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 أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ )ب(  

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري؛ )ج(

 فيئة؛القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الد )د(

  من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧القضايا املتصلة باملادتني   )ه( 

 . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة  )و( 

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها -٤

 .ول باالتفاقيةيف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األ" املمارسات اجليدة" -٥

 .البحوث واملراقبة املنهجية -٦

 .  االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٧

 . االقتصادية للتخفيف-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٨

 .التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -٩

 :مسائل أخرى -١٠

 القضايا املتعلقة بالطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث كميات أقل من غازات الدفيئة؛ )أ(

  من بروتوكول كيوتو؛٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  )ب(

 .أي مسائل أخرى )ج(

 .التقرير عن الدورة -١١

 )١( شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

مـن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يوم األربعاء                -١
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران١٦
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  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

لمية والتكنولوجية لالعتماد سـيقدم جدول األعمال املؤقت للدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة الع      -٢
 .بالصيغة اليت ُعرض هبا يف الفرع أوالً أعاله

FCCC/SBSTA/2004/1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

على جدول   ُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل الربنامج اليومي الذي ينشر أثناء الدورة، لالطالع              :اإلجراء -٣
 .زمين أكثر تفصيالً واستيفاء ألعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

كما يرجى من . ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن -٤
 .الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

FCCC/SBSTA/2004/1 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  القضايا املنهجية-٣

إرشـادات املمارسـة اجلـيدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي               )أ(
واحلـراجة وفقا لربوتوكول كيوتو، ومنتجات اخلشب املقطوع، وغري ذلك من القضايا املتصلة             

 م األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةباستخدا

 إرشادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 رحب مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة بتقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، املعنون               :خلفية -٥
وقرر املؤمتر  . دة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة         إرشادات املمارسة اجلي  

أن يعكـف يف دورته العاشرة على النظر يف مقرر يتعلق بكيفية تطبيق إرشادات املمارسة اجليدة يف إعداد قوائم                   
ام األراضي واحلراجة وفقا    جـرد غـازات الدفيـئة واإلبالغ عنها فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخد             

 .لربوتوكول كيوتو

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة األطراف إىل تقدمي آرائها               -٦
بشـأن مشـاريع جداول منوذج اإلبالغ املوحد فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي                

، وخبصوص شروط   FCCC/SBSTA/2003/INF.11توكول كيوتو، اليت وردت يف الوثيقة       واحلـراجة وفقـا لربو    
اإلبـالغ عـن املعلومـات السنوية لقوائم جرد غازات الدفيئة يف ما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام                  
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 كيما يتيسر هلا    وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة حتديث هذه اجلداول       . األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول كيوتو    
 .إنعام النظر يف املوضوع يف دورهتا العشرين

 قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إعداد مشروع مقرر بشأن منوذج              :اإلجـراء  -٧
اإلبالغ املوحد فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول كيوتو،            

كما قد ترغب يف حبث شروط اإلبالغ األخرى املتعلقة         . كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة        
باسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول كيوتو باالستناد إىل الشروط املنصوص              

استخدام  (١-م أ إ/-، ويف مشروع املقرر ٧-م أ/٢٢املرفق باملقرر ) ٧املادة (١-م أ إ/-عليها يف مشروع املقرر 
 . ٧-م أ/١١املرفق باملقرر ) األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

FCCC/SBSTA/2004/INF.1                 مشاريع جداول منوذج اإلبالغ املوحد فيما يتعلق بأنشطة استخدام
  كيوتواألراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول

FCCC/SBSTA/2004/MISC.1          منوذج اإلبالغ املوحد وشروط اإلبالغ عن املعلومات السنوية لقوائم
جرد غازات الدفيئة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام         

 آراء األطراف. األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول كيوتو
------------------ 

          إرشادات املمارسة اجليدة يف ما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي املعين   تقرير الفريق احلكومي الدويل
                          وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املعين بتغري املناخ

 منتجات اخلشب املقطوع

ة عشرة باملعلومات   أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علما يف دورهتا التاسع         : خلفية -٨
، ويف التذييل املتعلق مبنتجات اخلشب املقطوع الوارد يف تقرير          Corr.1 و FCCC/TP/2003/7الـواردة يف الوثيقة     

الفـريق احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ عن إرشادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري              
املبادئ التوجيهية املنقحة جيات املتصلة مبنتجات اخلشب املقطوع والواردة يف استخدام األراضي واحلراجة، وباملنه

،  اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة١٩٩٦لعام 
 بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بإعداد املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية     "وباإلشـارات الـواردة يف      

املبادئ التوجيهية التفاقية   : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلزء األول           
 ".األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد الوطنية

للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن القضايا املتصلة         ودعـت اهليـئة الفرعية       -٩
وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة     . مبنـتجات اخلشب املقطوع، مبا يف ذلك البيانات الوطنية واملعلومات املنهجية          

 الستضافة حلقة العمل وتطوعت حكومة النرويج. تنظيم حلقة عمل بشأن املوضوع قبل دورهتا احلادية والعشرين     
 .أغسطس/هذه، املزمع عقدها تقريباً يف هناية شهر آب
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قـد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف االتفاق على نطاق حلقة العمل              : اإلجـراء  -١٠
 .  وتقدمي املزيد من اإلرشادات، حسبما تراه مناسبا

  FCCC/SBSTA/2004/MISC.9  آراء األطراف. مبنتجات اخلشب املقطوعالقضايا املتصلة 

  FCCC/TP/2003/7  و  Corr.1 وضع تقديرات ملنتجات اخلشب املقطوع واإلبالغ عنها وحساهبا 

 قضايا أخرى تتعلق باستعمال األراضي وتغيري استعمال األراضي واحلراجة

ا التاسعة عشرة بتقرير الفريق     رحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهت         :خلفـية  -١١
التعاريف واخليارات املنهجية فيما يتعلق باالنبعاثات املدرجة يف قوائم         احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املعنون       

. اجلـرد والناشـئة عما يتسبب فيه اإلنسان من تردي األحراج وزوال الغطاء النبايت ألنواع أخرى من النباتات                 
ية األطراف إىل تقدمي آرائها األولية بشأن هذا التقرير وقررت أن تعكف على حبث هذه القضية ودعت اهليئة الفرع
 .يف دورهتا العشرين

