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  ح الربازيل؛اجلوانب العلمية واملنهجية ملقتر  )أ(    

  .االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري  )ب(    

  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ٨

 سـعياً   ٢٢اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون           )أ(  
  ٢٣تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون مقابل  انبعاثات معتمد خفضللحصول علـى وحدات 

أنشطة بوصف ذلك من  ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية   احتجاز  )ب(  
  ؛مشاريع آلية التنمية النظيفة

إرشادات املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام              )ج(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣ الفقرتني مبوجباألراضي واحلراجة 

  . االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   - ٩

  تيسري تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات بـشأن سياسـات وتـدابري األطـراف املدرجـة يف املرفـق                    - ١٠
  .األول لالتفاقية  

  . من بروتوكول كيوتو٢دة  من املا٣الفقرة ب مسائل تتعلق  - ١١

  .التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة  - ١٢

  .مسائل أخرى  - ١٣

 .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  - ١٤

  شروح جدول األعمال املؤقت-  ثانياً

 فتتاح الدورةا - ١

تكنولوجية يـوم   من املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية وال              - ١
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٤ ،األربعاء

  املسائل التنظيمية - ٢

 إقرار جدول األعمال  )أ(  

  .عرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقرارهسُي  - ٢
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FCCC/SBSTA/2008/1   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه  

 تنظيم أعمال الدورة  )ب( 

الدورة الثامنة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الفترة  سُتعقد :وضوعخلفية امل  - ٣
ل للدورة  وسينشر جدول زمين مفصّ    .٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣يونيه إىل يوم اجلمعة     / حزيران ٤من يوم األربعاء    

بـأن   )١(وصت يف دورهتا الرابعة والعشرين    وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أ      .على موقع االتفاقية على اإلنترنت    
، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللـسات إىل           ٠٠/١٨تنتهي اجللسات عادة حبلول الساعة      

 وىلوست .الجتماعاتعقد ااملتاح لحدود الوقت م الدورة حبيث تراعي     نظّوسوف تُ  . كحد أقصى  ٠٠/٢١الساعة  
  التاسعة والعـشرين   ةدورالوستحال البنود اليت ال ُيفرغ منها يف هذه الدورة إىل            .اًشد املسائل إحلاح  ألاألولوية  

   .لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةل

وعلـى املمـثلني     .رجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية اختصار بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان          وُي  - ٤
  .ار نسخ منها لتوزيعهاالراغبني يف تقدمي بيانات مكتوبة إحض

  .دعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورةُتس :اإلجراء  - ٥

وتدعى األطراف إىل الرجوع إىل العرض العام للدورة املنشور على املوقع اإللكتروين التفاقيـة األمـم                  - ٦
 ملعرفة اجلـدول    ، الذي ينشر أثناء الدورة    ،االطالع على الربنامج اليومي   املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل       

  .الزمين املفّصل واحملّدث ألعمال اهليئة الفرعية

، لدى النظر يف البنود ذات الصلة من جدول األعمـال،           ها يف اعتبار  تضعوُتدعى األطراف أيضاً إىل أن        - ٧
 بشأن عالقة خمتلف أحكام استراتيجية موريشيوس ملواصلة        FCCC/SB/2007/INF.2 املعلومات الواردة يف الوثيقة   

 االتفاقيـة   باألعمال اجلارية يف إطار   تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية            
  .وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

FCCC/SBSTA/2008/1   التنفيذيمذكرة مقدمة من األمني .جدول األعمال املؤقت وشروحه   

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه - ٣

على يف دورهتا اخلامسة والعشرين، الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،  وافقت اهليئة :خلفية املوضوع  - ٨
ة للتأثر به والتكيف معه من خالل األنشطة الواردة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلي

طائفة من األنشطة قبل دورهتا السابعة والعشرين كجزء مـن تنفيـذ            تنفيذ  وطلبت اهليئة الفرعية    . )٢(استنتاجاهتا
                                                      

 .FCCC/SBI/2006/11، من الوثيقة ١٠٢الفقرة  )١(

 .FCCC/SBSTA/2006/11الوثيقة  )٢(
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 لعقد اجتماعني للخـرباء قبـل       ورتبت األمانة أيضاً  . )٣( إعداد عدد من الوثائق    يف ذلك عمل نريويب، مبا    برنامج  
األساليب واألدوات والبيانـات والرصـد،      ب املتعلقخلرباء  ااجتماع   :، مها دورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية    ال

 االقتـصادية،   - املعلومات االجتماعية   ب املتعلقخلرباء  ا، واجتماع   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧- ٤مكسيكو، املكسيك،   
هذين االجتماعني يف الوثيقتني    يرد تقريرا   و. ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٢- ١٠بورت أوف سبني، ترينيداد وتوباغو،      

FCCC/SBSTA/2008/3 و FCCC/SBSTA/2008/2  للمـشورة العلميـة   وطلبت اهليئة الفرعيـة  .، على التوايل 
رئيس اهليئة الفرعية، تقريراً إىل الدورة الثامنة والعشرين        من  توجيهات  ب إىل األمانة أن تقدم،       أيضاً والتكنولوجية

