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  ؛لطريان والنقل البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف ا  )أ(  
غازات الدفيئة املقدمـة    التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد          )ب(  

  درجة يف املرفق األول لالتفاقية؛امل من األطراف
بالغ عن قوائم اجلـرد     اإلملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن      اتنقيح    )ج(  

  ؛لالتفاقيةرفق األول ألطراف املدرجة يف املل السنوية
  .بيانات غازات الدفيئةبينية لالوصلة ال  )د(  

 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -٧

 احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنـشطة           )أ(  
 ملشاريع آلية التنمية النظيفة؛

  نظيفة؛خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية ال  )ب(  
 غابات آيلة   توجد فيها على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت       اآلثار املترتبة     )ج(  

لالستنفاد بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة يف جمـال             
  ؛التحريج وإعادة التحريج

        ثـاين  مكـافئ غـازات الدفيئـة مـن         مقاييس موحدة حلساب    وضع    )د(  
  .أكسيد الكربون

 وغريهـا   االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة     التقرير السنوي عن      )ه(  
الـيت    املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        من املعلومات 

 من  ٧ من املادة    ١هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقرة         
 .بروتوكول كيوتو

  . االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-ة اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعي  -٨
 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩

 .خرىأمسائل   -١٠

 .التقرير املتعلق بالدورة  -١١
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  شروح جدول األعمال املؤقت  - ثانياً  

 افتتاح الدورة  -١  

 للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة      الثالثني و الثالثةمن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة         -١
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يوم الثالثاء  املوافق والتكنولوجية

 املسائل التنظيمية  -٢  

 إقرار جدول األعمال  )أ(  

  .إقرارهمن أجل  جدول األعمال املؤقت للدورة سُيعرض  -٢

FCCC/SBSTA/2010/7    مـذكرة مـن    . هشروح و جدول األعمال املؤقت
   التنفيذياألمني

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
ن للهيئـة   تقرر أن تعقد الدورة الثالثة والثالثـو      مع املكتب،    بعد التشاور  :اخللفية  -٣

 كـانون   ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠ منيف الفترة     للمشورة العلمية والتكنولوجية   الفرعية
طراف والدورة السادسة ملـؤمتر     ، بالتالزم مع الدورة الستني ملؤمتر األ      ٢٠١٠ديسمرب  /األول

علن اجلـدول الـزمين     ُيوس. األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       
 .اإلطارية بشأن تغري املناخعلى املوقع الشبكي لالتفاقية التفصيلي للدورة 

 أثناء فترة الدورة، فإن الوقت املتاح ألفرقة االتـصال          جتمعهيئات ست  ست أن   ومبا  -٤
لرؤساء اهليئات أن يقترحوا، بالتشاور      وميكن. ملشاورات غري الرمسية سيكون حمدوداً للغاية     وا

مع األطراف، تدابري لتوفري الوقت وحتديد البنود اليت ميكن تأجيلها إىل دورات مقبلـة دون               
  إجرائية تاستنتاجايسعوا إىل حتديد البنود اليت ميكن أن تفضي إىل          أن  التعمق يف تناوهلا، أو     

 . دون احلاجة إىل إنشاء أفرقة تفاوضية

الثالثني، إىل التوصية الـواردة يف      و  الثانية  اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا     أشارتوقد    -٥
كي يتاح لألطراف   الساعة السادسة مساء    حبلول  اجللسات  مجيع  تنتهي  استنتاجاهتا السابقة بأن    

داد للجلسات اليومية، ولكن جيوز يف      وللمجموعات اإلقليمية بشكل خاص وقت كاف لالستع      
ساس كل حالة على حدة، أن تستمر اجللسات ملدة سـاعتني أو            لى أ الظروف االستثنائية، وع  

إضافة إىل ذلك، أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بـأن تتبـع األمانـة             . )١(ثالث ساعات إضافية  
__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ، ١٦٥الفقرة. 
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أو جلـسات أفرقـة     / و املمارسة املتمثلة يف عدم عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامـة           
االتصال يف وقت واحد، وأال يتجاوز جمموع عدد اجللسات اليت ُتعقد يف وقت واحـد، مبـا                 

وأوصت أيضاً بأن تواصل األمانة،     . يشمل اجللسات غري الرمسية، ست جلسات، قدر اإلمكان       
ض بـشأن  عند ترتيب مواعيد اجللسات، مراعاة القيود اليت تواجهها الوفود وجتنُّب أوجه التعار      

 لـتمكني و. ر يف االعتبار  و األم هم الدورة مع أخذ هذ    نظَّوسُت. )٢(القضايا املتماثلة قدر اإلمكان   
 للمـشورة   يئة الفرعيـة  اهلُتدعى  ، س املوازية األخرى   اجللسات يف   الكاملةالوفود من املشاركة    
االسـتخدام   ذلك مبا يفمن الكفاءة، ممكن إجراء مداوالهتا بأكرب قدر    إىل   العلمية والتكنولوجية 

 الوقـت  عملـها يف     وإمتاملوقت املخصص للجلسات العامة واملفاوضات غري الرمسية،        ل األمثل
للمشورة العلميـة   حبثها يف هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية        ال ُينجز   حال البنود اليت    وسُت. املتوخى

  .لثالثنيواوالتكنولوجية لتنظر فيها خالل دورهتا الرابعة والثالثني أو اخلامسة 
، )٣(الثانية والثالثني ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا            -٦

ويرجى . يرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية اختصار بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان          
  .من املمثلني الراغبني يف تقدمي بيانات خطية إحضار نسخ منها لتوزيعها

 على املوقع الـشبكي   طراف مدعوة إىل الرجوع إىل العرض العام للدورة املتاح          األو  -٧
نـشر أثنـاء     الذي يُ  ،التفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل االطالع على الربنامج اليومي         ل

           للمـشورة  ث ألعمـال اهليئـة الفرعيـة       للحصول على جدول زمين مفصل وحمدَّ      ،الدورة
 .جيةالعلمية والتكنولو

سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل االتفاق على تنظيم  :اإلجراء  -٨
  .أعمال الدورة

FCCC/SBSTA/2010/7      مـذكرة مـن    . وشروحهجدول األعمال املؤقت
  األمني التنفيذي

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  
اهليئة ، تنتخب   )٤(م الداخلي املطبق حالياً    من مشروع النظا   ٢٧عمالً باملادة    :اخللفية  -٩

وبناء على طلب رئيس مؤمتر     .  للمشورة العلمية والتكنولوجية نائب رئيسها ومقررها      الفرعية
األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، بدئ يف الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعيـة إجـراء               

ىل املشاورات بشأن انتخاب أعـضاء      مشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية، باإلضافة إ      
__________ 

)٢( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان. 

