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 )تابع( احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

 )تابع(خامساً 
إرشـادات املمارسـات اجلـيدة فيما يتعلق بأنشطـة استخـدام           -ألف  

األراضـي وتغـيري اسـتخدام األراضي واحلراجة وفقاً لربوتوكول          
وغري ذلك من القضايا املتصلة     كيوتو، ومنتجات اخلشب املقطوع،     

 ٧ ٣٥-٢٣ ..........وتغيري استخدام األراضي واحلراجة باستخـدام األراضي
 أنشطة املشاريع الص غرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آليـة          -باء  
 ١٠ ٤١-٣٦ ....................................................التنمية النظيفة  
 ١١ ٤٨-٤٢ حرياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل الب -جيم  
 ١٢ ٥٩-٤٩ ...............................القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة -دال  
 ١٤ ٦٤-٦٠ .................... من بروتوكول كيوتو٨ و٧القضايا املتصلة باملادتني  -هاء  
 ٧ مـن املادة    ٤القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطـار الفقرة         -واو  

 ١٥ ٧١-٦٥ ...........................................مـن بروتوكول كيوتو
 ١٦ ٧٦-٧٢ .ثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةإسقاطات االنبعا -زاي  

 تطوير التكنولوجيات ونقلها -سادساً 
 ١٦ ٩٢-٧٧ .......................................................) من جدول األعمال٦البند ( 

 يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق" املمارسات اجليدة" -سابعاً 
 األول باالتفاقية 
 ٢٠ ٩٦-٩٣ .......................................................)ل األعمال من جدو٧البند ( 

 البحوث واملراقبة املنهجية -ثامناً 
 ٢٠ ١٠٩-٩٧ .......................................................) من جدول األعمال٨البند ( 

 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -تاسعاً 
 ٢٣ ١١٥-١١٠ .......................................................) من جدول األعمال٩البند ( 

 مسائل أخرى -عاشراً 
 ٢٤ ١٢٤-١١٦ .....................................................) من جدول األعمال١٠البند ( 
 ٢٤ ١١٩-١١٦ ......... من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣تعلقة بتنفيذ الفقرة القضايا امل -ألف  
 ٢٤ ١٢٤-١٢٠ ..........................................................أي مسائل أخرى -باء  

   التقرير عن الدورة-حادي عشر 
 ٢٥ ١٢٥ .....................................................) من جدول األعمال١١البند ( 
 ٢٥ ١٢٧-١٢٦ .....................................................................  اختتام الدورة-ثاين عشر 

 املرفقات
 ٢٦ ........................٢٠٠٦-٢٠٠٥وجيا للفترة أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنول -األول 
 ٢٧ ...الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والعشرين -الثاين 
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  افتتاح الدورة-أوالً
 ) من جدول األعمال١البند (

  ال رورال، ببوينس آيرس،ُعقـدت الـدورة احلادية والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف        -١
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٦األرجنتني، يف الفترة من 

بن راجب  . وافتـتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد عبد اللطيف س             -٢
كنائب ) جزر البهاما(ر رويل كما رحب بالسيد آرث. فرحب جبميع األطراف واملراقبني) اجلماهريية العربية الليبية(

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

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

 كانون  ٦ها األوىل املعقودة يف     نظـرت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجية، يف جلست             -٣
 ديسـمرب، يف مذكـرة مقدمـة مـن األميـنة التنفـيذية تتضـمن جـدول األعمال املؤقت وشروحه                    /األول

)FCCC/SBSTA/2004/7 .(وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف. 

 :ملنقحةويف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جدول األعمال بصيغته ا -٤

 افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة )ب(  

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج(  

  االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٣ 

  االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ-علمية والتقنية واالجتماعية اجلوانب ال -٤ 

 :القضايا املنهجية -٥ 

 إرشـادات املمارسـات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري            )أ(  
 استخدام األراضي واحلراجة وفقاً لربوتوكول كيوتو، ومنتجات اخلشب املقطوع، وغري ذلك من  
 صلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةالقضايا املت 
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 أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة )ب(  

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

 القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة )د(  

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧القضايا املتصلة باملادتني   )ه(  

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

 إسقاطات االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية )ز(  

 تطوير التكنولوجيات ونقلها -٦ 

 يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية" سات اجليدةاملمار" -٧ 

 البحوث واملراقبة املنهجية -٨ 

 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -٩ 

 :مسائل أخرى -١٠ 

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

  أخرىأي مسائل )ب(  

 .التقرير عن الدورة -١١ 

  تنظيم أعمال الدورة-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

 ٦نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف  -٥
 العمل املؤقت املدرج على موقع      ديسـمرب حيث استرعى رئيس اهليئة الفرعية االنتباه إىل برنامج         /كـانون األول  

 .وأبلغت األمانة اهليئة الفرعية حبالة الوثائق. االتفاقية على الشبكة العاملية

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

ألوىل والسادسة  نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها ا              -٦
ويف اجللسة األوىل، وجه الرئيس انتباه األطراف إىل املادة . ديسمرب على التوايل/ كانون األول١٤ و٦املعقودتني يف 

وأبلغ .  مـن مشـروع النظام الداخلي املطبق، اليت تنص على انتخاب اهليئة الفرعية نائب رئيسها ومقررها                ٢٧
 . منسقي اجملموعات اإلقليمية بغية تلقي ترشيحات لكال املنصبنيالرئيس األطراف أن املشاورات ستعقد مع
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ويف اجللسـة السادسـة، أبلغ الرئيس األطراف بأنه مت التوصل إىل اتفاق بني اجملموعات اإلقليمية على                  -٧
ويف اجللسة السادسة، انتخبت اهليئة     . الشخصـني املرشـحني ملنصب نائب رئيس اهليئة الفرعية ومنصب مقررها          

نائباً للرئيس وأعادت انتخاب السيد إبراهيم ) ملديف(عية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد أجمد عبد اهللا الفر
والسيد عبد اهللا مؤهل إلعادة انتخابه . وسيخدم كل من عضوي املكتب ملدة سنة واحدة. مقرراً) عمان(العجمي 

عقاد الدورتني الثانية والعشرين والثالثة والعشرين  وأفاد الرئيس بأهنما سيضطلعان بعملهما خالل ان      . سـنة أخرى  
 .وشكر الرئيس املكتب احلايل للهيئة الفرعية على ما أجنزه من أعمال. وإىل حني انتخاب من خيلفهما

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

 ) من جدول األعمال٣بند ال(

 املداوالت -١

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والسادسة املعقودتني               -٨
  FCCC/SBSTA/2004/INF.13وقد ُعرضت عليها الوثيقتان     . ديسـمرب على التوايل   / كـانون األول   ١٤ و ٩يف  
 طرفاً، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة        ٢٣وأدىل ببيانات ممثلو    . Add.1و FCCC/SBSTA/2004/MISC.12و

 والصني، وممثل باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، وممثل باسم اجملموعة األفريقية، وممثل باسم               ٧٧ال    
 .وأديل ببيان أيضاً من جانب منظمة متمتعة مبركز مراقب. حتالف الدور اجلزرية الصغرية

واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد                   -٩
ويف اجللسة السادسة، قدم السيد واريلو تقريراً ). اململكة املتحدة(والسيد ديفيد واريلو    ) أوغندا(فيليـب غواغيه    

 .عن املشاورات اليت أجراها الفريق

 .اليت اقتراحها الرئيس واعتمدهتا )١( الفرعية، يف جلستها السادسة، يف االستنتاجاتونظرت اهليئة -١٠

 االستنتاجات -٢

رحبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبادل اخلربات واآلراء والدروس املستفادة بني               -١١
تطبيق األساليب  "اء الدورات بشأن    األطـراف واخلـرباء واملـنظمات اليت شاركت يف حلقة العمل املعقودة أثن            

واألدوات، مبـا يف ذلك النماذج اإلقليمية، لتقييم اآلثار والقابلية للتأثر والتكيف، والروابط بني التكيف والتنمية            
وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للمتحدثني على إسهاماهتم ولألمانة على حتضريها لورقة املعلومات    ". املستدامة

كما أحاطت اهليئة الفرعية    ). FCCC/SBSTA/2004/INF.13(املتعلقة مبنهجيات تقييم اآلثار والتكيف      األساسية  
 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2004/MISC.12علماً باملعلومات املقدمة من األطراف والواردة يف الوثيقة 

                                                      

 . بصيغتها املنقحة FCCC/SBSTA/2004/L.3اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١(
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الهتمامات اليت أثارهتا ومل تنـته اهليئة الفرعية من النظر يف هذا البند من جدول األعمال، والحظت أن ا            -١٢
وقررت إحالة مشروع النص    . FCCC/CP/2004/CRP.1األطراف مل ترد يف مشروع النص الذي تتضمنه الوثيقة          

 .)٢(هذا إىل رئيس مؤمتر األطراف ملواصلة النظر فيه

  االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية -رابعاً 
 )ن جدول األعمال م٤البند (

 املداوالت -١

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الرابعة والسادسة املعقودتني  -١٣
 .Add.1 و FCCC/SBSTA/2004/MISC.13وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ١٤ و ١٠يف  

 والصني، وممثل باسم اجلماعة األوروبية      ٧٧رفاً، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة ال            ط ١٣وأدىل ببيانات ممثلو    
 .والدول األعضاء فيها

واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد                   -١٤
ويف اجللسة السادسة، قدم السيد ساكاموتو      ). ياماليز(والسيد كوك سنج ياب     ) اليابان(توشـييوكي ساكاموتو    

 .تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها السادسة، يف االستنتاجات -١٥

 االستنتاجات -٢

ماً بالعروض املقدمة من األطراف والواردة يف       أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عل        -١٦
 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2004/MISC.13الوثيقة 

