىل     ١-م أإ /٢٢تعّد األمانة، وفقاً ملرفق املقرر      : معلومات أساسية   -٨٦

اهليئة الفرعية عن تشكيل أفرقة خرباء االستعراض، مبا يف ذلك اختيار خرباء ألفرقة االستعراض              
ياً ُيقدم  ويعّد خرباء االستعراض الرئيسيون مجاعياً تقريراً سنو      . )٣٦(وخرباء االستعراض الرئيسيني  

إىل اهليئة الفرعية ويتضمن مقترحات عن سبل حتسني عملية االستعراض، ويـسدون املـشورة             
قوائم اجلرد اليت يتعني أن تضطلع هبا األمانة استناداً إىل          لبيانات  قارنة املوحدة   املبشأن عمليات   

 يف عمليـة    الواردة عن طريق منوذج اإلبالغ اإللكتروين املوحد املقـرر اسـتخدامه          علومات  امل
 ٢٠١٢عـام    معلومات عن أنشطة االستعراض اليت أجريت يف      ويتيح التقرير   . )٣٧(االستعراض

مبوجب بروتوكول كيوتو، مبا فيها املعلومات املتعلقة باختيار خـرباء ألفرقـة االسـتعراض،              
أيضاً ويربز التقرير   . وتوصيات خرباء االستعراض الرئيسيني عن سبل حتسني عملية االستعراض        

  .ايا حديثة متصلة بتوفر اخلرباء لالضطالع بأنشطة االستعراضقض
  .سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً بالوثيقة املعدة للدورة: اإلجراء  -٨٧

FCCC/SBSTA/2012/INF.8 Annual report on the technical review of greenhouse gas 

inventories and other information reported by Parties 

included in Annex I to the Convention that are also 

Parties to the Kyoto Protocol under Article 7, paragraph 

1, of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

تفاقية الـيت   األطراف املدرجة يف املرفق األول لال      اليت تتخذها    الداخليةتقرير عن تنفيذ اإلجراءات       )و(  
  باالستناد إىل املعلومات الواردة يف بالغاهتا الوطنيةهي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، 

، إىل األمانة إعداد تقرير يتعلق      ١-م أإ /١٥طلب اجتماع األطراف، مبوجب املقرر        -٨٨
طنيـة  ، استناداً إىل املعلومات الواردة يف البالغـات الو        ٦-م أ /٥ من مرفق املقرر     ٤بالفقرة  
__________ 

)٣٤( FCCC/SBSTA/2011/2 ٨٩ و٨٨، الفقرتان. 
)٣٥( FCCC/SBSTA/2011/5 ٧٦ و٧٥، الفقرتان. 
 .٣٥، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٢٢قرر امل )٣٦(
 .٤٠، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٢٢املقرر  )٣٧(
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كلما  هذا التقرير    ويعّد. ألطراف واملصادر األخرى ذات الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية         ل
 من بروتوكول كيوتـو املتعلقـة بالبالغـات    ٨عملية االستعراض مبوجب املادة     استكملت  

  .الوطنية واملعلومات التكميلية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول
، نسقت األمانة مجيع االستعراضات املعمقة البـالغ        ٢٠١٢أبريل  /ان نيس ٣٠وحىت    -٨٩

 للبالغات الوطنية اخلامسة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول  استعراضا٣٩ًعددها  
للمبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجـب      وفقاً،  اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو      

  .)٣٨( من بروتوكول كيوتو٨املادة 
اإلحاطـة  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثيقة اليت أُعدت للـدورة و       : اإلجراء  -٩٠

  .علما باملعلومات الواردة فيها

FCCC/SBSTA/2012/INF.9 Report on the implementation of domestic action by 

Parties included in Annex I to the Convention that are 

also Parties to the Kyoto Protocol based on the 

information reported in their national communications. 