وأحاطت اهليئة الفرعية علما أيضا يف دورهتا التاسعة عشرة بالتقرير الذي قدمه الفريق احلكومي الدويل املعين                 -١٢
فهم العلمي احلايل للعمليات اليت تؤثر على خمزونات الكربون األرضية وتأثري بتغري املناخ بشأن اجتماع اخلرباء املتعلق بال 

م /-من مشروع املقرر    ) ح(١وأشارت اهليئة إىل هدف يتمثل يف تناول القضايا املشار إليها يف الفقرة           .  اإلنسان عليها 
 فضال عن احلاجة إىل مناقشة ٧-أم /١١ امللحق باملقرر )استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة( ١-ج أ

ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقدمي آرائها يف هذه القضايا . ٧-م أ/١١من املقرر ) د(٣القضايا املذكورة يف الفقرة 
 .وغريها من القضايا املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

مشورة العلمية والتكنولوجية يف حبث ما إذا كان من الالزم اختاذ مقرر قد ترغب اهليئة الفرعية لل :اإلجراء -١٣
يتعلق مبا يتسبب فيه اإلنسان من تردي األحراج وزوال الغطاء النبايت ألنواع أخرى من النباتات، وحتديد طبيعة                 

تصل مبعاجلة قضايا وقد ترغب اهليئة الفرعية أيضا يف حتديد أي خطوات قادمة فيما ي. هذا املقرر إذا وجب اعتماده
 .استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مستقبال

FCCC/SBSTA/2004/MISC.5          وزوال األحراج  تردي  بالـتعاريف واخلـيارات املنهجية فيما يتعلق
 آراء األطراف. الغطاء النبايت ألنواع أخرى من النباتات

FCCC/SBSTA/2004/MISC.8 تقبلية املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام القضايا املنهجية املس
 آراء األطراف. األراضي واحلراجة

------------------ 
 النبعاثات املدرجة يفباالتعاريف واخليارات املنهجية فيما يتعلق              تقريـر الفـريق احلكومـي الدويل      

 عما يتسبب فيه اإلنسان من تردي األحراج        والناشئة قوائم اجلرد                           املناخ املعـين بتغري  
 وزوال الغطاء النبايت ألنواع أخرى من النباتات  
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 أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة )ب( 

طالع بأنشطة  ، الطرائق واإلجراءات الالزمة لالض    ٩-م أ /١٩اعـتمد مؤمتر األطراف، مبقرره       :خلفـية  -١٤
وطلب . مشـاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو             

املؤمتـر مـن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مبشروع مقرر يتعلق بالطرائق واإلجراءات                
ج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وبتدابري لتيسري تنفيذ هذه املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية للتحري

 .املشاريع، كي يعتمدها املؤمتر يف دورته العاشرة

ودعا املؤمتر األطراف واملراقبني املعتمدين إىل تقدمي اآلراء بشأن الطرائق واإلجراءات املبسطة فيما يتصل               -١٥
.  وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وكيفية تيسري تنفيذ هذه املشاريعبأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج

وطلـب املؤمتـر أيضـاً من األمانة إعداد ورقة تقنية عن الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية              
راف وعمل اجمللس التنفيذي آللية     للـتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، باالستناد إىل آراء األط            

 . التنمية النظيفة يف هذا املضمار

 يف إعداد مشروع مقرر بشأن مشاريع والتكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية    قد ترغب    :اإلجـراء  -١٦
 .التحريج وإعادة التحريج الصغرية يف إطار آلية التنمية النظيفة

 الصغرية للتحريج وإعادة التحريج     تدابـري لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع     
 آراء األطراف. يف إطار آلية التنمية النظيفة

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.3 

الطرائق واإلجراءات املبسطة املتعلقة باملشاريع الصغرية للتحريج وإعادة        
 آراء األطراف. التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

FCCC/SBSTA/2004/MISC.4 

جراءات املبسطة املتعلقة باملشاريع الصغرية للتحريج وإعادة       الطرائق واإل 
 ورقة تقنية. التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 FCCC/TP/2004/2 

تدابـري لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج          
 آراء املنظمات املعتمدة. يف إطار آلية التنمية النظيفة

 FCCC/WEB/2004/1 

 الطرائق واإلجراءات املبسطة املتعلقة باملشاريع الصغرية للتحريج وإعادة 
 آراء املنظمات املعتمدة. التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 FCCC/WEB/2004/2 

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري )ج( 

فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثامنة عشرة عناصر تتعلق          اعـتمدت اهليئة ال   : خلفـية  -١٧
بالعمل املنهجي الذي سينجز مستقبال يف هذا الصدد ودعت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية 

ويهدف . ية والتكنولوجيةإىل تنظـيم اجتماعني للخرباء قبل انعقاد الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلم        
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االجـتماعان إىل معاجلـة خيارات حتسني منهجيات تقدير االنبعاثات النامجة عن الطريان الدويل والنقل البحري                
املبادئ التوجيهية لعام   واإلبالغ عنها، إسهاما يف عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ الرامي إىل وضع               

وفقا ألحكام  يل املعين بتغري املناخ فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة             للفـريق احلكومي الدو    ٢٠٠٦
 .اتفاقية وبروتوكول كيوتو يف هذا الصدد

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة منظمة الطريان املدين الدويل  -١٨
مي تقريرين خالل دورهتا العشرين عن نتائج أنشطة االجتماع السادس للجنة املعنية واملنظمة البحرية الدولية إىل تقد

 . حبماية بيئة الطريان واالجتماع احلادي واخلمسني للجنة محاية البيئة البحرية

 يف فحص نتائج اجتماعي اخلرباء اللذين والتكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية  قد ترغب :اإلجراء -١٩
ما منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية والنظر يف املعلومات اليت قدمتها األمانة يف الوثيقة                عقدهت

وقد ترغب اهليئة الفرعية، بناء على هذه املعلومات، يف حتديد خيارات لتحسني تقدير انبعاثات        . املشار إليها أدناه  
النقل البحري واإلبالغ عنها، ويف لفت انتباه الفريق احلكومي الدويل          غازات الدفيئة النامجة عن الطريان الدويل و      

 . ٢٠٠٦املعين بتغري املناخ إىل ما قد يعرض من قضايا خاصة أثناء إعداد املبادئ التوجيهية للفريق لعام 