ورحبـت اهليـئة الفرعية بتبادل اآلراء بني األطراف واملشاركني اآلخرين يف حلقة العمل املعقودة أثناء                 -١٧
 .الدورة بشأن التخفيف وأحاطت علماً مع التقدير مبلخص الرئيس عن حلقة العمل

والحظـت اهليئة الفرعية أن هناك تكنولوجيات وممارسات عديدة قائمة تنطوي على طاقات للحد من                -١٨
انـبعاثات غـازات الدفيئة واملسامهة يف التنمية املستدامة، وأنه يلزم مزيد من اجلهود للتغلب على احلواجز اليت                  

ت اهليئة الفرعية أن ابتكار ووزع      كذلك الحظ . تعترض تطبيق هذه التكنولوجيات واملمارسات على نطاق أوسع       
 .ونشر تكنولوجيات جديدة أمر أساسي للتخفيف من تغري املناخ يف األمد البعيد

                                                      

، ١٠-م  أ/١، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1طالع على النص كما مت اعتماده، انظر الوثيقة لال )٢(
 .الفصل الرابع

 . بصيغتها املنقحة FCCC/SBSTA/2004/L.27اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣(
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واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة تركيز عملها على تبادل املعلومات واملشاركة يف اخلربات واآلراء بني األطراف                 -١٩
 .٩-م أ/١٠تفاقية وفقاً للتكليف الصادر عن مؤمتر األطراف يف مقرره حول الفرص واحللول العملية لتيسري تنفيذ اال

إىل األمانة أن تنظم، حتت إشراف رئيس اهليئة الفرعية، حلقة عمل أثناء دورهتا             الفرعية   اهليئةوطلبـت    -٢٠
رص واحللول بغية مواصلة تبادل املعلومات ومشاطرة اخلربات واآلراء حول الف) ٢٠٠٥مايو /أيار(الثانية والعشرين 

 :العملية املتاحة للتخفيف واليت تساهم يف التنمية املستدامة، مع التركيز على املوضوعني التاليني

العوامـل اليت تؤثر يف ابتكار ووزع ونشر تكنولوجيات التخفيف، مبا يف ذلك اجلهود التعاونية                )أ( 
 الدولية، وحتديد احلواجز وإزالتها؛

القتصادية للتخفيف، مثل التكاليف والفوائد، والفوائد التبعية، واحلد من  ا-اجلوانب االجتماعية  )ب( 
 .الفقر واآلثار االقتصادية، مبا يف ذلك اآلثار غري املباشرة

، آراءها حول   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤ودعـت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول             -٢١
 .الدورة، لتجميعها يف وثيقة تتناول مسائل متنوعةتنظيم حلقة العمل اليت ستعقد أثناء 

، آراءها حول العرب    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٥كذلـك دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم، حبلول            -٢٢
املستخلصة من حلقات العمل املتعلقة بالتخفيف واملعقودة حىت اآلن وأي خطوات ينبغي اختاذها مستقبالً يف إطار        

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متنوعة لتيسري النظر             .  األعمال هـذا البند من جدول    
 .اجلاري يف هذه املواضيع يف إطار هذا البند من جدول األعمال من جانب اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين

  القضايا املنهجية-خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

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

 باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والسادسة                -٢٣
ــني يف  ــانون األول١٤ و٦املعقودت ــتوايل / ك ــلى ال ــمرب ع ــتان  . ديس ــيها الوثيق ــت عل ــد ُعرض وق
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FCCC/SBSTA/2004/INF.11 و FCCC/SBSTA/2004/INF.16 .    من بينهم   وأدىل ببيانات ممثلو مثانية أطراف ،
 .وممثل باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية )٤(ممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

ووافقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال برئاسة                  -٢٤
وقدم السيد روزالند، يف اجللسة     ). النرويج( روزالند   والسيد أودون ) غانا( بونسو   -السـيد ويلـيام أغيمانج      

 .السادسة، تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٥(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها السادسة، يف االستنتاجات -٢٥

 االستنتاجات -٢

 دام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةإرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق باستخ

أحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية عـلماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة                   -٢٦
FCCC/SBSTA/2004/INF.16            بشـأن القضـايا املتصلة مبشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي 

 .وتوكول كيوتو من بر٦واحلراجة يف إطار املادة 

وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مبشروع مقرر بشأن إرشادات املمارسات  -٢٧
 من  ٤-٣ و ٣-٣اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار املادة              

مبا يف ذلك مشروع مقرر حيال إىل مؤمتر األطراف         ،  )FCCC/SBSTA/2004/L.26/Add.1(بـروتوكول كيوتو    
يف دورته األوىل، لكي    ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

 .)٦(يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

ولوجية أن هناك تكاليف تقترن ، الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكن٩-م أ/١٦ووفقاً للمقرر  -٢٨
 . أعاله، وأن تنفيذ هذه املهمة رهن بتوافر األموال التكميلية٢بتنفيذ مشروع املقرر املذكور يف الفقرة 

 منتجات اخلشب املقطوع

 اليت  FCCC/SBSTA/2004/INF.11أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالوثيقة          -٢٩
 ٣٠حلقة العمل بشأن منتجات اخلشب املقطوع اليت ُعقدت يف ليلّهامري بالنرويج يف الفترة من    تتضـمن تقريـر     

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة النرويج لقيامها باستضافة        . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١أغسطس إىل   /آب
 . ايل لعقد حلقة العملحلقة العمل وحلكومات سويسرا وكندا والنرويج ونيوزيلندا ملا قدمته من دعم م

                                                      

 .انضمت رومانيا وكرواتيا إىل هذا البيان )٤(

 . FCCC/SBSTA/2004/L.26اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٥(

 .١٠-م أ/١٥ ، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.2 لنص كما مت اعتماده، انظر الوثيقةلالطالع على ا )٦(
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وأحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بعمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري               -٣٠
املبادئ التوجيهية  املناخ فيما يتصل بوضع طرائق تقدير وقياس منتجات اخلشب املقطوع واإلبالغ عنها يف سياق               

، وبأن   فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة       ٢٠٠٦ري املناخ لعام    للفـريق احلكومـي الدويل املعين بتغ      
الفـريق احلكومـي الدويل يعتزم القيام، ألغراض جتميع قوائم جرد غازات الدفيئة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة                 

لة بشأن منتجات اخلشب    اإلطاريـة بشأن تغري املناخ، بوضع طرائق تكون حمايدة فيما يتعلق بُنهج احملاسبة احملتم             
ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل القيام، . املقطوع

 .على أساس منتظم، بتقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف هذا الشأن

 االقتصادية  -إىل متابعة حتليل اآلثار االجتماعية      والحظـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية احلاجة          -٣١
األطراف (والبيئـية، واآلثـار على خمزونات الغابات من الكربون واالنبعاثات يف األطراف املدرجة يف االتفاقية                

األطراف غري املدرجة يف املرفق (واألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية  ) املدرجـة يف املـرفق األول     
، واآلثار على اإلدارة املستدامة للغابات واستخدام الكتلة األحيائية، واآلثار يف البلدان املستوردة واملصدرة          )ولاأل

لألخشـاب، واآلثـار على التجارة، املترتبة على اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن إنتاج منتجات     
ا تلك الناشئة عن تطبيق ُنهج احملاسبة اليت متت مناقشتها يف           اخلشب املقطوع واستخدامها والتخلص منها، مبا فيه      

وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الثالثة . حلقة العمل
 ).٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(والعشرين 

ة األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واليت مل         ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي      -٣٢
 بالبيانات واملعلومات   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١تفعل ذلك بعد إىل موافاة األمانة، بطريقة شفافة، يف موعد أقصاه            

كما . املتاحة بشأن التغريات يف خمزونات الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن منتجات اخلشب املقطوع             
ـ   بيانات  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١ت األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه                  دع

املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي ومعلومات مستوفاة بشأن منتجات اخلشب املقطوع وبشأن التجارب املتعلقة باستخدام 
م اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وإرشادات املمارسات اجليدة املتعلقة  فيما يتعلق بقوائ ١٩٩٦الدويل املعين بتغري املناخ لعام      

 . من أجل توفري مثل هذه البيانات واملعلوماتيتعلق باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

ت املقدمة، وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن تقوم بتجميع هذه املعلوما         -٣٣
واملعلومـات املتعلقة مبنتجات اخلشب املقطوع والواردة يف تقارير سابقة مقدمة من األطراف فيما يتعلق حتديداً مبنتجات                 

 .اخلشب املقطوع، ويف التقارير الوطنية جلرد غازات الدفيئة، كي تنظر فيها خالل دورهتا الثالثة والعشرين

 تغيري استخدام األراضي واحلراجةقضايا أخرى تتعلق باستخدام األراضي و

) ك (-) ح(٢٤ومل ختتـتم اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية النظر يف البنود املشار إليها يف الفقرة                  -٣٤
 .واتفقت على مواصلة النظر يف هذه البنود يف دورة مقبلة. FCCC/SBSTA/2003/15الواردة يف الوثيقة 
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ؤمتـر األطراف يف دورته السابعة، ناقشت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية         واسـتجابة لتكلـيف مـن م       -٣٥
والتكنولوجية التطبيق احملتمل لتعاريف األحراج بالنسبة لكل منطقة إحيائية فيما خيص فترة االلتزام الثانية وفترات االلتزام                

 . وقررت النظر يف املسألة يف دورة مقبلةوالحظت أنه ال يلزم اختاذ مقرر بشأن هذا املوضوع يف هذه املرحلة. الالحقة

  أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٥البند (

 املداوالت -١

امسة نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخل               -٣٦
ــني يف  ــانون األول١٤ و٦املعقودت ــتوايل / ك ــلى ال ــمرب ع ــيقة  . ديس ــيها الوث ــت عل ــد ُعرض وق