)٤( FCCC/CP/1996/2. 
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وسيجري، عنـد الـضرورة، املزيـد مـن         . اهليئات األخرى لالتفاقية وبروتوكول كيوتو    
 يف االعتبار وإىل    ٧-م أ /٣٦واألطراف مدعوة إىل أخذ املقرر      . املشاورات خالل هذه الدورة   

 االتفاقيـة أو    النظر جدياً يف ترشيح سيدات للمناصب االنتخابية يف أية هيئة منشأة مبوجب           
 احلاليون يف مناصـبهم إىل  الفرعيةوسيبقى أعضاء مكتب اهليئة . بروتوكول كيوتو امللحق هبا  

  .أن ُينتخب األعضاء الذين سيخلفوهنم
 للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل انتخـاب نائـب   اهليئة الفرعية ستدعى  : اإلجراء  -١٠

  .راترئيسها ومقررها يف أقرب فرصة عقب إمتام املشاو

   البدالءانتخاب أعضاء املكتب  )د(  
اهليئـة   من بروتوكول كيوتو، عندما متارس   ١٥ من املادة    ٣عمالً بالفقرة   : اخللفية  -١١

 للمشورة العلمية والتكنولوجية مهامها خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتـو،           الفرعية
تفاقية دون أن تكون يف الوقـت       ُيستبدل بأي عضو من أعضاء مكتبها ميثل دولة طرفاً يف اال          

. ذاته طرفاً يف بروتوكول كيوتو عضو إضايف تنتخبه الدول األطراف يف الربوتوكول من بينها             
  .وسُيجري عند الضرورة املزيد من املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية

 إىل   للمشورة العلمية والتكنولوجية عند الـضرورة      اهليئة الفرعية ستدعى  : اإلجراء  -١٢
أو املقرر اللذين ميثالن دولة طرفاً      /انتخاب عضوي مكتب إضافيني حيالن حمل نائب الرئيس و        

  .يف االتفاقية ولكنها ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو

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

، يف دورهتـا الثامنـة      للمشورة العلمية والتكنولوجية   افقت اهليئة الفرعية  و: لفيةاخل  -١٣
، على تنفيذ املرحلة الثانية من برنـامج        ١١-م أ /٢من املقرر   ) د(٦والعشرين، وفقاً للفقرة    

وهي املرحلة الـيت     ،عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه          
املشار هليئة الفرعية، من خالل األنشطة      ذه ا الثة والثالثني هل  تغطي الفترة املمتدة حىت الدورة الث     

  . FCCC/SBSTA/2008/6 من الوثيقة ٧٤-١٠ يف الفقرات إليها
 أن تقدم إليها تقريراً عن التقدم       نفسها،يف الدورة   ،  وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة      -١٤

كل  خالللتنظر فيه   ،  )٥(ات للعمل  مبا يف ذلك ما ُوجِّه من نداء       ،احملرز يف تنفيذ هذه األنشطة    
 كما طلبـت    .FCCC/SBSTA/2010/INF.7 يف الوثيقة     األخري التقريرويرد  . دورة من دوراهتا  

  :  والثالثنيدورهتا الثالثةأن تعد الوثائق التالية قبل اهليئة الفرعية من األمانة 
  ؛)٦(إلقليمية عن التعاون بني املراكو الشبكات ا العمل التقنيةحلقةتقرير عن   )أ(  

__________ 

)٥( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٨، الفقرة. 

)٦( FCCC/SBSTA/2008/6 ، ٣٣الفقرة. 
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  ؛)٧(عن حلقة العمل التقنية عن تكاليف وفوائد خيارات التكيفتقرير   )ب(  
موجز عن نتائج املرحلة الثانية من تنفيذ برنامج عمل نريويب للفتـرة            تقرير    )ج(  

            الفرعيـة للمـشورة     للهيئـة املمتدة حـىت الـدورة الثالثـة والـثالثني          
  ؛)٨(العلمية والتكنولوجية

تقرير عن االجتماع غري الرمسي الذي عقده ممثلو األطـراف واملنظمـات              )د(  
  .)٩(واخلرباء للنظر يف نتائج األنشطة اليت أُجنزت قبل االجتماع

  .وقد أُعدت هذه التقارير وترِد يف القائمة املدرجة أدناه  -١٥
ة والعشرين،  وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامن          -١٦

إىل أن نتائج األنشطة اليت أُجنزت يف إطار املرحلتني األوىل والثانية من برنامج عمل نريويب قد                
تنطوي على معلومات تفيد األطراف يف سياق نظرها يف البنود ذات الصلة من جدول أعمال               

،  أن تقـدم   نولوجيةوُينتظر من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك      . )١٠(اهليئة الفرعية للتنفيذ  
اجلوانـب العلميـة والتقنيـة    ب ذات الـصلة املعلومات واملشورة يف دورهتا الثالثة والثالثني،    

 الناشئة عـن    ، االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه         -واالجتماعية  
لك بعد أن تنظر اهليئـة      ، وذ  لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ      ،تنفيذ برنامج عمل نريويب   

تنفيذ برنـامج عمـل     نتائج  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف التقارير املوجزة عن         
   .)١٢(والثانية )١١(نريويب يف مرحلتيه األوىل

، األطراف واملنظمات املعنية إىل     )١٣(، يف دورهتا الثالثة والثالثني    ودعت اهليئة الفرعية    -١٧
املتعلقة بفعالية برنامج عمل نـريويب يف حتقيـق         علومات  راء وامل اآل قدم إىل األمانة   ت أن

. ١١- م أ/٢ وطرائقه، على حنو ما ورد يف املقرر هأهدافه، والنتائج املتوقعة، ونطاق عمل
إلثـراء املناقـشات خـالل       )١٤(وطلبت من األمانة جتميع هذه الورقات يف وثيقة متفرقات        

  .أعاله) د(١٤ فقرةاالجتماع غري الرمسي املشار إليه يف ال

__________ 

)٧( FCCC/SBSTA/2008/6 ، ٥٤الفقرة. 

)٨( FCCC/SBSTA/2008/6 ، ٢٠الفقرة. 

)٩( FCCC/SBSTA/2008/6 ، ٢٤الفقرة. 

)١٠( FCCC/SBSTA/2008/6 ، ٢١الفقرة. 

ـ يرد التقرير املـوجز عـن        )١١(  ائج تنفيـذ املرحلـة األوىل مـن برنـامج عمـل نـريويب يف الوثيقـة                نت
FCCC/SBSTA/2008/12. 

)١٢( FCCC/SBSTA/2010/6 ٢٢، الفقرة. 

)١٣( FCCC/SBSTA/2010/6 ٢٠، الفقرة. 