FCCC/SBSTA/2004/INF.5  البحريالقضايا املنهجية املتعلقة باالنبعاثات النامجة عن الطريان الدويل والنقل  

 القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة )د( 

، من األمانة إعداد تقرير سنوي عن أنشطة استعراض ٨-م أ/١٩طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره : خلفية -٢٠
قوائـم اجلـرد يتضـمن أي توصيات منبثقة عن اجتماعات املستعرضني الرئيسيني لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية                  

واستجابة هلذا الطلب، ستتيح األمانة وثيقة تتضمن وصفا لألنشطة املتصلة  . لعلمـية والتكنولوجـية   للمشـورة ا  
األطراف (باسـتعراض قوائـم جرد انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية           

مات بشأن انبعاثات غازات الدفيئة ، وما نتج عنها من معلو ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يف عامي   ) املدرجـة يف املرفق األول    
 . واجتاهاهتا اليت ُتَعد سنويا ملؤمتر األطراف

واعـتمد مؤمتـر األطراف يف دورته التاسعة عناصر من مدونة سلوك تتعلق باستخدام املعلومات السرية          -٢١
انبعاثات غازات  وعناصـر لإلدراج يف االتفاق املتعلق خبدمات اخلرباء فيما يتصل بعمليات استعراض قوائم جرد               

وستقدم األمانة اتفاقا بشأن خدمات االستعراض الذي جيريه        . الدفيـئة بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول       
اخلـرباء باالستناد إىل تلك العناصر وإىل مدونة السلوك املتعلقة باستخدام املعلومات السرية واليت اعتمدها مؤمتر                

 ٨-م أ/١٩لب من اخلرباء املشاركني يف أنشطة االستعراض وفقا ألحكام املقرر وسُيط. األطراف يف دورته التاسعة
 . أن يوقعوا على االتفاق

وطلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة من األمانة مواصلة التعاون مع                  -٢٢
، وتقدمي معلومات   ٢٠٠٦لق بصياغة مبادئ الفريق التوجيهية لعام       الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف عمله املتع        
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أكـثر تفصـيال باالستناد إىل آخر ما أدلت به األطراف فيما يتعلق بقوائم جرد غازات الدفيئة ونتائج االستعراض التقين                    
قود، واالنبعاثات النامجة عن    وستتيح األمانة أربع وثائق بشأن تقدير االنبعاثات اهلاربة من الو         . لقوائم جرد غازات الدفيئة   

النقل الربي، واالنبعاثات الناشئة عن الزراعة، واالنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة عن تغيري استخدام األراضي واحلراجة،               
كما تتضمن الوثائق معلومات عن اإلسقاطات من شأهنا . والقضـايا املتعلقة بإسقاطات تغيري استخدام األراضي واحلراجة      

 .اعد األطراف مستقبال لدى تبادل املعلومات املتعلقة باإلسقاطاتأن تس

 قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف النظر يف تقرير األمانة املتعلق باألنشطة :اإلجراء -٢٣
 انبعاثات غازات   املتصلة بعمليات استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة، مبا يف ذلك املعلومات الناجتة عنها بشأن             

وقد تود اهليئة الفرعية أيضا أن تنظر فيما إذا كان . الدفيئة واجتاهاهتا، وتقدمي املزيد من اإلرشادات يف هذا الصدد        
كما قد ترغب   . يتعني إدراج عناصر إضافية يف االتفاق املتعلق باخلرباء املشاركني يف أفرقة استعراض قوائم اجلرد             

باه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل ما قد يعرض من قضايا خاصة أثناء إعداد اهليئة الفرعية يف لفت انت
 .٢٠٠٦مبادئ الفريق التوجيهية لعام 

التقرير السنوي املتعلق بأنشطة االستعراض السنوي لقوائم جرد غازات         
 الدفيئة املقدم من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2004/3 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.2  تقدير االنبعاثات اهلاربة النامجة عن الوقود

 FCCC/SBSTA/2004/INF.3  تقدير االنبعاثات اهلاربة الناجتة عن النقل الربي

 FCCC/SBSTA/2004/INF.4  تقدير االنبعاثات اهلاربة النامجة عن الزراعة

 FCCC/SBSTA/2004/INF.6  ريه اخلرباءاالتفاق املتعلق خبدمات االستعراض الذي جي

تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف تغيري استخدام األراضي واحلراجة         
 والقضايا املتعلقة باإلسقاطات

 FCCC/SBSTA/2004/INF.7 

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧القضايا املتعلقة باملادتني   )ه(  

 من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف        ٨-م أ / ٢٢ طلب مؤمتر األطراف يف مقرره       :خلفية -٢٤
اجتماع (دورهتـا العشـرين أن تـوايف مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                  

 من بروتوكول كيوتو أية     ٨ و ٧مبشروع مقرر يدِمج يف التوجيهات الواردة يف املادتني         ) مؤمتر األطراف /األطراف
اجتماع األطراف خبصوص التعاريف والطرائق     /زمة إلبراز مقررات مؤمتر األطراف أو مؤمتر األطراف       عناصـر ال  

 من بروتوكول كيوتو يف فترة االلتزام       ١٢الالزمة إلدراج أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار املادة           
غ إلكتروين إلبالغ املعلومات التكميلية وطلـب نفـس املقرر من األمانة صياغة اقتراح بشأن منوذج إبال        . األوىل

بشـأن وحـدات خفض االنبعاثات، وختفيضات االنبعاثات املعتمدة، ووحدات الكميات املخصصة، ووحدات             
 . اإلزالة، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين
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اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين  من ٩-م أ/ ١٩وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره  -٢٥
، إدراج الطرائق واإلجراءات املتعلقة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة ٨-م أ/٢٢ من املقرر ٤أن تضـمن، وفقـا للفقرة     

ات املنصوص عليها يف املادتني التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو ضمن التوجيه           
 .)٢(وستقدم األمانة استجابة هلذا الطلب وثيقة تتضمن هذه العناصر.  من الربوتوكول٨ و٧

 أعاله، ٢٤وإذ ينبغي القتراح النموذج اإللكتروين لإلبالغ عن املعلومات التكميلية، املشار إليه يف الفقرة  -٢٦
رجاء استحداث هذا النموذج إىل حني االتفاق على املقرر املمكن أن يعكس هذه التنقيحات، وجب على األمانة إ