FCCC/SBSTA/2004/INF.12 .            وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، من بينهم ممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية
 . وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية)٧(والدول األعضاء فيها

يئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال برئاسة                واتفقت اهل  -٣٧
وقدمت السيدة كروغ، يف اجللسة اخلامسة،      ). اململكة املتحدة (والسيد جيم بنمن    ) الربازيل(السيدة تيلما كروغ    

 .تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 . اليت اقترحتها رئيسة فريق االتصال واعتمدهتا)٨(رعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجاتونظرت اهليئة الف -٣٨

 االستنتاجات -٢

 اليت  FCCC/SBSTA/2004/INF.12نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الوثيقة            -٣٩
ع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف تتضمن اقتراح مشروع مقرر بشأن صيغ وإجراءات مبسطة ألنشطة املشاري

 .إطار آلية التنمية النظيفة وتدابري تيسري تنفيذها

، ٩-م أ/١٦والحظـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن األمني التنفيذي قد قام، وفقاً للمقرر     -٤٠
والحظت اهليئة أيضاً أنه مل يدرج      . اإلدارة وامليزانية بتزويد األطراف ببياٍن لآلثار اليت تترتب على مشروع املقرر يف جمايل            

 .، وأن املقرر ال ميكن تنفيذه إال بتوفر أمواٍل تكميلية٢٠٠٥-٢٠٠٤أي اعتماد مايل يف امليزانية األساسية لفترة السنتني 

(ضوع وقررت اهليئة أن توصي بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة مشروع مقرر بشأن هذا املو   -٤١
FCCC/SBSTA/2004/L.20/Add.1()٩(. 

                                                      

 .انضمت كرواتيا إىل هذا البيان )٧(

 . FCCC/SBSTA/2004/L.20اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٨(

 .١٠-م أ/١٤، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.2لالطالع على النص كما مت اعتماده، انظر الوثيقة  )٩(
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  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري-جيم
 )من جدول األعمال) ج(٥البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة                -٤٢
وأدىل . ومل يتم إعداد أية وثيقة جديدة هلذا البند الفرعي. ديسمرب على التوايل/ كانون األول١٤ و٦عقودتني يف امل

وممثل باسم   )١٠(ببيانات ممثلو تسعة أطراف، من بينهم ممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها             
 .حتالف الدول اجلزرية الصغرية

فرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية يدعو رئيس                واتفقت اهليئة ال   -٤٣
ويف اجللسة اخلامسة، قُدم    ). بريو(اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل عقدها مبساعدة السيد إدواردو كالفو            

لسة، الحظ ممثل أحد األطراف مع القلق الزيادة الشديدة         ويف نفس اجل  . تقرير عن هذه املشاورات نيابة عن السيد كالفو       
يف انـبعاثات غازات الدفيئة الناشئة عن الطريان الدويل وطلب احلصول على معلومات مفصلة عن زيادة الطريان الدويل                  

 .، مبا يف ذلك معلومات عن تنقل الركاب والبضائع وعن عدد الرحالت١٩٩٠بالفعل منذ عام 

 .اليت قدمها الرئيس واعتمدهتا )١١( الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجاتونظرت اهليئة -٤٤

 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالبيانات الكتابية املقدمة من منظمة الطريان              -٤٥
شأن مسألة االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم املدين الدولية واملنظمة البحرية الدولية حول عملهما املتواصل ب

 .يف الطريان الدويل والنقل البحري

وأعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تقديرها ملا قدمته كلتا املنظمتني من مسامهة يف  -٤٦
 .عمل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

ة للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتعاون اجلاري بني أمانات اتفاقية األمم املتحدة            وأحاطـت اهليئة الفرعي    -٤٧
اإلطاريـة بشأن تغري املناخ، ومنظمة الطريان املدين الدولية، واملنظمة البحرية الدولية، ومع الفريق احلكومي الدويل املعين                 

 .ات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحريبتغري املناخ، بشأن القضايا املنهجية املتصلة باالنبعاث

وذكَّـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باالستنتاجات اليت خلصت إليها دورهتا التاسعة              -٤٨
مايو /يف أيار  (وطلبت من األمانة أن ُتعّد، للدورة التالية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            )١٢(عشرة
 .FCCC/SBSTA/2003/INF.3، معلومات عن القضايا املنهجية من أجل حتديث الوثيقة )٢٠٠٥

                                                      

 .ضمت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا إىل هذا البيانان )١٠(

 . FCCC/SBSTA/2004/L.18اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١١(

)١٢( FCCC/SBSTA/2003/15 ١٧، الفقرة) و.( 
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  القضايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة-دال 
 )من جدول األعمال) د(٥البند (

 املداوالت -١

 يف جلستيها الثانية واخلامسة نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي -٤٩
  FCCC/SBSTA/2004/8وقد ُعرضت عليها الوثائق . ديسمرب على التوايل/ كانون األول١٤ و٧املعقودتني فـي 

وأدىل . FCCC/SBSTA/2004/5 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2004/MISC.11 وFCCC/SBSTA/2004/INF.14و
 .)١٣(م اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاببيانات ممثلو أربعة أطراف، من بينهم ممثل حتدث باس

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية يدعو                  -٥٠
والسيدة ) الربازيل(رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل عقدها مبساعدة السيدة برانكا أمريكانو 

 .وقدمت السيدة بلوم، يف اجللسة اخلامسة، تقريراً عن هذه املشاورات). نيوزيلندا(يلني بلوم ه

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٤(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -٥١

 االستنتاجات -٢

ن األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية عن الفترة         تقريـر عن بيانات القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة املقدمة م          
٢٠٠٢-١٩٩٠ 

 ٥-م أ /٣الحظـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير أنه، منذ بداية تنفيذ املقررين                  -٥٢
 هذه القوائم، مبا ، حـدث حتسن كبري ومطّرد يف تقدمي قوائم جرد غازات الدفيئة يف حينها، وكذلك يف نوعية        ٥-م أ /٦و

كما الحظت اهليئة الفرعية    . يف ذلـك تقارير اجلرد الوطنية املقدمة من معظم األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية              
  كانت أكثر اكتماالً مما كانت     ٢٠٠٤ املقدمة يف عام     الدفيئة غازاتللمشـورة العلمـية والتكنولوجـية أن قوائم جرد          

 املبلغ عنها وعدد السنوات اليت قدمت       الدفيئة غازات الشروح الداعمة لتقديرات انبعاثات      علـيه يف السـابق من حيث      
 .التقديرات بصددها

على مواصلة حتسني تقدمي    األول   املرفقاملدرجة يف    وحثّت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف       -٥٣
أبريل من كل سنة، بتقدمي جداول إبالغ       / نيسان ١٥والقيام، حبلول   الـتقارير، واالسـتجابة لتقارير االستعراض الفردي        

 ٨-م أ /١٨ و ٥-م أ /٣موحدة كاملة ابتداء من سنة األساس وتقرير جرد وطين، آخذة يف اعتبارها أيضاً أحكام املقررات                
 .٩-م أ/١٣و

                                                      

 .انضمت بلغاريا وكرواتيا إىل هذا البيان )١٣(

 . FCCC/SBSTA/2004/L.17اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٤(
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 من حيث بناء قدرات خرباء اجلرد   والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الفوائد اإلضافية احملققة         -٥٤
مـن األطراف املدرجة يف املرفق األول ومن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية الذين يشاركون يف التدريب                   

 .األول املرفقاملدرجة يف  األطرافعلى االستعراض ويف عملية استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة اخلاصة ب

  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخالتعاون مع الفريق

الحظـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير املعلومات املقدمة من الفريق احلكومي الدويل                -٥٥
 فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية      ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل لعام       املعـين بـتغري املناخ بشأن وضع        

 .غازات الدفيئةل

 واسـتنتجت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية أنه ال يلزم اختاذ أية إجراءات أخرى فيما                    -٥٦
 FCCC/SBSTA/2004/INF.4 وFCCC/SBSTA/2004/INF.3 وFCCC/SBSTA/2004/INF.2يـــتعلق بالوثـــائق 

 .Corr.1 وFCCC/SBSTA/2004/INF.7و

 وصالت البيانات

ـ    -٥٧ ئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن األمانة قامت، استجابة لطلب من اهليئة الفرعية              الحظـت اهلي
بإنشاء وصالت على موقع االتفاقية اإلطارية على الشبكة      )١٥(للمشـورة العلمـية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة عشرة        

 االقتصادية اليت أدرجت يف     -ات والبيانات االجتماعية    تتـيح الوصول إىل املصادر اخلارجية لبيانات االنبعاث        )١٦(العاملـية 
 .وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تواصل صيانة هذه الوصالت. FCCC/SBSTA/2003/INF.9الوثيقة 

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من األمانة أن حتسن إمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة                -٥٨
ائـم جـرد غازات الدفيئة وأن حتدثها بصورة منتظمة من خالل موقع االتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية وكذلك              بقو

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم، رهناً بتوفر املوارد، بإنشاء وصلة            . بإدراجها على أقراص مدجمة بذاكرة مقروءة     
 االتفاقية اإلطارية على الشبكة العاملية ويف قرص مدمج بذاكرة مقروءة من            بسيطة ومالئمة للمستخدمني تتاح على موقع     

ويف هذا  . أجـل مسـاعدة األطراف يف البحث عن املعلومات املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة وتصنيف هذه البيانات                
 :الصدد، قامت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مبا يلي