  . تنفيذ برنامج عمل نريويبعن التقدم احملرز يف

بتوجيهات ، طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تنظِّم،            الدورة نفسها ويف    - ٩
 قبل الدورة الثامنة والعشرين للنظر يف نتائج  ُيعقدرئيس اهليئة الفرعية، اجتماعاً غري رمسي ملمثلني من األطرافمن 

. FCCC/SBSTA/2008/5ويرد تقرير هذا االجتماع غري الرمسي يف الوثيقة          .بل هذا االجتماع  األنشطة املُنجزة ق  
ها بشأن القيام   ئآراباألمانة، قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين،       موافاة   األطراف إىل    ودعت اهليئة الفرعية أيضاً   
تـرد هـذه اآلراء يف الوثيقـة        و .نـريويب  يف تنفيذ برنامج عمل      ة األطراف  إىل خرب  اًمبزيد من األنشطة، استناد   

FCCC/SBSTA/2008/Misc.3.  

 جنزتنظر، أثناء دورهتا الثامنة والعشرين، يف نتائج األنشطة اليت أُ   ت  أن ووافقت اهليئة الفرعية كذلك على      - ١٠
واملعلومـات   أعـاله،  ٩ املشار إليها يف الفقرة املتفرقات هذه الدورة، ونتائج االجتماع غري الرمسي، ووثيقة       قبل

 ةالواردة يف تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واملعلومات العلمية اجلديـد                
األنشطة ذات الصلة املقدمة من مؤسسات دولية وإقليمية، هبدف اإلسـهام يف            عن  األخرى، إضافة إىل معلومات     

من ) د(٦برنامج عمل نريويب، وحتديد توقيت هذه األنشطة، وفقاً للفقرة حتديد أنشطة وطرائق أخرى إلدراجها يف 
  .١١- م أ/٢املقرر 

 أن تـنظم، كإسـهام يف       )٤(دورته الثالثة عشرة، إىل األمانة    وإضافة إىل ذلك، طلب مؤمتر األطراف، يف          - ١١
العشرين للهيئـة الفرعيـة     عقد قبل الدورة الثامنة و     بشأن تكنولوجيات التكيف يُ    برنامج عمل نريويب، اجتماعاً   

يـرد تقريـر هـذا االجتمـاع يف الوثيقـة           و ). أدنـاه  ١٦انظـر الفقـرة     (للمشورة العلمية والتكنولوجية    
FCCC/SBSTA/2008/2.  

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات املشار إليهـا يف              سُتدعى   :اإلجراء  - ١٢
هبـدف   أعاله،   ٨املشار إليه يف الفقرة     ويف اعتبارها التقرير املرحلي املقدم من األمانة         أعاله، واضعة    ١٠الفقرة  

  .اإلسهام يف حتديد أنشطة وطرائق أخرى، وحتديد توقيت هذه األنشطة، إلدراجها يف برنامج عمل نريويب

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/5، الوثيقة ١٨ إىل ١٥الفقرات من  )٣(

 .FCCC/CP/2007/6م، الوثيقة  جي- الفصل السادس  )٤(
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FCCC/SBSTA/2008/2           مذكرة مقدمة  . صادية االقت -تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق باملعلومات االجتماعية
 من األمانة

FCCC/SBSTA/2008/3           تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق باألساليب واألدوات والبيانـات والرصـد .
  مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/SBSTA/2008/4 تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك املتعلق بتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ .
  انةمذكرة مقدمة من األم

FCCC/SBSTA/2008/5              تقرير عن اجتماع ملمثلني من األطراف بشأن نتائج األنشطة املنجزة يف إطـار
. برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

  مذكرة مقدمة من األمانة 
FCCC/SBSTA/2008/Misc.3 Views on further activities under the Nairobi work programme on impacts, 

vulnerability and adaptation to climate change. Submissions from Parties 

 ر التكنولوجيات ونقلهايتطو - ٤

، على إعادة تشكيل فريق اخلرباء املعين بنقل ١٣- م أ/٣ؤمتر األطراف، مبوجب مقرره وافق م  :خلفية املوضوع   - ١٣
يقترح سو. )٥(املقررذلك  ، ملدة مخس سنوات أخرى، لتسند إليه االختصاصات الواردة يف املرفق الثاين من              التكنولوجيا

 مدته سنتان تعتمده اهليئتان الفرعيتـان يف دورتيهمـا          اًالفريق، حسبما ُحدِّد يف اختصاصاته، برنامج عمل متجدد       هذا  
  .FCCC/SB/2008/INF.1 يف الوثيقة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ويرد برنامج عمل الفريق للفترة . )٦(الثامنة والعشرين

 على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أيضاًيعرض سو  - ١٤
  :يلي لتنظر فيهااملتعلقة مبا  هدورهتا الثامنة والعشرين، اختصاصات

م قّيستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي ترصد وتُ      جمموعة من مؤشرات األداء اليت ميكن أن ت       وضع    )أ(  
 املعنيةيف إطار االتفاقية واهليئات أعمال ما يتصل بذلك من  مع مراعاة، )٧(بانتظام فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا

 خالل فيه مشروع تقرير يتضمن جمموعة مؤشرات األداء لتنظراأن ُيعرض على اهليئتني الفرعيتني وينبغي . )٨(األخرى
  ؛ )٩(األطراف يف دورته اخلامسة عشرةُيتاح ملؤمتر دورتيهما الثالثني، هبدف إعداد تقرير هنائي 

                                                      

 .١٣- م أ/٣ من املقرر ٣الفقرة  )٥(

 .١٣- م أ/٣من املرفق الثاين، املقرر ) د(٣الفقرة  )٦(

، وتكمله جمموعة اإلجراءات احملددة يف املرفق األول من املقرر ٧- م أ/٤يرد يف املرفق األول من املقرر  )٧(
 .١٣- م أ/٣ من املقرر ٢، وفقاً للفقرة ١٣- م أ/٣

 .١٣- م أ/٣ من املرفق الثاين، املقرر )ج(٣الفقرة  )٨(

 .١٣- م أ/٣من املرفق الثاين، املقرر ) ح(و) ز(و) و(٣الفقرات  )٩(
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دعم ي ، مبا وما يتصل هبا من أدوات إتاحتها، واملمكناملتوافرةحتديد وحتليل املوارد املالية اجلديدة   )ب(  
دان النامية، ونقلها إليها، واالعتماد على هذا التحليل  واستخدامها ونشرها يف البلتطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً

وسُيعرض على اهليئتني الفرعيتني يف دورتيهما  .استخدام هذه املوارد املالية والوصول إليهاوعراقيل تقييم ثغرات يف 
 لتحسني تنفيذ    مستقبالً اليت يلزم األخذ هبا    يتضمن توصيات بشأن اخليارات املالية       ، لكي تنظرا فيه   ،الثالثني تقرير 

  .)١٠(االتفاقية فيما يتعلق بإطار نقل التكنولوجيا

  .FCCC/SBSTA/2008/INF.2يف الوثيقة ) ب(و) أ(١٤صات املشار إليها يف الفقرتني وترد االختصا  - ١٥

  لفريق اخلرباء املعينوطلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، إىل األمانة أن تنظم اجتماعا استثنائياً              - ١٦
   املقـرر   يقتـضيه بنقل التكنولوجيا لتمكني الفريق من االضطالع بأنشطته علـى وجـه الـسرعة، حـسبما                

 . يف بـون، بأملانيـا     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١١ إىل   ١٠االجتماع االستثنائي يف الفترة من       وُعقد   .)١١(١٣- م أ /٣
طلب مؤمتر األطراف و . يف بون٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ إىل ٢٩يعقد الفريق اجتماعه العادي األول يف الفترة من سو

 بشأن تكنولوجيات التكيف حيضره خـرباء       سهام يف برنامج عمل نريويب، اجتماعاً     كإ إىل األمانة أن تنظم،      أيضاً
لتكيف، على أن يعقد االجتماع     لمنخرطون يف هذا العمل ويف أنشطة برنامج عمل نريويب وبرامج العمل الوطنية             

 ٥وسيعقد هـذا االجتمـاع يف   . )١٢(للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  قبل الدورة الثامنة والعشرين     
  .FCCC/SBSTA/2008/4ويرد تقرير االجتماع يف الوثيقة  . يف بانكوك، بتايلند٢٠٠٨أبريل /نيسان

، إىل  أن يسهموالتكنولوجية هذا البند من جدول األعمالالعلمية هليئة الفرعية للمشورة تناولِ ا ومن شأن  - ١٧
الفريـق العامـل    ´األطراف يف إطـار     عمل   يف    مفيداً اماً، إسه عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا     جانب  

  .)١٣( اهليئات الفرعيةأعمال، ويف اتساق ´الطويل األجل مبوجب االتفاقيةبالعمل التعاوين املخصص املعين 

لفريق تجدد  املعمل  اللتكنولوجية إىل النظر يف برنامج      دعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا     ُت س :اإلجراء  - ١٨
وإىل النظر يف االختصاصات املشار     ،  )١٤(اعتماده، من أجل    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفترة  ل التكنولوجيااملعين بنقل   اخلرباء  

 املعين بنقل التكنولوجيا فيما يتعلق بتنفيذ برنـامج عملـه،         فريق اخلرباء    أعاله، هبدف توجيه     ١٤إليها يف الفقرة    
  . األخرىالفرعيةاألعمال ذات الصلة للهيئات  مع مراعاةاالقتضاء، حسب 

 

                                                      

 .١٣- م أ/٣من املرفق الثاين، املقرر ) ح(و) ز(و) و(٣الفقرات  )١٠(

 .FCCC/CP/2007/6 جيم من الوثيقة - الفصل السادس  )١١(

 .FCCC/CP/2007/6 جيم من الوثيقة - الفصل السادس  )١٢(

 .١٣- م أ/١ املقرر  من١١الفقرة  )١٣(

سيتوىل فريق اتصال مشترك بني اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ              )١٤(
 .١٣- م أ/٣من املرفق الثاين من املقرر ) د(٣النظر يف برنامج العمل، حسبما ورد يف الفقرة 
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FCCC/SB/2008/INF.1  Work programme of the Expert Group on Technology Transfer for  

