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                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا العشرين
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٦املعقودة يف بون يف الفترة من 

 احملتويات
       الصفحة        الفقرات 

              افتتاح الدورة -   ً أوالً
  ٣  ٣- ١ ............................................ )                من جدول األعمال ١      البند  ( 

                 املسائل التنظيمية -     ً ثانياً
  ٣  ٧- ٤ ............................................ )                من جدول األعمال ٢      البند  ( 
  ٣  ٥- ٤ ...........................................                 إقرار جدول األعمال -   ألف 
  ٥  ٧- ٦ ............................................                  تنظيم أعمال الدورة -   باء 

                القضايا املنهجية -     ً ثالثاً
  ٥   ٦٥- ٨ ............................................ )                من جدول األعمال ٣      البند  ( 
                                                        إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي -   ألف 
                              ً                        ري اسـتخدام األراضي واحلراجة وفقاً لربوتوكول كيوتو،             وتغـي   
                                                          ومنـتجات اخلشـب املقطوع، وغري ذلك من القضايا املتصلة           
  ٥   ٢٥- ٨ ..........                                            باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  
                                                                  أنشـطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية          -   باء 
  ٨   ٣٣-  ٢٦ ..................................................               التنمية النظيفة  
                                                                 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل         -   جيم 
  ٩   ٣٧-  ٣٤ .........................................................      البحري  
   ١٠   ٤٧-  ٣٨ ......................                                        القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة -   دال 
   ١٢   ٥٢-  ٤٨ ...........                   من بروتوكول كيوتو ٨   و ٧                       القضايا املتصلة باملادتني  -   هاء 
     من ٧           من املادة  ٤    قرة                 ُ                      القضايا املتصلة بُنظم السجالت يف إطار الف -   واو 
   ١٢   ٦٥-  ٥٣ ...............................................              بروتوكول كيوتو  
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 )تابع (احملتويات
       الصفحة        الفقرات 

                          تطوير التكنولوجيات ونقلها -     ً رابعاً
   ١٤   ٨٢-  ٦٦ ............................................ )                من جدول األعمال ٤      البند  ( 

                                                   يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف         "                املمارسات اجليدة  " -     ً خامساً
                     املرفق األول باالتفاقية 
   ١٨   ٩٢-  ٨٣ ............................................ )                من جدول األعمال ٥      البند  ( 

                        البحوث واملراقبة املنهجية -     ً سادساً
   ٢٠    ١٠٣-  ٩٣ ............................................ )                من جدول األعمال ٦      البند  ( 

                               االقتصادية آلثار تغري املناخ    �                                           اجلوانـب العلمـية والتقنية واالجتماعية        -     ً سابعاً
                                 والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها 
   ٢٢    ١٢٥-   ١٠٤ ............................................ )                من جدول األعمال ٧      البند  ( 

                    االقتصادية للتخفيف�                                   اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -     ً ثامناً
   ٢٢    ١٢٥-   ١٠٤ ............................................ )                من جدول األعمال ٨      البند  ( 

                                  التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -     ً تاسعاً
   ٢٥    ١٣٢-   ١٢٦ ............................................ )                من جدول األعمال ٩      البند  ( 

           مسائل أخرى -     ً عاشراً
   ٢٧    ١٤١-   ١٣٣ .......................................... )                من جدول األعمال  ١٠      البند  ( 
                                  ً                                قضـايا املتعلقة بالطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاثات         ال -   ألف 
   ٢٧    ١٣٦-   ١٣٣ ..................................                          كميات أقل من غازات الدفيئة  
   ٢٧    ١٤٠-   ١٣٧                    من بروتوكول كيوتو ٢           من املادة  ٣                              القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -   باء 
   ٢٨    ١٤١ ...............................................             أي مسائل أخرى -   جيم 

                  التقرير عن الدورة -    حادي
   ٢٨    ١٤٢ .......................................... )         ول األعمال       من جد  ١١      البند  (    عشر

   ٢٨    ١٤٤-   ١٤٣ ............................................................             اختتام الدورة -   ثاين
    عشر

 املرفقات
   ٣١ ....................................................                              اتفاق بشأن خدمات خرباء االستعراض -    األول
   ٣٤ .....................                من جدول األعمال ٩                                         مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند  -     الثاين
ُ                                                      الوثائق اليت ُعرضت على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف -      الثالث    ٣٥ .               دورهتا العشرين            



FCCC/SBSTA/2004/6 
Page 3 

  افتتاح الدورة�   ً أوال  
 ) من جدول األعمال١البند (

ُ                                                                                                  ُعقدت الدورة العشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف    - ١
  .    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٥     إىل   ١٦          الفترة من 

        بن رجب    .                                                 العلمية والتكنولوجية، السيد عبد اللطيف س                                                     وافتـتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للمشورة       - ٢
  ،  )            جزر البهاما  (                             كما رحب بالسيد آرثر رويل        .                                ، فرحب جبميع األطراف واملراقبني     )                              اجلماهرييـة العربـية الليبية     (

  .        كمقرر هلا  )     عمان (                                                  كنائب لرئيس اهليئة الفرعية، وبالسيد إبراهيم العجمي 

                                                             األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،          هانتر، �                        وأعربت السيدة جوكي وولر  - ٣
  .                                                                                                       بالسيد بن رجب كرئيس جديد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وأكدت دعم األمانة لـه                            عـن ترحيبها    

                             وبني أن املنسق احلايل للهيئة                 وأبلغت املند   .                                                                                 وأعلنـت أن تركيا قد أصبحت الطرف التاسع والثمانني بعد املائة يف االتفاقية            
                 واسترعت باهتمام    .                                                                                                     الفرعـية، السيد دينيس تريباك، سيتقاعد بعد انتهاء الدورة وأن السيد هولدور تورجيسون سيخلفه             

       الطاقة  "                                       بتناول اجملموعة املواضيعية املعنونة          ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦                   ستقوم يف عامي                                              املـندوبني إىل أن جلنة التنمية املستدامة      
                                                                             وأن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قد ترغب يف النظر فيما إذا كانت   "                  والتنمية الصناعية           وتغري املناخ 

                                                                              كما استرعت االهتمام إىل عدة قضايا مدرجة على جدول اهليئة الفرعية للتنفيذ،           .                                تـريد املسامهة يف هذه العملية     
                                                     ية الدولية، وتبسيط جدول أعمال اهليئتني الفرعيتني،                                                                 وخباصة احلاجة إىل النظر يف ترتيبات خاصة بالعملية احلكوم        

  .                                                                                             وإشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من املراقبني يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  املسائل التنظيمية�     ً ثانيا  
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال�ألف 
 )ألعمالمن جدول ا) أ(٢البند (

         يونيه، يف  /        حزيران  ١٦                                                                         نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها األوىل املعقودة يف  - ٤
  .(FCCC/SBSTA/2004/1)                                                               مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :                                 لتكنولوجية جدول األعمال دون تعديله                                                     ويف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا - ٥
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              افتتاح الدورة - ١ 

  :                املسائل التنظيمية - ٢ 

                  إقرار جدول األعمال  ) أ (   

                   تنظيم أعمال الدورة  ) ب (   

  :               القضايا املنهجية - ٣ 

                                                                          إرشـادات املمارسـات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري             ) أ (   
                                                  لربوتوكول كيوتو، ومنتجات اخلشب املقطوع، وغري ذلك من                            ً استخدام األراضي واحلراجة وفقاً  
                                                            القضايا املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة  

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

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

                                        القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة  ) د (   

                    من بروتوكول كيوتو ٨   و ٧                       القضايا املتصلة باملادتني     ) ه (   

                    من بروتوكول كيوتو ٧           من املادة  ٤                                         القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة   ) و (   

                          تطوير التكنولوجيات ونقلها - ٤ 

                                                                 يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية  "        اجليدة        املمارسات " - ٥ 

                        البحوث واملراقبة املنهجية - ٦ 

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

                    االقتصادية للتخفيف�    عية                                اجلوانب العلمية والتقنية واالجتما - ٨ 

                                  التعاون مع املنظمات الدولية املختصة - ٩ 

  :          مسائل أخرى -  ١٠ 

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

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

              أي مسائل أخرى  ) ج (   

  .                 التقرير عن الدورة -  ١١ 
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  تنظيم أعمال الدورة�باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

                                                                                                         نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف               - ٦
                                      ملؤقت املدرج على موقع االتفاقية على                                                                 يونـيه حيث استرعى الرئيس االهتمام إىل برنامج العمل ا          /           حزيـران    ١٦

                      منظمة من املنظمات غري   ١٢                                                                وأبلغت األمانة اهليئة الفرعية عن حالة الوثائق والطلبات اليت قدمتها   .               الشبكة العاملية
                                                           وقد وافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         .                       ً                             احلكومية العتمادها مؤقتاً يف دوريت اهليئتني الفرعيتني      

                                              من االتفاقية دون اإلخالل بأي إجراء يتخذه        ٧              من املادة     ٦                          ً                         ى قبول هذه املنظمات استناداً إىل أحكام الفقرة             عـل 
  .                     مؤمتر األطراف يف وقت الحق

                                                                         ً                       وعقد رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، خالل الدورة، اجتماعاً مع رؤساء أفرقة اخلرباء  - ٧
                                                                                     فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف             �                        املنشأة مبوجب االتفاقية    

         حسبما  �                                                                                          ً                 املـرفق األول باالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً                
                                           عة مناقشة كيفية تيسري التعاون فيما بني                                                 وقد كان اهلدف من هذا االجتماع هو متاب         .  ٨-    م أ  /  ١٠                 يقتضـيه املقرر    

                                                     وقد حدد املشتركون جماالت للتعاون فيما بني أفرقة اخلرباء من   .                                                أفرقة اخلرباء هذه يف تنفيذ برنامج عمل كل منها     
  .                                                                                      شأهنا أن تساعدها يف العمل على حنو أكثر فعالية، مبا يف ذلك حتسني تقاسم املعلومات فيما بني األفرقة

 ايا املنهجية القض�     ً ثالثا  
 ) من جدول األعمال٣البند (

                                                               إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي         �    ألف 
                                 ً                             وتغـيري اسـتخدام األراضـي واحلراجة وفقاً لربوتوكول كيوتو،          
                                                              ومنـتجات اخلشـب املقطـوع، وغـري ذلك من القضايا املتصلة            

   جة                                          باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلرا
 )من جدول األعمال) أ(٣البند (

 املداوالت -١

                                                                                                         نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة                - ٨
ُ                        وقد ُعرضت عليها الوثائق       .                    يونيه، على التوايل   /         حزيران   ٢٥    و   ١٦             املعقودتني يف        FCCC/SBSTA/2004/INF.1 ،   

  ،Add.1    و FCCC/SBSTA/2004/MISC.8    ، و FCCC/SBSTA/2004/MISC.5    ، و FCCC/SBSTA/2004/MISC.1 و
                اجلماعة األوروبية      ً                      طرفاً، حتدث أحدهم باسم       ١١                         وأدىل ببـيانات ممـثلو        . Add.1    و FCCC/SBSTA/2004/MISC.9 و

    دول                                                 والصني، بينما حتدث ممثل ثالث باسم حتالف ال          ٧٧                                 وحتدث آخر باسم جمموعة ال          ) ١ (                      والـدول األعضاء فيها   
  .             اجلزرية الصغرية
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                                                                                                 واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال يترأسه       - ٩
                                   ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد أغينانج    ).        النرويج (                    والسيد أودون روزالند   )     غانا (        بونسو �                     السيد ويليام أغينانج 

  .                        اليت أجراها فريق االتصال             ً              بونسو تقريراً عن املشاورات�

  .                                        اليت اقترحها رئيسا فريق االتصال واعتمدهتا ) ٢ (                                                ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات -  ١٠

 االستنتاجات -٢

                                                                        إرشادات املمارسات اجليدة بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

                           ً                                         ة العلمـية والتكنولوجـية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني                                               أحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشـور        -  ١١
FCCC/SBSTA/2004/INF.1 و    FCCC/SBSTA/2004/MISC.1       بشأن منوذج اإلبالغ املوحد وبشأن متطلبات                                            

                                                                                                              اإلبـالغ عمـا تتضمنه قوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة من معلومات عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري                 
  .                                 اضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو           استخدام األر

                            ً                                                                                 كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً باإلرشادات املنهجية لتقدير وقياس ورصد األنشطة املتعلقة باستخدام األراضي               -  ١٢
                        إرشادات الفريق احلكومي                                                                                              وتغـيري اسـتخدام األراضي واحلراجة واإلبالغ عنها يف إطار بروتوكول كيوتو، كما ترد يف                

  .                                                                                          ملعين بتغري املناخ بشأن املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة       الدويل ا

                                                                                                  وقد أعدت اهليئة الفرعية جداول لنموذج إبالغ موحد من أجل اإلبالغ عن قوائم جرد غازات الدفيئة فيما         -  ١٣
      من   ٣              من املادة     ٤    و  ٣                     راجة مبوجب الفقرتني                                                                     يـتعلق بأنشـطة اسـتخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحل          

                                        إرشادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق بأنشطة    (  ١٠-   م أ /-                                                  بروتوكول كيوتو، كما ترد يف املرفق الثاين مبشروع املقرر 
  . ) ٣ ( )                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ٤   و ٣                                                         استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني 

                                                                                                          مل تسـتكمل اهليئة الفرعية النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا لرموز حتديد اهلوية الواردة يف جداول منوذج                   و -  ١٤
                                                                                                          اإلبـالغ املوحـد أن تشري إىل املشاريع املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب                

                              الوارد يف املرفق األول مبشروع   ٣- ٣- ٣      لبند                                                             مـن بروتوكول كيوتو، كما أهنا مل تستكمل نظرها يف ا            ٦         املـادة   
                                                                                        إرشـادات املمارسة اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي               (  ١٠-    م أ  /-         املقـرر   

                                    وسوف تنظر اهليئة الفرعية يف هاتني         ).                       من بروتوكول كيوتو    ٣              من املادة     ٤    و  ٣                              واحلـراجة مبوجـب الفقـرتني       
  .              حلادية والعشرين                 املسألتني يف دورهتا ا

                                                                                                           وقـررت اهليـئة الفرعية أن تتابع النظر، يف دورهتا احلادية والعشرين، يف مشروع املقرر املشار إليه يف                   -  ١٥
                           ُ                                                      أعاله، مبا يف ذلك مشروع مقرر ُيحال إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      ١٤    و   ١٣         الفقرتني  

  .                                                 توصية باعتماده من قبل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة                                    بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل، بغية ال

               ُ   َّ                    ، إىل األمانة أن ُتعدَّ مذكرة تتضمن        ٧-    م أ  /  ٢١              من املقرر     ٤                                              وقد طلبت اهليئة الفرعية، مشرية إىل الفقرة         -  ١٦
                       من بروتوكول كيوتو     ٥              من املادة     ٢       ً                                                                     اقـتراحاً بإسـداء املشورة التقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة            
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                                                                                                          صـوص تقديـرات االنبعاثات، وعمليات إزالة االنبعاثات البشرية املنشأ النامجة عن أنشطة استخدام األراضي              خب
                                             وينبغي أن تستند هذه املذكرة إىل اإلرشادات         .                                                              وتغـيري اسـتخدام األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو         

                                       روتوكول كيوتو املعتمدة مبوجب مشروع املقرر       من ب ٥           من املادة  ٢                                          التقنية بشأن منهجيات التعديل مبقتضى الفقرة 
        املرفقـة   )                    من بروتوكول كيوتو ٥           من املادة  ٢                                               إرشادات تقنية بشأن منهجيات التعديل مبوجب الفقرة    ( ١-    م أإ /-