)١٤( FCCC/SBSTA/2010/Misc.8. 
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  : اإلجراء  -١٨
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف التقارير املشار إليها              )أ(  

 أعاله، بغية استعراض فعالية برنامج عمل نريويب وتقدمي تقرير          ١٤يف الفقرة   
) ه(٦ السادسة عشرة وفقاً للفقـرة       هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف يف دورته      

  ؛١١-م أ/ ٢من املقرر 
قد تود اهليئة الفرعية إتاحة املعلومات واملشورة ذات الصلة كي تنظر فيهـا               )ب(  

  اهليئة الفرعية للتنفيذ، حسب االقتضاء؛
  :قدمي هذه املعلومات واملشورة إىلقد تود اهليئة الفرعية أيضاً ت  )ج(  
ـ الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل ا         '١' ل مبوجـب   ألج

االتفاقية، بغية اإلسهام يف املناقشات بشأن تعزيز اإلجراءات املتعلقة بالتكيف علـى            
  ؛١٣-م أ/١من املقرر ) ج(١ يف الفقرة املتوخىالنحو 

  .)١٥(جملس صندوق التكيف، عند الطلب، بغية تيسري عمل صندوق التكيف '٢'
FCCC/SBSTA/2010/8 Report on the technical workshop on collaboration among 

regional centres and networks. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/9 Report on the technical workshop on costs and benefits of 
adaptation options. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/10 Summary of the results of the second phase of the 
implementation of the Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate change for the period 
up to the thirty-second session of the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/12 Report on the informal meeting of representatives from Parties 
and organizations and experts to consider the outcomes of the 
activities completed prior to the meeting. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.7 Progress made in implementing activities under the Nairobi 
work programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.8 Views and information on the effectiveness of the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change in fulfilling its objective, expected outcome, 
scope of work and modalities. Submissions from Parties and 
relevant organizations  

__________ 

)١٥( FCCC/SBSTA/2008/6 ٢٣، الفقرة. 
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٤  
اء املعـين   فريق اخلرب أن يقدم    ،١٣-م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره       :اخللفية  -١٩

 اللتمـاس توجيهاهتمـا    تني الفرعي نيكل دورة من دورات اهليئت    إىل   بنقل التكنولوجيا تقريراً  
للمـشورة العلميـة    اهليئـة الفرعيـة     ووافقـت   .  أخرى من إجراءات بشأن ما يلزم اختاذه     

 والتكنولوجية ، يف دورهتا الثانية والثالثني، على تقدمي موعد االجتماع العادي السادس لفريق          
اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لكي يتسىن له املضي قدماً يف عمله وإجناز التقارير املطلوبة منه               

ومن املقـرر أن    . )١٦(يف وقت مناسب قبل انعقاد الدورتني الثالثة والثالثني للهيئتني الفرعيتني         
ـ ٣ إىل ١يعقد فريق اخلرباء اجتماعه يف بيجني بالصني، يف الفترة من     نـوفمرب  /اين تشرين الث

   .FCCC/SB/2010/INF.4 ويرد تقرير فريق اخلرباء يف الوثيقة. ٢٠١٠
وقد صّدقت اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة، يف دورهتـا الثانيـة                -٢٠

  املتعلقة بإعداد فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا تقريـراً          والثالثني، على االختصاصات  
، وأشـارت إىل  )١٧(سهيل البحث والتطوير التعاوين يف جمال التكنولوجيا  يتناول فيه خيارات ت   

ويرِد التقرير املذكور   . أن الفريق سيقدم إليها التقرير كي تنظر فيه يف دورهتا الثالثة والثالثني           
  .FCCC/SB/2010/INF.11يف الوثيقة 

ة الفرعية للتنفيذ،   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئ      )١٨(وقد وافقت   -٢١
يف دورهتما احلادية والثالثني، على برنامج العمل املتجدد لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         

، الذي يتضمن طلباً إىل األمانة بأن تنظم حلقة عمل عن املمارسات            ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  
نتائج حلقة العمل إىل    اجليدة يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، على أن ُتتاح           

ويـرِد  . اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كي تنظر فيها يف دورهتا الثالثة والثالثني  
  .FCCC/SB/2010/INF.12التقرير املذكور يف الوثيقة 

تنسيق تنفيـذ برنـامج     وطلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، من األمانة            -٢٢
يف النصف الثاين مـن     " تدريب املدربني "ربنامج  ب يبدأال إعداد املشاريع    تدريب إقليمي يف جم   

، باالعتماد على الطـرق     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ تليه حلقات تدريبية إقليمية يف عامي        ٢٠٠٨عام  
وأشارت اهليئـة   . )١٩(مات الدولية األخرى ذات الصلة    واألدوات والتجارب املتاحة من املنظ    

وجية يف دورهتا الثانية والثالثني إىل أن األمانة ستعّد تقريراً          الفرعية للمشورة العلمية والتكنول   
عن اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة من تنظيم حلقات التدريب اإلقليمية، كي تنظر فيه             

__________ 

)١٦( FCCC/SBSTA/2008/6 ٣٢، الفقرة. 

)١٧( FCCC/SBSTA/2008/6 ٢٩، الفقرة. 

)١٨( FCCC/SBSTA/2008/8 ٢٤، الفقرة. 

)١٩( FCCC/CP/2007/6 ٧٩، الفقرة)أ(. 
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اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني لتحديد أية إجراءات إضـافية للمتابعـة، حـسب               
  .FCCC/SBSTA/2010/INF.6رير يف الوثيقة ويرِد هذا التق. )٢٠(االقتضاء

  :سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل: اإلجراء  -٢٣
اإلحاطة علماً بتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا املشار إليه يف الفقرة        )أ(  

  ضاء؛ أعاله، وتوفري املزيد من اإلرشادات إىل فريق اخلرباء، حسب االقت١٩
 أعـاله، وحتديـد أي      ٢٢-٢٠النظر يف التقارير املشار إليها يف الفقـرات           )ب(  

إجراءات تنشأ عنها، إلثراء النقاشات حول املسائل املتعلقة بالتكنولوجيا يف          
   .إطار فريق العمل التعاوين، حسب االقتضاء

FCCC/SB/2010/INF.4 Report of the Expert Group on Technology Transfer. Note by 
the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.6 

 
Report on the UNFCCC regional training programme on 
project preparation. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.11 Report on options to facilitate collaborative technology 
research and development. Note by the Chair of the Expert 
Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.12 Report on the UNFCCC global workshop on technology needs 
assessments. Note by the secretariat  

  ث واملراقبة املنهجيةوالبح  -٥  
  املراقبة املنهجية

، ١٥-م أ /٩ دعا مؤمتر األطراف أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ، يف مقرره            :اخللفية  -٢٤
إىل حتديث خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن              

يف أجل أقصاه الدورة ) عد خبطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخاملشار إليها فيما ب(تغري املناخ 
الثالثة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وباالسترشاد باللجنة التوجيهية  
للنظام العاملي ملراقبة املناخ، ومبراعاة ما ينشأ من احتياجات يف جمال مراقبة املناخ، ال سـيما                

  .جات املتعلقة بأنشطة التكيفاالحتيا
واستجابةً إىل دعوة وجهتها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا             -٢٥

، أتاحت أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ بالفعل نسخة حمّدثة مؤقتة خلطة تنفيـذ              )٢١(الثالثني

__________ 

)٢٠( FCCC/SBSTA/2010/6 ٣١، الفقرة. 