.  واستخالص أية معلومات وجيهة من العمل اجلاري فيما يتعلق بالسجالت          ٢٨اعـتماده املشار إليه يف الفقرة       
ة وسـتقدم األمانـة اقتراحا بشأن هذا النموذج اإللكتروين قبل الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشور               

 .)٣(العلمية والتكنولوجية

وعالوة على ذلك، قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة أن تنظر فيما                 -٢٧
إذا كان من الالزم إدراج أحكام إضافية لضمان وصول أفرقة خرباء االستعراض إىل املعلومات السرية املتعلقة بانبعاثات    

وليكن يف علم األطراف أن األمانة ال       . أثناء غياهبم عن البلد اخلاضع لالستعراض أو عن مكاتب األمانة         غازات الدفيئة   
كما . ميكـن أن تكفـل محاية معلومات قوائم اجلرد السرية إذا مل توضع هذه املعلومات حتت إشراف األمانة مباشرة                  

 مبدونة سلوك يف معاجلة البيانات السرية املتصلة قـررت اهليـئة الفرعـية يف نفـس الدورة أن تنظر يف إمكانية التقيد           
باستعراض املعلومات املتعلقة بوحدات خفض االنبعاثات وختفيضات االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة            

 . ومل تلمس األطراف حىت اليوم حاجة خاصة إىل هذه املدونة الستعراض املعلومات. ووحدات اإلزالة

رغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تأييد مقرر يرمي إىل إدراج عناصر      قد ت : اإلجـراء  -٢٨
تتعلق بطرائق وإجراءات التحريج وإعادة التحريج املتفق عليها يف مؤمتر األطراف التاسع ضمن التوجيهات الواردة 

وقد تنظر األطراف، إذا    .  العاشرة  من بروتوكول كيوتو، كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته         ٨ و ٧يف املادتني   
 . دعت احلاجة، يف أحكام إضافية بشأن املعلومات السرية

FCCC/SBSTA/2004/5                     إضـافات إىل املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات الالزمة مبوجب
 من بروتوكول كيوتو وتوجيهِات استعراض املعلومات وفقا        ٧املادة  

وتو فيما يتعلق بطرائق وإجراءات      مـن بـروتوكول كي     ٨لـلمادة   
 ٩-م أ/١٩التحريج وإعادة التحريج كما ُحددت يف مرفق املقرر 

FCCC/SBSTA/2004/MISC.2  أساليب ممكنة لضمان وصول خرباء االستعراض إىل املعلومات السرية
 خبصوص  ٩-م أ /٢١ من املقرر    ٤ و ٣ و ٢وفقـا ألحكام الفقرات     

 آراء األطراف. تو من بروتوكول كيو٨تنفيذ املادة 
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  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة  )و( 

 بشأن املعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم        ٨-م أ /٢٤أوصى مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : خلفية -٢٩
تماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته اج/السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو، بأن يعتمد مؤمتر األطراف

وطلب من األمانة أن تضطلع، لدى      . األوىل، شروط التصميم العامة للمعايري التقنية الواردة يف مرفق ذلك املقرر          
، بالعمل املتعلق باملواصفات الوظيفية والفنية للمعايري التقنية،        ٧-م أ /١٩وضـعها سجل املعامالت وفقا للمقرر       

افر املوارد، وذلك بغية إكمال حتديد هذه املواصفات قبل عقد الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف وإهناء               رهـناً بـتو   
 . تشغيل السجل واختباره قبل الدورة العاشرة للمؤمتر

وشـددت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة على ضرورة أن تركز                -٣٠
منذئذ فصاعداً على وضع سجل املعامالت، وطلبت من األمانة أن تواصل السعي إىل إجياد سبل               األمانة اهتمامها   

. لتخفـيض احتياجات التمويل املرتبطة بوضع سجل املعامالت، ال سيما من خالل تبادل املواصفات والربجميات              
ن اجلاري بني مديري السجالت     كما طلبت من األمانة أن تنظر، رهنا بتوافر املوارد، يف سبل ممكنة لتيسري التعاو             

وسـجل املعـامالت وتقدمي تقرير مرحلي عن العمل املتصل بنظم السجالت يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية                 
 .للمشورة العلمية والتكنولوجية

 من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مواصلة ٨-م أ/٢٤وطلب مؤمتر األطراف مبقرره   -٣١
وستجري هذه املشاورات قبيل عقد     . ورات الفاصلة بني الدورات مع األطراف واخلرباء بشأن هذا املوضوع         املشا

 .وسُيتاح تقرير عنها خالل الدورة العشرين للهيئة الفرعية. الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

مية والتكنولوجية يف فحص املعلومات املتاحة وتقدمي املزيد  قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العل:اإلجراء -٣٢
 .من اإلرشادات إىل األمانة، حسب االقتضاء

FCCC/SBSTA/2004/4  تقرير مرحلي بشأن العمل املتصل بتطوير السجالت

FCCC/SBSTA/2004/INF.9  تقرير عن املشاورات الفاصلة بني الدورات بشأن نظم السجالت

 لوجيات ونقلها تطوير التكنو-٤

اعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة برنامج عمل فريق : خلفية -٣٣
، وأحاطت علما بأمساء األعضاء اجلدد املنتخبني للعمل يف الفريق على           ٢٠٠٤اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام      

من األمانة إعداد تقرير عن النتائج اليت خلص إليها نقاش املائدة           وطلبت اهليئة   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤مـدى الفـترة     
املستديرة الرفيعة املستوى بشأن البيئات املواتية لنقل التكنولوجيا، املعقودة خالل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف،              

 اهليئة الفرعية من    كما طلبت . كـي تـنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين            
األطـراف موافـاة األمانة باالستبيان الذي مألته يف إطار االستقصاء املتعلق بفعالية استخدام نظام مركز تبادل                 

 . التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ) TT:CLEAR(املعلومات عن نقل التكنولوجيا 
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 فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف وسـتعد األمانة تقريرا عن هذا االستقصاء كي تنظر    -٣٤
وسُيعقد االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا قبل الدورة العشرين للهيئة         . دورهتـا العشـرين   

الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية للنظر يف ورقة نطاقه بشأن تكنولوجيات التكيف ويف تقرير االستقصاء               
املـتعلق بـنظام مركـز تبادل املعلومات بشأن نقل التكنولوجيا ويف والية حلقة عمل فريق اخلرباء املعين بنقل                   
التكنولوجـيا التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ املتعلقة باخليارات اجلديدة لتمويل تطوير التكنولوجيات              

وسيقدم رئيس  . لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    ونقلها، اليت ستعقد قبل الدورة احلادية والعشرين ل       
 . فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا تقريرا شفويا عن اجتماع الفريق خالل الدورة

قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف حتديد اإلجراءات اإلضافية اليت ميكن             : اإلجراء -٣٥
وقد تود اهليئة الفرعية    . د إىل املعلومات املقدمة وإىل توصيات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا          اختاذها باالستنا 

بوجـه خـاص تقدمي إرشادات إىل فريق اخلرباء بشأن عمله اإلضايف يف جمال تكنولوجيات التكيف، وإىل األمانة       
 . خبصوص تنظيم حلقة العمل املذكورة آنفا

تديرة رفيعة املستوى بشأن البيئات املواتية      موجـز نقاش املائدة املس    
 لنقل التكنولوجيا، املعقودة خالل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

 FCCC/SBSTA/2004/2

نـتائج االستقصاء املتعلق بتقييم مدى فعالية استخدام نظام مركز تبادل           
 اخلاص باالتفاقية) TT:CLEAR(املعلومات بشأن نقل التكنولوجيا 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.8 

يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف      " املمارسـات اجلـيدة   " -٥
 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا التاسعة عشرة، التقدم احملرز يف             : خلفية -٣٦
. النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا العشرين          واتفقـت على مواصلة      ٧-م أ /١٣تنفـيذ املقـرر     

والحظـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أنه ال بد من النظر يف العمل املقبل املتصل هبذا البند من                   
 .جدول األعمال يف ضوء مجيع برامج عمل اهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية

ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل النظر يف النتائج األولية قـد تـود اهليـئ    : اإلجـراء  -٣٧
 وأن تبت يف اختاذ أية إجراءات إضافية فيما يتصل هبذه ٧-م أ/١٣املستخلصة من اإلجراءات املتخذة عمالً باملقرر 

اجتماع األطراف /متر األطرافأو مؤ/املسألة بغية التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة و
 . يف دورته األوىل، حسب االقتضاء

  البحوث واملراقبة املنهجية-٦

جلنة توجيه النظام العاملي ملراقبة املناخ وضع       / من أمانة  ٩-م أ /١١طلب مؤمتر األطراف مبقرره     : خلفـية  -٣٨
 سنوات، وتقدمي ١٠ و٥على فترة تتراوح بني  للنظم العاملية املتكاملة ملراقبة املناخ، متتد )٤(خطة تنفيذ على مراحل
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وطلبت اهليئة  . تقريـر مرحـلي هبذا الشأن إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين              
اد الفرعية يف دورهتا الثامنة عشرة من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ أن يقوم، بالتشاور مع املنظمة العاملية لألرص

اجلويـة، بدراسة حتليلية للمشاكل اخلاصة ذات الصلة بتبادل البيانات واخليارات املتاحة ملعاجلتها، كي تنظر فيها           
وطلبت اهليئة يف دورهتا التاسعة عشرة من األمانة تنظيم لقاء جانيب، من قبيل             . اهليـئة الفرعية يف دورهتا العشرين     

لهيئة، خبصوص مبادرات البحث اجلارية واملقررة لالستجابة للتوصيات ذاك الذي عقد أثناء الدورة السابعة عشرة ل
وستنظم األمانة هذا . املتعلقة بالبحث الواردة يف التقرير التقييمي الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 . لوجيةاللقاء اجلانيب بالتزامن مع الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو

قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف أن تنظر يف املعلومات املقدمة، مبا يف               : اإلجراء -٣٩
كما قد . ذلـك خيارات حتسني تبادل البيانات املتعلقة بتغري املناخ، وأن حتدد اإلجراءات املمكنة ملعاجلة املشاكل          

ة بتشجيع جمتمع الباحثني واحلكومات وآليات التنسيق الدولية وغريها على          تود اهليئة الفرعية حتديد السبل الكفيل     
 .االستجابة إىل احتياجات البحث اليت أشار إليها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية آلثار تغري املناخ          - ٧
 عهاوالقابلية للتأثر هبا والتكيف م

  اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية للتخفيف-٨

 من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا         ٩-م أ /١٠طلب مؤمتر األطراف مبقرره     : خلفـية  -٤٠
اخ والقابلية للتأثر هبا    العشـرين أن تبدأ العمل خبصوص اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية آلثار تغري املن             

والتكيف معها، واجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية للتخفيف، وأن تعكف على تبادل املعلومات وتقاسم  
 . التجارب واآلراء بني األطراف فيما يتعلق بالفرص واحللول العملية اليت من شأهنا تيسري تنفيذ االتفاقية

ة للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة أن مواضيع التنمية           والحظـت اهليـئة الفرعي     -٤١
املسـتدامة، والفرص الساحنة واحللول املتاحة، وقابلية التأثر واخلطر احملتمل، مواضيع وجيهة يتعني النظر فيها يف                

قدمي آرائها بشأن هذه    ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل ت     . إطـار هذيـن البندين اجلديدين من جدول األعمال        
كما طلبت اهليئة من األمانة، عالوة      . املواضـيع، وغريها من املعلومات املتصلة هبذين البندين من جدول األعمال          

على ذلك، أن تسترشد برئيس اهليئة الفرعية لتنظيم حلقة عمل تتعلق بكل من البندين اجلديدين يف جدول األعمال 
 . رعية بغية الشروع يف استكشاف هذه املواضيعخالل الدورة العشرين للهيئة الف

ُيتوقع أن حتدد اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اخلطوات املقبلة اليت ستتخذ بشأن             : اإلجراء -٤٢
 .كل من البندين اجلديدين يف جدول األعمال يف دورهتا العشرين يف ضوء ما ستسفر عنه حلقتا العمل من نتائج
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لتنمية املستدامة، والفرص الساحنة واحللول املتاحة، وقابلية       ا: التكيف
 آراء األطراف. التأثر واخلطر احملتمل