  . ٩-   م أ /  ٢٠                                                                   ، واخلربات املكتسبة يف تطبيق هذه اإلرشادات استجابة للطلب الوارد يف املقرر  ٩-   م أ /  ٢٠       باملقرر 

                                 أعاله هبدف التوصية، يف دورهتا        ١٦                                                              يئة الفرعية على النظر يف املذكرة املشار إليها يف الفقرة                     واتفقت اهل  -  ١٧
                                                                                                 الثانية والعشرين، مبقرر بشأن التعديالت يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة وحييله إىل مؤمتر األطراف 

  .            ورته التالية                                                         العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو كي يعتمده يف د

                                          ، أن تناقش يف دورهتا الثانية والعشرين        ٧-    م أ  /  ٢٢              من املقرر     ٢                                          وقررت اهليئة الفرعية، مشرية إىل الفقرة        -  ١٨
                                                                                                             املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلومات املتصلة بتقديرات انبعاثات غازات الدفيئة، حبسب مصادرها              

             وذلك هبدف    ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                    شئة عن األنشطة احملددة يف الفقرتني                                                  وعملـيات إزالـتها بواسطة املصارف، النا      
                                                                                                              التوصـية يف أقرب وقت ممكن من الناحية العملية مبقرر بشأن هذا املوضوع كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل                  

  .                                                    بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التالية

                                                                  ة الفرعية أن هناك تكاليف تقترن بتنفيذ هذه االستنتاجات وأن                       ، الحظت اهليئ   ٩-    م أ  /  ١٦     ً          ووفقاً للمقرر    -  ١٩
  .                                                     تنفيذها يعتمد بالتايل على توافر اعتمادات مالية تكميلية

                   منتجات اخلشب املقطوع

   Corr.1   وFCCC/TP/2003/7                        ً                                            أحاطــت اهليــئة الفرعــية عــلماً باملعلومــات الــواردة يف الوثــائق  -  ٢٠
  .                  منتجات اخلشب املقطوع       بشأن Add.1   وFCCC/SBSTA/2004/MISC.9 و

                                                                                                      وقررت اهليئة الفرعية أن يكون اهلدف من حلقة العمل املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطوع املزمع تنظيمها                -  ٢١
                   وينبغي أن تضع حلقة   .                                                                          قبل دورهتا احلادية والعشرين هو حتسني فهم القضايا ذات الصلة مبنتجات اخلشب املقطوع

                                  أعاله وكذلك املعلومات بشأن منتجات   ٢٠                                 ة يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة                                العمل يف االعتبار املعلومات الوارد
                                                اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري           ١٩٩٦                                 املبادئ التوجيهية املنقحة لعام                               اخلشب املقطوع الواردة يف     

                         كومي الدويل بشأن املمارسات                  إرشادات الفريق احل   و ) ٤ (                                                          املـناخ فـيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     
                                    وينبغي أن تشتمل حلقة العمل على        .  ) ٥ (                                                                    اجليدة فيما يتعلق باستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي واحلراجة        

  :                                                  وينبغي أن تشمل املواضيع احملددة املزمع مناقشتها ما يلي  .                                عروض وأعمال أفرقة ومناقشات عامة

                                                   ب املقطوع واإلبالغ عنها وحساهبا، مبا يف ذلك حدود                                                الـتعاريف ونطاق تقديرات منتجات اخلش       ) أ ( 
                                                                                                   النظم والتغريات يف خمزونات وانبعاثات الكربون فيما يتصل مبنتجات األخشاب وعالقتها بقطاعي النفايات والطاقة؛

                                                                                            الـنهج املتبعة حلساب منتجات اخلشب املقطوع واآلثار املترتبة على خمتلف النهج، مبا يف ذلك                 ) ب ( 
                                                                                           االقتصـادية والبيئية، واآلثار على خمزونات الكربون يف الغابات وانبعاثات الكربون يف             �          تماعـية               اآلثـار االج  
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                                                                                                               األطراف املدرجة واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، واآلثار على إدارة الغابات واستخدام الكتلة               
                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                                                   األحيائـية بصـورة مسـتدامة، وكذلـك اآلثار على األطراف املدرجة و       

                                                                                        باالتفاقية، واآلثار على البلدان املصدرة والبلدان املستوردة لألخشاب، وكذلك اآلثار على التجارة؛

                                                                                                أساليب وضع التقديرات املتعلقة مبنتجات األخشاب واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك أساليب اجلرد، ووضع                ) ج ( 
  .                                                                صناف منتجات األخشاب، ومدى الدقة وأوجه عدم اليقني، واجلدوى والتكاليف                             االفتراضات، وتوافر البيانات وأ

                                              ً                                                ورحبت اهليئة الفرعية بالعمل الذي يضطلع به حالياً الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فيما يتصل  -  ٢٢
                    لك عقد اجتماع يف شهر          ، مبا يف ذ                                               بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة          ٢٠٠٦                         املبادئ التوجيهية لعام          بوضع  

                                                                              لتناول مسألة منتجات اخلشب املقطوع، ودعت الفريق إىل أن يضع يف اعتباره أي             ٢٠٠٤       نوفمرب   /              تشـرين الثاين  
                                                                                                       إرشادات إضافية ميكن أن تقدمها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف أعقاب حلقة العمل املشار إليها 

  .      أعاله  ٢١         يف الفقرة 

                                                  تتصل باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة           قضايا أخرى 

        بشأن  FCCC/SBSTA/2004/MISC.5                        ً                                           أحاطـت اهليـئة الفرعـية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة             -  ٢٣
  .                                                                                           التعاريف واخليارات املنهجية ذات الصلة بتردي األحراج وزوال الغطاء النبايت ألنواع أخرى من النباتات

                                                                                          ة الفرعية يف املعلومات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                             ونظـرت اهليـئ    -  ٢٤
                                                                                                        التعاريف واخليارات املنهجية فيما يتعلق باالنبعاثات املدرجة يف قوائم اجلرد والناشئة عما يتسبب فيه               "          املعـنون   

ٍ                                               اإلنسان مباشرة من ترٍد لألحراج وزوال للغطاء النبايت ألنواع معي          ّ                        ، ونّوهت بأمهية هذه املعلومات  "               نة من النباتات                         
  .                                                       بالنسبة لعملها، وقررت أن تنظر يف هذه املسائل يف دورة مقبلة

  Add.1    و FCCC/SBSTA/2004/MISC.8                         ً                                       وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة           -  ٢٥
            من الوثيقة    )  ك   (�  )  ح (  ٢٤                            املشار إليها يف الفقرة                                                                      وقررت أن تتابع النظر، يف دورهتا احلادية والعشرين، يف البنود         

FCCC/SBSTA/2003/15.  

  أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة�باء 
 )من جدول األعمال) ب(٣البند (

 املداوالت -١

       يونيه،  /         حزيران   ٢٥    و   ١٦                   امسة املعقودتني يف                                                                      نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخل           -  ٢٦
ــتوايل  ــلى ال ــائق       .                ع ــية الوث ــئة الفرع ــلى اهلي ــت ع ــد ُعرض ُ                                               وق     FCCC/SBSTA/2004/MISC.3 ،   

        وأدىل   .FCCC/WEB/2004/2    ، و FCCC/WEB/2004/1    ، و FCCC/TP/2004/2    ، و FCCC/SBSTA/2004/MISC.4 و
                                              والدول األعضاء فيها، وحتدث آخر باسم عن             ً                                        طرفاً، حتدث أحدهم باسم اجلماعة األوروبية        ١٥                 ببـيانات ممثلو    

  .                                                             حتالف الدول اجلزرية الصغرية، بينما حتدث ثالث باسم اجملموعة األفريقية
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                                                                                                       وقد اتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال برئاسة السيدة    -  ٢٧
  .                             ً                                    كروغ، يف اجللسة اخلامسة، تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال            وقدمت السيدة   ).        الربازيل (           تيلما كروغ 

  .        واعتمدهتا  .                                 اليت اقترحتها رئيسة فريق االتصال ) ٦ (                                                  ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -  ٢٨

 االستنتاجات -٢

ــتني    -  ٢٩ ــواردة يف الوثيق ــات ال ــية باملعلوم ــئة الفرع ــت اهلي    FCCC/SBSTA/2004/MISC.3                                                              رحب
                 اليت أعدهتا األمانة    (FCCC/TP/2004/2                         ً           وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالوثائق   . FCCC/SBSTA/2004/MISC.4 و

  .FCCC/WEB/2004/2    ، وFCCC/WEB/2004/1   ، و ) ٩-   م أ /  ١٩                        استجابة لطلب مبوجب املقرر 

                                   املبسطة فيما يتصل بأنشطة املشاريع                              ً                                          وأحـرزت اهليـئة الفرعية تقدماً يف نظرها يف الطرائق واإلجراءات             -  ٣٠
ّ                                        الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، وأعّدت مشروع نص تفاوضي لكي تتابع النظر فيه                                                                

  . ) ٧ (                         خالل دورهتا احلادية والعشرين

         قدمة من                                   ُ                                                               وطلبـت اهليـئة الفرعـية من رئيسها أن ُيعد، مبساعدة من األمانة وعلى أساس املعلومات امل                 -  ٣١
           ، واملسامهات FCCC/SBSTA/2004/MISC.4    و.FCCC/SBSTA/2004/MISC.3                           األطراف والواردة يف الوثيقتني 

                                                                                                           املقدمـة من األطراف خالل دورهتا العشرين، مشروع نص مقرر بشأن الطرائق واإلجراءات املبسطة فيما يتعلق                
                                                       التنمية النظيفة، وبشأن تدابري تيسري تنفيذ أنشطة                                                                        بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية        

  .                                                                   املشاريع هذه، وذلك كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين

                                  ُ   َّ                                                    ً                           وطلبـت اهليئة الفرعية من األمانة أن ُتعدَّ وثائق بشأن أية آثار إدارية وآثار على امليزانية، وفقاً للمقرر                   -  ٣٢
                                                                                د مقرر بشأن الطرائق واإلجراءات املبسطة فيما يتعلق بأنشطة املشاريع الصغرية                                 ، تترتـب على اعتما     ٩-    م أ  /  ١٦

                                                                                                                     للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة وبشأن تدابري تيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه، وذلك كي                 
  .                                               تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين

                                                                                  ة على مواصلة هذا العمل يف دورهتا احلادية والعشرين بغية التوصية مبقرر بشأن                                      واتفقـت اهليـئة الفرعي     -  ٣٣
                                                                                                                   الطـرائق واإلجراءات املبسطة فيما يتعلق بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية              

  .                    طراف يف دورته العاشرة                                                                        النظيفة وبشأن تدابري تيسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذه، وذلك كي يعتمده مؤمتر األ

  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري�جيم 
 )من جدول األعمال) ج (٣البند (

 املداوالت -١

           يونيه، على  /        حزيران  ٢٥    و   ١٧                املعقودتني يف     ٥    و  ٣                                                         نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها           -  ٣٤
     ً                 طرفاً، حتدث أحدهم      ١٦                     وأدىل ببيانات ممثلو      . FCCC/SBSTA/2004/INF.5                     رضت عليها الوثيقة          وقد ع   .       التوايل

  . ) ٨ (                                       باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها
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                                                                                           واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية  -  ٣٥
                                      ً     ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد ترييل تقريراً عن    ).         أستراليا (                         ة مبساعدة السيد غريغ ترييل                        جيريها رئيس اهليئة الفرعي

  .            هذه املشاورات

  .                              اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا ) ٩ (                                                  ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -  ٣٦

 االستنتاجات -٢

                                                     رها يف القضايا املدرجة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول                                      خلصت اهليئة الفرعية إىل أهنا مل تستكمل نظ -  ٣٧
  .                                                                     األعمال، واتفقت على مواصلة النظر يف هذه القضايا يف دورهتا احلادية والعشرين

  القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة�دال 
 )من جدول األعمال) د(٣البند (

 املداوالت -١

       يونيه، /         حزيران   ٢٥    و   ١٦                                                     ند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة واملعقودتني يف                                                نظـرت اهليـئة الفرعـية يف هذا الب         -  ٣٨
ــتـوايل ــلى ال ــائـق    .                ع ــيهـا الوث ـــت عل ــد عرض  FCCC/SBSTA/2004/INF.2   وFCCC/SBSTA/2004/3                                   وق

  . FCCC/SBSTA/2004/INF7    و FCCC/SBSTA/2004/NIF.6    و FCCC/SBSTA/2004/INF.4    و FCCC/SBSTA/2004/INF.3 و
  . )  ١٠ (                                                                     نات ممثلو مخسة أطراف، حتدث أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها         وأدىل ببيا

       املعنون     )  ه   ( ٣                                                                                              واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي والبند الفرعي                -  ٣٩
                                  رمسية جيريها رئيس اهليئة الفرعية                           يف إطار مشاورات غري       "                       من بروتوكول كيوتو    ٨    و  ٧                          القضايا املتصلة باملادتني     "

                         ويف اجللسة اخلامسة، قدمت       ).        الربازيل (                          والسيدة برانكا أمريكانو      )          نيوزيلندا (                                    مبسـاعدة مـن السيدة هيلني بلوم        
   .                   ً                 السيدة بلوم تقريراً عن هذه املشاورات

  .           س، واعتمدهتا                   اليت اقترحها الرئي )  ١١ (                                                  ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -  ٤٠

 االستنتاجات -٢

                                                                                                          رحبـت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن األنشطة املتعلقة باالستعراض التقين لقوائم جرد                -  ٤١
  . FCCC/SBSTA/2004/3                                                                                 غـازات الدفيـئة املقدمـة من األطراف املدرجة يف املرفق األول والواردة يف الوثيقة         

                                                                             ألنشطة، مبا فيها اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني لقوائم اجلرد والربنامج                                           والحظت اهليئة الفرعية أن هذه ا     
             ُ  ّ                                                                               التدرييب الذي ُنظّم لصاحل خرباء االستعراض، قد سامهت يف حتسني فعالية وكفاءة عملية االستعراض وجودة قوائم 

                         ت املتاحة ملؤمتر األطراف،                                                                                    اجلـرد اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول، وكذلك يف حتسني موثوقية املعلوما            
  .                                                                                  وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تواصل هذه األنشطة، إذا ما توفرت املوارد الالزمة لذلك
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                                                                                          وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تواصل حتسني التقرير السنوي الذي يقدم إىل مؤمتر األطراف، مبقتضى  -  ٤٢
                                                              دفيئة واجتاهاهتا يف األطراف املدرجة يف املرفق األول، وذلك بتقدمي                                   ، بشأن انبعاثات غازات ال     ٨-    م أ  /  ١٩         املقـرر   

  .                                                                  معلومات عن التحسينات يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة ويف اإلبالغ عنها

                                                                                                             كما طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أال تدرج بيانات مستمدة من قوائم جرد السنة احلالية ضمن التقرير                  -  ٤٣
                             أسابيع من األجل احملدد للتقدمي  ٦                                              أعاله إال إذا كانت تلك القوائم قد وردت يف غضون   ٤٢    قرة                 املشار إليه يف الف

           ولألمانة أن   .                                                                                      وبالتايل فإهنا تكون قد وردت يف الوقت احملدد لكي ختضع إلجراءات األمانة فيما يتعلق مبراقبة اجلودة
  .            ً               قد خضعت أيضاً لتلك اإلجراءات                                                          تدرج قوائم جرد وردت يف موعد الحق، شريطة أن تكون هذه القوائم 

                                                                                                      ودعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل استخدام براجميات منوذج اإلبالغ املوحد اجلديد                -  ٤٤
ّ                                       الـذي أعدته األمانة لتقدمي التقارير عن قوائم اجلرد اليت ُحّدد موعد تقدميها يف عام                  ُ                       وطلبت اهليئة الفرعية     .     ٢٠٠٥                                                   