)٢١( FCCC/SBSTA/2009/3 ، ٥٨ و٥٧الفقرتان. 
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، وهو ما رحبت به اهليئة      )٢٢( للتكاليف النظام العاملي ملراقبة املناخ، مشفوعةً بتقديرات مؤقتة      
  . )٢٣(الفرعية يف دورهتا احلادية والثالثني

 ٢٤وسترِد اخلطة احملّدثة لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، املشار إليها يف الفقـرة                -٢٦
  .FCCC/SBSTA/2010/MISC.9أعاله، يف الوثيقة 

للنظام  األمانة والوكاالت الراعية  أيضاً،١٥-م أ٩وشجع مؤمتر األطراف، يف مقرره   -٢٧
بني وكاالت األمـم     )٢٤( على تنفيذ اآللية اإلطارية األرضية املشتركة      العاملي للمراقبة األرضية  

  .املتحدة ذات الصلة واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
ام أمانة النظ ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثني            -٢٨

 إىل صياغة خطة عمل لوضع معايري وبروتوكـوالت تتعلـق           للمراقبة األرضية العاملي  
دعت اهليئة  و. أُخضعت للتقييم  لتغري املناخ اليت     ١٣ل  ا  األساسية  األرضية بـاملتغريات

صياغة خطة   إىل إعداد تقرير عن      للمراقبة األرضية كذلك  الفرعية أمانةَ النظام العاملي     
 ٢٧اآللية اإلطارية األرضية املشتركة املشار إليها يف الفقـرة          فيذ  نتائج تن العمل وعن   

 وترِد هذه املعلومـات يف      . للهيئة الفرعية  الثالثة والثالثني لعرضه على الدورة     ،)٢٥(أعاله
  .FCCC/SBSTA/2010/Misc.10الوثيقة 

 ،١٥-م أ /٩كما شجع مؤمتر األطراف اللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض، يف مقرره              -٢٩
  .على مواصلة تنسيق ودعم تنفيذ العنصر املتعلق بالسواتل يف النظام العاملي ملراقبة املناخ

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثني اللجنة املعنية             -٣٠
رز يف مساعيها بسواتل مراقبة األرض إىل تقدمي تقرير إىل دورهتا الثالثة والثالثني عن التقدم احمل     

وتـرِد هـذه املعلومـات يف الوثيقـة         . )٢٦(لتلبية االحتياجـات ذات الـصلة لالتفاقيـة       
FCCC/SBSTA/2010/Misc.11.  

سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف املعلومات   : اإلجراء  -٣١
 للمراقبة األرضية واللجنة املعنية بسواتل      املقدمة من النظام العاملي ملراقبة املناخ والنظام العاملي       

وقد توّد اهليئة الفرعية حتديد إجراءات إضافية ُتتخذ لدعم عمل شىت اهليئات            . مراقبة األرض 
يف إطار االتفاقية، مبا يف ذلك يف سياق املداوالت واألنشطة الرامية إىل التمكني مـن تنفـذ                 

  .االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً

__________ 

)٢٢( FCCC/SBSTA/2009/Misc.12. 

)٢٣( FCCC/SBSTA/2009/8، ٤٠ الفقرة. 

)٢٤( FCCC/SBSTA/2009/Misc.8. 

)٢٥( FCCC/SBSTA/2009/3 ، ٦١الفقرة. 

)٢٦( FCCC/SBSTA/2009/3 ٦٣، الفقرة. 
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  البحوث
دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، يف دورهتـا الثانيـة            : اخللفية  -٣٢

الثالثني، األطراف إىل تزويد األمانة بآرائها عن السبل املمكنة لتعزيز فعالية احلوار البحثـي              
لهيئـة  ، وعن حلقة العمل املقرر عقدها بالتالزم مع الدورة الرابعة والـثالثني ل            )٢٧(مستقبالً

الفرعية من أجل النظر يف املسائل اليت يطرحها احلوار البحثي، وعن سبل إتاحة املعلومـات               
. )٢٨(الصادرة من البحوث والربامج واملنظمات على املوقع اإللكتروين لالتفاقيـة اإلطاريـة           
فرعية وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة إتاحة هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات ُتعرض على اهليئة ال

  .FCCC/SBSTA/2010/Misc.12وسترِد هذه اآلراء يف الوثيقة . )٢٩(يف دورهتا الثالثة والثالثني
اإلقليميـة  الربامج واملنظمات ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثانية والثالثني أيضاً،        -٣٣

علومات مبالثني   الثالثة والث  دورهتا يف   موافاهتاإىل  والدولية اليت تضطلع ببحوث عن تغري املناخ        
 وسترد املعلومـات الـيت      .)٣٠(حمّدثة بشأن ما يستجد من استنتاجات علمية وحمصالت حبثية        

  .FCCC/SBSTA/2010/Misc.15تتلقاها األمانة هبذا الشأن يف الوثيقة 
ُينتظر من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر يف املسائل           : اإلجراء  -٣٤

  . حوث يف دورهتا الرابعة والثالثنياملتعلقة بالب
FCCC/SBSTA/2010/MISC.9 

 

Update of the Implementation Plan for the Global 
Observing System for Climate in Support of the 
UNFCCC. Submission from the secretariat of the Global 
Climate Observing System 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.10 

 

Report on the implementation of the framework for 
climate-related terrestrial observations and on the 
development of observational standards and protocols for 
terrestrial essential climate variables. Submission from 
the secretariat of the Global Terrestrial Observing System 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.11 

 

Progress by space agencies involved in global 
observations in their coordinated response to the Global 
Climate Observing System and to relevant needs of the 
Convention. Submission from the Committee on Earth 
Observation Satellites 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.12 

 

Views on issues related to the research dialogue, 
including possible ways to enhance its effectiveness and 
the workshop to be held in conjunction with SBSTA 34. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.15 

 

Information on emerging scientific findings and research 
outcomes relevant to the needs of the Convention: Update 
provided in the context of the research dialogue. 
Submissions from regional and international climate 
change research programmes and organizations  

__________ 

)٢٧( FCCC/SBSTA/2010/6 ٤٨، الفقرة) د -أ.( 

)٢٨( FCCC/SBSTA/2010/6 ٤٩، الفقرة) ب(و) أ.( 

)٢٩( FCCC/SBSTA/2010/6 ٥٠، الفقرة. 

)٣٠( FCCC/SBSTA/2010/6 ٥١، الفقرة. 
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  القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٦ 

  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )أ(  
 دعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، يف دورهتـا الثانيـة             :اخللفية  -٣٥

املنظمة البحرية الدولية إىل مواصـلة تقـدمي        والثالثني، أمانيت منظمة الطريان املدين الدولية و      
تقارير إىل دوراهتا املقبلة عن أعماهلما املتصلة بالتصدي لالنبعاثات النامجـة عـن الوقـود               

ويـرِد التقريـران يف الوثيقـة       . )٣١(املستخَدم يف الطـريان والنقـل البحـري الـدوليني         
FCCC/SBSTA/2010/Misc.14.  