2008–2009.  Note by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2008/INF.2  Proposed terms of reference for a report on performance indicators and for a 

report on future financing options for enhancing technology transfer.  Note 

by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2008/4        تعلق بتكنولوجيات التكيف مع تغري املنـاخ      تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك امل .
  مذكرة مقدمة من األمانة

ُه :خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية - ٥  ج حلفز العملُن

، إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة       ١٣- م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :خلفية املوضوع   - ١٩
ة واحلـوافز  اتي بطائفة من الـُنُهج الـسياس  املتعلقةاملسائل املنهجية بشأن ضطلع بربنامج عمل والتكنولوجية أن ت  

ويشمل برنامج العمل هذا     .الغابات يف البلدان النامية   وتردي   االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات       خلفضاإلجيابية  
لكي تنظر فيها اهليئة ، )١٦(، )١٥(نهجية املعلقةها بشأن كيفية تناول املسائل املئعرض آرال إىل األطراف  موجهةدعوة

ــشرين  ــة والع ــا الثامن ــة يف دورهت ــة    .الفرعي ــراف يف الوثيق ــن األط ــة م ــات املقدم ــرد الورق وت
FCCC/SBSTA/2008/Misc.4.  

يتوقع من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تشرع يف النظر يف املسائل املنهجيـة        :اإلجراء  - ٢٠
 . أعاله، واضعة يف االعتبار اآلراء واملعلومات املقدمة من األطراف١٩قة الوارد ذكرها يف الفقرة املعل

FCCC/SBSTA/2008/Misc.4  Views on outstanding methodological issues related to policy approaches 

and positive incentives to reduce emissions from deforestation and forest 

degradation in developing countries.  Submissions from Parties 

                                                      

انبعاثات غازات الدفيئة املقترنـة     يشمل ذلك تقييمات لتغريات الغطاء احلرجي وخمزونات الكربون و         )١٥(
  بذلك، والتغريات التدرجيية اليت تعود إىل اإلدارة املستدامة للغابات، وبيان خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات،      

ثار مبا يف ذلك اإلشارة إىل املستويات املرجعية لالنبعاثات، وتقييم وبيان خفض االنبعاثات الناجتة عن تردي الغابات، وآ                
الُنُهج الوطنية ودون الوطنية، مبا يف ذلك انتقال االنبعاثات، وخيارات تقييم فعالية اإلجراءات مقارنة باإلجراءات الـيت    

  ، ومعـايري   ١٣- م أ /٢ مـن املقـرر      ٥ و ٣ و ٢ و ١ميكن لألطراف أن تتخذها، حـسبما ورد ذكـره يف الفقـرات             
 . تقييم اإلجراءات

ومـن  . إىل األمانة لكي تنظم حلقة عمل بشأن هذه املسائل املنهجية         يشمل برنامج العمل أيضاً طلباً       )١٦(
 يف طوكيو باليابان، وسيجري إعداد تقرير عن        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ إىل   ٢٥املقرر عقد حلقة العمل يف الفترة من        

 .ينحلقة العمل كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة والعشر
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 البحوث واملراقبة املنهجية - ٦

يف دورهتا السادسة والعـشرين،     هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،       وافقت ا  :خلفية املوضوع   - ٢١
وذلك يف سياق   قليمية والدولية لبحوث تغري املناخ      وار بني األطراف والربامج واملنظمات اإل     احل تطوير وإدامة على  

 ´شراكة البحوث العلمية للنظـام األرضـي      ل ´  املستمر سهامباإل هذا احلوار إطار   يفة  رحبم،  ١١- م أ /٩املقرر  
  .)١٧(، وبإسهام الربامج واملنظمات اإلقليمية لبحوث تغري املناخضوية يف إطارهااملنوالربامج 

ذات ت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية برامج ومنظمات البحـوث  دعويف الدورة نفسها،      - ٢٢
 حنو منتظم بالتطورات يف األنشطة البحثية املتعلقة باحتياجات االتفاقية، مبا يف ذلكإىل إحاطتها علماً على الصلة 

يقن تستجابةً جلوانب عدم الاالستنتاجات العلمية الناشئة، وأنشطة ختطيط البحوث، ويشمل ذلك األنشطة املنفذة ا
واالحتياجات البحثية الرئيسية اليت حيددها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املنـاخ أو تطرحهـا األطـراف؛                 
واألولويات البحثية، والثغرات اليت تعتري تنفيذ هذه األولويات؛ وأنشطة بناء القدرات البحثيـة، وال سـيما يف      

  .)١٨(اإلقليمية لبحوث تغري املناخ؛ واملسائل اهلامة املتعلقة باالتصالالبلدان النامية؛ والشبكات 

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة يف الدورة نفسها أن تـدعو الـربامج                  - ٢٣
جرى غري رمسية ُت أعاله يف سياق مناقشة ٢٢واملنظمات البحثية ذات الصلة إىل النظر يف املسائل الواردة يف الفقرة 

جراء هذه املناقشة مع ممثلي األطـراف       إلوستنظم األمانة اجتماعا    .  الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية     خالل
  .)١٩(والربامج واملنظمات البحثية ذات الصلة