                                                                                                األطراف أن تقدم معلومات عن قوائم اجلرد يف قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي                   ً           أيضـاً إىل تلك   
                                                                                باستخدام اجلداول اإللكترونية املؤقتة اليت أعدهتا األمانة لتقدمي جداول منوذج               ٢٠٠٥                                  واحلراجة للفترة التجريبية لعام     

   .  ٩-   م أ /  ١٣              ً         ي واحلراجة وفقاً للمقرر                                                    اإلبالغ املوحد بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراض

                                                                                                     وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تدمج جداول منوذج اإلبالغ املوحد بشأن استخدام األراضي وتغيري                -  ٤٥
              ، إذا توفرت       ٢٠٠٥       أغسطس   /                                                                         اسـتخدام األراضي واحلراجة ضمن تقرير منوذج اإلبالغ املوحد حبلول شهر آب           

                                                                              األطراف املدرجة يف املرفق األول من تقدمي معلومات عن قوائم اجلرد يف عام                                             املوارد الالزمة لذلك، هبدف متكني    
  .                            باستخدام الرباجميات املتكاملة    ٢٠٠٦

                الذي من املقرر     )                  انظر املرفق األول   (  ّ                                                              وأّيـدت اهليـئة الفرعية االتفاق بشأن خدمات خرباء االستعراض            -  ٤٦
                                            ا االتفاق سيعزز الروح املهنية واملوضوعية يف                              ، والحظت أن استخدام هذ        ٢٠٠٤                ً                  اسـتخدامه اعتـباراً مـن عام        

                       وطلبت اهليئة الفرعية من   .                                                                          االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول
                                                                                                                 األمانـة أن تـدرج معلومات عن اخلربة املكتسبة يف جمال تنفيذ مدونة قواعد املمارسة لتناول املعلومات السرية                  

ـ                                                                                                              تعلقة بقوائم اجلرد، ويف االستعانة خبدمات خرباء االستعراض، ضمن تقريرها املتعلق بتنفيذ املبادئ التوجيهية                  امل
                                                                                               لالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول واليت اعتمدت مبوجب  

  .    ٢٠٠٦                دورهتا األوىل لعام                                 ، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف  ٨-   م أ /  ١٩      املقرر 

   ، FCCC/SBSTA/2004/INF.3    ، و FCCC/SBSTA/2004/INF.2                                                   ومل تنـته اهليئة الفرعية من النظر يف الوثائق           -  ٤٧
                                  لتأخر توفريها يف الوقت املناسب قبل            ً ، وذلك نظراFCCC/SBSTA/2004/INF.7ً    ، وFCCC/SBSTA/2004/INF.4  و

                                                             قد أعرب بعض األطراف عن رأي مفاده أن هذه الوثائق تتضمن معلومات  و  .                                     انعقاد الدورة العشرين للهيئة الفرعية
                                                                                                                   أساسية مفيدة بالنسبة لعمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وذلك فيما يتعلق بوضع املبادئ التوجيهية                

            تفقت اهليئة        وقد ا   .                                                                      وقالت أطراف أخرى إهنا حتتاج إىل مزيد من الوقت للنظر يف الوثائق             .     ٢٠٠٦                للفـريق لعام    
  .                                                                                                 الفرعية على أن ترجئ، حىت دورهتا احلادية والعشرين، إجراءاهتا بشأن هذه الوثائق وعلى أن تواصل النظر فيها
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  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ القضايا املتصلة باملادتني �هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(٣البند (

 املداوالت -١

    ٢٥    و   ١٦                                           يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                                                           نظـرت اهليـئة الفرعـية يف هـذا البند الفرعي           -  ٤٨
ــران ــتوايل  /        حزي ــلى ال ــيه، ع ــتان     .                         يون ــيها الوثيق ــت عل ــد ُعرض ُ                                وق     FCCC/SBSTA/2004/5 ،   

                                                             وأدىل ممـثال طرفني من األطراف ببيانيني، وقد حتدث أحدمها باسم اجلماعة    . FCCC/SBSTA/2004/MISC.2  و
   .  )  ١٢ (                           األوروبية والدول األعضاء فيها

       املعنون   )  د ( ٣                                                                                  واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي ويف البند الفرعي  -  ٤٩
                                                          يف إطار مشاورات غري رمسية جيريها رئيس اهليئة الفرعية مبساعدة من   "                                        القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة "

                                          ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة أمريكانو         ).        الربازيل (      كانو                      والسيدة برانكا أمري    )          نيوزيلندا (                    السيدة هيلني بلوم    
   .       ً                 تقريراً عن هذه املشاورات

  .                            اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا  .  )  ١٣ (                                                     وقد نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -  ٥٠

 االستنتاجات -٢

                                           راض من الوصول إىل معلومات اجلرد السرية                                                                نظـرت اهليـئة الفرعية يف سبل متكني أفرقة خرباء االستع           -  ٥١
                                                                                                              اخلاصـة باألطـراف املدرجـة يف املـرفق األول خالل الفترات اليت ال يكون فيها الفريق يف البلد الذي خضع                     

                                    يف هذا الشأن لكي يعتمده مؤمتر        )  ١٤ (                                     وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبقرر       .                                 لالسـتعراض وال يف مكاتب األمانة     
                                                                                     اشرة، مبا يف ذلك مشروع مقرر حيال إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                                   األطراف يف دورته الع   

  .                             يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

                                                                                                    ونظـرت اهليـئة الفرعية يف نص إلدماج الطرائق واإلجراءات اخلاصة بأنشطة مشاريع التحريج وإعادة                -  ٥٢
                                       ، ضمن الفروع ذات الصلة من املبادئ        ٩-    م أ  /  ١٩             ا يف املقرر                                                            الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة، املتفق عليه        

   )  ١٥ (                                                    وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبقرر يف هذا الشأن          .                       من بروتوكول كيوتو    ٨    و  ٧                          التوجيهية مبقتضى املادتني    
  .                                     كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

  من بروتوكول كيوتو٧ادة  من امل٤                 ُ                          القضايا املتصلة بن ظم السجالت يف إطار الفقرة �واو 
 )من جدول األعمال) و(٣البند (

 املداوالت -١

    ٢٥    و   ١٦                                                                                             نظـرت اهليـئة الفرعـية يف هـذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                   -  ٥٣
ُ                    وقد ُعرضت عليها الوثيقة   .                  يونيه، على التوايل /      حزيران     FCCC/SBSTA/2004/4 .  ن                        وأدىل ممثل أحد األطراف ببيا  .   
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                                                                                                         واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية جيريها           -  ٥٤
   .                                       ً                ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد وورد تقريراً عن هذه املشاورات   ).          نيوزيلندا (                                 رئيسها مبساعدة من السيد موري وورد 

   .                               اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا )  ١٦ (                      اخلامسة، يف االستنتاجات                             ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها -  ٥٥

 االستنتاجات -٢

                        ً                                  ُ                                                 أحاطـت اهليـئة الفرعـية علماً بالتقرير املرحلي عن العمل املتعلق بُنظم السجالت، الوارد يف الوثيقة                  -  ٥٦
FCCC/SBSTA/2004/4.  

                                       مع اخلرباء الفنيني، يف وضع مواصفات                                                                          ورحبـت اهليـئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزته األمانة، بالتعاون          -  ٥٧
                وشددت على ضرورة   .  ٨-   م أ /  ٢٤                                                 ً                      املعايري الفنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت، وفقاً ملا هو مطلوب يف املقرر 

                                            ً                                من هذه املواصفات، حبلول دورهتا املقبلة، متوافقاً مع شروط التصميم العامة ملعايري    ١,٠                    ضمان أن يكون اإلصدار 
                                                             لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          ٨-    م أ  /  ٢٤                              نات اليت أوصي هبا يف املقرر                   تبادل البيا 

  .                يف بروتوكول كيوتو

                                                                               ً                               وأكـدت اهليئة الفرعية من جديد أمهية إحراز تقدم بشأن إنشاء سجل املعامالت املستقل، وفقاً لألولويات اليت                  -  ٥٨
  ،     ٢٠٠٥                         ً                                        والحظت أنه من املتوقع حالياً إنشاء هذا السجل يف منتصف عام              .    شرة                                           حددهتا اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة ع      

  .    ً                                                                                                    رهناً بتوافر التمويل يف حينه وبنطاق التعديل املطلوب إدخاله على نظام الرموز املربجمة املقدمة لألمانة كمسامهة عينية

                         ديري السجالت الوطنية وسجل                                                                 وأكدت اهليئة الفرعية أمهية ضمان التعاون الفعال يف األمد الطويل بني م  -  ٥٩
                                                                                                          آلـية التنمية النظيفة وسجل املعامالت املستقل وأية سجالت إضافية للمعامالت ينشئها األطراف، هبدف تيسري               

   ٨-   م أ /  ٢٤                                    والحظت أن التعاون املشار إليه يف املقرر   .                                                   وتعزيز الدقة والكفاءة والشفافية يف تشغيل نظم السجالت
                                                                                 ءات تتعلق بإدارة التغيري يف مواصفات معايري تبادل البيانات، وتنسيق التوفيق                                             ميكـن أن يشمل وضع وتنفيذ إجرا      

  .                                                                                   واالختبار بني نظم السجالت، وحل املشاكل، وتعليق خدمات السجالت يف حال استمرار املشاكل الفنية

         األطراف يف                                                                                  واتفقت اهليئة الفرعية على إعداد مشروع مقرر يف دورهتا احلادية والعشرين، لكي يقوم مؤمتر  -  ٦٠
                                                                                                دورته العاشرة بالبت يف مجلة أمور منها هيكل التعاون بني مديري السجالت، وقيام مدير سجل املعامالت املستقل 

  .                                                                            بتيسري هذا التعاون، وطريقة اإلبالغ عن األنشطة املضطلع هبا إىل اهليئة الفرعية املناسبة

                                              تالية لدى إجراء املشاورات يف فترات ما بني                                                                    وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل رئيسها أن يراعي اجلوانب ال           -  ٦١
                                              ً              وأن يقدم إليها يف دورهتا احلادية والعشرين تقريراً عن           ٧-    م أ  /  ١٩                             ً                الـدورات مع األطراف واخلرباء وفقاً للمقرر        

  :           التقدم احملرز

                                                               من مواصفات معايري تبادل البيانات مع شروط التصميم العامة ملعايري    ١,٠                  ضمان توافق اإلصدار   ) أ ( 
                                                             لكي يعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          ٨-    م أ  /  ٢٤                             َّ          ل البيانات اليت أوصي هبا يف املقرَّر            تباد

                  يف بروتوكول كيوتو؛



FCCC/SBSTA/2004/6 
Page 14 

 

                                                                                      تيسـري احلوار بني مديري السجالت وواضعي السجالت الوطنية الذين تسميهم األطراف قبل               ) ب ( 
                                   انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛

                                                                               حات، لعرضـها عـلى اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين، بشأن هيكل                            إعـداد مقـتر     ) ج ( 
                                                                                                      وإجـراءات الـتعاون بني مديري السجالت يف األمد الطويل، مبا يف ذلك ما يتصل بنطاق هذا التعاون وأنشطته          

         ل كيوتو؛            من بروتوكو ٨                                                                   واإلبالغ عنه ومتويله ودوره احملتمل يف اإلسهام يف عملية االستعراض مبوجب املادة 

  .                                       ُ  ُ                   تبادل املعلومات واخلربات فيما يتصل بإنشاء ُنظُم السجالت وتشغيلها  ) د ( 

ّ                                                          َّ                               وشّجعت اهليئة الفرعية كل طرف مدرج يف املرفق األول عليه التزام مقيَّد يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو  -  ٦٢   
                                    مسؤولة عن االحتفاظ هبذا السجل، بغية        ُ  ِ                           ّ                     ِّ           على أن ُيعِلم األمانة باسم املنظمة اليت عّينها لتكون مديرة لسجلِّه الوطين

  .                 ِّ                  تيسري التعاون املبكِّر بني مديري السجالت

َ                                             وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل األمانة أن تقدم إليها تقريراً عن التقدم احملَرز يف استحداث وإنشاء سجل                   -  ٦٣              ً                                                  
                        ة واآلثار من حيث املوارد،                                                                            املعـامالت املستقل، ومقترحات بشأن القضايا التشغيلية، مبا يف ذلك اإلبالغ واملشور    

  .                                       لكي تنظر فيها خالل دورهتا احلادية والعشرين

                         ً                                                                                         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بالتعهدات املالية اليت أعلنتها األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لوضع                 -  ٦٤
                                  حىت اآلن إىل الصندوق االستئماين لألنشطة                                                               َّ    معايري تبادل البيانات وإنشاء سجل املعامالت املستقل، وباملسامهات املقدَّمة 

                                                                                   إال أن اهليئة الفرعية أشارت إىل ضرورة تلقي مقدار أكرب بكثري من األموال بغية                .                             ُّ              التكميلـية التابع التفاقية تغيُّر املناخ     
ُ  ُ    ُنظُم                                                                                                         االضـطالع باألنشطة الالزمة الستحداث سجل املعامالت املستقل وإنشائه بالكامل، وتيسري التعاون بني مديري               

  .                                                                                 السجالت، وغري ذلك من األنشطة الالزمة، مثل إجراء املشاورات يف الفترات الفاصلة بني الدورات

ِعّد هلا، وفقاً للمقرر             -  ٦٥ ّ          ً                      وطلبـت اهليئة الفرعية من األمانة أن ُت  ِ                                  ، وثائق عن أية آثار إدارية وآثار  ٩-    م أ  /  ١٦                                 ُ 
                                         م السجالت، لكي تنظر فيها خالل دورهتا احلادية                                         َّ       ُ  ُ            عـلى امليزانـية ميكـن أن تترتب على اعتماد مقرَّر بشأن ُنظُ      

َ                                             والحظـت اهليئة الفرعية بوجه خاص أنه مل ُترَصد يف امليزانية األساسية للفترة                .           والعشـرين         أية      ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                   ُ  
                                   أعاله، وأنه ال سبيل إىل تنفيذ         ٦١                                                                                 اعتمادات مالية لعقد املشاورات الفاصلة بني الدورات واملشار إليها يف الفقرة            

  .                                ستنتاجات ما مل تتوفر أموال إضافية      هذه اال

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-     ًرابعا 
 ) من جدول األعمال٤البند (

 املداوالت -١

          يونيه، ويف  /        حزيران  ١٦                                                                                    نظـرت اهليـئة الفرعـية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثانية املعقودتني يف                 -  ٦٦
ِ                       ُعِرضت عليها الوثائق         وقد    .        يونـيه  /           حزيـران    ٢٥                                  جلسـتها اخلامسـة املعقـودة يف          ُFCCC/SBSTA/2004/2   

                                                          وأدىل ببـيانات ممثلو تسعة أطراف، منهم ممثل حتدث باسم            . Corr.1    و Add.1    و FCCC/SBSTA/2004/INF.8 و
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                                                                  ، وممثل باسم اجملموعة األفريقية، وممثل باسم حتالف الدول اجلزرية           )  ١٧ (                                        اجلماعـة األوروبية والدول األعضاء فيها     
  .       والصني  ٧٧          جمموعة ال                    الصغرية، وممثل باسم 

                                                                                                            واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد                   -  ٦٧
ّ                ويف اجللسة اخلامسة، قّدم السيد كراجني    ).                 ترينيداد وتوباغو (                       والسيد كيشام كومارسينغ   )         سلوفينيا (             أندريه كراجني                    

  .                راها فريق االتصال      ً                    تقريراً عن املشاورات اليت أج

  .                                         اليت اقترحها رئيسا فريق االتصال، واعتمدهتا )  ١٨ (                                                  ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -  ٦٨

 االستنتاجات -٢

                        ً                                                                               أحاطـت اهليـئة الفرعية علماً بالتقارير اليت أعدهتا األمانة عن نتائج مناقشات اجتماع املائدة املستديرة           -  ٦٩
ـ                                                                                                 توى حـول البيـئات املواتـية لـنقل التكنولوجيا، املعقود خالل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف                         الرفـيع املس

(FCCC/SBSTA/2004/2)             وعـن نتائج الدراسة االستقصائية لفعالية استخدام مركز تبادل املعلومات عن نقل ،                                                                                       
ــيا  ــيُّر ا   (TT:CLEAR)              التكنولوج ــأن تغ ــة بش ــتحدة اإلطاري ــم امل ــية األم ــتابع التفاق ــناخ                                             ُّ                      ال        مل

FCCC/SBSTA/2004/INF.8)و   (Add.1.  

