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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال) ه(١٠البند 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية
س املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من       املقايي

  ثاين أكسيد الكربون

املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة مـن ثـاين أكـسيد                
  الكربون

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

ساب مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ    املقاييس املوحدة حل  
، وذلك ) املوحدةباملقاييسيشار إليها فيما يلي (من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع      
  .يف سياق القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية

ملقاييس املوحدة، اليت عقدت     حلقة العمل املتعلقة با    )١(ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير     -٢
ن واجملاالت  قي، وركزت على أوجه عدم الت     ٢٠١٢يل  أبر/ نيسان ٤ و ٣يف بون بأملانيا يومي     

أو املقاييس اجلديدة واحملسّنة، وأهداف السياسات، والعالقة بني األطر السياساتية واملقاييس؛           
يـة يف دورهتـا الرابعـة       وقد تولّت األمانة تنظيم هذه احللقة بناء على طلب اهليئـة الفرع           

  .)٢(والثالثني
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وأعربت عن تقديرها ملمثلي    . واعترفت اهليئة الفرعية بوجاهة حلقة العمل وتقريرها        -٣
اهليئـة  (الفريق العامل األول والفريق العامل الثالث للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ             

لتقدميهم معلومات عن حالة عمل الفريقني فيما يتعلق باملقاييس املشتركة،          ) احلكومية الدولية 
ة عن املعارف العلمية املتعلقة باملقاييس       ومفيد ثةحمّدولألوساط العلمية اليت قدمت معلومات      

  .املشتركة
والحظت اهليئة الفرعية أن اهليئة احلكومية الدولية بصدد تقييم املقاييس املشتركة يف              -٤

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

ئة الفرعية اهليئةَ احلكومية الدوليـة إىل موافاهتـا يف دورهتـا األربعـني              ودعت اهلي   -٥
وطلبت اهليئة .  التقييمي اخلامس  تقريرهاباستنتاجاهتا املتعلقة باملقاييس املشتركة واملستمدة من       

  .الفرعية إىل األمانة تنظيم نشاط خاص هلذا الغرض
األربعني، النظر يف هذا البند مـن       ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا           -٦

  .جدول األعمال
وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -٧

  .رهناً بتوافر املوارد املالية

        