 من الربامج   ُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات املقدمة           س :اإلجراء  - ٢٤
وقـد   .واملنظمات البحثية ذات الصلة واليت تتناول فيها تطورات األنشطة البحثية املتعلقة باحتياجات االتفاقيـة             

  . يف حتديد أية إجراءات للمتابعة متليها هذه املعلوماتترغب اهليئة الفرعية أيضاً

  االتفاقيةمبوجبالقضايا املنهجية  - ٧

 هجية ملقترح الربازيلاجلوانب العلمية واملن  )أ(  

، )٢٠(أشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والعشرين          :خلفية املوضوع   - ٢٥
ودعـت اهليئـة     . لكي تنظر فيه األطراف    ٢٠٠٧عمل العلمي حبلول الربع الثالث من عام        ال انتهاءإىل أهنا تتوقع    

موافاة األمانـة، عـن طريـق        والعلماء املشاركني يف هذا العمل إىل        الفرعية مجيع األطراف ومؤسسات البحث    
                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/4 من الوثيقة ٤٤الفقرة  )١٧(

يتاح ما تقدمه الربامج واملنظمات البحثية املعنية من معلومات تتعلق هبذه املسائل قبل الدورة الثامنـة              )١٨(
ــة   ــت التالي ــفحة اإلنترن ــك يف ص ــة، وذل ــة والتكنولوجي ــشورة العلمي ــة للم ــة الفرعي ــشرين للهيئ : والع

<http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/3461.php>. 

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ُحدِّد تاريخ هذا االجتماع مبدئياً يف  )١٩(

 .FCCC/SBSTA/2006/5، الوثيقة ٨٤ إىل ٨٢الفقرات من  )٢٠(
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كتابية عن نتائج أعماهلم بـشأن اجلوانـب   بتقارير ،  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠األطراف املهتمة، وحبلول    
  .FCCC/SBSTA/2008/Misc.1وترد العروض املقدمة من األطراف يف الوثيقة  .العلمية واملنهجية ملقترح الربازيل

واستجابة لطلب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين، نظمت األمانة   - ٢٦
أثناءه نتائج األعمال املتعلقة باجلوانب ُعرضت ،  الفرعيةختلل الدورة السابعة والعشرين للهيئة خاصاً  جانبياًنشاطاً

موافـاة  دعت اهليئة الفرعية األطـراف إىل       يف دورهتا الرابعة والعشرين،     و. )٢١(العلمية واملنهجية ملقترح الربازيل   
  .هم بشأن هذه النتائج والنتائج السابقةئآراب، ٢٠٠٨مارس / آذار٧األمانة، حبلول 

نفسها، وافقت اهليئة الفرعية على إمتام النظر يف هذا البند من جدول األعمال فور الفراغ من الدورة ويف   - ٢٧
رغبتها يف أن تتمكن من ذلك يف هناية املطاف خالل الدورة الثامنة والعشرين وأبدت  بالقدر الكايف، العمل العلمي

  .للهيئة الفرعية أو يف أقرب وقت بعد ذلك

قتـرح  ملدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف نتائج األعمال املتعلقة باجلوانب العلمية واملنهجية             ُت س :اإلجراء  - ٢٨
 .هذا البند من جدول األعمال  ختتتم نظرها يفالربازيل، ويتوقع أن

FCCC/SBSTA/2008/Misc.1  Results of the work on scientific and methodological aspects of the 

proposal by Brazil.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.5  Views on the results of the work on the scientific and methodological 

aspects of the proposal by Brazil.  Submissions from Parties 

 االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري  )ب(  

، مل تفـرغ    والتكنولوجيةيف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية          :خلفية املوضوع   - ٢٩
هذا البند الفرعي من جدول األعمال، واتفقت على متابعة النظر          إطار   يفألطراف من النظر يف القضايا املدرجة       ا

  .يف هذه املسألة أثناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية

صـل إىل   دعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل حتديد ما إذا كان ميكن التو            ُت س :اإلجراء  - ٣٠
 .آراء يف دوراهتا السابقةتبادله من  ما جرىمراعاة مع اتفاق بشأن هذه املسائل، 

  بروتوكول كيوتومبوجبالقضايا املنهجية  - ٨

 للحصول علـى     سعياً ٢٢يدروكلوروفلوروكربون  ات اهل اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب        )أ(
 ٢٣كبات اهليدروفلوروكربون تدمري مرمقابل معتمد  نبعاثاتاوحدات خفض 

أن مؤمتر  ، يف دورهتا السابعة والعشرين، للمشورة العلمية والتقنية اهليئة الفرعيةالحظت :خلفية املوضوع  - ٣١
 بـأن إصـدار   ،١- م أإ/٨، يف مقرره  اعترفاألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قد          

                                                      

)٢١( <http://unfccc.int/methods_and_science/other_methodological_issues/items/4187.php>. 
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 يف املرافق اجلديـدة     )HFC-23 (٢٣تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون    مقابل  وحدات خفض انبعاثات معتمد     
ميكن أن يسفر عن زيـادة اإلنتـاج العـاملي ملركبـات            ) HCFC-22( ٢٢ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون   