، باستخدام أحدث ما قُّدم حىت هناية عام        ٢٠٠٥انة أن تنشئ وصلة منوذجية يف عام        طلبـت من األم    )أ( 
 وتقدميها خالل الفترة الثانية من دورات هيئيت االتفاقية   الدفيئة غازات من معلومات جممعة ومفصلة عن قوائم جرد         ٢٠٠٤

 ؛)٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين (٢٠٠٥املقرر عقدها يف عام 

                                                      

  ).ه (١٤ ، الفقرة FCCC/SBSTA/2003/15انظر  )١٥(

)١٦( <http://unfcc.int/methods_andscience/other_methodological_issues/items/3170.php> . 
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 آراءها بشأن جتارهبا، باستخدام     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١ىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول       دعت األطراف إ   )ب( 
الوصـلة النموذجية؛ وبشأن التحسينات املمكنة، مبا يف ذلك نطاقها ومشوليتها؛ وبشأن اخلطوات التالية اليت يلزم اختاذها                 

 .للمضي قدماً بالعمل املتعلق هبذه الوصلة

لمشورة العلمية والتكنولوجية على متابعة تطوير الوصلة خالل الفترة األوىل من دورات   واتفقـت اهليئة الفرعية ل     -٥٩
 .بغية تزويد األمانة مبزيد من اإلرشادات حول هذه املسألة) ٢٠٠٦مايو /أيار (٢٠٠٦هيئيت االتفاقية املقرر عقدها يف عام 

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ القضايا املتصلة باملادتني -هاء 
 )من جدول األعمال   ) ه(٥البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة                -٦٠
  FCCC/SBSTA/2004/9وقد ُعرضت عليها الوثيقتان     . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ١٤ و ٧املعقودتني يف   

وأدىل ببـيان ممثل أحد األطراف متحدثاً باسم اجلماعة األوروبية والدول           . FCCC/SBSTA/2004/MISC.15و
 .األعضاء فيها

 واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي جنباً إىل جنب البند الفرعي                -٦١
لسيد وورد، يف اجللسة اخلامسة، تقريراً وقدم ا). نيوزيلندا(يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد موري وورد ) و(٥

 .عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٧(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -٦٢

 االستنتاجات -٢

، اليت تتضمن   FCCC/SBSTA/2004/9نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الوثيقة           -٦٣
اقـتراحاً بشأن منوذج إلكتروين موحد إلبالغ معلومات تكميلية عن وحدات ختفيض االنبعاثات، والتخفيضات              
املصادق عليها لالنبعاثات، مبا يف ذلك التخفيضات املؤقتة والطويلة األجل املصادق عليها لالنبعاثات، ووحدات              

 .الكميات املخصصة ووحدات اإلزالة

وقـررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية بإحالة مشروع مقرٍر بشأن هذه املسألة               -٦٤
(FCCC/SBSTA/2004/L.30/Add.1)           إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 .)١٨(يف دورته األوىل ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

                                                      

 . FCCC/SBSTA/2004/L.30اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٧(

 .١٠-م أ/١٧، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.2لالطالع على النص كما مت اعتماده، انظر الوثيقة  )١٨(
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  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٤قضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة  ال-واو 
 )من جدول األعمال) و(٥البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والسادسة                -٦٥
 FCCC/SBSTA/2004/12وقد ُعرضت عليها الوثيقتان . على التوايلديسمرب / كانون األول١٤ و٧املعقودتني يف 

 .وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها. FCCC/SBSTA/2004/INF.18و

 موري واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد -٦٦
 .وقدم السيد وورد، يف اجللسة السادسة، تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال). نيوزيلندا(وورد 

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٩(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها السادسة، يف االستنتاجات -٦٧

 االستنتاجات -٢

 والتكنولوجية علماً بالتقرير املرحلي عن األعمال املتصلة بنظم         أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية      -٦٨
  والتقرير عن املشاورات اليت جرت بني الدورتني بشأن ُنظم السجالت          )FCCC/SBSTA/2004/12(السـجالت   

)FCCC/SBSTA/2004/INF.18(. 

 القضايا املتصلة بُنظم    وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية مبشروع مقرر بشأن          -٦٩
 .)٢٠( العتماده من قبل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة)FCCC/SBSTA/2004/L.29/Add.1(السجالت 

، قامت األمينة   ٩-م أ /١٦والحظـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أنه، وفقاً للمقرر             -٧٠
والحظت . تترتب على مشروع املقرر يف اإلدارة وامليزانية      التنفـيذية بـتزويد األطراف مبعلومات عن اآلثار اليت          

كذلك أن املوارد اإلضافية املطلوبة لتنفيذ مشروع املقرر هذا مل ختصص هلا اعتمادات يف امليزانية الربناجمية لفترة                  
الوقت  ما مل ترد هلذا الغرض، يف ٢٠٠٥، وأن مشروع املقرر ال ميكن تنفيذه يف أثناء عام ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني 

املناسـب وبالقدر الكايف، تربعات للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية              
 .بشأن تغري املناخ

والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً أن خيارات توفري املوارد هلذا العمل إىل ما                -٧١
، على أال ميس ذلك نظر اهليئة       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني        سوف ُتنظر  ٢٠٠٥بعـد عام    

 .الفرعية للتنفيذ يف مشروع امليزانية الربناجمية يف دورهتا الثانية والعشرين

                                                      

 . FCCC/SBSTA/2004/L.29اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٩(

 .١٠-م أ/١٦، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.2لالطالع على النص كما مت اعتماده، انظر الوثيقة  )٢٠(
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  إسقاطات االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية-زاي 
 )من جدول األعمال) ز(٥البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والسادسة                -٧٢
ــني يف  ــانون األول١٤ و٧املعقودت ــتوايل / ك ــلى ال ــمرب ع ــتان  . ديس ــيها الوثيق ــت عل ــد ُعرض وق

FCCC/SBSTA/2004/INF.15و FCCC/SBSTA/2004/MISC.10. 

ة الفرعية إىل رئيسها، يف جلستها الثانية، القيام مبساعدة األمانة، بصياغة استنتاجات بشأن             وطلبت اهليئ  -٧٣
 .هذا البند الفرعي

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٢١(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها السادسة، يف االستنتاجات -٧٤

 االستنتاجات -٢

التكنولوجية علماً بالتقرير عن حلقة العمل املعنية بإسقاطات        أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية و       -٧٥
والحظت ). FCCC/SBSTA/2004/INF.15) (االنبعاثات النامجة عن األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية        

 .اهليئة بعني التقدير الدعم الذي قدمته حكومة أملانيا للحلقة من خالل صندوق بون

لتقرير يتضمن معلومات مفيدة عن قضايا املنهجية واإلبالغ املتصلة بإسقاطات غازات           والحظـت اهليـئة أن ا      -٧٦
الدفيـئة، وعن التجارب يف معاجلة جوانب عامة ومشتركة من جوانب إسقاطات غازات الدفيئة، كما الحظت اهليئة أن                  

زراعة، واستخدام األراضي، وتغري    الطاقة، والنقل، والصناعة، وال   (الـتقرير يتـناول قضايا حمددة تتصل جبميع القطاعات          
وشجعت األطراف املدرجة يف املرفق األول على وضع هذه املعلومات يف           ). اسـتخدام األراضـي واحلراجة، والفضالت     

 .االعتبار عند إعدادها بالغاهتا الوطنية القادمة بغية مواصلة تعزيز الشفافية يف اإلبالغ عن اإلسقاطات

 ونقلها تطوير التكنولوجيات -سادساً
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

  ٧نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والسادسة املعقودتني يف                  -٧٧
ــانون األول١٤و ــتوايل / ك ــلى ال ــمرب ع ــائق  . ديس ــيها الوث ــت عل ــد ُعرض   FCCC/SBSTA/2004/10وق

                                                      

 . FCCC/SBSTA/2004/L.23اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢١(
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 طرفاً، من بينهم ممثل حتدث      ١٢وأدىل ببـيانات ممـثلو      . FCCC/SBSTA/2004/INF.17 و FCCC/SBSTA/2004/11و
 . والصني وممثل باسم اجملموعة األفريقية٧٧وممثل باسم جمموعة ال   )٢٢(باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

إطار فريق اتصال برئاسة السيد     واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف               -٧٨
وقدم السيد كومارسينغ، يف اجللسة السادسة، ). أملانيا(والسيد هولغري ليبتو ) ترنيداد وتوباغو(كيشان كومارسينغ 

 .تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 .ا الرئيس واعتمدهتااليت اقترحه )٢٣(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها السادسة، يف االستنتاجات -٧٩

 االستنتاجات -٢

رحبـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام                -٨٠
وافقت على برنامج العمل الذي اقترحه      ، و )FCCC/SBSTA/2004/INF.17(  الـذي أعده رئيس الفريق     ٢٠٠٤

مارغريت مارتني   ت عن تقديرها للسيدة   بكما أعر . ة يف املرفق بتلك الوثيقة     بصيغته الوارد  ٢٠٠٥الفـريق لعام    
، إلسهاماهتما يف توجيه الفريق على طريق       )ترينيداد وتوباغو (، رئيسة الفريق، والسيد كيشان كومارسنغ       )كندا(

نغ رئيساً  ورحبت اهليئة الفرعية بانتخاب السيد كيشان كومارس      . ٢٠٠٤الـنجاح يف تنفـيذ برنامج عمله لعام         
كما رحبت باخلرباء الذين رشحتهم األطراف لعضوية       . ٢٠٠٥يف عام   لـه  للفـريق والسيد برنارد مازين نائبا       

 .)انظر املرفق األول (٢٠٠٦-٢٠٠٥الفريق يف الفترة 

والحظـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير املساعدة اليت قدمتها األطراف،             -٨١
ج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العاملية، وغريها من املنظمات الدولية،               وبرنام