دة يف التقارير املقدمـة     باملعلومات الوار   علماً حتيطعية أن    قد تود اهليئة الفر    :اإلجراء  -٣٦
 واملنظمة البحرية الدولية وحتديد أي إجراءات إضافية        ة منظمة الطريان املدين الدولي    نيتمن أما 

  .  حسب االقتضاء،بشأن هذه املسألة

FCCC/SBSTA/2010/MISC.14 

 

Information relevant to emissions from fuel used for 
international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف               )ب(  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 من األمانة إعداد تقرير سـنوي  ٩- أم/١٢ طلب مؤمتر األطراف يف مقرره    :اخللفية  -٣٧
عن أنشطة استعراض قوائم اجلرد، يتضمن أية توصية منبثقة عن اجتماعـات املـستعرضني              

وطلبت اهليئة الفرعية   . الرئيسيني، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        
رير سنوية عن أنشطة استعراض     من األمانة مواصلة إعداد تقا     )٣٢(يف دورهتا الرابعة والعشرين   

قوائم اجلرد كي تنظر فيها اهليئة الفرعية، وتضمني هذه التقارير معلومات عن التقدم احملرز يف               
 وهـو يقـدم     FCCC/SBSTA/2010/INF.8ويرد آخر تقرير يف الوثيقة      . حتديث قائمة اخلرباء  

اجتمـاع  ، والتوصـيات املنبثقـة عـن        ٢٠١٠معلومات عن أنشطة االستعراض يف عام       
املستعرضني الرئيسيني، وتفاصيل عن أنشطة التدريب اخلاصة خبرباء استعراض قوائم اجلـرد،            

  . وقائمة خرباء حمدَّثة
ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اإلحاطـة علمـاً          : اإلجراء  -٣٨

قدمة مـن األطـراف     بالتقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة امل         
  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

__________ 

)٣١( FCCC/SBSTA/2010/6، ٥٩ الفقرة. 

)٣٢( FCCC/SBSTA/2006/5 ٩٥، الفقرة. 
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FCCC/SBSTA/2009/INF.4 Annual report on the technical review of greenhouse gas 
inventories from Parties included in Annex I to the 
Convention.  Note by the secretariat 

 بالغ عن قـوائم اجلـرد الـسنوية       اإلفاقية اإلطارية بشأن    ملبادئ التوجيهية لالت  اتنقيح    )ج(  
  لالتفاقيةلألطراف املدرجة يف املرفق األول 

على أن عملية قيام األطـراف       )٣٣(اتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثني      :اخللفية  -٣٩
ولية املعنيـة   املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية باستخدام املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الد          

املشار إليها فيما يلي    (٢٠٠٦بتغري املناخ فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام           
، ينبغـي أن    ٢٠١٥اعتبارا من عام    ) ٢٠٠٦باملبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام       

مة من األطراف املدرجة املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقد   "تتم من خالل تنقيح     
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة        : يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول     

املشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهيـة       " (بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بقوائم اجلرد السنوية       
  ).لإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول

 ٢٠١٠ على بدء برنامج عمـل يف عـام          ، يف الدورة نفسها،   واتفقت اهليئة الفرعية    -٤٠
معاجلـة  بغيـة   ،  ألطراف املُدرجة يف املرفق األول    لتنقيح املبادئ التوجيهية لإلبالغ من ِقبل ا      

والقضايا املنهجية املتصلة بـاإلبالغ عنـد اسـتخدام    هبذه املبادئ التوجيهية  القضايا املتعلقة   
  .)٣٤(٢٠٠٦التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام املبادئ 

ووافقت اهليئة الفرعية يف دورته الثانية والثالثني على العملية واجلدول الزمين لربنامج              -٤١
ويتضمن . )٣٥(ألطراف املُدرجة يف املرفق األوللإلبالغ من ِقبل ا عمل تنقيح املبادئ التوجيهية  

اً إىل األمانة لتنظيم حلقة العمل الثانية يف إطار برنـامج           برنامج العمل، يف مجلة أنشطة، طلب     
وُيخطط لعقد حلقة العمـل يف مـستهل تـشرين          . ٢٠١٠أكتوبر  /العمل يف تشرين األول   

 يف بون بأملانيا، وستتناول املسائل املنهجية املتصلة باإلبالغ عند استخدام ٢٠١٠نوفمرب /الثاين
وسريد تقرير حلقة العمل يف الوثيقـة  . ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية لعام      

FCCC/SBSTA/2010/INF.10.  
 ١٥، حبلول قّدم إىل األمانةتإىل أن ويف الدورة نفسها، دعت اهليئة الفرعية األطراف         -٤٢
هية، مبا يف ذلـك جـداول   ، آراًء إضافية بشأن تنقيح هذه املبادئ التوجي    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

منوذج اإلبالغ املوّحد، واجملاالت اليت ميكن فيها لألمانة أن تبدأ العمل بشأن هـذه اجلـداول،              

__________ 

)٣٣( FCCC/SBSTA/2009/3 ٩٩، الفقرة. 

)٣٤( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٠١، الفقرة. 

)٣٥( FCCC/SBSTA/2010/6 ، واملرفق الثاين٦٦الفقرة . 
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وسيجري جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثـة                
  .FCCC/SBSTA/2010/Misc.7وترِد هذه اآلراء يف الوثيقة . )٣٦(والثالثني

ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل النظر يف الوثيقتني          : اإلجراء  -٤٣
كما سُتدعى اهليئة الفرعية إىل .  أعاله املعّدتني هلذه الدورة٤٢ و٤١املشار إليهما يف الفقرتني  

لإلبالغ مـن ِقبـل      املنقحة تقدمي املزيد من التوجيهات إىل األمانة إلعداد املبادئ التوجيهية        
وسُتدعى اهليئة الفرعية كذلك إىل استعراض التقدم احملرز        . ألطراف املُدرجة يف املرفق األول    ا

  . يف برنامج العمل واالتفاق على أية إجراءات إضافية يف هذا الصدد
FCCC/SBSTA/2010/MISC.7 Views on the revision of the UNFCCC Annex I reporting 

guidelines. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2010/INF.10 

 

Report on the workshop on methodological issues 
related to reporting when using the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 
Note by the secretariat  

   الدفيئةبيانات غازاتوصلة البينية لال  )د(  
رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتـا الـثالثني           : اخللفية  -٤٤

بينية لبيانات غازات الدفيئة، وأقرت     الوصلة  البالتقدم الذي أحرزته األمانة يف مواصلة تطوير        
  الوصلة البينية هي أداة مفيدة ومتعددة اجلوانب تستخدم بشكل فعـال يف قـراءة               هذه بأن