  ذلـك، وبأنـه    لوال   عما ميكن أن حيدث      ٢٣أو مركبات اهليدروفلوروكربون    / و ٢٢اهليدروكلوروفلوروكربون  
  .ن تؤدي آلية التنمية النظيفة إىل حدوث هذه الزياداتال ُيفترض أ

ونظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف الدورة نفسها، يف املعلومـات املقدمـة مـن                  - ٣٢
 واليت توضح احللول    ،FCCC/SBSTA/2007/Misc.17 األطراف واملنظمات احلكومية الدولية، الواردة يف الوثيقة      

  . أعاله٣١لآلثار املترتبة على احلالة املشار إليها يف الفقرة صدي للتالعملية 

هذا البند الفرعي من جـدول األعمـال،        إطار  نظر يف املسألة املدرجة يف      من ال  اهليئة الفرعية    تفرغومل    - ٣٣
  .ووافقت على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والعشرين

 .الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألةدعى اهليئة ُت س:اإلجراء  - ٣٤

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية بوصف ذلك من أنشطة مشاريع   )ب(
 آلية التنمية النظيفة

طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجـب             :خلفية املوضوع   - ٣٥
 غري احلكومية أن تقدم معلومات إىل األمانة عن عدة  احلكومية الدولية واملنظماتىل املنظماتإ، ٢- م أإ/١مقرره 

مسائل متعلقة بالنظر يف احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه بوصف ذلك من أنشطة مـشاريع آليـة التنميـة                   
يف التكوينات وختزينه د الكربون ودعا األطراف إىل تقدمي معلومات إىل األمانة عن احتجاز ثاين أكسي. )٢٢(النظيفة

املعلومات املشار إليها أعاله املقدمة     مراعاة   مع من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة،        كاجليولوجية بوصف ذل  
  .من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

اف يف بروتوكول كيوتـو إىل      ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر           - ٣٦
توصيات بشأن احتجاز ثاين    ،   يف دورهتا السابعة والعشرين    ، أن تعد   للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الفرعية 

يف التكوينات اجليولوجية بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، كي ينظر       وختزينه  أكسيد الكربون   
  .لثة، هبدف اختاذ قرار يف دورته الرابعةفيها املؤمتر يف دورته الثا

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة والعشرين، أن مؤمتر األطراف             الحظتو  - ٣٧
، إىل اجمللس التنفيـذي  ٢- م أإ/١ مقرره مبوجبطلب، قد العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

ة أن يواصل النظر يف املقترحات اخلاصة باملنهجيات اجلديدة، مبا يف ذلك وثائق تصميم مشاريع آللية التنمية النظيف
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آليـة التنميـة                 

                                                      

 .٢- م أإ/١ من املقرر ٢٢- ٢١قرتان الف )٢٢(
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لتنمية النظيفة إال بعـد تلقيـه       النظيفة، وأال يصدر موافقته على استخدام هذه املنهجيات ألنشطة مشاريع آلية ا           
  .توجيهات إضافية من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 )٢٣(علماً باملعلومات املقدمـة مـن األطـراف       للمشورة العلمية والتكنولوجية    وأحاطت اهليئة الفرعية      - ٣٨
علـى أن تطلـب إىل      واتفقت  ونظرت فيها،     أعاله ٣٥ ملشار إليها يف الفقرة    ا واملنظمات غري احلكومية املعتمدة   

 تقرير توليفي عن هذه املعلومات يسلط الضوء على القضايا التقنية واملنهجية والقانونية والسياساتية              إعداداألمانة  
وتـرد هـذه املعلومـات يف الوثيقـة          .يف دورهتا الثامنة والعـشرين    اهليئة الفرعية   الواردة فيها، كي تنظر فيه      

FCCC/SBSTA/2008/INF.1.   

 األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعتمدة إىل أن ودعت اهليئة الفرعية أيضاً  - ٣٩
، آراءها بشأن مسائل منها، على سبيل الذكر ال احلصر، املسائل ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦تقدم إىل األمانة، حبلول 

   أعـاله،   ٣٥شار إليها يف الفقرة     نية والسياساتية واملالية اليت تضاف إىل القضايا امل       التكنولوجية واملنهجية والقانو  
مـع  وال سيما آراءها اليت تعكس املناقشات غري الرمسية اليت أجريت يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية،   

،  توليفيـاً   األمانة أن تعد تقريراً    وطلبت اهليئة الفرعية كذلك إىل     .الضوء على الشواغل احملددة لألطراف    تسليط  
املشار  املقدمة؛ وسوف تنظر اهليئة الفرعية يف التقرير التوليفي، إىل جانب التقرير التوليفي العروض إىل هذه استناداً

  . يف دورهتا التاسعة والعشرين أعاله،٣٨إليه يف الفقرة 

 إىل الشروع يف النظر يف املعلومات املقدمة ولوجية للمشورة العلمية والتكندعى اللجنة الفرعيةُت س:اإلجراء  - ٤٠
 .هبدف اخللوص إىل توصية يف دورهتا التاسعة والعشرين

FCCC/SBSTA/2008/INF.1  Synthesis of views on issues relevant to the consideration of carbon dioxide 

capture and storage in geological formations as clean development 

mechanism project activities.  Note by the secretariat 

أنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي        فيما يتعلق ب  إرشادات املمارسات اجليدة      )ج(
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣واحلراجة مبوجب الفقرتني 