                         عن حصيلة االجتماع اخلامس  )  ١٩ (                                                                ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا -  ٧٠
                                ُ     كما الحظت اهليئة الفرعية التقدم املُحرز   .                يف بون بأملانيا    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٤   و  ١٣                       لفريق اخلرباء املعقود يف   

  .                                ، وخباصة توصياته بشأن خمتلف األنشطة    ٢٠٠٤                                                   برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام        يف تنفيذ

                         ً                                                                                  وأحاطـت اهليـئة الفرعـية علماً كذلك بتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا الذي ورد فيه أن                   -  ٧١
                                      ت عمل وأنشطة أخرى خمتصة بالقطاعات                                                     ِّ                      املـنظمات غري احلكومية لدوائر األعمال والصناعة مل تنظِّم بعد حلقا          

ّ                                                           وذات صلة بالبيئات املواتية لتطوير ونقل التكنولوجيات، وهو ما شّجعتها اهليئة الفرعية على القيام به يف دورهتا                                                                              
                                     ً                                                       ويف هذا الصدد، أكدت اهليئة الفرعية جمدداً تشجيعها للمنظمات غري احلكومية لدوائر األعمال               .                الثامـنة عشرة  
                                 ِّ                                                          ظمات الدولية ذات الصلة على أن تنظِّم، بالتشاور مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة،              والصناعة واملن

َ                            حلقات العمل املختصة بالقطاعات واملشار إليها أعاله، وأن تقدِّم تقريراً عن التقدم املُحَرز يف هذا الشأن إىل اهليئة   ُ             ً        ِّ                                                       
  .                               الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين

ـ  -  ٧٢                                                                                                    ت اهليـئة الفرعية بنتائج الدراسة االستقصائية ملركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا اليت                 َّ   ونوَّه
                                                                                                      احتوت على ردود وتوصيات مفيدة لتحسني النظام، مبا يف ذلك تعزيز استخدامه وزيادة إمكانية الوصول إليه من      

  .ِ َ                                            ِقَبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

ّ      وشّجعت ا  -  ٧٣                                                                                                           هليئة الفرعية األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة على تعزيز دور مراكز التنسيق الوطنية                
          ُّ                                                                                                                اخلاصة بتغيُّر املناخ، ومراكز املعلومات الوطنية واإلقليمية يف جمال نشر املعلومات عن التكنولوجيا، مبا يف ذلك املعلومات                 

                                          كما حثت األطراف اليت تضطلع بتقييم احتياجاهتا   .                نقل التكنولوجيا                                                 عـن تعزيـز اسـتخدام مركز تبادل املعلومات عن       
  .                                                                                                   التكنولوجية على أن تتيح نتائج دراساهتا لألمانة من أجل نشرها عرب مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا
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                 ل اخلاصة باخليارات   ّ                                                                ِّ             وأّيدت اهليئة الفرعية توصية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بأن تركِّز حلقة العم -  ٧٤
                                                ً      ً                                                          االبـتكارية لتمويل تطوير التكنولوجيا ونقلها تركيزاً عملياً يستفيد إىل أبعد حد ممكن من األوضاع والتجارب                

                                                                                 كما ينبغي حللقة العمل أن تستند إىل سلسلة من دراسات احلاالت اليت تشمل خربة                .                              التمويلية االبتكارية الفعلية  
                                                                    راحل التكنولوجيا وتنمية األسواق، مبا يف ذلك عمليات تقييم ملا تنطوي عليه                             جمموعة من اجلهات ذات املصلحة وم

                                                                                                  خمتلف اخليارات االبتكارية املتصلة بوضع ترتيبات التمويل من قدرة على تلبية االحتياجات اليت يتم حتديدها خالل 
  .                                  عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا

ّ                                  ونّوهت اهليئة الفرعية مع التقدير بعرض -  ٧٥       سبتمرب  /                                                        حكومة كندا استضافة حلقة العمل املشار إليها أعاله يف أيلول  
    كما   .                                                                                                            ، وأعربـت عن تقديرها ملبادرة تكنولوجيا املناخ على تعهدها بتوفري الدعم لتنظيم حلقة العمل املذكورة                   ٢٠٠٤

  .        قوم بذلك                                                                             دعت األطراف اليت بإمكاهنا تقدمي الدعم املايل لألمانة من أجل تنظيم حلقة العمل إىل أن ت

   ّ                                                                                ِّ                     وحثّـت اهليـئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول واملنظمات ذات الصلة اليت بإمكاهنا أن تقدِّم                  -  ٧٦
  .                                                                                                   الدعم التقين لألطراف من البلدان النامية اليت تضطلع بتقييم الحتياجاهتا يف جمال التكنولوجيا على أن تقوم بذلك

                                                                  املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وغريه من                                             ودعـت اهليـئة الفرعية برنامج األمم         -  ٧٧
                                                                                                                 املنظمات ذات الصلة، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، اليت بإمكاهنا عقد حلقات عمل إقليمية إضافية ملساعدة األطراف               

                              ل التكنولوجيا، إىل أن تفعل                                                                                                  مـن البلدان النامية على وضع الصيغ النهائية لتقاريرها اخلاصة بتقييم احتياجاهتا يف جما             
ّ                                                                                                     كما شّجعت هذه املنظمات على أن تقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة األطراف من البلدان النامية على إنشاء                  .    ذلك      

                                                                                              إقليمية عن نتائج تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا، وعلى تنظيم هذه النتائج يف شكل               /                      قواعـد بيانات وطنية   
  .                                                                        لبيانات الدولية، مثل قاعدة بيانات مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا                       مناسب إلدراجها يف قواعد ا

   ّ                                                                                                       وحثّـت اهليـئة الفرعية األطراف على النظر يف اختاذ قرار يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يتجلى فيه                   -  ٧٨
َ                                                                  التقدم احملَرز واخلطوات التالية ملواصلة النهوض بإطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة ل    ٤           من املادة  ٥                   تعزيز تنفيذ الفقرة          

  . ٧-   م أ / ٤                              من االتفاقية اليت يتناوهلا املقرر 

                                                                                                              ودعـت اهليئة الفرعية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل القيام، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة                 -  ٧٩
  :                            ومرفق البيئة العاملية، مبا يلي

                                                يف جمال التكنولوجيا، وإعداد حتليل الحتياجات                                                   مجـع الـتقارير اخلاصـة بتقييم االحتياجات         ) أ ( 
ّ                                                                                                       التكنولوجـيا الـيت حتّددها البلدان النامية يف هذه التقارير، والدروس واملستفادة من العملية ومن حتليل النتائج،                                   

                                                                                         وتقدمي تقرير مبا تتوصل إليه من نتائج إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف اجتماعه السادس؛

ِ                                                                               تتـيح لألطـراف املشـاِركة يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                 أن  ) ب (                   
                                                                                   ُّ                والتكنولوجية أحدث صيغة من الدليل اخلاص بإجراء تقديرات احتياجات التكنولوجيا يف جمال تغيُّر املناخ، وترمجة 

                                                     الدليل إىل لغات األمم املتحدة الرمسية األخرى، قدر اإلمكان؛

                                                                                           اخليارات املمكنة لتوفري املزيد من الدعم التقين لألطراف اليت تعمل على إجناز تقديراهتا                    حتلـيل   ) ج ( 
  .                                                                                         األولية الحتياجاهتا يف جمال التكنولوجيا، أو على تضمني تقديرات احتياجاهتا آخر ما استجد من معلومات
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  :      مبا يلي                                                               وطلبت اهليئة الفرعية من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا القيام  -  ٨٠

                                                                                    أن ينظر، يف اجتماعه السادس، يف نتائج حلقة العمل اخلاصة باخليارات االبتكارية لتمويل تطوير   ) أ ( 
                                                                                                                    التكنولوجيات ونقلها، ويف تقرير حلقة العمل الذي أعدته األمانة مع ما قد يتضمنه من توصيات للهيئة الفرعية                 

                                        كي تنظر فيها خالل دورهتا احلادية والعشرين؛

                                                                 ُ   َ               يستكشف السبل املمكنة لتعزيز التآزر مع اتفاقيات وعمليات عاملية أخرى ُينظَر يف إطارها يف    أن   ) ب ( 
                                                                                                               نقل التكنولوجيا وبناء القدرات يف جمال التكنولوجيا، وخباصة التآزر مع اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج عملها        

                                      ُّ         لمي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحُّر،                                                                        وفريق خربائها املعين بنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والع       
                                                                                                                وبـروتوكول مونتريال، وأن ينظر يف نتائج عمل فريق االتصال املشترك، بغية تشجيع التكامل وتفادي ازدواجية                

               ِّ        ً                                                                        اجلهود، وأن يقدِّم تقريراً عن التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين؛

  :    ٢٠٠٥                                                 ينظر يف إمكانية إدراج ما يلي يف برنامج عمله لعام   أن  ) ج ( 

                                                                                            األنشـطة املتعلقة بتحديد برامج ممكنة للبحوث املشتركة بني األطراف املدرجة يف املرفق األول               ̀  ١̀ 
                                                          ً  واألطراف غري املدرجة فيه من أجل تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً؛

                                            املرفق األول من املنح الدراسية والزماالت من أجل                                    سبل حتسني استفادة األطراف غري املدرجة يف  ̀  ٢̀ 
  .                                                     ً بناء القدرة على تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

  :                                                  ً               وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم مبا يلي، رهناً بتوافر املوارد -  ٨١

                          مع حلقة العمل اخلاصة           ِّ         ً     ً                                                     أن تنظِّم اجتماعاً خاصاً لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باالقتران           ) أ ( 
        أعاله؛  ٧٤                                                                       باخليارات االبتكارية لتمويل تطوير ونقل التكنولوجيات املشار إليها يف الفقرة 

                                                       ً                   حلقة دراسية بشأن تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل               ٢٠٠٥      ِّ                    أن تنظِّم يف أوائل عام        ) ب ( 
                                                               شمل أمثلة عن تطبيقها يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة،              ُّ        ُّ                                            التكيُّف مع تغيُّر املناخ، بغية مناقشة دراسات حاالت ت        

ّ                                                   مع مراعاة االختصاصات اليت يتعني على فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن ُيِعّدها يف اجتماعه السادس، وأن تقدم                    ِ  ُ                                                                     
                  احللقة الدراسية؛      ً                                                                        تقريراً إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين عن النتائج اليت ختلص إليها هذه

   ُ                                                   ً             ُّ        ُّ                                  أن ُتعد ورقة فنية عن تطبيقات التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ، تستند إىل                   ) ج ( 
ّ                     نتائج احللقة الدراسية املشار إليها أعاله وإىل االختصاصات اليت يتعني على فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن ُيِعّدها                    ِ  ُ                                                                                                     

                                                                          وستتاح هذه الورقة للهيئة الفرعية كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثة والعشرين؛  .       السابع          يف اجتماعه 

                                                                                     أن تواصل عملها على صيانة وحتسني مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا التابع لالتفاقية   ) د ( 
                             والتوصية اليت اعتمدها فريق                                                                                            اإلطاريـة، مع مراعاة التقرير عن الدراسة االستقصائية ملدى فعالية استخدام النظام             

  :                                                                      اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف اجتماعه اخلامس واليت تدعو إىل القيام مبا يلي
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                                                                                        زيـادة حتديـد حماور املوضوعات اليت ميكن التركيز عليها بشكل أفضل؛ وحتسني سبل تيسري                ̀  ١̀ 
َ       يد اجلهات املستهَدفة                                                                            االسـتفادة مـن املوقع، والتركيز على دور مركز تبادل املعلومات؛ وحتد                          

     ً                                                                                  حتديداً أفضل وإعداد املعلومات بطريقة تليب االحتياجات؛ والتركيز على تنظيم البيانات وإدارهتا؛ 
                                               واستحداث آلية حبث بسيطة وفعالة من أجل املستخدمني؛

ِ                                تعزيز اجلهود التواصلية من أجل زيادة استخدام النظام من جانب مستخِدميه من األطراف غري               ̀  ٢̀                                                                
                                                                                            جـة يف املـرفق األول، مبا يف ذلك توزيع الصيغة املستقلة ملركز تبادل املعلومات عن نقل                     املدر

                                      ً            ً                                            التكنولوجيا، املدرجة يف قرص مدمج، توزيعاً أو سع نطاقاً، وتوزيع املعلومات على الشبكات             
                                                                                 اإلقليمية واملواقع املتخصصة على الشبكة العاملية، ونشر األخبار ذات الصلة بالتكنولوجيا؛

                                                                                                 تعزيـز الـربط الشـبكي بـني املراكز الوطنية واإلقليمية العاملة يف جمال نشر املعلومات عن                  ̀  ٣̀ 
                                                                                               التكنولوجيا، وتشجيع استخدام مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا التابع لالتفاقية اإلطارية         

         ُّ         بشأن تغيُّر املناخ؛

   ى؛                                                   ترمجة مقاطع من املوقع إىل لغات األمم املتحدة الرمسية األخر ̀  ٤̀ 

                                                                                 توفري معلومات عن املساعدة املالية والتقنية املقدمة من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها؛ ̀  ٥̀ 

                                                                                               حتديـد االحتياجات املالية من أجل صيانة مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا وزيادة                  ) ه ( 
                                  قدمي تقرير عن ذلك إىل اهليئة الفرعية         أعاله، وت  )  د (  ٨١            ً      ً                                      تطويره حتديداً واضحاً، مع مراعاة النقاط الواردة يف الفقرة 

  .                       يف دورهتا احلادية والعشرين

                                                          ، قام األمني التنفيذي مبوافاة األطراف ببيان لآلثار اإلدارية      ٩-    م أ  /  ١٦                             ً                  والحظـت اهليـئة الفرعية أنه، وفقاً للمقرر          -  ٨٢
                                  تماد يف امليزانية األساسية للفترة                             ُ                 والحظت اهليئة الفرعية أنه مل ُيرصد أي اع         .                                                 واملالـية املترتـبة عـلى هـذه االسـتنتاجات         

        أعاله أو   )  أ (  ٨١                                                                                        مـن أجل عقد االجتماع اخلاص لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا املشار إليه يف الفقرة            ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤
  .      إضافية                                                            أعاله، وأنه ال ميكن تنفيذ ما ورد يف االستنتاجات ما مل تتوفر أموال   )  ب (  ٨١                                    احللقة الدراسية املشار إليها يف الفقرة 

 يف السياسات والتدابري فيما بني" املمارسات اجليـدة "�     ً خامسا  
 األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 ) من جدول األعمال٥البند (