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.6

التنمـية املستدامة، والفرص الساحنة واحللول املتاحة،       : التخفـيف 
 آراء األطراف. وقابلية التأثر واخلطر احملتمل

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.7 

 ون مع املنظمات الدولية املختصة التعا-٩

 التعاون مع االتفاقيات األخرى

طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة، يف دورهتا التاسعة عشرة، أن              : خلفـية  -٤٣
ة عن  تـدرج معلومات عن خيارات زيادة التعاون بني االتفاقيات يف ما تقدمه إىل اهليئة الفرعية من تقارير دوري                 

خالصـة أنشـطة فـريق االتصال املشترك بني اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر              
وستقدم األمانة تقريرا عن االجتماع اخلامس لفريق االتصال املشترك، الذي          . واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ    

 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠عقد يف بون يف 

كمـا ُيتوقع أن تبلغ اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن حلقة العمل                 -٤٤
، واليت سيتوىل  "تعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث       : األحراج والنظم اإليكولوجية احلرجية   "بشـأن   

ألمم املتحدة ملكافحة التصحر بالتعاون مع أمانة االتفاقية        تنظـيمها أمانة اتفاقية التنوع األحيائي وأمانة اتفاقية ا        
 .  يف فيتريبو بإيطاليا٢٠٠٤أبريل / نيسان٧ إىل ٥وسُتعقد حلقة العمل من . اإلطارية بشأن تغري املناخ

  يتضمن أحكاما تتعلق بعملية)٥(واعـتمد مؤمتـر األطـراف يف اتفاقية التنوع األحيائي يف دورته السابعة مقرراً           -٤٥
 .االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بأوجه التآزر بني التنوع البيولوجي وتغري املناخ وبني اتفاقيات ريو الثالث

قد ترغب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف أن حتيط علما بالنتائج اليت أسفرت عنها        :اإلجـراء  -٤٦
 .  أعاله وباملعلومات اليت قدمتها األمانة عن اجتماع فريق االتصال املشترك٤٤ حلقة العمل املذكورة يف الفقرة

 ورقة عمل  تقرير االجتماع اخلامس لفريق االتصال املشترك

 التعاون مع املنظمات العلمية واهليئات التابعة لألمم املتحدة

 معلومات عن تقريره التقييمي الرابع      ُيتوقع أن يقدم الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ        : خلفـية  -٤٧
وقد تقدم املنظمات العلمية األخرى واهليئات التابعة لألمم املتحدة أيضاً          . وغـريه من التقارير اليت جيري إعدادها      
 .معلومات عن أنشطتها املتعلقة باالتفاقية

ماً باملعلومات املقدمة من الفريق  أن حتيط علالعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةقد تود  :اإلجراء -٤٨
 .احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وممثلي املنظمات العلمية واهليئات التابعة لألمم املتحدة
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 أخرى مسائل -١٠

 القضايا املتعلقة بالطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث كميات أقل من غازات الدفيئة )أ( 

 علماً، يف دورهتا السادسة عشرة، بالُنهج العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  ةاهليئأحاطت  :خلفـية  -٤٩
وقد . املقترحة إزاء القضايا املتعلقة بالطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث كميات أقل من غازات الدفيئة                

 . دورهتا العشريننظرت يف هذه املسألة يف دوراهتا التالية واتفقت على مواصلة النظر فيها يف

 . أن تبت يف اإلجراءات الواجب اختاذهاالعلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةقد تود  :اإلجراء -٥٠

اقتراح بشأن الطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث كميات           
 آراء األطراف. أقل من غازات الدفيئة

 FCCC/SBSTA/2002/MISC.3

 Add.1-2و

ا املـتعلقة بالطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث           القضـاي 
 آراء األطراف. كميات أقل من غازات الدفيئة

 FCCC/SBSTA/2003/MISC.7 

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  )ب( 

ورهتا السادسة عشرة، تبادالً أولياً لآلراء  يف دوالتكنولوجية، العلميةاهليئة الفرعية للمشورة  أجرت :خلفية -٥١
وقد نظرت اهليئة الفرعية يف هذه القضايا .  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة 

 . يف دوراهتا التالية واتفقت على مواصلة النظر فيها يف دورهتا العشرين

 . أن تبت يف اإلجراءات الواجب اختاذهاوالتكنولوجية العلميةشورة تود اهليئة الفرعية للم قد :اإلجراء -٥٢

 من بروتوكول   ٢ من املادة    ٣القضـايا املـتعلقة بتنفيذ الفقرة       
 آراء األطراف. كيوتو

 FCCC/SBSTA/2003/MISC.8 

 أي مسائل أخرى )ج( 

 .ن جدول األعمالسيجري تناول أي مسائل أخرى قد تثار خالل هذه الدورة يف إطار هذا البند م -٥٣

  التقرير عن الدورة-١١

 ةـالعلميورة ـة الفرعية للمشـهليئا سيتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده :خلفية -٥٤

 . يف هناية الدورةوالتكنولوجية

 املقرر  إىل اعتماد مشروع التقرير وتفويضوالتكنولوجية العلمية اهليئة الفرعية للمشورة ستدعى :اإلجراء -٥٥
 .باستكمال التقرير بعد الدورة، بتوجيهات من الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  معلومات إضافية-١٢

طلبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة من األمانة أن تنظم يف                  -٥٦
قعات االنبعاثات بالنسبة إىل األطراف      رهنا بتوافر املوارد، حلقة عمل بشأن تو       ٢٠٠٤النصـف الـثاين من عام       

وستغطي حلقة العمل . املدرجـة يف املـرفق األول، إسهاما منها يف إعداد هذه األطراف لبالغاهتا الوطنية الرابعة           
ودعت اهليئة  . الطـرائق واالفتراضـات واملؤشرات واملعايري الرئيسية للنماذج وحتليل احلساسية ونشر املنهجيات           

وتـرد هـذه اآلراء يف الوثيقة . إىل موافـاة األمانـة بآرائهـا خبصـوص حلقـة العمل       الفرعـية األطـراف     
FCCC/SBSTA/2004/MISC.10 . 