.  بنجاح ٢٠٠٤أجل تنفيذ برنامج عمل الفريق لعام        فضـال عن مبادرة تكنولوجيا املناخ، والقطاع اخلاص، من        
 باالتفاقية، وهذه املنظمات على مواصلة تقدمي الدعم        وشـجعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين        

 .٢٠٠٥للفريق يف تنفيذ برنامج عمله لعام 

كمـا الحظـت اهليـئة الفرعية مع التقدير تنظيم احلدث املتعلق باملسائل املتصلة بالبيئات املواتية لنقل                  -٨٢
لتعاون مع الفريق واألمانة، كما     التكنولوجـيا الـذي نظمته منظمات غري حكومية لدوائر األعمال والصناعة با           

 كانون  ١٣وقد ُعقد هذا احلدث يف      . شـجعت عـلى ذلـك اهليئة الفرعية يف دورتيها الثامنة عشرة والعشرين            
 . يف بوينس آيرس، باألرجنتني٢٠٠٤ديسمرب /األول

ات االبتكارية  ورحبـت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن نتائج حلقة العمل اخلاصة باخليار              -٨٣
 يف مونتريال،   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢٩ إىل   ٢٧لـتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها اليت عقدت يف الفترة من           

مدى يف توسع للوتسلم اهليئة الفرعية بأن حلقة العمل كانت منتدى مفيداً    . )FCCC/SBSTA/2004/11( بكـندا 
                                                      

 .انضمت بلغاريا ورومانيا إىل هذا البيان )٢٢(

 . FCCC/SBSTA/2004/L.28ة اعتمدت بوصفها الوثيق )٢٣(
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اليت توفرها كل من النُهج املالية التقليدية واملبتكرة        فهـم دور احلكومات والقطاع اخلاص ومصاحلهما، والفرص         
والحظت أيضاً أن الفريق سيواصل     . فيما يتصل بتطوير التكنولوجيات ونقلها يف إطار عملية االتفاقية وخارجها         

 .٢٠٠٥أعماله يف هذا اجملال، كما هو مبني يف برنامج عمله لعام 

لدعم الذي قدمته حكومة كندا باستضافة حلقة العمل   والحظـت اهليـئة الفرعـية كذلك مع التقدير ا          -٨٤
املذكـورة أعـاله، والدعـم املايل الذي قدمته حكومتا فنلندا والواليات املتحدة األمريكية واملفوضية األوروبية      

 .ومبادرة التكنولوجيا املناخية

 الذي أعده    جمال تغيُّر املناخ   تقديرات احتياجات التكنولوجيا يف   ورحبـت اهليئة الفرعية بالدليل اخلاص بإجراء         -٨٥
وشجعت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية اليت         . الـربنامج اإلمنائي بالتعاون مع مبادرة التكنولوجيا املناخية       

 .جتـري تقييمات لالحتياجات التكنولوجية على االستعانة هبذا الدليل يف تقييم احتياجاهتا التكنولوجية، حسب االقتضاء              
من جهود التدريب   تبذلـه  كمـا شجعت الربنامج اإلمنائي والربنامج البيئي ومبادرة التكنولوجيا املناخية على مواصلة ما              

 .مات الحتياجاهتا التكنولوجيةيواملساعدة التقنية من أجل مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت جتري تقي

اليت تتضمن معلومات عن اآلثار من حيث        FCCC/SBSTA/2004/10 لوثيقةوأحاطـت اهليـئة الفرعية علماً با       -٨٦
  الذي أعدته  )TT:CLEAR( املـوارد املترتـبة على تعهد وزيادة تطوير نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجي              

 األطراف على التمكن من      يف مساعدة  هذا النظام ونوهت باإلسهام املفيد الذي قدمه      ،  لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ    
 إىل أن األموال الالزمة      اهليئة الفرعية  ونظراً ألمهية هذا النشاط، فقد توصلت      .الوصـول إىل نقل التكنولوجيا املناسب هلا      

(  وحتسـينه بطـريقة متسـقة مـع نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجراها املركز وتوصيات الفريق                الـنظام  ملواصـلة 
FCCC/SBSTA/2004/INF.أكثر مما هو عليه اآلنينبغي أن توفَّر على أساس مضمون ومستمر )١٧ . 

وطلبـت اهليـئة الفرعية من الفريق أن يواصل النظر يف املسائل املتصلة بنشر ونقل تكنولوجيات الطاقة                  -٨٧
 الوقود األحفوري  الثمن والفعالة من حيث التكلفة، مبا فيها أنواعوامليسورةاملتقدمة واألقل تلويثاً واألكثر كفاءة 

 .وتكنولوجيات الطاقة املتجددة، مع مراعاة نتائج تقييمات االحتياجات التكنولوجية

أو /تباره عناصر الشراكات املهمة مع القطاع العام و       عوطلبـت اهليـئة الفرعية إىل الفريق أن يضع يف ا           -٨٨
 مبوجب االتفاقية، عند حتديد     هات ونقل كنولوجيات، من أجل تطوير ال    ٤ من املادة    ٥تعزيز تنفيذ الفقرة    لاخلـاص   

 .٢٠٠٥االختصاصات يف دليل املمارسني املشار إليه يف برنامج عمله لعام 

 :٢٠٠٦كما طلبت اهليئة الفرعية من الفريق أن ينظر يف إمكانية إدراج ما يلي يف برنامج عمله لعام  -٨٩

 لية؛مواصلة تناول املسائل املتصلة بتطوير التكنولوجيات احمل )أ( 

مواصلة حتديد املسائل احمليطة بنقل التكنولوجيا اململوكة ملكية عامة أو غري املقيدة االستعمال،              )ب( 
 واالرتقاء بفهم هذه املسائل، مع األخذ يف احلسبان الورقة غري الرمسية اليت سيعدها الفريق يف هذا املوضوع؛

 .نولوجيا النظيفة يف البلدان الناميةمواصلة تناول سبل ووسائل تعزيز قدرات مراكز التك )ج( 
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 :وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقوم مبا يلي، رهناً بتوافر املوارد -٩٠

 الوارد وصفه يف املرفق     ٢٠٠٥أن تواصل تقدمي املساعدة إىل الفريق يف تنفيذ برنامج عمله لعام             )أ( 
 ؛FCCC/SBSTA/2004/INF.17 بالوثيقة

 توليفياً يستند إىل التحليالت األولية لتقييمات االحتياجات التكنولوجية املتاحة اليت أن تعد تقريراً )ب( 
، واالحتياجات التكنولوجية اليت    ٢٠٠٥برنامج عمل الفريق لعام     يف   مذكورجيمعهـا الربنامج اإلمنائي كما هو       

ئة ي وإتاحة هذا التقرير التوليفي لله     حتددهـا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف بالغاهتا الوطنية،           
 ؛)٢٠٠٦مايو /أيار(الفرعية لكي تنظر فيه أثناء دورهتا الرابعة والعشرين 

أن تـنظِّم اجـتماعاً خاصاً لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باالقتران مع احللقة الدراسية                )ج( 
عقد االجتماع يف هناية  التكيُّف مع تغيُّر املناخ، على أن ُياملتعلقة بتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا من أجل

 دورهتا العشرين؛ ، استجابة لوالية اهليئة الفرعية يف٢٠٠٥يونيه /حزيران

أن ُتعـد ورقة فنية عن تطبيقات التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل التكيُّف مع تغيُّر املناخ                 )د( 
، استناداً إىل نتائج احللقة الدراسية املتعلقة )٢٠٠٦مايو /أيار (ا الرابعة والعشرينلتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهت

لورقة التقنية اليت ستعد يف     ل واإلطار العام ،  ٢٠٠٥بـتطوير ونقل التكنولوجيا السليمة بيئياً املقرر عقدها يف عام           
 .االجتماع الثامن للفريق

، قام األمني التنفيذي مبوافاة األطراف ببيان لآلثار        ٩-م أ /١٦والحظت اهليئة الفرعية أنه، وفقاً للمقرر        -٩١
والحظت اهليئة الفرعية عدم رصد اعتمادات مالية من امليزانية         . اإلداريـة واملالية املترتبة على هذه االستنتاجات      

الفقرة  (التكنولوجياعن نقل   مركز تبادل املعلومات     نظام    وحتسني إلدارة ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني  األساسية لفترة   
 حلقة  لعقد، أو   )أعاله) ج(٩٠الفقرة  (، أو لعقد اجتماع خاص لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا           ) أعاله ٨٦

، أو  )٢٠٠٥برنامج عمل الفريق لعام     ( تطوير ونقل التكنولوجيا السليمة بيئياً من أجل التكيف          دراسـية بشأن  
من تقييمات االحتياجات   املستمدة   املتعلقة باالقتراحات    ليةتتعلق بإجياد حلول للمسائل املا    لتنظـيم حلقـة عمل      

 إذا أتيحت ال، كما الحظت أنه ال ميكن تنفيذ هذه االستنتاجات إ)٢٠٠٥برنامج عمل الفريق لعام (التكنولوجية 
 .اعتمادات مالية تكميلية

 باعتماد مشروع مقرر يف     وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مؤمتر األطراف          -٩٢
 .)٢٤(أثناء دورته العاشرة )FCCC/SBSTA/2004/L.28/Add.1( هذا الشأن

                                                      

 .١٠-م أ/٦، املقرر fccc/cp/2004/10/Add.1لالطالع النص كما مت اعتماده، انظر الوثيقة  )٢٤(
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يف السياسـات والتدابري فيما بني      " املمارسـات اجلـيدة   " -سابعاً 
 األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

 كانون  ٧ورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستها الثانية املعقودة يف            نظرت اهليئة الفرعية للمش    -٩٣
وقد ُعرضت عليها   . ديسمرب/ كانون األول  ١٤ديسـمرب ويف جلسـتيها اخلامسة والسادسة املعقودتني يف          /األول