Note by the secretariat 

  مسائل أخرى  -١٣  
، تغـيري تـواتر     ٨-م أ /١٤ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر    : معلومات أساسية   -٩١

يف إطار املرحلـة التجريبيـة   املشترك التنفيذ  عملييت إعداد وحبث التقرير التوليفي عن أنشطة        
وطلـب  . حبيث جتري هاتان العمليتان مرة واحدة كل سنتني بدالً من مرة واحدة سـنوياً             

واهليئـة  للمشورة العلمية والتكنولوجية مبوجب املقرر نفسه إىل األمانة أن توايف اهليئة الفرعية    
مؤمتر األطراف، بكل ما يستجد يف      د  اللتني يقترن موعدمها مبوع   الفرعية للتنفيذ، يف دورتيهما     

  .املعلومات املقدمة
، أن يواصل املرحلة التجريبية مـن       ١٦-م أ /٨مبوجب املقرر    وقرر مؤمتر األطراف،    -٩٢

 املوعد النهائي لتقـدمي     ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١كما قرر أن يكون     . التنفيذ املشترك أنشطة  
ار املرحلة التجريبية، واليت سُتبحث يف التقريـر         يف إط  لتنفيذ املشترك التقارير املتعلقة بأنشطة ا   

  .التوليفي الثامن
التنفيـذ  وإذ مل ترد من األطراف أية معلومات جديدة عن املشاريع املتعلقة بأنشطة               -٩٣

يف إطار املرحلة التجريبية، فإن األمانة مل تعّد التقرير التوليفي الثامن كما طلب مؤمتر              املشترك  
  . األطراف

__________ 

 يف املرفـق األول      مـدرجاً  وقد أصبحت مالطة طرفـاً    . مل يرد بعد البالغان الوطنيان لتركيا وكازاخستان       )٣٨(
 .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦لالتفاقية يف 
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آخر املعلومات اليت يقدمها ممثـل      سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً ب      : ءاإلجرا  -٩٤
  .واالتفاق على اإلجراء املناسباألمانة يف هذا الصدد 

  .وسيجري تناول أي مسائل أخرى تنشأ خالل هذه الدورة يف إطار هذا البند  -٩٥

 تقرير الدورة  -١٤  

 أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئة الفرعية سُيعد مشروع تقرير عن      :معلومات أساسية   -٩٦
 .يف هناية الدورة

وختويل املقرر اسـتكماله    إىل اعتماد مشروع التقرير      سُتدعى اهليئة الفرعية   :ءاإلجرا  -٩٧
  .األمانةمن الرئيس ومبساعدة من توجيه ببعد الدورة، 



FCCC/SBSTA/2012/3 

GE.12-62569 26 

Annex 
 
            [English only] 

  Documents before the Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice at its thirty-seventh session  

Documents prepared for the session  

FCCC/SBSTA/2012/3 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBSTA/2012/4 Report on the technical workshop on water and 
climate change impacts and adaptation strategies. 
Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2012/INF.4 Synthesis report on the submissions from Parties on 
the views on the common tabular format. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.5 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.6 Compilation of case studies on national adaptation 
planning practices. Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2012/INF.7 Report on the experience-sharing workshop on 
technology needs assessments. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.8 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories and other information reported by 
Parties included in Annex I to the Convention that are 
also Parties to the Kyoto Protocol under Article 7, 
paragraph 1, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.9 Report on the implementation of domestic action by 
Parties included in Annex I to the Convention that are 
also Parties to the Kyoto Protocol based on the 
information reported in their national 
communications. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.10 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories from Parties included in Annex I to 
the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.11 Synthesis report on the submissions from Parties on 
the work programme and on the revision of the 
review guidelines for the review of biennial reports 
from developed country Parties and national 
communications, including national greenhouse gas 
inventories, from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 