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة، يف دورهتا السابعة عشرة، أن تنظم على      -٥٧
بنتائج عمل مؤسسات البحث والعلماء فيما يتصل  هـامش الـدورة العشـرين للهيئة الفرعية لقاء جانبيا يتعلق            
 . وستنظم األمانة هذا اللقاء بالتزامن مع الدورة. باجلوانب العلمية واملنهجية من االقتراح الذي قدمته الربازيل

 يف مسألة طرائق ووسائل     )٦(وقد نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دوراهتا السابقة          -٥٨
واضطلعت األمانة بعدد من األنشطة استجابة للوالية اليت أناطها هبا كل من            .  آثار تغري املناخ والتكيف معه     تقييم

اهليئة الفرعية ومؤمتر األطراف فيما يتعلق جبمع ونشر املعلومات بشأن طرائق ووسائل تقييم اآلثار والتكيف معها، 
 املتعلق بوسائل القرار الرامية إىل تقييم استراتيجيات        الكتيب" بعنوان   ١٩٩٩مبـا يف ذلـك إعداد تقرير يف عام          

وكان اهلدف من هذا الكتيب األول هو فهم الفائدة من وسائل القرار هذه ومدى              ". التكـيف مـع تغري املناخ     
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على        ٨-م أ /١٧وعالوة على ذلك، شجع مؤمتر األطراف بقراره        . توافرها
وسعت األمانة فيما بعد إىل حتديث .  هبذا الكتيب يف انتقاء منهجيات تقييم استراتيجيات وتدابري التكيفاالستعانة

الكتيب األصلي لتوسيع نطاقه وفحواه كيما يصبح مصدرا أوىف للمعلومات املتعلقة بطرائق ووسائل تقييم القابلية           
 ن العثور على الصيغة األخرية للكتيب املعنونة       وميك. للـتأثر والتكـيف ويعكَس آخر املستجدات يف هذا امليدان         

"Methodologies and tools to evaluate climate change impacts and adaptation " على املوقع اإللكتروين
وكما هو مبني يف املوقع، ُيدعى األطراف واملنظمات واخلرباء إىل تقدمي           . )٧(لالتفاقـية اإلطارية بشأن تغري املناخ     

 .ت إىل األمانة بشأن هيكل الصيغة اجلديدة للكتيب وفحواهاتعليقا
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 احلواشي

وبالنسبة لكل بند من بنود جدول      . ال تتضـمن هذه الشروح سوى معلومات أساسية موجزة         )١( 
وميكن العثور  . األعمـال، حيال القراء إىل وثائق املعلومات األساسية ذات الصلة لالطالع على التفاصيل الكاملة             

 .http://unfccc.int/issues/index/htmlمعلومات إضافية على العنوان على 

حتديداً يف الفرعني املتعلقني بتبليغ واستعراض املعلومات التكميلية عن وحدات خفض االنبعاثات    )٢( 
وختفيضات االنبعاثات املعتمدة ووحدات الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة، وباإلبالغ عن السجالت الوطنية            

 . ٨-م أ/٢٢استعراضها، كما يف املرفقات األول والثاين والثالث باملقرر و

سـتخطر األمانة األطراف حاملا تفرغ من إعداد االقتراح، كيما يتسىن لألطراف تقدمي آرائها،               )٣( 
 .٨-م أ/٢٢وفقا ملا طلبه املقرر 

 ألمانة النظام العاملي ملراقبة مارس يف املوقع اإللكتروين/سينشر مشروع خطة التنفيذ يف بداية آذار )٤( 
 .html.gcoshome/gcos/web/ch.wmo.www://http: املناخ، على العنوان التايل

 على  UNEP/CBD/COP/7/L.16ميكـن االطالع على مشروع مقرر اتفاقية التنوع البيولوجي           )٥( 
 .pdf.en-16-1-07-opc/official/07-cop/cop/meetings/doc/org.biodiv.www//:http: العنوان التايل

 .٢٣ إىل ٢٠، الفقرات من FCCC/SBSTA/2001/8انظر الوثيقة  )٦( 

 )٧( html.index/meth/mis/program/int.unfccc//:http. 
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا العشرين

 الوثائق اليت أُعدت للدورة

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا التاسعة         تقرير اهل 
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩ إىل ١عشرة املعقودة يف ميالنو من 

 FCCC/SBSTA/2003/15

 FCCC/SBSTA/2004/1  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

ملائدة املستديرة رفيعة املستوى موجز نقاش ا. تطوير التكنولوجيات ونقلها
بشـأن البيئات املواتية لنقل التكنولوجيا، املعقودة خالل الدورة التاسعة          

 ملؤمتر األطراف

 FCCC/SBSTA/2004/2 

تقرير . القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة     . القضـايا املنهجـية   
ة، مقدم  سـنوي عن أنشطة االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئ         

 من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2004/3 

 من املادة ٤القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة     . القضايا املنهجية 
 تقرير مرحلي عن العمل املتصل بنظم السجالت .  من بروتوكول كيوتو٧

 FCCC/SBSTA/2004/4 

.  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ املتعلقة باملادتني    القضايا. القضايا املنهجية 
إضـافات إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد املعلومات املطلوبة وفقا          

 من بروتوكول كيوتو، واملبادئ التوجيهية املتعلقة باستعراض        ٧لـلمادة   
 من الربوتوكول، فيما يتصل بطرائق وإجراءات       ٨املعلومات وفقا للمادة    

 ٩-م أ/١٩ة التحريج كما ُحددت يف مرفق القرار التحريج وإعاد

 FCCC/SBSTA/2004/5 

إرشـادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة       . القضـايا املنهجـية   
اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول         
كـيوتو، ومنـتجات اخلشـب املقطوع وغري ذلك من القضايا املتصلة            

مشروع جداول  . راضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    باستخدام األ 
منـوذج اإلبالغ املوحد عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي          

 واحلراجة وفقا لربوتوكول كيوتو

 FCCC/SBSTA/2004/INF.1 

تقدير . القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة     . القضـايا املنهجـية   
 نامجة عن الوقوداالنبعاثات اهلاربة ال

 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.2 
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تقدير . القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة     . القضـايا املنهجـية   
 االنبعاثات النامجة عن النقل الربي

 FCCC/SBSTA/2004/INF.3 

تقدير . القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة     . القضـايا املنهجـية   
 لزراعةاالنبعاثات الناجتة عن ا

 FCCC/SBSTA/2004/INF.4 

االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان       . القضـايا املنهجـية   
القضايا املنهجية املتعلقة باالنبعاثات النامجة عن      . الدويل والنقل البحري  