املوارد  والحظت اهليئة الفرعية أن شح    . فيئةواسترجاع بيانات قوائم اجلرد املتعلقة بغازات الد      
 بشكل بـسيط وسـهل االسـتخدام        تتيح األمانة يف الوصلة البينية وظيفة       حال دون إدراج  

حساب املؤشرات اليت حيددها املستخدمون من البيانات املتعلقة باالنبعاثات والسكان والناتج           
كما الحظت أن شح املوارد بات يعرقل تنفيـذ  . )٣٧(لي اإلمجايل املتاحة عرب الوصلة البينية   احمل

بعض وظائف الوصلة البينية، وحثت األطراف القادرة على تقدمي املوارد لتطوير الوصلة البينية      
   .)٣٨(على القيام بذلك

ات اإلضـافية   وأوصت اهليئة الفرعية، يف الدورة نفسها، بترتيب أولويات التحسين          -٤٥
  :)٣٩(ةاملقرر إدخاهلا على الوصلة البينية وفقا للمبادئ التوجيهية التالي

مواصلة حتديث بيانات غازات الدفيئة اليت تبلغ عنها األطراف املدرجـة يف              )أ(  
  املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

  مراقبة اجلودة؛/ودةمواصلة تطوير وحتسني إجراءات ضمان اجل  )ب(  
__________ 

)٣٦( FCCC/SBSTA/2010/6 ، ٧١الفقرة. 

)٣٧( FCCC/SBSTA/2009/3 ٨٤-٨٣، الفقرتان. 

)٣٨( FCCC/SBSTA/2009/3 ٨٦، الفقرة. 

)٣٩( FCCC/SBSTA/2009/3 ٨٦، الفقرة. 
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     بـصورة  استكشاف السبل اليت ميكن بواسطتها حتـديث الوصـلة البينيـة          )ج(  
  ؛أكثر تواتراً

  .إدراج املعلومات من قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة  )د(  
أعـاله يف   ) د(٤٥لومات املشار إليها يف الفقرة      وطلبت اهليئة الفرعية أن ُتدرج املع       -٤٦

  .)٤٠(قبل انعقاد دورهتا الثالثة والثالثني، رهناً بتوافر املواردالوصلة البينية 
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا الثالثة والثالثني، يف املسائل املتعلقـة                -٤٧

  .)٤١(بالوصلة البينية هبدف تقييم التقدم احملرز وحتديد اخلطوات املقبلة
إىل النظـر يف حالـة   شورة العلمية والتكنولوجية    للمسُتدعى اهليئة الفرعية     :اإلجراء  -٤٨
  البينيـة   إىل صيغة الوصـلة     تطويرها، استناداً  ة لبيانات غازات الدفيئة وإمكاني     البينية وصلةال

إجراءات أي ، وحتديد )٤٢(اإلطارية بشأن تغري املناخالشبكي لالتفاقية وقع امل على اًاملتاحة حالي
  . ينبغي اختاذهاإضافية

   بروتوكول كيوتوإطاراملنهجية يف  القضايا  -٧  

    ملـشاريع آليـة    احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كأنشطة          )أ(  
  التنمية النظيفة

طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           :اخللفية  -٤٩
، أن تواصل عملها يف     ٥-م أإ /٢جية، يف مقرره    إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولو     

ما يتصل بإمكانية إدراج احتجاز الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية يف آلية التنميـة              
 من املقرر املذكور، مبا يتـيح ملـؤمتر         ٢٩النظيفة، عن طريق تناول املسائل املبينة يف الفقرة         

وتوكول كيوتو اعتماد مقرر هبذا الـشأن يف        األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر      
  دورته السادسة؛

 العمل على هذه     على أن تواصل   ،)٤٣( الثانية والثالثني   اهليئة الفرعية، يف دورهتا    ووافقت  -٥٠
الوثيقـة    من ٨٦ الفقرة   وذلك ببحث املسائل الواردة يف    ،   خالل دورهتا الثالثة والثالثني    املسألة

FCCC/SBSTA/2010/6 س مشروع النص الوارد يف املرفق اخلامس للوثيقة نفسها وعلى أسا.  
العمـل  إىل مواصلة   للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     :اإلجراء  -٥١
الوثيقـة    مـن  ٨٦ الفقـرة     املـسائل الـواردة يف      عـن طريـق حبـث      املسألةهذه   على

__________ 

)٤٠( FCCC/SBSTA/2009/3٨٥رة ، الفق. 

)٤١( FCCC/SBSTA/2009/3 ٨٧، الفقرة. 

)٤٢( > http://unfccc.int/ghg_data/items/3800.php<. 

)٤٣( FCCC/SBSTA/2010/6 ٨٩ و٨٨، الفقرتان. 
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FCCC/SBSTA/2010/6  ،      مـؤمتر األطـراف    إىل  لة  بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسأ
  . يف دورته السادسة ليعتمده العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة  )ب(  
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول            طلب :اخللفية  -٥٢

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة أن توصـي        إىل اهليئة   ،  ٥-م أإ /٢، يف مقرره    كيوتو
بطرائق وإجراءات لوضع خطوط أساس موحدة ميكن تطبيقها على نطاق واسع، مع تـوخي    
مستوى عال من السالمة البيئية ومراعاة الظروف الوطنية احملددة، وأن حتيل مشروع مقـرر              

بروتوكول كيوتو  طراف يف   بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ         
  .دورته السادسة يف
واملنظمات املعنيـة    ، األطراف   )٤٤(ودعت اهليئة الفرعية ، يف دورهتا الثانية والثالثني         -٥٣

هـا  إىل تقدمي آرائها بشأن اخليارات املطروحة ملعاجلة مجيع القضايا املتصلة باملوضوع، مبا في            
وترِد اإلسهامات  . FCCC/SBSTA/2010/6وثيقة  من ال ) ط - أ(٩٤القضايا املدرجة يف الفقرة     

  .FCCC/SBSTA/2010/Misc.13املذكورة يف الوثيقة 
تقريراً تقنيـاً يأخـذ يف      ويف الدورة نفسها، طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعّد             -٥٤

 ويرِد التقرير التقين يف   . )٤٥(احلسبان مجيع اإلسهامات الواردة من األطراف واملنظمات املعنية       
  .FCCC/TP/2010/4الوثيقة 

هـذه  إىل النظـر يف     للمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     :إلجراءا  -٥٥
 أعاله، بغية إحالة مـشروع   ٥٤ و ٥٣الفقرتني  ا يف   م املشار إليه  الوثيقتني إىل    استناداً ،املسألة

األطراف يف بروتوكـول    مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع           
  .كيوتو ليعتمده يف دورته السادسة

FCCC/SBSTA/2010/MISC.13 

 

Views related to standardized baselines under the 
clean development mechanism. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

FCCC/TP/2010/4 
 

Standardized baselines under the clean development 
mechanism. Technical paper 

 غابات آيلـة لالسـتنفاد   توجد فيهااآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت    )ج(  
   يف جمال التحريج وإعادة التحريجبوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

اجتمـاع األطـراف يف بروتوكـول       مؤمتر األطراف العامل بوصفه     طلب   :اخللفية  -٥٦
اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة أن تقـّيم       ، إىل   ٥-م إأ /٢، يف مقرره    كيوتو

__________ 

)٤٤( FCCC/SBSTA/2010/6 ٩٤، الفقرة. 