 املداوالت -١

    ٢٥   و  ١٦                                                                                   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف  -  ٨٣
                          وأدىل ممثال طرفني ببيانني، وقد   .                                                 ومل يتم إعداد أية وثائق جديدة فيما يتصل هبذا البند  .                    يونيه، على التوايل   /  ان    حزير

   .                                                  حتدث أحدمها باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها
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         ة السيد                                                                                                        واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاس                 -  ٨٤
                                       ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد سوريدج         ).              جنوب أفريقيا  (                     والسيد طوين سوريدج      )       السويد (                  آنـدرز توريسون    

   .       ً                                    تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

  . ا                                        اليت اقترحها رئيسا فريق االتصال، واعتمدهت )  ٢٠ (                                                  ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -  ٨٥

 االستنتاجات -٢

   .  ٧-   م أ /  ١٣                                              رحبت اهليئة الفرعية بالتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  -  ٨٦

    ٨٩                                 على النحو احملدد يف الفقرتني        ٧-    م أ  /  ١٣                                                               واتفقت اهليئة الفرعية على اخلطوات التالية يف تنفيذ املقرر           -  ٨٧
   :                                     أدناه، مشرية إىل أن هذه اخلطوات ينبغي  ٩٠ و

                                                                       عمال التحضريية اليت ستسبق انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل                     يف سياق األ   (          أن تسعى     ) أ ( 
   إىل   )                       من بروتوكول كيوتو    ٢           من املادة     )  ب ( ١                                                                 بوصفه اجتماع األطراف يف برتوكول كيوتو، فيما يتعلق بالفقرة          

                       ردية واجلماعية للسياسات                                                                                  تيسري التعاون فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بغية زيادة الفعالية الف
                                                         من بروتوكول كيوتو، ال سيما عن طريق تقاسم اخلربات           ٢           من املادة     )  أ ( ١                                      والـتدابري، كتلك املدرجة يف الفقرة       

                                                             وتبادل املعلومات على الصعيد التقين، ومع مراعاة الظروف الوطنية؛

                        ذلك من خالل مجلة أمور                                                                            أن جتري بتوجيه من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، و           ) ب ( 
                                                                                                منها مبادرات تشارك فيها مجيع األطراف، كما تشارك فيها، حسب االقتضاء، منظمات غري حكومية معنية بالبيئة 
                                                                                                             واألعمـال التجارية والصناعة، وأن تشمل تبادل املعلومات بشأن السياسات والتدابري اليت تضطلع هبا األطراف               

                                                                   قطاعات ذات الصلة وبشأن املسائل الشاملة لعدة قطاعات واملسائل املنهجية؛                            املدرجة يف املرفق األول يف مجيع ال

      ً  وحتقيقاً   .                                                                                        أن تسـهم يف حتسني شفافية السياسات والتدابري وفعاليتها وإمكانية املقارنة فيما بينها            ) ج ( 
  :                      هلذه الغاية، ينبغي لذلك

                            البالغات الوطنية لألطراف                                                                       أن يـزيد من الشفافية يف اإلبالغ عن السياسات والتدابري يف إطار            ̀  ١̀ 
ٍ         املدرجة يف املرفق األول، وذلك، حسب االقتضاء، من خالل استخدام معايري وبارامتراٍت كمية،                                                                        

                                             مع حبث مسائل املنهجية واإلسناد والظروف الوطنية؛

                                                                                                    أن ييسـر تقاسـم املعلومـات عن الطرق اليت سعت هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل تنفيذ                     ̀  ٢̀ 
                                                                                                        ياسـات والتدابري على حنو يقلل إىل أدىن حد من اآلثار، مبا يف ذلك اآلثار املترتبة على تغري املناخ،                      الس

                                                                                                           واآلثـار على التجارة الدولية، واآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية اليت تلحق باألطراف من البلدان              
                                      األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                                                         النامـية، مع مراعاة املعلومات املتصلة هبذه املسائل واملقدمة من         

           باالتفاقية؛



FCCC/SBSTA/2004/6 
Page 20 

 

                                                                               أن يساعد األطراف ومؤمتر األطراف على حتديد اخليارات اإلضافية للتعاون بني األطراف املدرجة   ̀  ٣̀ 
                                                                                                يف املـرفق األول وغريها من األطراف املهتمة باألمر من أجل زيادة الفعالية الفردية واجلماعية               

  .                 لسياساهتا وتدابريها

                                                                                                        والحظـت اهليـئة الفرعـية أن هذه اخلطوات ستراعي اعتبارات كالفعالية البيئية، والفعالية من حيث                 -  ٨٨
  .                                                            التكاليف، واآلثار االجتماعية واالقتصادية، وما يتبع ذلك من منافع

                                                                                                       ودعـت اهليـئة الفرعـية األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أن تتيح معلومات عن جتارهبا يف تنفيذ                    -  ٨٩
ـ                                                          أعاله، جلميع األطراف يف اجتماع يتخذ شكل مناقشة مائدة        ٨٧                          ّ                    ات والتدابري، على النحو املبّين يف الفقرة                السياس

                         كما دعت اهليئة الفرعية      .         ُ                                                                                مسـتديرة ُيعقـد عـلى مستوى تقين خالل الدورة الثانية والعشرين للهيئتني الفرعيتني             
                                                هذا االجتماع، وطلبت إىل األمانة أن تنظم هذا                                                                           للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية األطراف إىل تبادل اآلراء يف            

  .        والعشرين                       ً              ّ                                                              االجتماع وأن تقدم تقريراً عن األنشطة املبّينة يف هذه الفقرة كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة 

                                                                                               كمـا طلبـت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقدم معلومات، من بينها تقدير ملا يترتب من آثار من حيث      -  ٩٠
                                                       ُ                                             املوارد، ومعلومات عن خيارات استخدام مجلة أمور من بينها الُنهج القائمة على استخدام شبكة اإلنترنت لتقاسم 

        أعاله،   ٨٧                                            يف السياسات والتدابري على النحو املبني يف الفقرة   "               املمارسات اجليدة "                           اخلربات وتبادل املعلومات بشأن 
                                                                   مانة أن تنظر يف األنشطة ذات الصلة اجلارية يف إطار بنود أخرى                  ً                         وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي لأل      .               على صعيد تقين  

                                                                                                           مـن جدول أعمال اهليئتني الفرعيتني، ويف أنشطة املنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، هبدف               
  .                                                                                        تقدمي تقارير عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والعشرين

                                                                                                       ودعـت اهليئة الفرعية األطراف املهتمة املدرجة يف املرفق األول إىل أن تقدم الدعم لألنشطة املدرجة يف                  -  ٩١
  .                                                       أعاله عن طريق توفري موارد إضافية إذا دعت الضرورة إىل ذلك  ٩٠   و  ٨٩        الفقرتني 

     ُ                  ي أن ُينظر فيه على                                        ً                                                 والحظـت اهليئة الفرعية أن العمل مستقبالً بشأن هذا البند من جدول األعمال ينبغ              -  ٩٢
  .                                      ضوء خطط العمل اإلمجالية للهيئتني الفرعيتني

  البحوث واملراقبة املنهجية�     ً سادسا  
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

           يونيه، على  /        حزيران  ٢٥   و  ١٦                                                                    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف  -  ٩٣
                                             وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، حتدث أحدهم         .                                                    م إعداد أية وثائق جديدة فيما يتصل هبذا البند              ومل يت   .         الـتوايل 

  .                                                                                        بالنيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، وحتدث ممثل آخر بالنيابة عن اجملموعة األفريقية
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                                    إطار فريق اتصال برئاسة السيد                                                                                  واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف             -  ٩٤
                                      ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد روزنر         ).         موريشيوس (                                    والسيد سوباراج نايرو سوك آبادو        )       أملانيا (               ستيفان روزنر   

  .      ً                                        تقريراً عن املشاورات اليت جرت يف إطار فريق االتصال

  .                                 ترحها رئيسا فريق االتصال، واعتمدهتا        اليت اق )  ٢١ (                                                  ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -  ٩٥

 االستنتاجات -٢

                                                                                                                   سلمت اهليئة الفرعية مع التقدير مبا أحرزته أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ من تقدم، بتوجيه من اللجنة                  -  ٩٦
           املراقبة                                                                                                            التوجيهـية للنظام العاملي ملراقبة املناخ، يف وضع خطة التنفيذ اليت متتد من مخس إىل عشر سنوات، لنظم                 

     وحثت   .  )  ٢٣ (                                                     ً       ً         ، وخباصة نشر مشروع خطة التنفيذ ألغراض استعراضه استعراضاً مفتوحاً        )  ٢٢ (                         العاملية املتكاملة للمناخ  
                                                                                                         ً  أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ على القيام، عند وضع الصيغة النهائية هلذه اخلطة، بتحديد أولويات العمل حتديداً 

  .                                                          راء اليت تعرب عنها األطراف والربامج واهليئات الدولية ذات الصلة     ً                      واضحاً، واضعة يف اعتبارها اآل

                                                                                                              والحظت اهليئة الفرعية التقدم الذي أحرزه فريق مراقبة األرض املخصص يف وضع خطة تنفيذ، متتد لعشر سنوات،                  -  ٩٧
                            ريق مراقبة األرض املخصص يف وضع                                                       ورحبت بالتعاون بني النظام العاملي ملراقبة املناخ وف         .         ُ                             لـنظام الُنظم العاملية ملراقبة األرض     

             وشددت اهليئة    .                                                                                                         خطـة التنفـيذ لدى كل منهما، وحثت هاتني اهليئتني على تعزيز التكامل إىل أبعد حد ممكن بني اخلطتني                  
  .                                                                      ُ                      الفرعية على ضرورة اعتبار الرصد العاملي للمناخ أولوية من أولويات نظام الُنظم العاملي ملراقبة األرض

                                                                                                    فرعية بالتقدم احملرز يف برنامج حلقات العمل اإلقليمية الذي تديره أمانة النظام العاملي ملراقبة                                  ورحبـت اهليـئة ال     -  ٩٨
   .                                                                                          وشجعت األطراف على مواصلة متابعة تنفيذ عناصر خطط العمل اإلقليمية اليت توضع يف إطار هذا الربنامج  .      املناخ

                                                    خ إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطط                                                                     ودعـت اهليئة الفرعية أمانة النظام العاملي ملراقبة املنا         -  ٩٩
                                                                             ُ                                     العمـل اإلقليمـية مـن حيث صلتها بنظم املراقبة العاملية للمناخ، مبا يف ذلك الدعم الذي ُيقدم من اآللية املالية             

       قرير يف                                                                                               لالتفاقية ومن غريها من الوكاالت واآلليات الثنائية واملتعددة األطراف، كي تنظر اهليئة الفرعية يف ذلك الت
  .                                                   دورهتا احلادية والعشرين ويف دوراهتا الالحقة، حسب االقتضاء

                                                                                                              والحظت اهليئة الفرعية التطوير اجلاري آللية التعاون يف إطار النظام العاملي ملراقبة املناخ كي تتناول هذه                 -   ١٠٠
                                  النامية، وخباصة اخلطط الرامية                                                                                        اآللية احلاجات ذات األولوية يف جمال حتسني نظم املراقبة العاملية للمناخ يف البلدان            

  .                                                      إىل جرد أنشطة املاحنني املتعلقة بنظم املراقبة العاملية للمناخ

                                                                                                             والحظـت اهليئة الفرعية التقرير األويل عن مشاكل تبادل البيانات املقدم من أمانة النظام العاملي ملراقبة                 -   ١٠١
                                                      ا الثامنة عشرة، دعت اهليئة الفرعية أمانة النظام العاملي        ً                                  وتعزيزاً لالستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهت  .  )  ٢٤ (     املناخ

                                                                                                                ملراقبة املناخ إىل تقدمي التقرير الكامل عن هذه املسألة، بالتشاور مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، كي تنظر فيه         
                 رات بشأن معاجلة                                                     وشجعت اهليئة الفرعية بصفة خاصة على إدراج خيا         .                                            اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين     

                                                                                                     املشاكل القائمة يف جمال تبادل البيانات، وعلى تقدمي املشورة بشأن املشاكل املرتبطة بالوصول إىل البيانات من قبل 
  .                                                        مراكز البيانات العاملية وكذلك الوصول إىل بيانات هذه املراكز



FCCC/SBSTA/2004/6 
Page 22 

 

                                    ة والربامج واهليئات الدولية أثناء                                                                            ورحبـت اهليئة الفرعية بتبادل اآلراء بني ممثلي برامج البحوث احلكومي           -   ١٠٢
        ُ                                                    ، والذي ُنظم خالل الدورة العشرين للهيئة الفرعية بشأن          )  ٢٥ (                                                  النشـاط اخلاص الذي طلبت اهليئة الفرعية تنظيمه       

  .                                                                                                              الـبحوث اسـتجابة لتوصـيات التقرير التقييمي الثالث الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ              
  :                  ً                كنقاط تتطلب مزيداً من النظر فيها  ُ                   وذُكرت النقاط التالية

                                                                                               ضرورة تقييم مدى كفاية أنشطة البحوث والتنسيق بينها على الصعيد الدويل لتلبية احتياجات               ) أ ( 
          االتفاقية؛

                                                                                               أمهـية العلـوم االجتماعية وكذلك العلوم الطبيعية والتفاعل بينهما يف االستجابة لالحتياجات               ) ب ( 
                                                     تقييم اليت يضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛                             البحثية اليت تنشأ عن تقارير ال

                                                                                               تعزيز قدرة البلدان النامية على املسامهة واملشاركة يف اجلهود البحثية يف جمال تغري املناخ العاملي،           ) ج ( 
            حمليط احليوي،                                                                                                     مثل تلك اليت يتوىل التنسيق بينها برنامج حبوث املناخ العاملي، والربنامج الدويل للغالف األرضي وا              

  .                                                                والربنامج الدويل لألبعاد البشرية لتغري البيئة العاملي، وبرنامج التنوع

      ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ١٥                                                                               وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة يف موعد ال يتجاوز                -   ١٠٣
  ،  )  ٢٦ (                                       انيب الذي طلبت اهليئة الفرعية تنظيمه                                                                                      آراءها بشأن الطريقة املناسبة لتناول املسائل الرئيسية الناشئة عن النشاط اجل          

      وطلبت   .                                                           أعاله، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين   ١٠٢                              وخباصة املسائل املذكورة يف الفقرة 
         كانون    ٢٤                                                                                                         اهليـئة الفرعية إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة آراء إضافية بشأن هذا املوضوع يف موعد ال يتجاوز                   

                                 وطلبت إىل األمانة أن تضم هاتني        .                                                               كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين             ٢٠٠٥       يناير   / ين      الـثا 
                                          ُ   َّ       ً                                                                 اجملموعتني من اآلراء يف وثيقة مسائل متنوعة وأن ُتعدَّ توليفاً جلميع آراء األطراف كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف                   

  .                      دورهتا الثانية والعشرين

                   االقتصادية آلثار   �                             علمية والتقنية واالجتماعية              اجلوانب ال  �     ً  سابعاً 
                                           تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها

 ) من جدول األعمال٧البند (

                    االقتصادية للتخفيف�                                   اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  �     ً ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند (

 املداوالت -١

       يونيه،  /        حزيران  ٢٥   و  ٢١                                              البندين يف اجللستني الرابعة واخلامسة املعقودتني يف                          نظرت اهليئة الفرعية يف هذين -   ١٠٤
                           من جدول األعمال، وذلك      ٨    و  ٧                                     ُ                                           على التوايل، عقب عقد حلقيت العمل اللتني ُنظمتا خالل الدورة بشأن البندين             

ُ                 وقد ُعرضت على اهليئة  .                 يونيه، على التوايل /        حزيران  ١٩                        يونيه، ويوم األحد املوافق  /        حزيران  ١٨                 يوم اجلمعة املوافق       
     ً                          طرفاً، من بينهم ممثل حتدث        ٢٨                     وأدىل ببيانات ممثلو      . Add.1    و FCCC/SBSTA/2004/MISC.6                  الفرعية الوثيقة   
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                                   والصني، وممثل باسم حتالف الدول        ٧٧                                                                          باسـم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، وممثل باسم جمموعة ال              
  .          ة األفريقية                                 اجلزرية الصغرية، وممثل باسم عن اجملموع

                                                                                                واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، على النظر يف هذين البندين يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد  -   ١٠٥
                                        ً        ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد واريلو تقريراً          ).        ماليزيا (                       والسيد كوك سنج ياب       )               اململكة املتحدة  (               ديفيد واريلو   

                                       ً                                  تصال بشأن التكيف، وقدم السيد ياب تقريراً عن املشاورات اليت أجراها                                                  عـن املشـاورات اليت أجراها فريق اال       
  .                         الفريق بشأن مسألة التخفيف

                                                                                                     واعـتمدت اهليئة الفرعيـة، يف جلستها اخلامسة، االستنتاجات اليت اقترحها رئيسا فريق االتصال بشان               -   ١٠٦
  . )  ٢٨ ( ٨         والبند  )  ٢٧ ( ٧      البند 

 االستنتاجات -٢

                                                            االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها�                       ية والتقنية واالجتماعية               اجلوانب العلم- ٧      البند 

ــيقة   -   ١٠٧ ــواردة يف الوث ــئة الفرعــية عــلماً باملعلومــات املقدمــة مــن األطــراف وال                         ً                                                                     أحاطــت اهلي
FCCC/SBSTA/2004/MISC.6و   Add.1.  