 الطريان الدويل والنقل البحري

 FCCC/SBSTA/2004/INF.5 

اتفاق بشأن . بقوائم جرد غازات الدفيئةالقضايا املتعلقة . القضايا املنهجية
 خدمات االستعراض الذي جيريه اخلرباء

 FCCC/SBSTA/2004/INF.6 

تقدير . القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة     . القضـايا املنهجـية   
االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف تغيري استخدام األراضي واحلراجة واملسائل 

 املتعلقة باالسقاطات

 FCCC/SBSTA/2004/INF.7 

نتائج االستقصاء املتعلق بتقييم مدى فعالية      . تطوير التكنولوجيات ونقلها  
  وفق االتفاقية(TT:CLEAR)استخدام نظام مركز تبادل املعلومات 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.8 

القضايا املنهجية املتعلقة بأنظمة السجالت وفقا للفقرة       . القضايا املنهجية 
تقرير عن املشاورات الفاصلة بني     .  من بروتوكول كيوتو   ٧ من املادة    ٤

 الدورات بشأن نظم السجالت

 FCCC/SBSTA/2004/INF.9 

إرشـادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة       . القضـايا املنهجـية   
اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول         

ري ذلك من القضايا املتصلة     كـيوتو، ومنـتجات اخلشـب املقطوع وغ       
شروط منوذج  . باسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      

اإلبالغ املوحد فيما يتصل باملعلومات السنوية لقوائم جرد غازات الدفيئة 
املـتعلقة باسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقا          

 آراء األطراف. لربوتوكول كيوتو

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.1 

.  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧القضايا املتعلقة باملادتني    . القضايا املنهجية 
األساليب املمكنة لضمان وصول خرباء االستعراض إىل املعلومات السرية         

 فيما يتعلق بتنفيذ ٩-م أ/٢١ من املقرر    ٤ و ٣ و ٢وفقا ألحكام الفقرات    
 فآراء األطرا.  من بروتوكول كيوتو٨املادة 

 
 

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.2 
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أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف       . القضـايا املنهجية  
تدابري تيسري تنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية      . إطـار آلـية التنمية النظيفة     

 آراء األطراف . للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.3 

أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف       . القضـايا املنهجية  
الطرائق واإلجراءات املبسطة املتصلة بأنشطة     . إطـار آلية التنمية النظيفة    

. املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة         
 آراء األطراف

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.4 

إرشـادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة       . نهجـية القضـايا امل  
اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول         
كـيوتو، ومنـتجات اخلشـب املقطوع وغري ذلك من القضايا املتصلة            

التعاريف . باسـتخدام األراضـي وتغـيري استخدام األراضي واحلراجة        
بتردي األحراج وزوال الغطاء النبايت ألنواع      واخليارات املنهجية املتصلة    

 آراء األطراف. أخرى من النباتات

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.5 

اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية 
التنمية املستدامة، والفرص الساحنة    : التكيف. للـتأثر هبا والتكيف معها    

 آراء األطراف . ، وقابلية التأثر واخلطر احملتملواحللول املتاحة

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.6 

اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية 
التنمية املستدامة، والفرص الساحنة : التخفيف. للـتأثر هبا والتكيف معها    

 آراء األطراف . حملتملواحللول املتاحة، وقابلية التأثر واخلطر ا

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.7 

إرشـادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة       . القضـايا املنهجـية   
اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وفقا لربوتوكول         
كـيوتو، ومنـتجات اخلشـب املقطوع وغري ذلك من القضايا املتصلة            

القضايا املنهجية  . دام األراضي واحلراجة  باستخدام األراضي وتغيري استخ   
املسـتقبلية فـيما يتصـل باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي           

 آراء األطراف. واحلراجة

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.8 

إرشـادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة       . القضـايا املنهجـية   
 وفقا لربوتوكول   اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      

كـيوتو، ومنـتجات اخلشـب املقطوع وغري ذلك من القضايا املتصلة            
القضايا املتصلة  . باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة     

 آراء األطراف. مبنتجات اخلشب املقطوع
 

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.9 
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رية للتحريج  الطـرائق واإلجراءات املبسطة املتصلة بأنشطة املشاريع الصغ       
 ورقة تقنية. وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 FCCC/TP/2004/2 

أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار        . القضـايا املنهجية  
تدابري تيسري تنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة . آلية التنمية النظيفة

 آراء املنظمات املعتمدة .  التنمية النظيفةالتحريج يف إطار آلية

 FCCC/WEB/2004/1 

أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف       . القضـايا املنهجية  
الطرائق واإلجراءات املبسطة املتصلة بأنشطة     . إطـار آلية التنمية النظيفة    

.  النظيفة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية        
 آراء املنظمات املعتمدة

 FCCC/WEB/2004/2 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

اقتراح بشأن الطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث كميات أقل من 
 آراء األطراف. غازات الدفيئة

 FCCC/SBSTA/2002/MISC.3 
 Add.1-2و

يت تتسبب يف انبعاث كميات أقل القضايا املتصلة بالطاقة األقل تلويثاً أو ال
 آراء األطراف. من غازات الدفيئة

 FCCC/SBSTA/2003/MISC.7 

آراء .  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة     
 األطراف

 FCCC/SBSTA/2003/MISC.8 

FCCC/TP/2003/7  وضع تقديرات ملنتجات اخلشب املقطوع واإلبالغ عنها وحساهبا

Corr.1-2و

آراء بشأن حلقة العمل املتعلقة بتوقعات االنبعاثات يف        . القضايا املنهجية 
 آراء األطراف . األطراف املدرجة يف املرفق األول

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.10 

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري         
 استخدام األراضي واحلراجة

لفريق احلكومي الدويل املعين تقرير ا 
 بتغري املناخ

الـتعاريف واخليارات املنهجية فيما يتعلق باالنبعاثات املدرجة يف قوائم          
اجلرد والناشئة عما يتسبب فيه اإلنسان من تردي األحراج وزوال الغطاء           

 النبايت ألنواع أخرى من النباتات

تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين  
 بتغري املناخ

 ورقة تقنية  .تقرير االجتماع اخلامس لفريق االتصال املشترك

- - - - - 