 يف دورهتا الـسابعة والعـشرين       العلمية والتكنولوجية  للمشورة   أوصت اهليئة الفرعية   :خلفية املوضوع   - ٤١
ازات الدفيئـة مبوجـب     مبشروع مقرر بشأن جداول إبالغ املعلومات املكملة ملعلومات قوائم اجلرد السنوية لغ           

واعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف          . من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  
، يف دورهتا السابعة تفرغلكن اهليئة الفرعية مل  ).٣- م أإ/٦املقرر ( يف دورته الثالثة  هذه اجلداولبورتوكول كيوتو

                                                      

؛ وتتاح عروض املنظمات احلكومية الدولية    Add.2 و Add.1 و FCCC/SBSTA/2007/Misc.18الوثائق   )٢٣(
 .<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>: واملنظمات غري احلكومية يف املوقع



FCCC/SBSTA/2008/1 
Page 12 

 

 مـن   ٣ من املادة    ٤ و ٣باألنشطة املشمولة بالفقرتني    نظر يف حساب الكميات احملاسبية املتعلقة       من ال والعشرين،  
  .)٢٤(بروتوكول كيوتو

باألنشطة املـشمولة   نظرها يف حساب الكميات احملاسبية املتعلقة       واصلة  مدعى اهليئة الفرعية إىل     ُتس :اإلجراء  - ٤٢
 . نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والعشريناختتام من بروتوكول كيوتو، هبدف ٣ من املادة ٤ و٣بالفقرتني 

FCCC/SBSTA/2007/16           بعة والعـشرين،   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا السا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣املعقودة يف بايل يف الفترة من 

  االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  - ٩

 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وافقـت        السابعة والعشرين يف الدورة    :خلفية املوضوع   - ٤٣
موافاة ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل  . للهيئة الفرعيةالتاليةالدورة  يف هذا البند يف النظراألطراف على مواصلة 

 املستقبل يف إطار هذا البند مـن  ما ميكن القيام به من أعمال يف   ها ع ئآراب،  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥األمانة حبلول   
  .جدول األعمال

 االقتـضاء، إىل    حـسب فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل أن ختلص،        دعى اهليئة ال  ُت س :اإلجراء  - ٤٤
 االقتـصادية   -  باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      تتعلق  من أعمال  ما ميكن القيام به مستقبالً    استنتاج بشأن   

األعمال األخرى ذات   األطراف بشأن هذه املسألة و    تبديها   يف االعتبار أي آراء      واضعةلتخفيف آثار تغري املناخ،     
  .هليئات الفرعية األخرىاليت تضطلع هبا االصلة 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.6  Possible future work on scientific, technical and socio-economic aspects of 

mitigation of climate change.  Submissions from Parties 

خلربات بشأن سياسـات    تيسري تبادل املعلومات وتقاسم ا      - ١٠
 وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دوراهتا احلاديـة والعـشرين             :خلفية املوضوع   - ٤٥
ادل املعلومات بشأن   ج تقاسم اخلربات وتب   ُه يف املعلومات املتعلقة خبيارات نُ     ،والثانية والعشرين والرابعة والعشرين   

ودعت اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعشرين . )٢٥(سياسات وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
ها بشأن احلاجة إىل تنظيم مزيد من األنشطة لتيسري ئآراب، ٢٠٠٨مارس / آذار١األمانة، حبلول موافاة األطراف إىل 

وطلبت إىل األمانة أن  . سياسات وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األولبشأنخلربات تبادل املعلومات وتقاسم ا
 . كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرينمتفرقةجتمع هذه اآلراء يف وثيقة معلومات 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/16املرفق األول من الوثيقة  )٢٤(

)٢٥( FCCC/SBSTA/2004/INF.10. 
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اجة إىل أنـشطة هامـة      دعى األطراف إىل النظر يف اخلطوات املقبلة املمكنة، مبا يف ذلك احل           ُت س :اإلجراء  - ٤٦
 .أخرى وما يتصل بذلك من أعمال على صعيد اهليئات الفرعية األخرى

FCCC/SBSTA/2008/Misc.7  Need for further events to facilitate the exchange of information and the 

sharing of experiences on policies and measures of Annex I Parties. 

Submissions from Parties 

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣مسائل تتعلق بالفقرة  - ١١

، مل تفـرغ    والتكنولوجيةيف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية          :خلفية املوضوع   - ٤٧
 على متابعة النظر    هذا البند الفرعي من جدول األعمال، واتفقت      إطار   يفاألطراف من النظر يف القضايا املدرجة       

  . الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعيةيفيف هذه املسألة 

إىل النظر يف هذا البند، واضعة يف االعتبار      والتكنولوجية  ُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       س :اإلجراء  - ٤٨
 . آراء يف الدورات السابقة للهيئة الفرعيةه منتبادلما جرى 

 نظمات الدولية ذات الصلةالتعاون مع امل - ١٢

 آخـر   علـى طلع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       يف إطار هذا البند، ستُ     :خلفية املوضوع   - ٤٩
األنشطة التعاونية اليت تقوم هبا كيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واجلهود اليت تبذهلا للتـصدي                