                                          خلرباء وممثلي املنظمات غري احلكومية وأوساط                                                                ورحبـت اهليـئة الفرعـية بتبادل اآلراء بني األطراف وا           -   ١٠٨
                                                                                                     األعمال التجارية واملنظمات الدولية وغريها من املنظمات املختصة يف إطار حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة واليت 

        معها، يف                                                        االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف �                                          تناولت اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
                                    وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها       .                                                                              سياق مواضيع التنمية املستدامة، والفرص واحللول، والقابلية للتأثر واملخاطر        
                                وطلبت من األمانة أن تعرض نص        .                                               ً      ً                     للمـتحدثني املشاركني يف حلقة العمل الذين مثلوا طيفاً واسعاً من اخلربات           

  . )  ٢٩ (                                        وقع اتفاقية تغري املناخ على الشبكة العاملية                                         التقرير الشفوي للرئيس عن حلقة العمل على م

                                                                                                       واتفقـت اهليـئة الفرعية على مواصلة تركيز عملها على تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات واآلراء بني                 -   ١٠٩
  . ٩-   م أ /  ١٠                                                           ً                              األطراف بشأن الفرص واحللول العملية لتيسري تنفيذ االتفاقية، وفقاً ملا طلبه مؤمتر األطراف يف مقرره 

                                                                                                               وكخطوة تالية، وافقت اهليئة الفرعية على أن تركز يف دورهتا احلادية والعشرين على تبادل املعلومات وتقاسم                 -   ١١٠
  :                                                                                        اخلربات واآلراء والدروس املستفادة بشأن املوضوعني التاليني، آخذة يف اعتبارها اختالف الظروف الوطنية

                                             يمية، لتقييم اآلثار والقابلية للتأثر والتكيف؛                                            تطبيق األساليب واألدوات، مبا يف ذلك النماذج اإلقل  ) أ ( 

  .                                   الروابط بني التكيف والتنمية املستدامة  ) ب ( 

                                                                                                 وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، بتنظيم حلقة عمل أثناء دورهتا  -   ١١١
                                           تقاسم اخلربات واآلراء بشأن املوضوعني املشار                                                                          احلاديـة والعشرين تتيح إجراء مناقشة متعمقة لتبادل املعلومات و         

  .      أعاله   ١١٠                إليهما يف الفقرة 
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      ً                                                        ُ   َّ                                          وتيسـرياً للمناقشة يف حلقة العمل، طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن ُتعدَّ ورقة معلومات أساسية عن                  -   ١١٢
                        أثر واستجابات التكيف،                                                                                              تطبـيق األسـاليب واألدوات، مبا يف ذلك النماذج اإلقليمية، لتقييم اآلثار والقابلية للت             

    كما   .                                                                                                           باالستناد إىل مجلة أمور منها ممارسات دوائر اخلرباء املختصني، مبن فيهم اخلرباء املعنيون بالكوارث الطبيعية              
                                                                                                                   طلبـت مـن األمانة أن تدرج يف موقع اتفاقية تغري املناخ على الشبكة العاملية ورقات منشورة عن الروابط بني                    

  . ة                       التكيف والتنمية املستدام

    ٣١      ً                                                                                               وتيسـرياً للمناقشـة يف حلقة العمل، دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                   -   ١١٣
                               أعاله، وبشأن حلقة العمل املشار    ١١٠                                                 ، آراءها بشأن املوضوعني املشار إليهما يف الفقرة          ٢٠٠٤         أغسـطس    /  آب

  .     تنوعة                                     أعاله، من أجل جتميعها يف وثيقة مسائل م   ١١١               إليها يف الفقرة 

        أعاله،    ١١١                                 ُ   َّ      ً                                                 وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل رئيسها أن ُيعدَّ موجزاً عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة           -   ١١٤
                                                                                                                 وطلبـت من األمانة أن تدرج يف موقع اتفاقية تغري املناخ على الشبكة العاملية هذا املوجز والعروض وامللخصات                  

  .                  بعد عقد حلقة العمل                                         املقدمة يف حلقة العمل، وذلك يف أقرب وقت ممكن 

  .                                                                                                  واتفقت اهليئة الفرعية على حتديد اخلطوات التالية بشأن هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا احلادية والعشرين -   ١١٥

                                                                         ، الحظت اهليئة الفرعية أن تنفيذ هذه االستنتاجات ينطوي على تكاليف،            ٩-    م أ  /  ١٦     ً              ووفقـاً لـلمقرر      -   ١١٦
  .        إضافية                              وبالتايل فهو مرهون بتوافر أموال

                    االقتصادية للتخفيف�                                     اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية - ٨      البند 

ــيقة   -   ١١٧ ــواردة يف الوث ــئة الفرعــية عــلماً باملعلومــات املقدمــة مــن األطــراف وال                         ً                                                                     أحاطــت اهلي
FCCC/SBSTA/2004/MISC.6و   Add.1.  

                                        ي املنظمات غري احلكومية وأوساط األعمال                                                                      ورحبـت اهليئة الفرعية بتبادل اآلراء بني األطراف واخلرباء وممثل          -   ١١٨
ُ                                              الـتجارية واملـنظمات الدولية وغريها من املنظمات املختصة يف إطار حلقة العمل اليت ُعقدت أثناء الدورة وتناولت                                                                                           

                                                                             االقتصادية للتخفيف من وطأة آثار تغري املناخ، يف سياق مواضيع التنمية            �                                           اجلوانـب العلمـية والتقنية واالجتماعية       
                           وأعربت اهليئة الفرعية عن      .                                                                                       دامة، والفرص الساحنة واحللول املتاحة، والقابلية للتأثر بتغري املناخ وخماطره احملتملة                املسـت 

                          وطلبت اهليئة الفرعية من      .                                                       ً      ً                                تقديـرها للمـتحدثني الذين شاركوا يف حلقة العمل ومثلوا طيفاً واسعاً من اخلربات الفنية              
  . )  ٣٠ (                                                             ئيس عن حلقة العمل يف موقع اتفاقية تغري املناخ على الشبكة العاملية                                    األمانة أن تنشر نص التقرير الشفوي للر

                                                                                                          واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة التركيز يف عملها على تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات واآلراء فيما                -   ١١٩
  . ٩-   م أ /  ١٠          ف يف مقرره                                                        ً                    بني األطراف بشأن الفرص واحللول العملية لتيسري التنفيذ، وفقاً ملا طلبة مؤمتر األطرا

                                                                                                          وكخطـوة تالية اتفقت اهليئة الفرعية على أن تركز، يف دورهتا احلادية والعشرين، على تبادل املعلومات                 -   ١٢٠
                                                                                                         وتقاسـم اخلـربات واآلراء والـدروس املستفادة، مع مراعاة اختالف الظروف الوطنية، فيما يتعلق باملوضوعني             

  :       التاليني
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                                                                         ف من وطأة آثار تغري املناخ، وتوزيع هذه التكنولوجيا ونشرها، مبا يف                                     ابتكار تكنولوجيا للتخفي    ) أ ( 
                                         ذلك حتديد وإزالة احلواجز اليت تعترض سبيلها؛

  .                                                                 الفرص واحللول العملية املتصلة بالتخفيف واليت تسهم يف التنمية املستدامة  ) ب ( 

                                   لفرعية، بتنظيم حلقة عمل تتيح إجراء                                                              وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة ا -   ١٢١
                                                                                                                  مناقشـة مـتعمقة أثـناء انعقـاد دورهتا احلادية والعشرين بغية تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات واآلراء حول                  

  .      أعاله   ١٢٠                              املوضوعني املشار إليهما يف الفقرة 

                ، آراءها بشأن      ٠٠٤ ٢       أغسطس   /     آب   ٣١                                                               ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول            -   ١٢٢
                  أعاله، من أجل       ١٢١                                                       أعاله، وبشأن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة             ١٢٠                                   املوضوعني املشار إليهما يف الفقرة      

  .                                         ً                       جتميع هذه اآلراء يف وثيقة مسائل متنوعة تيسرياً للمناقشة يف حلقة العمل

     ١٢١                                     لقة العمل املشار إليها يف الفقرة                                                                          وطلبت اهليئة الفرعية إىل الرئيس أن يقوم بإعداد موجز ألعمال ح           -   ١٢٣
                                                                                                              أعـاله، وطلبت من األمانة أن تقوم بإتاحة هذا املوجز، وكذلك العروض املقدمة يف حلقة العمل وملخصها، يف                  

  .                                                                               موقع اتفاقية تغري املناخ على الشبكة العاملية، وذلك يف أقرب وقت ممكن بعد انعقاد احللقة

                                                                       يد اخلطوات التالية اليت ستتخذ بشأن هذا البند من جدول األعمال يف                                             واتفقـت اهليئة الفرعية على حتد      -   ١٢٤
  .                     دورهتا احلادية والعشرين

                                                                        ، الحظت اهليئة الفرعية أن تنفيذ هذه االستنتاجات ينطوي على تكاليف            ٩-    م أ  /  ١٦     ً              ووفقـاً لـلمقرر      -   ١٢٥
  .                                     وبالتايل فهو مرهون بتوافر أموال إضافية

 ة املختصة التعاون مع املنظمات الدولي�     ً تاسعا  

 ) من جدول األعمال٩البند (

 املداوالت -١

           يونيه، على  /        حزيران  ٢٥   و  ١٦                                                                    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف  -   ١٢٦
ُ                        وقد ُعرضت عليها الوثيقة       .       التوايل     FCCC/SBSTA/2004/INF.9 .         وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، منهم ممثل                                             
    كما   .                                                ، وممثل حتدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية        )  ٣١ (                                               باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها         حتدث

                رامسار، إيران،   (                                                                                                   أدىل ببـيانات ممثلون عن أمانيت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األراضي الرطبة               
                                                       لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ومنظمة األمم             ، وا  )                                                 ؛ ويشار إليها فيما يلي باسم اتفاقية رامسار           ١٩٧١

    كما   .                                                                 ، واألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )     الفاو (                       املتحدة لألغذية والزراعة 
  . ُ                                                           أُتيح لألطراف بيان خطي مقدم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
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                                                                       جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية جيريها                                   واتفقـت اهليئة الفرعية، يف       -   ١٢٧
                 ويف اجللسة اخلامسة،    ).     شيلي (                    والسيدة مارسيال ماين   )       فنلندا (                                              رئيس اهليئة الفرعية مبساعدة من السيدة أويت برغال 

  .                        ً                 قدمت السيدة بريغال تقريراً عن هذه املشاورات

  .                              اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا )  ٣٢ (                         ستها اخلامسة، يف االستنتاجات                         ونظرت اهليئة الفرعية، يف جل -   ١٢٨

 االستنتاجات -٢

                           التعاون مع االتفاقيات األخرى

                                                                                                  نوهت اهليئة الفرعية مع التقدير بالبيانني اللذين أدىل هبما ممثال أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر  -   ١٢٩
                ً                                                             يئة الفرعية علماً ببيان خطي مقدم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،                         كما أحاطت اهل    .                          وأمانـة اتفاقية رامسار   

                               حلقة العمل بشأن األحراج والنظم   "                                                                                ونوهت بالتقرير الذي أعدته أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر عن            
                            تنظيمها أمانتا اتفاقية األمم            اليت تولت  )  ٣٣ ( "                                            تعزيز أوجه التآزر يف تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث  :                  اإليكولوجية احلرجية

                                                                                                                     املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري               
ُ                                            املناخ، وُعقدت يف فيتربو بإيطاليا يف الفترة من             َّ                               وذكَّرت اهليئة الفرعية باالستنتاج      .     ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان  ٧       إىل    ٥        

                             ، فنوهت مبا ميكن ألمانة اتفاقية     )) ه (  ٥٠         الفقرة FCCC/SBSTA/2002/6 (                          إليه يف دورهتا السادسة عشرة        ُ    الذي خلُصت 
  .       العمل                                                                                        رامسار أن تقدمه من إسهام هام يف عمل فريق االتصال املشترك، وشجعتها على مواصلة مشاركتها يف هذا

                    ق االتصـال املشترك                                ً                                                    كمـا أحاطـت اهليـئة الفرعـية عـلماً بـتقرير االجـتماع اخلـامس لفـري                  -   ١٣٠
(FCCC/SBSTA/2004/INF.9) مبا يف ذلك اعتزامه إعداد ورقة عن خيارات النهوض بالتعاون بني اتفاقيات ريو ،                                                                        

                     ودعت اهليئة الفرعية     .                                                                                                 الـثالث، وطلبـت من األمانة أن تعرض عليها هذه الورقة، حاملا تصبح متاحة، كي تنظر فيها                
                                                                                  أمانيت اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، عن                                                    األمانـة إىل مواصلة تبادل املعلومات مع      

                                                                                                                   طريق فريق االتصال املشترك، وأن تعمل على حتسني إمكانية اطالع األمانات الثالث على البيانات املتاحة لكل منها،                 
  .               املوارد احلالية         ت، يف حدود                                                                    وذلك بطرق تشمل حتسني إمكانية االطالع على البيانات املتاحة على شبكة اإلنترن

ّ                                                                                واسـتجابة للدعوة احملددة اليت وّجهها مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف دورته السابعة إىل                 -   ١٣١                            
        بشأن    ١٥ / ٧                                                                                                      مؤمتـر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وهي الدعوة الواردة يف املقرر                 

                         بشأن هذه املسألة كي      )  ٣٥ (                                           قررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر         ،   )  ٣٤ (         غري املناخ                          التـنوع البـيولوجي وت    
  .                                  يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

                                              التعاون مع املنظمات العلمية وهيئات األمم املتحدة

ّ                                              ُ                                               نّوهـت اهليـئة الفرعية مع التقدير بالبيانني اللذين أُديل هبما نيابة عن منظمة األمم امل                -   ١٣٢                        تحدة لألغذية والزراعة    
                                                                                                                ، واألمانة املشتركة بني الوكاالت لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، حول ما تضطلع به هاتان املنظمتان                 )     الفاو (