FCCC/SBSTA/2012/3 

27 GE.12-62569 

FCCC/SBSTA/2012/INF.12 Report on the workshop on the implications of the 
implementation of decisions 2/CMP.7 to 5/CMP.7 on 
the previous decisions on methodological issues 
related to the Kyoto Protocol, including those relating 
to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.13 Report on the workshop on a common tabular format 
for the “UNFCCC biennial reporting guidelines for 
developed country Parties”. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.11 Views from Parties, based on the reporting 
guidelines, on the common tabular format. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.12 Views on issues referred to in decision 10/CMP.7, 
paragraph 4. Submissions from Parties, 
intergovernmental organizations and admitted 
observer organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.13 Views from Parties on the implications of the 
implementation of decisions 2/CMP.7 to 5/CMP.7 on 
the previous decisions of the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol on methodological issues related to 
the Kyoto Protocol, including those relating to 
Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol, and on how 
these implications should be addressed. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.14 Update on progress made by space agencies involved 
in global observations in their coordinated response 
to relevant needs of the Global Climate Observing 
System and the Convention. Submission from the 
Committee on Earth Observation Satellites 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.15 Report on progress in the development of 
methodologies, standards and protocols for climate-
related terrestrial observations and related matters. 
Submission from the secretariat of the Global 
Terrestrial Observing System 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.16 Views on issues related to modalities and procedures 
for alternative approaches to addressing the risk of 
non-permanence under the clean development 
mechanism in accordance with decision 2/CMP.7, 
paragraph 7. Submissions from Parties and admitted 
observer organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 Views from Parties on the elements of the work 
programme and on the timeline of proposed 
activities, as well as on the key elements of the 
revision of the review guidelines for the review of 
biennial reports from developed country Parties and 
national communications, including national 
greenhouse gas inventories, from Parties included in 
Annex I to the Convention. Submissions from Parties 



FCCC/SBSTA/2012/3 

GE.12-62569 28 

 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.18 Views on issues related to modalities and procedures 
for possible additional land use, land-use change and 
forestry activities under the clean development 
mechanism in accordance with decision 2/CMP.7, 
paragraph 6. Submissions from Parties and admitted 
observer organizations  

FCCC/SBSTA/2012/MISC.19 Views on issues relating to a more comprehensive 
accounting of anthropogenic emissions by sources 
and removals by sinks from land use, land-use 
change and forestry, including through a more 
inclusive activity-based approach or a land-based 
approach, as referred to in decision 2/CMP.7, 
paragraph 5. Submissions from Parties and admitted 
observer organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.20 Information relevant to emissions from fuel used for 
international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

FCCC/SB/2012/2 Report on activities and performance of the 
Technology Executive Committee for 2012 

FCCC/SB/2012/3 Report of the Adaptation Committee 

FCCC/SB/2012/MISC.2 Views from Parties and relevant organizations on the 
following areas of the work programme in 
accordance with decision 8/CP.17, paragraph 1: area 
(a), sharing of information and expertise, including 
reporting and promoting understanding of positive 
and negative impacts of response measures; area (f), 
relevant aspects relating to the implementation of 
decisions 1/CP.10, 1/CP.13 and 1/CP.16 and Article 
2, paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of the 
Kyoto Protocol; area (h), building collective and 
individual learning towards a transition to a low 
greenhouse gas emitting society. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

FCCC/TP/2012/6  Implications of the implementation of decisions 
2/CMP.7 to 5/CMP.7 on the previous decisions on 
methodological issues related to the Kyoto Protocol, 
including those relating to Articles 5, 7 and 8 of the 
Kyoto Protocol. Technical paper 

FCCC/TP/2012/8 Current review processes under the Convention and 
the secretariat’s experience with coordinating reviews 
of national communications and greenhouse gas 
inventories. Technical paper 

FCCC/TP/2012/9 Transboundary carbon capture and storage project 
activities. Technical paper  
 

 
 



FCCC/SBSTA/2012/3 

29 GE.12-62569 

Other documents before the session 

FCCC/SBSTA/2012/2 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-sixth session, held 
in Bonn from 14 to 25 May 2012 

FCCC/SBI/2012/15  
and Add.1 and 2 

Report of the Subsidiary Body for Implementation on 
its thirty-sixth session, held in Bonn from 14 to 25 May 
2012 

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

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

FCCC/KP/CMP/2011/10  
and Add.1 and 2 

Report of the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its 
seventh session, held in Durban from 28 November to 
11 December 2011 

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

 
    

  