  .مال االتفاقيةلتغري املناخ واإلسهام يف أع

ومن املتوقع أيضاً أن يقدم ممثلو اتفاقيات أخرى ومنظمات علمية وهيئات تابعة لألمم املتحدة معلومات                 - ٥٠
  .املتصلة بأعمال االتفاقيةاحلالية عن أنشطتهم 

ـ وإضافة إىل ذلك، ستقدم األمانة تقريراً   - ٥١ وجي  عن أنشطة فريق االتصال املشترك بني اتفاقية التنوع البيول
عقد فريق االتصال   قد  و .واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ           

ويتوقع أن يعقد    .، على التوايل  ٢٠٠٧سبتمرب  / وأيلول ٢٠٠٧يونيه  /املشترك اجتماعيه السابع والثامن يف حزيران     
  .٢٠٠٨مايو /ياراالجتماع التاسع لفريق االتصال املشترك يف أ

موافـاة  األطراف إىل   يف دورهتا السابعة والعشرين     ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         - ٥٢
هم بشأن تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بـتغري           ئآراب،  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥األمانة، حبلول   

وال يتوقع من  . بإدراجها يف وثيقة متفرقات تعرض على األطراف للعلمدمةالعروض املقوستتيح األمانة كل  .املناخ
  . يف دورهتا الثامنة والعشرينالعروضاهليئة الفرعية أن تنظر يف هذه 
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دعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة من األمانة ومن االتفاقيات واملنظمات العلميـة               ُت س :اإلجراء  - ٥٣
 .االقتضاءحسب  يف حتديد اإلجراءات األخرى املطلوبة، وقد ترغب اهليئة الفرعية أيضاً . األخرىاملتحدةوهيئات األمم 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.2 Views on the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change.  Submissions from Parties 

 مسائل أخرى - ١٣

  .تناول اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورةتس  - ٥٤

 الدورةاملتعلق بأعمال تقرير ال - ١٤

مشروع تقرير عن أعمال الدورة لتعتمده اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة         سُيعدُّ :خلفية املوضوع   - ٥٥
  .ورةوالتكنولوجية يف هناية الد

دعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اعتماد مشروع التقرير وتفويض املقرر ُت س:اإلجراء  - ٥٦
 . بعد الدورة، حتت إشراف الرئيس ومبساعدة من األمانةهاستكمال
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  املرفق

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية 
  نة والعشرينوالتكنولوجية يف دورهتا الثام

  الوثائق اليت أُعدت للدورة
FCCC/SBSTA/2008/1   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBSTA/2008/2           مذكرة مقدمـة   .  االقتصادية -تقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن املعلومات االجتماعية
  من األمانة

FCCC/SBSTA/2008/3     مذكرة مقدمة  . ماع اخلرباء بشأن األساليب واألدوات والبيانات والرصد      تقرير عن اجت
  من األمانة

FCCC/SBSTA/2008/4            مـذكرة  . تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بشأن تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ
  مقدمة من األمانة

FCCC/SBSTA/2008/5            األنشطة املنجزة يف إطار برنـامج      تقرير عن اجتماع ملمثلني من األطراف بشأن نتائج
مذكرة مقدمة  . عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه          

  من األمانة
FCCC/SBSTA/2008/INF.1  Synthesis of views on issues relevant to the consideration of carbon dioxide 

capture and storage in geological formations as clean development 
mechanism project activities.  Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2008/INF.2  Proposed terms of reference for a report on performance indicators and for a 
report on future financing options for enhancing technology transfer.  Note by 
the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.1  Results of the work on scientific and methodological aspects of the proposal 
by Brazil.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.2  Views on the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.3  Views on further activities under the Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate change.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.4  Views on outstanding methodological issues related to policy approaches and 
positive incentives to reduce emissions from deforestation and forest 
degradation in developing countries.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.5  Views on the results of the work on the scientific and methodological aspects 
of the proposal by Brazil.  Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.6  Possible future work on scientific, technical and socio-economic aspects of 
mitigation of climate change. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2008/Misc.7  Need for further events to facilitate the exchange of information and the 
sharing of experiences on policies and measures of Annex I Parties.  
Submissions from Parties 

FCCC/SB/2008/INF.1  Work programme of the Expert Group on Technology Transfer for  
2008–2009.  Note by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 
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 وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/SBSTA/2007/16          دورهتـا الـسابعة    عـن   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣لعشرين، املعقودة يف الفترة من وا

FCCC/SBSTA/2007/Misc.17  Views on possible approaches to address the implications of crediting new 

hydrochlorofluorocarbon-22 facilities. Submissions from Parties and 

intergovernmental organizations 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.18  
Add.2و  Add.1و 

 Consideration of carbon dioxide capture and storage as clean development 

mechanism project activities.  Submissions from Parties 

FCCC/CP/2007/6             ٣ الفترة من  تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة عشرة، املعقودة يف بايل يف 
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥إىل 

FCCC/SBSTA/2006/5    تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والعشرين
   ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2004/INF.10  Options for approaches to sharing experience and exchanging 

information on “good practices” in policies and measures.  Note by 

the secretariat 

 -  -  -  -  -  