    كما   .                                                                                                                     مـن أنشـطة ذات صلة بتغري املناخ وما لعملها من صلة وثيقة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                   
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                وحثت األمانة             ً                                                                          فرعية علماً بالتقرير الشفوي للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن أنشطته،                             أحاطـت اهليئة ال   
  .                             ً     ً                                                    والفريق على أن يتعاونا تعاوناً كامالً لضمان إبقاء األطراف على علم بكل ما يستجد من تطورات

  مسائل أخرى�     ً عاشرا  
 )  من جدول األعمال١٠البند (

                  ً                              الطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث                              القضايا املتعلقة ب   �     ألف  
                           كميات أقل من غازات الدفيئة

 )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

 املداوالت -١

    ٢٥    و   ١٧                                                                                                نظـرت اهليـئة الفرعـية يف هـذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف                   -   ١٣٣
                           وأدىل ببيانات ممثلو أربعة      .  )  ٣٦ (                                   ائق فيما يتصل هبذا البند الفرعي                            ومل يتم إعداد أية وث      .                    يونيه، على التوايل   /      حزيران

   .  )  ٣٧ (                                                       أطراف حتدث أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                                                               واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البد الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية     -   ١٣٤
  .                                  ً                 ويف اجللسة اخلامسة، قدم الرئيس تقريراً عن هذه املشاورات  .  ة                       جيريها رئيس اهليئة الفرعي

  .                              اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا )  ٣٨ (                                                ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات -   ١٣٥

 االستنتاجات -٢

                البند الفرعي من   ُ                                                                              خلُصـت اهليـئة الفرعية إىل أهنا مل تستكمل النظر يف القضايا اليت تندرج يف إطار هذا        -   ١٣٦
  .                                                                          جدول األعمال، واتفقت على مواصلة النظر يف هذه القضايا يف دورهتا احلادية والعشرين

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة �باء 
 )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

 املداوالت -١

       يونيه،  /         حزيران   ٢٥    و   ١٧                                           جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف                                                     نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف        -   ١٣٧
                    أربعة أطراف، منهم                  وأدىل ببيانات ممثلو  .  )  ٣٩ (                                                       ومل يتم إعداد أية وثائق جديدة فيما يتصل هبذا البند الفرعي  .           على التوايل

  .     والصني  ٧٧    ال                        ، وممثل حتدث باسم جمموعة  )  ٤٠ (                                               ممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                                                                            واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية                  -   ١٣٨
  .                                  ً                 ويف اجللسة اخلامسة، قدم الرئيس تقريراً عن هذه املشاورات  .                         جيريها رئيس اهليئة الفرعية

  .                              اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا )  ٤١ (     تاجات                                           ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستن -   ١٣٩
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 االستنتاجات -٢

                                                                                                           خلصت اهليئة الفرعية إىل أهنا مل تستكمل النظر يف القضايا املدرجة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول                   -   ١٤٠
  .                                                                    األعمال واتفقت على مواصلة النظر يف هذه القضايا يف دورهتا احلادية والعشرين

  أي مسائل أخرى�جيم 
 )من جدول األعمال) ج(١لبند ا(

 املداوالت -١

  ُ           وأُهني النظر    .      يونيه /         حزيران   ١٧                                                                             نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثالثة املعقودة يف              -   ١٤١
  .                                       يف هذا البند لعدم إثارة أي قضايا يف إطاره

  التقرير عن الدورة�حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

                                     يونيه، يف مشروع التقرير عن أعمال       /         حزيران   ٢٥                                              يئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة املعقودة يف                نظرت اهل  -   ١٤٢
                                                                ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس، أذنت اهليئة            . (FCCC/SBSTA/2004/L.1)                  دورهتـا العشرين    

  .                    رة، بتوجيه من الرئيس                                                                       الفرعية للمقرر بأن يقوم مبساعدة من األمانة باستكمال التقرير عن أعمال الدو

  اختتام الدورة�ثاين عشر 

                                                                                                          أشارت األمينة التنفيذية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف                -   ١٤٣
                            ً                                         ، وقدمـت للهيـئة الفرعية بياناً مبا يترتب على تنفيذ املقررات             ٩-    م أ  /  ١٦                       يونـيه، إىل املقـرر       /           حزيـران    ٢٥

ـ                                                                                                                تنتاجات اليت اعتمدت يف الدورة العشرين من آثار إدارية وآثار على امليزانية ال ميكن تغطيتها من املوارد                       واالس
        دوالر     ٥٠٠     ٠٠٠                                                                وقالت إنه سوف يلزم توفري مبالغ تكميلية إضافية قدرها حنو             .                                القائمة ضمن امليزانية األساسية   

                                                      ة يف املقررات املذكورة أعاله، وذلك لالستجابة لطلبات                                                                 من دوالرات الواليات املتحدة، عدا عن تلك املبالغ املبين        
                                         كما شددت األمينة التنفيذية على أن املقررات   .                                                                  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ

             ن طلبات من                                                                                                       واالستنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذه الدورة تتضم            
  .                            حلقات عمل واجتماعات إضافية )  ٤٢ (                   األمانة بأن تنظم سبع

                                                                                                              وقبل اختتام الدورة، أعرب رئيس اهليئة الفرعية عن تقديره للسيد دينيس تريباك، منسق اهليئة الفرعية ملا                 -   ١٤٤
     طراف                        وعقب ذلك، شجع الرئيس األ  .                               كما أعربت عدة أطراف عن تقديرها  .                              قدمه من إسهامات عديدة يف عملها

                                                                                                                      على التفكري يف القضايا اليت مل تنته معاجلتها يف هذه الدورة وعلى أن حيضروا إىل الدورة احلادية والعشرين للهيئة                   
                                                                                   ويف اجللسة نفسها، أعرب الرئيس عن شكره للمندوبني ولرؤساء أفرقة االتصال ومنظمي             .                       الفرعية بأفكار جديدة  

  .                                     املشاورات غري الرمسية ملا قدموه من مسامهات
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 احلواشي

  .                                            أعلنت بلغاريا ورومانيا عن تأييدمها هلذا البيان  ) ١ ( 
  .FCCC/SBSTA/2004/L.15                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٢ ( 

                                  ولالطالع على النص النهائي، انظر       . FCCC/SBSTA/2004/L.15/Add.1                           اعـتمدت بوصفها الوثيقة       ) ٣ ( 
FCCC/SBSTA/2004/6/Add.1.  

  .<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invsl.htm>                متاحة على املوقع   ) ٤ ( 

  .<http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpgulucf.htm>                متاحة على املوقع   ) ٥ ( 

  .FCCC/SBSTA/2004/L.9                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٦ ( 
                                  ولالطالع على النص النهائي، انظر       . FCCC/SBSTA/2004/L.9  ُ                                    اعـُتمد بوصـفه مـرفق الوثـيقة           ) ٧ ( 

FCCC/SBSTA/2004/6/Add.1.  

  .                                         أعلنت بلغاريا ورومانيا تأييدمها هلذا البيان  ) ٨ ( 
                     ً                    بصيغتها املعدلة شفوياً خالل اجللسة اخلامسة FCCC/SBSTA/2004/L.12                           اعـتمدت بوصفها الوثيقة       ) ٩ ( 

  .              للهيئة الفرعية

  .                                            أعلنت بلغاريا ورومانيا عن تأييدمها هلذا البيان  )  ١٠ ( 
  .FCCC/SBSTA/2004/L.6        الوثيقة               اعتمدت بوصفها   )  ١١ ( 

  .                                   أعلنت رومانيا عن تأييدها هلذا البيان  )  ١٢ ( 

  .FCCC/SBSTA/2004/L.7                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١٣ ( 
                                  ولالطالع على النص النهائي، انظر       . FCCC/SBSTA/2004/L.7/Add.1                             اعـتمد بوصـفه الوثـيقة         )  ١٤ ( 

FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2..  

                                  ولالطالع على النص النهائي، انظر       . FCCC/SBSTA/2004/L.7/Add.2    قة                           اعـتمد بوصـفه الوثـي       )  ١٥ ( 
FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2.  

  .FCCC/SBSTA/2004/L.8                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١٦ ( 

  .                                            أعلنت بلغاريا ورومانيا عن تأييدمها هلذا البيان  )  ١٧ ( 
     ً                     شفوياً خالل اجللسة اخلامسة                        ، بصيغتها املعدلة    FCCC/SBSTA/2004/L.2  ُ                          اعـُتمدت بوصفها الوثيقة       )  ١٨ ( 

  .              للهيئة الفرعية

  :                                                                                                      يـرد تقريـر رئيسـة فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، السيدة مارغريت مارتن، على املوقع                  )  ١٩ ( 
<http://ttclear.unfccc.int/ttclear/html/EgMeetings.htm>.  

  .FCCC/SBSTA/2004/L.5  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٢٠ ( 

  .FCCC/SBSTA/2004/L.4                 ت بوصفها الوثيقة   ُ    اعُتمد  )  ٢١ ( 
  . ٩-   م أ /  ١١           انظر املقرر   )  ٢٢ ( 
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 )تابع (احلواشي

                                                    متاح على شبكة اإلنترنت يف موقع أمانة النظام          "           ُ                                خطة تنفيذ لُنظم املراقبة العاملية للمناخ      "         مشـروع     )  ٢٣ ( 
  .<http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html>  :                        العاملي ملراقبة املناخ وهو

   "                                                             حتليل مشاكل تبادل البيانات يف الشبكات العاملية للغالف اجلوي واملياه "                          التقرير املوجز األويل املعنون   )  ٢٤ ( 
  .<http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html>  :                                                                 متاح على شبكة اإلنترنت يف موقع أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ وهو

   ). ج (  ٤٠         الفقرة  ،FCCC/SBSTA/2003/15             انظر الوثيقة   )  ٢٥ ( 

   ). ج (  ٤٠         ، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/15             انظر الوثيقة   )  ٢٦ ( 
  .FCCC/SBSTA/2004/L.13  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٢٧ ( 

  .FCCC/SBSTA/2004/L.14  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٢٨ ( 

  . >http://unfccc.int/sessions/sb20/chair_report.pdf <                                          ميكن الرجوع إىل نص التقرير الشفوي على املوقع   )  ٢٩ ( 
  . >http://unfccc.int/sessions/sb20/chair_report.pdf <                                          ميكن الرجوع إىل نص التقرير الشفوي على املوقع   )  ٣٠ ( 

  .                                            أعلنت بلغاريا ورومانيا عن تأييدمها هلذا البيان  )  ٣١ ( 

  .FCCC/SBSTA/2004/L.3                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٢ ( 
                                                                      التقرير متاحة على موقع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على                                            هـناك نسخة إلكترونية من هذا         )  ٣٣ ( 

  . >http://unfccd.int/workshop/docs/finalreport.pdf <  :               الشبكة العاملية

                                       ، وهي متاحة على موقع اتفاقية التنوع    UNEP/CBD/COP/7/21                                                الـنص الكـامل هلذا املقرر متاح يف الوثيقة            )  ٣٤ ( 
  . >http://www.biodiv.org/doc/decisions/COP-07-dec-en.pdf <  :    ملية                         البيولوجي على الشبكة العا

  .                            انظر املرفق الثاين هبذا التقرير  . FCCC/SBSTA/2004/L.3/Add.1                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٥ ( 

  .FCCC/SBSTA/2003/MISC.7    وAdd.1-2   وFCCC/SBSTA/2002/MISC.3                   الوثائق املرجعية هي   )  ٣٦ ( 
  .                             رومانيا عن تأييدمها هلذا البيان               أعلنت بلغاريا و  )  ٣٧ ( 

  .FCCC/SBSTA/2004/L.10  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٨ ( 

  .FCCC/SBSTA/2003/MISC.8                   الوثيقة املرجعية هي   )  ٣٩ ( 
  .                                            أعلنت بلغاريا ورومانيا عن تأييدمها هلذا البيان  )  ٤٠ ( 

  .FCCC/SBSTA/2004/L.11  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٤١ ( 

                                                                                الدورات تتناول موضوع السجالت، وحلقة عمل حول اخليارات االبتكارية لتمويل                        مشـاورات بني    )  ٤٢ ( 
                                                                                                                      تطوير التكنولوجيات ونقلها، واجتماع خاص لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وحلقة دراسية لفريق اخلرباء املعين               

                                      ة عمل أثناء الدورة بشأن التكيف، وحلقة                                                                        بنقل التكنولوجيا، ومناقشات مائدة مستديرة تتناول السياسات والتدابري، وحلق
  .                             عمل أثناء الدورة بشأن التخفيف
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 املرفق األول

 )١(اتفاق بشأن خدمات خرباء االستعراض

                                                                      ً                                  لقـد دعتكم أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ إىل املشاركة بصفتكم خبرياً يف االستعراض التقين                 
  )                               األطراف املدرجة يف املرفق األول     (                                   رجة يف املرفق األول من االتفاقية                                                 لقوائـم جرد غازات الدفيئة لألطراف املد      

                   ً                                                         وخدمتكم بصفتكم خبرياً يف االستعراض مطلوبة على أساس خربتكم يف جمال قوائم جرد غازات     ").         االستعراض  ("
        وجتري   .                                                                                                       الدفيـئة، وستساعد على أن تكون ملؤمتر األطراف معلومات دقيقة وموثوقة عن انبعاثات غازات الدفيئة              

                                                                                                             عملـيات االستعراض حتت سلطة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وبإشراف من االتفاقية اإلطارية              
                                            ، ووفقا للمبادئ التوجيهية الستعراض قوائم جرد  ١-   م أ / ٢                                                 بشأن تغري املناخ، على النحو املنصوص عليه يف املقرر    

   ).FCCC/CP/2002/8   ( ٨-   م أ /  ١٩                                 غازات الدفيئة املعتمدة مبوجب املقرر 

                           سيطلب إىل مجيع أعضاء أفرقة     ٢٠٠٤           ً         أنه اعتباراً من عام                          ملؤمتر األطراف، قرر املؤمتر  ٩-   م أ /  ١٢         ويف املقرر  
                                                                                                                 خـرباء االستعراض املشاركني يف االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق                 

                                                                                  بشأن خدمات خرباء االستعراض، املعد على أساس العناصر الواردة يف املرفق الثالث                                               األول التوقـيع على هذا االتفاق       
  .                                                        لذا فإن مشاركتكم خاضعة للبنود والشروط املنصوص عليها أدناه   ). FCCC/CP/2003/6/Add.1 (           لذلك املقرر 

                       النهج املتبع يف االستعراض

                                              يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية، اليت                                                                   يسـتخدم اخلبري املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية فيما          - ١
                                                                              ، واملبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام            ٨-    م أ  /  ١٨                       اعـتمدت مبوجب املقرر     

                                                                    ً                                 وإرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات اجليدة لكي تكون لـه أساساً يف االستعراض التقين                   ١٩٩٦
                                                                                          رد، وفقا لإلجراءات املتبعة واآلجال احملددة لكل مرحلة على النحو املبني يف املبادئ التوجيهية الستعراض          لقوائم اجل

  .                                   قوائم اجلرد، حتت إدارة أمانة االتفاقية

                                                                                            وعـند إجراء أنشطة االستعراض، على اخلبري أن يقوم بواجباته مبوضوعية وحياد وروح مهنية وأن يعمل      - ٢
                                                                         وعلى اخلبري أن يبلغ األمانة بأي تضارب للمصاحل قد يعلم به فيما يتعلق            .             أفضل وجه                            عـلى خدمة االتفاقية على    

ُ                        بنشاط استعراضي حمدد ُدعي اخلبري إىل املشاركة فيه                    .  