 ٧٧ جمموعة ال   طرفاً، من بينهم ممثل حتدث باسم١٥وأدىل ببيانات ممثلو . FCCC/SBSTA/2004/INF.10الوثيقة 
 .، وممثل باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية)٢٥(والصني، وممثل باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية يدعو رئيس      -٩٤
والسيد ) جنوب أفريقيا (جية إىل عقدها مبساعدة السيد توين ساريدج        اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو     

 .وقدم السيد ساريدج، يف اجللستني اخلامسة والسادسة، تقريراً عن هذه املشاورات). آيرلندا(مايكل يونغ 

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٢٦(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها السادسة، يف االستنتاجات -٩٥

 االستنتاجات -٢

. استنتجت اهليئة الفرعية أهنا مل تنته من النظر يف املسائل املدرجة يف إطار هذا البند من جدول األعمال                  -٩٦
 ).٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(واتفقت على مواصلة النظر فيها يف دورهتا الثالثة والعشرين 

  البحوث واملراقبة املنهجية-ثامناً 

 )ال من جدول األعم٨البند (

 املداوالت -١

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني               -٩٧
  FCCC/SBSTA/2004/MISC.14وقد ُعرضت عليها الوثيقتان     . ديسمرب على التوايل  / كـانون األول   ١٤ و ٦يف  
 أطـراف، من بينهم ممثل حتدث باسم اجلماعة         ١٠لو  وأدىل ببـيانات ممـث    . FCCC/SBSTA/2004/MISC.16و

 .)٢٧(األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                      

 .انضمت بلغاريا ورومانيا إىل هذا البيان )٢٥(

 . FCCC/SBSTA/2004/L.25اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٦(

 .انضمت بلغاريا ورومانيا إىل هذا البيان )٢٧(
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واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد                   -٩٨
روزنر، يف اجللسة اخلامسة، وقدم السيد ). موريشيوس(والسيد سوباراج نايرو سوك آبادو ) أملانيا(ستيفان روزنر 

 .تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٢٨(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -٩٩

 االستنتاجات -٢

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.14أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالوثيقة          -١٠٠
وقد . الـيت تتضمن آراء من األطراف بشأن القضايا املنبثقة عن النشاط البحثي يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية         

اتفقت اهليئة الفرعية على النظر بتعمق يف املسائل املتعلقة باالحتياجات البحثية يف إطار االتفاقية يف دورهتا الثانية                 
 ).٢٠٠٥ مايو/أيار(والعشرين 

خطة  اليت تتضمن امللخص التنفيذي عن FCCC/SBSTA/2004/MISC.16ورحبت اهليئة الفرعية بالوثيقة  -١٠١
ُيشار إليها فيما بعد باسم  (تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

. )٢٩( العاملي ملراقبة املناخ بإرشاد من اللجنة الدائمة للنظام العاملي ملراقبة املناخاليت أعدهتا أمانة النظام) خطة التنفيذ
 : ووفقاً هلذه اخلطة، ينبغي إعطاء األولوية بشأن املناخ لإلجراءات التالية

 حتسني شبكات املراقبة الرئيسية يف املوقع وبالسواتل )أ( 

 ل اجملاالت اجلوية والبحرية والربيةتوليد منتجات متكاملة للمناخ العاملي من أج )ب( 

 تعزيز مشاركة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية )ج( 

حتسـني وصـول مجـيع األطراف إىل البيانات عن املناخ العاملي بالنسبة إىل املتغريات املناخية                 )د( 
 واملنتجات املناخية األساسية

 .ة واإلقليمية والدولية املتعلقة بالنظم العاملية ملراقبة املناختقوية اهلياكل األساسية الوطني  )ه( 

وشـددت اهليئة الفرعية على أن التنفيذ الفعال هلذه اخلطة، مبا يف ذلك املراعاة الكاملة حلاجات البلدان                  -١٠٢
ميكن أن يوفر معلومات    النامية إىل تعزيز قدرهتا على استعمال بيانات املراقبة واملنتجات املناخية استعماالً فعاالً،             

وأكدت أنه  . ذات صلة عن تقلب املناخ وتغري املناخ من شأهنا أن تساهم يف وضع استجابات للتكيف والتخفيف               
 .ال بد من جهود منسقة ومكثفة من جانب احلكومات واملنظمات الدولية املختصة لتنفيذ هذه اخلطة تنفيذاً كامالً

                                                      

 . FCCC/SBSTA/2004/L.24عتمدت بوصفها الوثيقة ا )٢٨(

ــم    )٢٩(  ــتقرير رقــ ــفها الــ ــتاحة بوصــ ــع GCOS-92مــ ــلى املوقــ :  عــ
html>.gcoshome/gcos/web/ch.wmo.www://http<. 
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ام العاملي ملراقبة املناخ، بالتعاون مع الوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة ودعت اهليئة الفرعية أمانة النظ -١٠٣
وكذلك، ). ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين (، إىل تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين            )٣٠(املناخ

 خطة التنفيذ يف خطط وإجراءات      حسب االقتضاء، يف الدورات الالحقة، عن كيفية إدراج اإلجراءات احملددة يف          
كما دعت أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل إعداد تقرير توليفي عن هذه املسألة حبلول انعقاد                . هذه الوكاالت 

 ).٢٠٠٦مايو /أيار(الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية 

ذ خطة التنفيذ يف خططها وإجراءاهتا      وشـجعت اهليئة الفرعية األطراف على إدراج إجراءات تدعم تنفي          -١٠٤
 .الوطنية املتعلقة بالنظم العاملية ملراقبة املناخ

 أعاله، مبا يف ذلك     ١٠٤ودعت اهليئة الفرعية مجيع األطراف إىل اإلبالغ عن أنشطتها احملددة يف الفقرة              -١٠٥
ا املفصلة عن املراقبة املنهجية، وفقاً       أعاله، يف تقاريره   ١٠١األنشـطة املتعلقة باألولويات املشار إليها يف الفقرة         

كما شجعت األطراف على . ٥-م أ/٥، وعمالً باملقرر FCCC/CP/1999/7للمبادئ التوجيهية الواردة يف الوثيقة   
 . )٣١(تقدمي معلومات إضافية وفقاً لشكل اإلبالغ اإلضايف

مشاركة البلدان النامية يف النظم العاملية ملراقبة     ورحبـت اهليئة الفرعية بالتركيز الوارد يف خطة التنفيذ على تعزيز             -١٠٦
 . فيما يتعلق باآلثار الضارة لتغري املناخ٧-م أ/٥والحظت أن ذلك يتسق مع اإلجراءات احملددة يف املقرر . املناخ

قبة ورحبـت اهليـئة الفرعية بالتقدم احملرز يف برنامج حلقات العمل اإلقليمية املتصلة بالنظام العاملي ملرا                -١٠٧
وشجعت األطراف على مواصلة القيام بتنفيذ العناصر ذات األولوية من خطط العمل اإلقليمية املوضوعة              . املناخ

 .٩-م أ/٤مبوجب هذا الربنامج، مع مراعاة األولويات احملددة يف خطة التنفيذ، واملشار إليها يف املقرر 

 ١٠خصص ملراقبة األرض يف وضع خطة تنفيذ ملدة         ورحبت اهليئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزه الفريق امل        -١٠٨
سـنوات من أجل شبكة النظم العاملية ملراقبة األرض؛ وأعربت عن تقديرها للتنسيق األساسي بني النظام العاملي                 

والحظت أن احلكومات   . ملراقـبة املـناخ والفريق املخصص ملراقبة األرض وشجعت على مواصلة هذا التنسيق            
ملشاركة يف الفريق املخصص ملراقبة األرض قد اعترفت باحلاجة إىل إيالء اهتمام منسق حلاجات واملنظمات الدولية ا

ودعت اهليئة الفرعية الفريق املخصص . وقدرة البلدان النامية للوصول إىل البيانات واملنتجات املتعلقة مبراقبة األرض
اخ، إىل إدراج اإلجراءات ذات الصلة الواردة يف خطة ملراقـبة األرض، بالتعاون مع أمانة النظام العاملي ملراقبة املن         

والحظت اهليئة الفرعية أن باب     . التنفـيذ يف خطـة التنفيذ العشرية اخلاصة بشبكة النظم العاملية ملراقبة األرض            
 .االشتراك يف الفريق املخصص ملراقبة األرض مفتوح أمام مجيع األطراف

                                                      

املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية، واللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة             )٣٠(
 .، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واجمللس الدويل للعلوم)اليونسكو(لعلم والثقافة للتربية وا

-http://www.wmo.ch/web/gcos/Supp>: ميكـن االطـالع على شكل اإلبالغ اإلضايف على املوقع          )٣١( 

Guidance-2000.pdf>. 
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 قـرر عـن تنفـيذ الـنظام العـاملي ملراقـبة املناخ            وقـررت اهليـئة الفرعـية إحالـة مشـروع م           -١٠٩
)FCCC/SBSTA/2004/L.24/Add.1 (إىل مؤمتر األطراف كي يعتمده يف دورته العاشرة)٣٢( . 