)٤٥( FCCC/SBSTA/2010/6 ٩٥، الفقرة. 
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الغابات اآليلة لالستنفاد، كما تـرد يف املرفـق األول للتقريـر            بانعكاسات التوصية املتعلقة    
متر األطراف العامل بوصـفه     مؤ آللية التنمية النظيفة إىل      جمللس التنفيذي الذي قدمه ا  السنوي  

 ). FCCC/KP/CMP/2009/16(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

ومل تفرغ اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثانية والثالثني، من النظر يف هذه املسألة واتفقت         -٥٧
  .على مواصلة النظر فيها يف دورهتا الثالثة والثالثني

هـذه  إىل النظـر يف     للمشورة العلمية والتكنولوجية     سُتدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  -٥٨
  .أعاله ٥٦ إىل الوثيقة املشار إليها يف الفقرة  استناداً،املسألة

  ثاين أكسيد الكربون مكافئ غازات الدفيئة منمقاييس موحدة حلساب وضع   )د(  

الثني النظر يف    بدأت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الث         :اخللفية  -٥٩
نظرها فيه خـالل دوراهتـا       إهناءمن جدول األعمال ولكنها مل تتمكن من        الفرعي  هذا البند   
وستواصل اهليئة الفرعية النظر يف هذه املـسألة يف         . واحلادية والثالثني والثانية والثالثني   الثالثني  

وقد تود األطراف   .  املطبق  من مشروع النظام الداخلي    ١٦دورهتا الثالثة والثالثني، وفقاً للمادة      
لألطراف املدرجة يف املرفق    أن حتيط علماً بأن الفريق العام املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية           

  .مبوجب بروتوكول كيوتو ينظر يف القضية نفسها يف سياق القضايا املنهجية األول
هـذه  ىل النظـر يف     إللمشورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية     :اإلجراء  - ٦٠

  . بغية االتفاق على ما ينبغي اختاذه من إجراءات إضافية، حسب االقتضاءاملسألة

  وغريها من املعلومات   االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة     التقرير السنوي عن      )ه(  
الـيت هـي أيـضاً أطـراف يف          املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

  . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١كول كيوتو، مبوجب الفقرة بروتو
، تقريراً سنوياً تقدمه إىل اهليئـة الفرعيـة         ١- م أإ /٢٢تعّد األمانة، وفقاً للمقرر       - ٦١

للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تشكيل أفرقة خرباء االستعراض، مبا يف ذلك اختيـار             
ويعّد خرباء االستعراض الرئيـسيون     . )٤٦(سينيخرباء االستعراض وخرباء االستعراض الرئي    

مجاعياً تقريراً سنوياً ُيقدم إىل اهليئة الفرعية ويتضمن مقترحات عن سبل حتـسني عمليـة               
االستعراض ومشورة بشأن عمليات مقارنة البيانات املوحدة يف معلومات قوائم اجلرد اليت            

واردة عن طريـق منـوذج اإلبـالغ        يتعني أن تضطلع هبا األمانة استناداً إىل املسامهات ال        
ويتيح التقريـر الـوارد يف      . )٤٧(اإللكتروين املوحد املقرر استخدامه يف عملية االستعراض      

    معلومات عن أنشطة االستعراض الـيت أجريـت يف          FCCC/SBSTA/2010/INF.9الوثيقة  

__________ 

 .٣٥املرفق، الفقرة ، ١-م أإ/٢٢املقرر  )٤٦(

 .٤٠، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٢٢املقرر  )٤٧(
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ء ألفرقـة    مبوجب بروتوكول كيوتو، مبا فيها املعلومات املتعلقة باختيار اخلربا         ٢٠١٠عام  
  . االستعراض، وتوصيات خرباء االستعراض الرئيسيني عن سبل حتسني عملية االستعراض

سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اإلحاطة علمـاً          : اإلجراء  - ٦٢
بالتقرير السنوي بشأن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف            

  . يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتواملدرجة
FCCC/SBSTA/2010/INF.9 

 

Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories and other information reported by 
Parties included in Annex I to the Convention that are 
also Parties to the Kyoto Protocol under Article 7, 
paragraph 1, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat  

   االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -٨  
هتـا الثامنـة    اتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دور       : اخللفية  -٦٣

مراعيـة يف ذلـك أفـضل     والعشرين، على النظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية والثالثني،           
املعلومات العلمية املتاحة بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص 

  .)٤٨( بتغيُّر املناخة املعنية الدولية احلكومياهليئةاملعلومات املقدَّمة من 
وقد نظرت اهليئة الفرعية يف هذه املسألة يف دورهتا الثانية والـثالثني، وطلبـت إىل                 -٦٤

األمانة إعداد تقرير توليفي عن العمل الذي ُنفذ فعالً يف إطار هذا البند من جدول األعمـال               
ـ    .)٤٩(وإتاحته إىل اهليئة الفرعية كي تنظر فيه يف دورهتا الثالثة والثالثني           وليفي  ويرِد التقرير الت

  .FCCC/SBSTA/2010/11يف الوثيقة 
ة والتكنولوجية مواصـلة النظـر يف         للمشورة العلمي  اهليئة الفرعية قد تود    :ءاإلجرا  -٦٥

فيما يتصل باجلوانب العلميـة والتقنيـة        يف إطارها    الذي ميكن االضطالع به مستقبالً    العمل  
مراعاة التقرير التوليفي املـشار      مع   ، االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ      -واالجتماعية  

 مناقشات جارية يف إطار اهليئات الفرعيـة  أعاله وما يرتبط هبذا العمل من      ٦٤إليه يف الفقرة    
  . واجلوانب األخرى ذات الصلة تغيُّر املناخ بشأن التخفيف من آثاراألخرى 

FCCC/SBSTA/2010/11 

 

Synthesis report on the work already undertaken 
under the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice agenda item on scientific, 
technical and socio-economic aspects of mitigation. 
Note by the secretariat 

  

__________ 

)٤٨( FCCC/SBSTA/2008/6 ١٤٠، الفقرة. 