                                                                                               يعمل كل خبري بالتعاون مع غريه من أعضاء فريق االستعراض، وخباصة مع خرباء االستعراض الرئيسيني             و - ٣
                                                                                  قطاع الفرعي نفسه، من أجل التوصل إىل توافق يف اآلراء عند اختاذ القرارات يف                                              وغريهم من اخلرباء العاملني يف ال     

                                                                              وإذا تعذر، لظروف استثنائية، التوصل إىل توافق يف اآلراء داخل فريق خرباء              .                                      إطار الفريق الذي ينتمي إليه اخلبري     
                    التعاون مع الفريق                                                                                            االسـتعراض، جيـوز أن يقـوم خرباء استعراض رئيسيون من أفرقة خرباء استعراض أخرى ب               

  .                                   ملساعدته على التوصل إىل توافق يف اآلراء

                 ــــــــــــــــ
  .FCCC/SBSTA/2004/L.6             مرفق الوثيقة   ) ١ ( 
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                                                                                           ويتم إبالغ كل خبري باملقتضيات واملواعيد الزمنية النهائية لعملية االستعراض، ويبذل كل خبري كل ما يف  - ٤
                   ً                                                        مل يستطع اخلبري، نظراً لظروف طارئة، القيام مبهامه املتعلقة باالستعراض               وإذا  .                                     وسعه للتقيد هبذه املواعيد النهائية    

                                                                                                            خـالل املهلـة الزمنية احملددة لـه، يسارع يف أقرب وقت ممكن إىل تبليغ ذلك إىل األمانة وخرباء االستعراض                   
  .                                           الرئيسيني يف فريق اخلرباء وغريهم من أعضاء الفريق

                             املعلومات املقدمة خالل االستعراض

                                                                                               تقدم املعلومات اليت تتيحها األطراف اخلاضعة قوائمها لالستعراض وكذلك املعلومات اليت تتيحها األمانة        - ٥
                                                                                           لغرض استعراض قوائم اجلرد فقط، وال جيوز لألعضاء يف أفرقة خرباء االستعراض استخدامها يف أغراض أخرى غري 

ُ                                   معلومات ُحصل عليها خالل االستعراض قبل                                                ويف هذا الصدد، ال جيوز للخبري إفشاء أي         .                     استعراض قوائم اجلرد            
ُ                    استكمال التقرير املتعلق باستعراض قوائم اجلرد وإصداره، وال جيوز لـه إفشاء أي معلومات غري منشورة ُحصل                                                                                                           

                            وعالوة على ذلك، ال جيوز للخبري،   .                                                                       علـيها خالل االستعراض دون موافقة صرحية من الطرف املعين ومن األمانة          
                                                                                  راض، أن يفشي أي معلومات بشأن االستعراض، مبا يف ذلك أي استنتاجات، أو وضع                                       أثـناء إجـراء االسـتع     

                                                                                            اإلجراءات الداخلية، ألي شخص عدا الطرف املعين واألمانة وأعضاء فريق االستعراض وخلرباء استعراض رئيسيني  
  .                  آخرين، عند االقتضاء

                                    االستعراض أثناء مدة واليته وبعدها                                                    ُ                      عـلى كل خبري واجب االلتزام حبماية أي معلومات سرية قُدمت خالل              - ٦
                   ً                                                                                   وإذا كان اخلبري مصرحاً لـه على وجه التحديد بتناول املعلومات السرية املتعلقة بقوائم اجلرد، وجب                 .              عـلى السواء  

        ويف هذه    .                                                         بتناول املعلومات السرية، على حنو ما أمرت به األمانة                                                               علـيه االلتزام باإلجراءات املتفق عليها فيما يتعلق         
                                                   ً                                                     ، تبلغ األمانة اخلبري باحتمال وقوع املسؤولية عليه شخصياً وتبلغه بالعواقب احملتملة، مبا فيها العواقب القانونية،      احلالة

                                                                 وعلى اخلبري أن يبلغ األمانة بأي تضارب يف املصاحل قد يعلم به              .                                                    اليت قد تترتب على إفشاء اخلبري للمعلومات السرية       
                                                        رج يف املرفق األول واخلاضع لالستعراض، وذلك قبل االطالع                      ا الطرف املد                                           فـيما يتعلق مبعلومات سرية حمددة يقدمه      

  .                على هذه املعلومات

        العواقب

  .                                                                 قد يؤدي عدم االمتثال لشروط هذا االتفاق إىل عزل اخلبري من مهمة االستعراض - ٧

        التقدير

                         شروطه، رسالة تقدير، بناء                                                                     تقدم األمانة إىل اخلرباء الذين شاركوا يف االستعراض وفقا لبنود هذا االتفاق و - ٨
   .                                                                                                   على طلبهم، عرفانا منها باخلدمات اليت قدموها، مع توجيه نسخة من الرسالة إىل املركز الوطين لتبادل املعلومات
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       اإلقرار

                                                                                             الرجاء إقرار موافقتكم على البنود والشروط املتعلقة مبشاركتكم يف عملية االستعراض بالتوقيع على نسخة  
  .                                                       تأرخيها وإعادهتا إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ                من هذا االتفاق، و

                                         عن أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ
               ــــــــــــــ  :    االسم
               ــــــــــــــ  :       التوقيع
                  _________________  :       التاريخ

  :                  إقرار وموافقة اخلبري

               ــــــــــــــ  :    االسم
               ــــــــــــــ  :       التوقيع
               ــــــــــــــ  : خ      التاري
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 املرفق الثاين

 )١( من جدول األعمال٩مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند 

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                                                                      قـررت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا العشرين، أن توصي مؤمتر األطراف                
  .                          نتاج التايل يف دورته العاشرة                  باعتماد مشروع االست

 )٧/١٥املقرر (استنتاج بشأن دعوة مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 

                                                                                           بعدما أشار مؤمتر األطراف إىل أن دور فريق االتصال املشترك هو تعزيز التنسيق بني اتفاقيات ريو الثالث  - ١
                                                      تاحة ملواصلة التعاون، طلب إىل األمانة أن تقدم، يف                                                                 عـرب تبادل املعلومات ذات الصلة واستكشاف اخليارات امل        

                                                                                                             حدود املوارد املتاحة، معلومات إىل فريق االتصال املشترك بشأن األنشطة ذات الصلة اليت تتضافر لدعم أهداف                
   ية                         ً                                                                                 االتفاقـيات الثالث، استناداً إىل املعلومات احلالية املتاحة للجمهور واليت سبق لألطراف تقدميها مبوجب االتفاق           

                                                                               وشجع مؤمتر األطراف أيضا األطراف على حتسني التنسيق املنصوص عليه يف اتفاقيات              .                          اإلطارية بشأن تغري املناخ   
                                                                                                              ريـو الثالث على الصعيد الوطين بتيسري مشاركة اخلرباء الوطنيني، وتبادل املعلومات ذات الصلة على الصعيدين                

  .                                      احمللي والوطين، حيث أمكن ذلك وعند االقتضاء

           ــــــــــ      ــــــ
  .FCCC/SBSTA/2004/L.3/Add.1                    اعتمد بوصفه الوثيقة   ) ١ ( 
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 املرفق الثالث

ُ                                       الوثائق اليت ع رضت على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية               
 والتكنولوجية يف دورهتا العشرين

 الوثائق املعدة للدورة

                                                                          تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا          
         كانون   ٩       إىل    ١                                                     سـعة عشـرة املعقـودة يف مـيالنو يف الفترة من                 التا

     ٢٠٠٣      ديسمرب  /    األول

FCCC/SBSTA/2003/15 

 FCCC/SBSTA/2004/1                          مذكرة من األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

                                                                                مـلخص ملناقشة املائدة املستديرة الرفيعة املستوى بشأن البيئات املواتية لنقل           
          مذكرة من    .                                              املعقـودة خالل الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف                      التكنولوجـيا،   

       األمانة

FCCC/SBSTA/2004/2 

                                                                             الـتقرير السـنوي عن أنشطة االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة            
                مذكرة من األمانة  .                                               املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

FCCC/SBSTA/2004/3 

 FCCC/SBSTA/2004/4  .               مذكرة من األمانة  .                          ألعمال املتعلقة بنظم السجالت                تقرير مرحلي عن ا

                                                                        إضـافات إىل املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعداد املعلومات املطلوبة مبوجب          
      من   ٨                                                         ، واملـبادئ التوجيهية الستعراض املعلومات مبوجب املادة          ٧         املـادة   

          وإعادة                                                                 بـروتوكول كيوتو فيما يتصل بطرائق وإجراءات أنشطة التحريج        
                مذكرة من األمانة  .  ٩-   م أ /  ١٩                                    التحريج على النحو احملدد يف مرفق املقرر 

FCCC/SBSTA/2004/5 

                                                             مشـروع جـداول منوذج اإلبالغ املوحد فيما يتصل بأنشطة استخدام      
  .                                                              األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو    

                مذكرة من األمانة

FCCC/SBSTA/2004/INF.1 

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

 FCCC/SBSTA/2004/INF.3                مذكرة من األمانة  .                                     تقدير االنبعاثات النامجة عن النقل الربي

 FCCC/SBSTA/2004/INF.4                مذكرة من األمانة  .                                  تقدير االنبعاثات النامجة عن الزراعة
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                                                          ملنهجية املتعلقة باالنبعاثات النامجة عن الطريان الدويل والنقل               القضـايا ا  
                مذكرة من األمانة  .       البحري

FCCC/SBSTA/2004/INF.5 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.6               مذكرة من األمانة  .                                          اتفاق بشأن خدمات االستعراض الذي جيريه اخلرباء

           واحلراجة                                                             تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة يف تغيري استخدام األراضي       
                مذكرة من األمانة  .                          واملسائل املتعلقة باإلسقاطات

FCCC/SBSTA/2004/INF.7 

ّ                                        نتائج االستقصاء املتعلق بتقييم مدى فّعالية استخدام نظام مركز تبادل                                             
                          التابع لالتفاقية اإلطارية     . (TT:CLEAR)                             املعلومـات عن التكنولوجيا     

                مذكرة من األمانة

FCCC/SBSTA/2004/INF.8 

Corr.1 وAdd.1و

 FCCC/SBSTA/2004/INF.9                                        تقرير االجتماع اخلامس لفريق االتصال املشترك

                                                                        منـوذج اإلبـالغ املوحد وشروط اإلبالغ عن معلومات قوائم اجلرد السنوية            
                                                                              لغازات الدفيئة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي          

      ألطراف      آراء ا  .                              واحلراجة يف إطار بروتوكول كيوتو

FCCC/SBSTA/2004/MISC.1 

                                                           األساليب املمكنة لضمان وصول خرباء االستعراض إىل املعلومات السرية 
               فيما يتعلق    ٩-    م أ  /  ٢١              من املقرر     ٤    و  ٣    و  ٢    ً                      وفقـاً ألحكـام الفقرات      

            آراء األطراف  .                    من بروتوكول كيوتو ٨             بتنفيذ املادة 

FCCC/SBSTA/2004/MISC.2 

                                           شاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف                                   تدابري تيسري تنفيذ أنشطة امل    
            آراء األطراف  .                          إطار آلية التنمية النظيفة

FCCC/SBSTA/2004/MISC.3 

                                                                     الطرائق واإلجراءات املبسطة املتصلة بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج        
            آراء األطراف  .                                           وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

FCCC/SBSTA/2004/MISC.4 

                                                                      الـتعاريف واخلـيارات املنهجية املتصلة بتردي األحراج وزوال الغطاء          
            آراء األطراف  .                              النبايت ألنواع أخرى من النباتات

FCCC/SBSTA/2004/MISC.5 

                                                                          التنمـية املسـتدامة، والفرص الساحنة، واحللول املتاحة، وقابلية التأثر          
            آراء األطراف  .            واخلطر احملتمل

FCCC/SBSTA/2004/MISC.6 

 Add.1و

                                                                       القضـايا املنهجـية املسـتقبلية فيما يتصل باستخدام األراضي وتغيري           
            آراء األطراف  .                       استخدام األراضي واحلراجة

FCCC/SBSTA/2004/MISC.8 

Add.1و

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

Add.1و
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                                    ة بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج                                      الطرائق واإلجراءات املبسطة املتصل   
           ورقة تقنية  .                                           وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

FCCC/TP/2004/2 

                                                                        مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال         
              دورهتا العشرين

FCCC/SBSTA/2004/L.1 

            من جدول    ٤       البند                                                         مشـروع استنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن         
       األعمال

FCCC/SBSTA/2004/L.2 

 FCCC/SBSTA/2004/L.3                 من جدول األعمال ٩                                         مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند 

 Add.1و
      من   ٦                                                                مشـروع اسـتنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن البند           

            جدول األعمال
FCCC/SBSTA/2004/L.4 

      من   ٥                           فريق االتصال بشأن البند                                          مشـروع اسـتنتاجات اقترحه رئيسا       
            جدول األعمال

FCCC/SBSTA/2004/L.5 

   من   )  د ( ٣                                                            مشروع استنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن البند         
            جدول األعمال

FCCC/SBSTA/2004/L.6 

   من     )  ه ( ٣                                                            مشروع استنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن البند         
            جدول األعمال

FCCC/SBSTA/2004/L.7 

 Add.1-2و

 FCCC/SBSTA/2004/L.8               من جدول األعمال  )  و ( ٣                                         مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند 

   من   )  ب ( ٣                                                           مشروع استنتاجات اقترحه رئيس فريق االتصال بشأن البند         
            جدول األعمال

FCCC/SBSTA/2004/L.9 

 FCCC/SBSTA/2004/L.10              من جدول األعمال  )   ١٠ (  ١٠                                         مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند 

 FCCC/SBSTA/2004/L.11               من جدول األعمال  )  ب (  ١٠                                         مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند 

 FCCC/SBSTA/2004/L.12               من جدول األعمال  )  ج ( ٣                                         مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند 

      من   ٧                                                                مشـروع اسـتنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن البند           
     عمال       جدول األ

FCCC/SBSTA/2004/L.13 

      من   ٨                                                                مشـروع اسـتنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن البند           
            جدول األعمال

FCCC/SBSTA/2004/L.14 



FCCC/SBSTA/2004/6 
Page 38 

 

   من   )  أ ( ٣                                                              مشـروع استنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن البند          
            جدول األعمال

FCCC/SBSTA/2004/L.15 

 Add.1و

ُ               وثائق أخرى ع رضت على الدورة             

                                                                           تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا السادسة    
     ٢٠٠٢      يونيه  /        حزيران  ١٤     إىل  ٥                               عشرة املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2002/6 

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

FCCC/SBSTA/2002/MISC.3 

 Add.1-2و

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

Corr.1و 
                                  ً                                    القضـايا املتصلة بالطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث كميات       

            آراء األطراف  .                     أقل من غازات الدفيئة
FCCC/SBSTA/2003/MISC.7 

     آراء   .                    من بروتوكول كيوتو ٢             من املادة    ٣                              ضايا املتصلة بتنفيذ الفقرة        الق
       األطراف

FCCC/SBSTA/2003/MISC.8 

                                                                     آراء بشـأن حلقـة العمل املتعلقة بإسقاطات االنبعاثات يف األطراف           
            آراء األطراف  .                              املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

FCCC/SBSTA/2004/MISC.10(1) 

  على موقع األمانة على الشبكة العامليةالوثائق املتاحة فقط

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

FCCC/WEB/2004/1 

                                                                     الطرائق واإلجراءات املبسطة املتصلة بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج        
                     آراء املنظمات املعتمدة  .                              يف إطار آلية التنمية النظيفة              وإعادة التحريج

FCCC/WEB/2004/2 

----- 

                 ــــــــــــــــ
 ُ                                                                                                أُتيحـت هذه الوثيقة كورقة غري رمسية خالل الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                ) ١ ( 

  .              ُ                                         والتكنولوجية وُنشرت يف شكلها الرمسي بعد انتهاء هذه الدورة