  التعاون مع املنظمات الدولية املختصة-تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

 املداوالت -١

جية يف هذا البند يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني         نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو      -١١٠
وأدىل . FCCC/SBSTA/2004/INF.19وقد ُعرضت عليها الوثيقة . ديسمرب على التوايل / كانون األول  ١٤ و ٧يف  

 والصني، وممثل باسم اجلماعة األوروبية      ٧٧ببـيانات ممثلو سبعة أطراف، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة ال               
وأدىل ببيانات أيضاً ممثلون عن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والفريق احلكومي           .  )٣٣(ول األعضـاء فيها   والـد 

 .الدويل املعين بتغري املناخ، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات

لنظر يف هذا البند يف إطار املشاورات غري الرمسية اليت          واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على ا         -١١١
والسيدة ) فنلندا(يدعو رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل عقدها مبساعدة السيدة أويت برغال 

 .وقدمت السيدة ماين، يف اجللسة اخلامسة، تقريراً عن هذه املشاورات). شيلي(مارسيال ماين 

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٤(اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجاتونظرت  -١١٢

 االستنتاجات -٢

 التعاون مع اتفاقيات أخرى

الحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعني التقدير البيان الذي أدىل به ممثل أمانة اتفاقية التنوع     -١١٣
 ومرفقها الذي يتضمن ورقة عن اخليارات يف جمال       FCCC/SBSTA/2004/INF.19علماً بالوثيقة   وأحاطت  . البيولوجي

تعزيـز التعاون بني اتفاقيات ريو الثالث، هذه الورقة اليت أُعدت إعداداً مشتركاً بني أمانات اتفاقية التنوع البيولوجي،   
 .ة اإلطارية بشأن تغري املناخواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية األمم املتحد

وطلبت اهليئة إىل األمانة أن جتعل حصيلة النظر يف ورقة اخليارات اليت أعدها فريق االتصال املشترك متاحة  -١١٤
ودعت األطراف إىل تقدمي آرائها إىل األمانة   . ألول دورة للهيـئة تعقد يف أعقاب اجتماع فريق االتصال املشترك          

حصيلة النظر فيها من قبل فريق االتصال املشترك، وذلك للنظر فيها أثناء الدورة املقبلة              بشـأن ورقة اخليارات و    
 .للهيئة، على أن تؤخذ يف االعتبار املواعيد النهائية لتقدمي الوثائق احملددة لتلك الدورة

                                                      

 .١٠-م أ/٥، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1لالطالع على النص كما مت اعتماده، انظر الوثيقة  )٣٢(

 .انضمت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا إىل هذا البيان )٣٣(

 . FCCC/SBSTA/2004/L.22اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
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 التعاون مع املنظمات العلمية وهيئات األمم املتحدة

الشفوي الذي أدىل به ممثل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،           وأعربـت اهليـئة عن تقديرها للتقرير         -١١٥
والحظت اهليئة أيضاً بعني التقدير بيان منظمة األمم املتحدة لألغذية          . والحظت املعلومات املتعلقة بتقرير التقييم الرابع     

 .مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخوالزراعة وبيان حمفل األمم املتحدة للغابات عن أنشطتهما املتصلة باتفاقية األ

  مسائل أخرى-عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

 املداوالت -١

ذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني        نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف ه        -١١٦
وأدىل ببيانات ممثلو أربعة . ومل يتم إعداد أية وثائق جديدة هلذا البند الفرعي. ديسمرب على التوايل/ كانون األول١٤ و٩يف 

 .دول األعضاء فيها والصني، وممثل باسم اجلماعة األوروبية وال٧٧أطراف، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة ال  

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية                  -١١٧
وقدم رئيس اهليئة الفرعية، يف اجللسة . يدعـو رئـيس اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل عقدها          

 .اخلامسة، تقريراً عن هذه املشاورات

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٥(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -١١٨

 االستنتاجات -٢

مل تنـته اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من النظر يف املسائل املدرجة يف إطار هذا البند الفرعي من                    -١١٩
 ).٢٠٠٥مايو /أيار(النظر يف هذه املسائل يف دورهتا الثانية والعشرين ووافقت على مواصلة . جدول األعمال

  أي مسائل أخرى-باء 
 )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

 املداوالت -١

نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامسة                -١٢٠
 .وأدىل ببيانني ممثال طرفني. ديسمرب على التوايل/ األول كانون١٤ و٩املعقودتني يف 

 .وطلبت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، من رئيسها صياغة استنتاجات بشأن هذا البند الفرعي مبساعدة األمانة -١٢١
                                                      

 . FCCC/SBSTA/2004/L.19اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٥(
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 .االيت اقترحها الرئيس واعتمدهت )٣٦(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -١٢٢

 االستنتاجات -٢

أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقرير الشفوي الذي أعدته األمانة بشأن               -١٢٣
 .األنشطة املنفّذة بصورة مشتركة يف إطار املرحلة التجريبية

( هذا املوضوع    وقـررت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مبشروع مقرر بشأن             -١٢٤
FCCC/SBSTA/2004/L.21/Add.1(لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة )٣٧(. 

  التقرير عن الدورة-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 كانون  ١٤نظـرت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف جلستها السادسة املعقودة يف                -١٢٥
ويف اجللسة  ). FCCC/SBSTA/2004/L.16(وع التقرير عن دورهتا احلادية والعشرين       ديسـمرب يف مشـر    /األول

نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس، أذنت اهليئة الفرعية للمقرر بأن يقوم مبساعدة من األمانة باستكمال التقرير 
 معلومات عن اآلثار املالية     ويف نفس اجللسة أيضاً، قدم األمني التنفيذي      . عـن أعمال الدورة، بتوجيه من الرئيس      

 . املترتبة على االستنتاجات املعتمدة واملقررات احملالة إىل مؤمتر األطراف

  اختتام الدورة-ثاين عشر 

 كانون  ١٤قـدم رئـيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف اجللسة السادسة املعقودة يف                -١٢٦
 فريق اخلرباء   -نشطة اليت قامت هبا أفرقة اخلرباء املنشأة مبوجب االتفاقية          ديسمرب معلومات مستوفاة عن األ    /األول

االستشـاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وفريق اخلرباء                
. ٨-م أ/١٠ا كلفت به مبوجب املقرر  على حنو م-املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً 

ودعا رؤساء أفرقة اخلرباء هذه إىل تقدمي تقارير إليه لدى انعقاد الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة                 
 .العلمية والتكنولوجية عن زيادة التقدم احملرز

كنولوجية الشكر إىل املندوبني  وقـبل اختـتام الـدورة، وجه رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت             -١٢٧
 .ورؤساء أفرقة االتصال ومنسقي املشاورات غري الرمسية على ما قدموه من مسامهات

                                                      

 . FCCC/SBSTA/2004/L.21اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٦(

 .١٠-م أ/١٠، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1ماده، انظر الوثيقة لالطالع على النص كما مت اعت )٣٧(
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  األولرفقامل

 أعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥للفترة 

 أفريقيا

 السيدة مورييل دوب

 * بونسو�السيد وليم كوجو أغييمانغ 
 *يب احلسنالسيد جنم الدين قط

 

 آسيا واحمليط اهلادئ

 السيد فوت وانغواشاراكول

 *السيد كوك كي شو
 *السيد حسني بادارين

 

 أمريكا الالتينية والكارييب

 السيد رولزتون مور

 السيد أوزفالدو جرياردين

 *إدواردو ألفاريز/السيد
 

 الدول اجلزرية الصغرية النامية

 السيد كيشان كومارسينغ

 

  املرفق األولاألطراف املدرجة يف

  فيتكييفتش-السيدة ريناتا سيبولسكا 

 السيد تاكا هريايشي

 السيد توماس فريهي

 *السيد برنارد مازين

 *السيد إيلمر هولت

 *مارتِِِن. السيدة مارغريت إ

 *السيد أليساندرو النزا

 ــــــــــــــ

 .٢٠٠٥ضي يف هناية عام أما والية األعضاء اآلخرين فستنق. ٢٠٠٦-٢٠٠٥أعضاء معينون للفترة  * 
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 املرفق الثاين

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 يف دورهتا احلادية والعشرين

 الوثائق املعدة للدورة

تقريـر اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا العشرين     
 ٢٠٠٤يونيه /يران حز٢٥ إىل ١٦املعقودة يف بون من 

 FCCC/SBSTA/2004/6 

 

تقريـر اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا العشرين     
مشروع املقررات  . إضافة. ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٥ إىل ١٦املعقودة يف بون من     

واالسـتنتاجات اليت أحيلت إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي           
 نعم النظر فيها يف دورهتا احلادية والعشرينت

 FCCC/SBSTA/2004/6/Add.1 

 

العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا العشرين      تقرير اهليئة الفرعية للمشورة     
مشروع . إضافة. ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٥ إىل   ١٦املعقـودة يف بـون من       

 ي يعتمدهااملقررات واالستنتاجات اليت أحيلت إىل مؤمتر األطراف ك

 FCCC/SBSTA/2004/6/Add.2 

 

 FCCC/SBSTA/2004/7  مذكرة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق           
ملتحدة اإلطارية  املبادئ التوجيهية التفاقية األمم ا    : األول باالتفاقـية، اجلزء األول    

بعد إدراج أحكام   (بشأن تغري املناخ يف ما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية            
 مذكرة من األمانة). ٩-م أ/١٣املقرر 

 FCCC/SBSTA/2004/8 

اقتراح لوضع منوذج إلكتروين موحد إلبالغ املعلومات التكميلية املتعلقة بوحدات          
ثات املعتمدة، ووحدات الكميات املخصصة، خفض االنبعاثات، وختفيضات االنبعا

 مذكرة من األمانة. ووحدات اإلزالة

 FCCC/SBSTA/2004/9 

املـوارد املترتـبة على تعهد وزيادة تطوير نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل              
مذكرة . التابع لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     ) TT:CLEAR(التكنولوجـيا   

 من األمانة

 FCCC/SBSTA/2004/10 

تقريـر عن حلقة العمل املتعلقة باخليارات املبتكرة لتمويل تطوير التكنولوجيات           
 مذكرة من األمانة. ونقلها