)٤٩( FCCC/SBSTA/2010/6 ١٠٣، الفقرة. 
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  و من بروتوكول كيوت٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩  
، الثانية والثالثني ، يف دورهتا     للمشورة العلمية والتكنولوجية   يئة الفرعية نظرت اهل  :اخللفية  -٦٦

املسائل املتعلقة  "يف هذا البند من جدول أعماهلا مع بند جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ املعنون               
يف الدورة نفسها،   و.  فريق اتصال مشترك   يف إطار  " من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤بالفقرة  

فريـق اتـصال مـشترك يف       يف إطار   هذه املسائل   مناقشة   على مواصلة    اهليئتان الفرعيتان فقت  ات
  .)٥٠(، استناداً إىل مشروع النص املرفق بتقرير كل منهماالثالثنيالثالثة ودورتيهما 

إىل النظـر يف هـذه      ورة العلمية والتكنولوجية    سُتدعى اهليئة الفرعية للمش   : اإلجراء  -٦٧
  . ، حسب االقتضاءإجراءات إضافية ما ينبغي اختاذه منعلى تفاق بغية االاملسائل 

  مسائل أخرى  -١٠  
  األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية

لييت إعداد وحبث   ، تغيري تواتر عم   ٨-م أ /١٤ قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره    : اخللفية  -٦٨
اً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية حبيـث جتـري      عن األنشطة املنفذة تنفيذ    التقرير التوليفي 

وطلب يف املقرر نفسه إىل     . هاتان العمليتان مرة واحدة كل سنتني بدالً من مرة واحدة سنوياً          
األمانة أن توايف اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ، يف          

  . )٥١(راف، بكل ما يستجد يف املعلومات املقدمةدورتيهما املتالزمتني مع مؤمتر األط
، أن يواصل املرحلـة التجريبيـة مـن         ١٤-م أ /٧وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٦٩

 املوعد النـهائي    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١كما قرر أن يكون     . األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً   
اً يف إطار املرحلـة التجريبيـة، والـيت         لتقدمي التقارير املتعلقة باألنشطة املنفذة تنفيداً مشترك      

  . سُتبحث يف التقرير التوليفي الثامن
وإذ مل ترد من األطراف أية معلومات جديدة عن املشاريع املتعلقة باألنشطة املنفذة               -٧٠

تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية، فإن األمانة مل تعّد التقرير التوليفي الثامن كما طلب    
  . ألطرافمؤمتر ا
سُتدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اإلحاطـة علمـاً          : اإلجراء  -٧١

  .بالتحديث الشفوي الذي تقدمه األمانة واالتفاق على اإلجراء املناسب يف هذا الصدد

 التقرير املتعلق بالدورة  -١١  

للمشورة اهليئة الفرعية   سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعتمده          :اخللفية  -٧٢
 .يف هناية الدورةالعلمية والتكنولوجية 

 إىل اعتماد مـشروع      للمشورة العلمية والتكنولوجية   سُتدعى اهليئة الفرعية   :ءاإلجرا  -٧٣
  .األمانةمن الرئيس ومبساعدة من توجيه ببعد الدورة، استكماله ملقرر وختويل االتقرير 
__________ 

)٥٠( FCCC/SBSTA/2010/6 ،املرفق السادس، وFCCC/SBI/2010/10 ،املرفق الثامن. 

 .٣ و٢، الفقرتان ٨-م أ/ ١٤املقرر  )٥١(
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  املرفق

يف  يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    الوثائق املعروضة على اهل       
  الثالثني والثالثةدورهتا 

  الوثائق اليت أُِعّدت من أجل الدورة    
FCCC/SBSTA/2010/7 مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBSTA/2010/8 Report on the technical workshop on collaboration 
among regional centres and networks. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/9 Report on the technical workshop on costs and benefits 
of adaptation options. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/10 Summary of the results of the second phase of the 
implementation of the Nairobi work programme on 
impacts, vulnerability and adaptation to climate change 
for the period up to the thirty-second session of the 
Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/11 Synthesis report on the work already undertaken under 
the Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice agenda item on scientific, technical and socio-
economic aspects of mitigation. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/12 Report on the informal meeting of representatives from 
Parties and organizations and experts to consider the 
outcomes of the activities completed prior to the 
meeting. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.6 Report on the UNFCCC regional training programme 
on project preparation. Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2010/INF.7 Progress made in implementing activities under the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.8 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2010/INF.9 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories and other information reported by 
Parties included in Annex I to the Convention that are 
also Parties to the Kyoto Protocol under Article 7, 
paragraph 1, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 
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FCCC/SBSTA/2010/INF.10 Report on the workshop on methodological issues 
related to reporting when using the 2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 
Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2010/INF.11 Report on options to facilitate collaborative technology 
research and development. Note by the Chair of the 
Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBSTA/2010/INF.12 Report on the UNFCCC global workshop on 
technology needs assessments. Note by the secretariat  

FCCC/SBSTA/2010/MISC.7 Views on the revision of the UNFCCC Annex I 
reporting guidelines. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.8 Views and information on the effectiveness of the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change in fulfilling its objective, 
expected outcome, scope of work and modalities. 
Submissions from Parties and relevant organizations  

FCCC/SBSTA/2010/MISC.9 Update of the Implementation Plan for the Global 
Observing System for Climate in Support of the 
UNFCCC. Submission from the secretariat of the 
Global Climate Observing System 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.10 Report on the implementation of the framework for 
climate-related terrestrial observations and on the 
development of observational standards and protocols 
for terrestrial essential climate variables. Submission 
from the secretariat of the Global Terrestrial Observing 
System 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.11 Progress by space agencies involved in global 
observations in their coordinated response to the Global 
Climate Observing System and to relevant needs of the 
Convention. Submission from the Committee on Earth 
Observation Satellites 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.12 Views on issues related to the research dialogue, 
including possible ways to enhance its effectiveness and 
the workshop to be held in conjunction with SBSTA 34. 
Submissions from Parties  

FCCC/SBSTA/2010/MISC.13 Views related to standardized baselines under the clean 
development mechanism. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2010/MISC.14 Information relevant to emissions from fuel used for 
international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 
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FCCC/SBSTA/2010/MISC.15 Information on emerging scientific findings and 
research outcomes relevant to the needs of the 
Convention: Update provided in the context of the 
research dialogue. Submissions from regional and 
international climate change research programmes and 
organizations 

FCCC/SB/2010/INF.4 Report of the Expert Group on Technology Transfer. 
Note by the Chair of the Expert Group on Technology 
Transfer 

FCCC/TP/2010/4 Standardized baselines under the clean development 
mechanism. Technical paper 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/SBSTA/2010/6    ورة العلمية والتكنولوجية عـن     ـتقرير اهليئة الفرعية للمش

 ٣١مـن   يف الفترة    بون والثالثني املعقودة يف     الثانيةدورهتا  
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠ إىل مايو/أيار

FCCC/SBSTA/2008/12   نفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري       موجز نتائج ت
املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه للفترة املمتدة حـىت          
الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة        

 مانةمذكرة مقدمة من األ. والتكنولوجية

FCCC/SBSTA/2008/6      تكنولوجية عن  تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية وال
ة يف الفتر  أعمال دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة يف بون،      

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤من 

FCCC/KP/CMP/2009/16          التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة
املقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        

 يف بروتوكول كيوتو

        