 FCCC/SBSTA/2004/11 

 FCCC/SBSTA/2004/12  مذكرة من األمانة. تقرير مرحلي عن العمل املتعلق بنظم السجالت

املمارسات "دل املعلومات بشأن    خـيارات الـنهج املتبعة يف تقاسم اخلربات وتبا        
 مذكرة من األمانة. يف السياسات والتدابري" اجليدة

 FCCC/SBSTA/2004/INF.10 



FCCC/SBSTA/2004/13* 
Page 28 

 

مذكرة . تقريـر عـن حلقـة العمـل املـتعلقة مبنـتجات اخلشـب املقطوع              
 من األمانة

 FCCC/SBSTA/2004/INF.11 

أنشطة املشاريع  اقتراح مشروع مقرر بشأن الطرائق واإلجراءات املبسطة املتصلة ب        
الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة وتدابري تيسري تنفيذ            

مذكـرة مـن رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     . أنشـطة املشـاريع هـذه     
 والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2004/INF.12 

.  استجابات التكيفتطبيق أساليب ووسائل تقييم التأثريات والقابلية للتأثر، ووضع
 مذكرة من األمانة. ورقة معلومات أساسية

 FCCC/SBSTA/2004/INF.13 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.14  مذكرة من األمانة. تقرير توليفي عن اآلراء بشأن إنشاء شبكة بيانات

تقرير عن حلقة العمل املتعلقة بإسقاطات االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف           
 مذكرة من األمانة. ول باالتفاقيةاملرفق األ

 FCCC/SBSTA/2004/INF.15 

القضـايا املتعلقة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب          
 مذكرة من األمانة.  من بروتوكول كيوتو٦املادة 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.16 

رة من رئيس   مذك. ٢٠٠٤تقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام        
 فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

 FCCC/SBSTA/2004/INF.17 

مذكرة من األمانة. تقرير عن املشاورات يف ما بني الدورات بشأن نظم السجالت  FCCC/SBSTA/2004/INF.18 

 FCCC/SBSTA/2004/INF.19  مذكرة من األمانة. خيارات لتعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث

آراء بشأن حلقة العمل املتعلقة بإسقاطات االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف 
 عروض من األطراف. املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.10 

 

آراء بشـأن إمكانية إنشاء شبكة بيانات وغري ذلك من املسائل املثارة يف الوثيقة              
FCCC/SBSTA/2003/INF.9 .من األطرافعروض  

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.11 

 Add..1و

آراء بشأن املواضيع املتفق عليها يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجية وبشأن حلقة العمل املتعلقة بالتكيف اليت ستعقد أثناء دورهتا احلادية           

 عروض من األطراف . والعشرين

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.12 

 Add.1و

آراء بشأن املواضيع املتفق عليها يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 
والتكنولوجـية وبشـأن حلقة العمل املتعلقة بالتخفيف اليت ستعقد أثناء دورهتا            

 عروض من األطراف. احلادية والعشرين

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.13

 Add.1و

قة عن االجتماع البحثي يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية         آراء بشأن القضايا املنبث   
 عروض من األطراف. للمشورة العلمية والتكنولوجية

 

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.14 
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آراء بشـأن اقـتراح منوذج إلكتروين موحد إلبالغ املعلومات التكميلية املتعلقة            
حدات الكميات  بوحدات خفض االنبعاثات، وختفيضات االنبعاثات املعتمدة، وو      

 عروض من األطراف . املخصصة، ووحدات اإلزالة

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.15 

خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن            
 عرض مقدم من أمانة النظام العاملي ملراقبة تغري املناخ. تغري املناخ

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.16 

معلومات من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية عن بيانات قوائم اجلرد            
موجز . ، مبا يف ذلك حالة اإلبالغ     ٢٠٠٢-١٩٩٠الوطنية لغازات الدفيئة للفترة     

 مذكرة من األمانة. تنفيذي

 FCCC/CP/2004/5 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

 FCCC/SBSTA/2004/INF.2  مذكرة من األمانة. لوقودتقدير االنبعاثات اهلاربة النامجة عن ا

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

 FCCC/SBSTA/2004/INF.4  مذكرة من األمانة. تقدير االنبعاثات الناجتة عن الزراعة

.  الطريان الدويل والنقل البحري    القضـايا املنهجية املتعلقة باالنبعاثات النامجة عن      
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBSTA/2004/INF.5 

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

 FCCC/SBSTA/2004/INF.7 

 Corr.1و

مركز تبادل املعلومات عن نقل  نـتائج املسـح بشأن فعالية استخدام نظام         
التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ) TT:CLEAR(التكنولوجيا 

 مذكرة من األمانة. املناخ

 FCCC/SBSTA/2004/INF.8 

نـتائج املسـح بشأن فعالية استخدام نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل          
مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري التابع التفاقية األ) TT:CLEAR(التكنولوجيا 

 توصيات. إضافة. مذكرة من األمانة. املناخ

 FCCC/SBSTA/2004/INF.8/Add.1

 Corr.1و

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

تدابري لتيسري تنفيذ أنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية            
 عروض من األطراف . التنمية النظيفة

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.3 

الطـرائق واإلجراءات املبسطة املتصلة بأنشطة املشاريع الصغرية للتحريج وإعادة          
 عروض من األطراف. التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.4 

 FCCC/TP/2004/3  قنيةورقة ت. معلومات عن احتماالت االحترار العاملي

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

 FCCC/TP/2003/15 

ن القضـايا املتصـلة بالطاقة األقل تلويثاً أو اليت تتسبب يف انبعاث كميات أقل م           
 عروض من األطراف. غازات الدفيئة

 FCCC/SBSTA/2003/MISC.7 
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عروض.  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣القضـايا املـتعلقة بتنفـيذ الفقرة        
 من األطراف

 FCCC/SBSTA/2003/MISC.8 

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

 FCCC/SBSTA/2002/MISC.3

 Add.1-2و

تقرير مؤمتر األطراف عن أعمال دورته السابعة املعقودة يف مراكش يف الفترة من             
اجلزء . إضافة. ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين ١٠أكـتوبر إىل    / تشـرين األول   ٢٩
 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف: الثاين

 FCCC/CP/2001/13/Add.1 

 إىل ١ير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة املعقودة يف كيوتو يف الفترة من تقر
 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١

 FCCC/CP/1997/7 

 الوثائق اليت أعدت أثناء الدورة
مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا 

 احلادية والعشرين
 FCCC/SBSTA/2004/L.16 

مشروع استنتاجات مقترح   . القضـايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة      
 من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.17 

. االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري         
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.18 

مشروع .  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣ة  القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقر   
 استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.19 

اقـتراح مشـروع مقرر بشأن صيغ وإجراءات مبسطة ألنشطة املشاريع الصغرية          
للـتحريج وإعـادة الـتحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام األويل         

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تيسري تنفيذهالربوتوكول كيوتو وتدابري 

 FCCC/SBSTA/2004/L.20 

اقـتراح مشروع مقرر بشأن الطرائق واإلجراءات املبسطة ألنشطة املشاريع         
الصغرية للتحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة يف فترة االلتزام 

. يسري تنفيذ أنشطة املشاريع هذهاألويل لربوتوكول كيوتو والتدابري الالزمة لت
توصية اهليئة الفرعية   . إضافة. مشـروع اسـتنتاجات مقـترح من الرئيس       

 للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2004/L.20/Add.1 

مشروع . األنشـطة املـنفذة بصـورة مشتركة يف إطار املرحلة التجريبية          
 استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.21 

مشروع استنتاجات  . األنشـطة املنفذة بصورة مشتركة يف إطار املرحلة التجريبية        
 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. إضافة. مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.21/Add.1 

 FCCC/SBSTA/2004/L.22  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. التعاون مع املنظمات الدولية املختصة

. إسقاطات االنبعاثات اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية        
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.23 
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 FCCC/SBSTA/2004/L.24  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. البحوث واملراقبة املنهجية

. إضافة.  استنتاجات مقترح من الرئيس    مشروع. البحوث واملراقبة املنهجية  
 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2004/L.24/Add.1 

يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف        " املمارسـات اجليدة  "
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2004/L.25 

إرشـادات املمارسات اجليدة وغري ذلك من القضايا املتصلة باستخدام األراضي           
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

 FCCC/SBSTA/2004/L.26 

إرشـادات املمارسـات اجلـيدة وغري ذلك من القضايا املتصلة باستخدام            
مشروع استنتاجات مقترح من . ي واحلراجةاألراضي وتغيري استخدام األراض

 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. إضافة. الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.26/Add.1 

.  االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.27 

 FCCC/SBSTA/2004/L.28  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تطوير التكنولوجيات ونقلها

. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . تطويـر التكنولوجـيات ونقلها    
 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. إضافة

 FCCC/SBSTA/2004/L.28/Add.1 

 من بروتوكول ٧ من املادة ٤جالت يف إطار الفقرة القضايا املتصلة بنظم الس
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. كيوتو

 FCCC/SBSTA/2004/L.29 

 من بروتوكول ٧ من املادة ٤القضايا املتصلة بنظم السجالت يف إطار الفقرة 
توصية اهليئة الفرعية . إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. كيوتو

 علمية والتكنولوجيةللمشورة ال

 FCCC/SBSTA/2004/L.29/Add.1 

مشروع استنتاجات  .  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧القضايا املتصلة باملادتني    
 مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.30 

مشروع استنتاجات مقترح   .  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧القضايا املتصلة باملادتني    
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتوصية اهليئة . إضافة. من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2004/L.31/Add.1 

 االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. للتأثر هبا والتكيف معها

 FCCC/SBSTA/2004/L.31 

 االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية -اعية اجلوانب العلمية والتقنية واالجتم
استنتاجات اعتمدهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية . للتأثر هبا والتكيف معها

 والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والعشرين

 FCCC/CP/2004/CRP.1 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


