
 

(A)   GE.11-62958    220911    290911 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتـا الرابعـة               
  ٢٠١١يونيه /زيران ح١٦ إىل ٦والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند  (افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٤  ١٣-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند  (املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٤  ٩-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٦  ١٠  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٧  ١٢-١١  ..................................كتب غري الرئيسانتخاب أعضاء امل  - جيم     
  ٧  ١٣  .........................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  - دال     

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه              - ثالثاً  
  ٧  ٢٥-١٤  ...............................................) من جدول األعمال٣البند (

نبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات  إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض اال        - رابعاً  
وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز            

  ١٠  ٣٤-٢٦  ........) من جدول األعمال٤البند  (خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
  ١١  ٤١-٣٥  .....................) من جدول األعمال٥البند ( تطوير التكنولوجيات ونقلها  - خامساً  
  ١٣  ٥٦-٤٢  ........................) من جدول األعمال٦البند ( البحوث واملراقبة املنهجية  - دساًسا  

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمـه يف الـدورتني الرابعـة           -  سابعاً  
والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف إطار 

علمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمـي إىل        اهليئة الفرعية للمشورة ال   
معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف، اعتمـاد      
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 ٧البنـد  ( )١(طرائق لتفعيل برنامج العمل ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري التصدي    
  ١٦  ٦٢- ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )من جدول األعمال

 من جـدول    ٨البند  (  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣فقرة  املسائل املتعلقة بال    - ثامناً  
  ١٧  ٦٨-٦٣  ..................................................................)األعمال

  ١٨  ٨٥-٦٩  .................) من جدول األعمال٩البند ( القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - تاسعاً  
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطـريان والنقـل البحـري              - ألف     

  ١٨  ٧٣-٦٩  ..........................................................الدوليني
قيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد          تن  -  باء     

  ١٩  ٨٠-٧٤  ....................السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  ٢١  ٨٥-٨١  ........................................واجهة بيانات غازات الدفئية  - جيم     

  ٢٢  ٨٩-٨٦  ......) من جدول األعمال١٠البند ( القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  - عاشراً  
ــات       - ألف      ــدة ملركب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث

سعياً للحصول على وحدات    ) HCFC-22 (٢٢-اهليدروكلوروفلوروكربون
 ٢٣-خفض معتمد لالنبعاثات مقابل تدمري مركبات اهليـدروفلوروكربون       

)HFC-23(........................................................  ٢٢  ٨٩-٨٦  
  ٢٣  ٩٥-٩٠  .......................يفةمعيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظ  -  باء     
املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة مـن ثـاين أكـسيد              - جيم     

  ٢٤  ١٠٢-٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكربون
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التشكيالت اجليولوجية كجزء           -  دال     

  ٢٥  ١٠٤- ١٠٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغـري       -  واالجتماعية   اجلوانب العلمية والتقنية    -  حادي عشر  

  ٢٦  ١٠٩- ١٠٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١١البند  (املناخ
  ٢٧  ١١٥- ١١٠  . . . . . . . ) من جدول األعمال١٢البند (التعاون مع املنظمات الدولية األخرى   -  ثاين عشر  
  ٢٧  ١١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٣البند (مسائل أخرى   -  ثالث عشر  
  ٢٨  ١١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٤البند (لدورة تقرير ا  -  رابع عشر  

  ٢٨  ١٢١- ١١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  -  خامس عشر  
  
  
  

__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-أ-م/١املقرر  )١(
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 املرفقات  

األنشطة احملتملة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه                  -  األول  
  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والتكيف معه

إرشادات بشأن نظـم إتاحـة      : عمال املقبلة املتعلقة مبا يلي    توجيهات عامة بشأن تقدمي التقارير واأل       -  الثاين  
 واحترامها؛ ١٦-م أ/١معلومات عن كيفية معاجلة الضمانات املشار إليها يف التذييل األول من املقرر           

وطرائق حتديد مستويات مرجعية لالنبعاثات من الغابات ومستويات مرجعية للغابات؛ وطرائق القياس 
  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦-م أ/١شار إليها يف التذييل الثاين من املقرر  املوالتبليغ والتحقق

  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Draft text on materiality  -  الثالث  
  ٣٥  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والثالثني  -  الرابع  
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  افتتاح الدورة  - أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
اهليئة (ت الدورة الرابعة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          ُعقد  -١

  .٢٠١١يونيه / حزيران١٦ إىل ٦يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا، يف الفترة من ) الفرعية
الذي رحب جبميـع    ) مايل(وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية، السيد ماما كونايت           -٢

 لـرئيس   نائباً) بنغالديش( بالسيد ميهري كانيت ماجومدير      أيضاًورحب  . نياألطراف واملراقب 
  . هلامقرراً) نيبال(اهليئة الفرعية وبالسيد بوروشوتام غيمريي 

  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  - ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
يونيه، يف مـذكرات  / حزيران٦ية، يف جلستها األوىل املعقودة يف       نظرت اهليئة الفرع    -٣

مقدمة من األمينة التنفيذية، تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه، وجـدول األعمـال             
  ).2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2011/1(التكميلي 

ن يونيه، يف مقترح م   / حزيران ٩ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية املعقودة يف           -٤
ويف اجللسة نفسها، أقرت    ). FCCC/SBSTA/2011/L.1 (الرئيس يتضمن جدول أعمال مؤقتاً    

 من جدول األعمـال املؤقـت املقتـرح مـن الـرئيس             ١٢ إىل   ١اهليئة الفرعية البنود من     
)FCCC/SBSTA/2011/L.1 .(       بشأن  واقترح الرئيس أن جيري مشاورات مع األطراف املهتمة 

 مـن جـدول األعمـال املؤقـت الـوارد يف الوثيقـة              )ب(و) أ(١٥ و ١٤ و ١٣البنود  
FCCC/SBSTA/2011/L.1   ًإىل األطراف عن التقدم احملرز، ووافقت اهليئـة         ، وأن يقدم تقريرا 
  .الفرعية على هذا املقترح

يونيه، دعا الرئيس السيد زيتوين ولد دادا       / حزيران ١٠ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -٥
لتقدمي تقرير عـن التقـدم احملـرز يف         ) نيا العظمى وآيرلندا الشمالية   اململكة املتحدة لربيطا  (

  .املشاورات اليت أدارها السيد ولد دادا نيابة عن الرئيس
يونيه، دعا الرئيس السيد ولـد دادا إىل        / حزيران ١٦ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف        -٦

ورات ومداوالت أخرى بني    ونتيجة هلذه املشا  . تقدمي تقرير عما خلصت إليه هذه املشاورات      
األطراف، اتفقت اهليئة الفرعية على مناقشة تأثريات تغري املناخ على املـوارد املائيـة وإدارة               
املوارد املائية يف إطار بند جدول األعمال بشأن برنامج عمل نريويب املتعلق بتـأثريات تغـري                

 من جـدول    ١٣ة إىل أن البند     وخلصت اهليئة الفرعي  . املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه     
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 لن ُيدرج يف جدول أعمال هذه       FCCC/SBSTA/2011/L.1األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة      
  .الدورة

ملـسائل  ويف اجللسة نفسها، مل تتوصل األطراف إىل اتفاق بشأن الترتيبات اخلاصة با     -٧
يف الوثيقـة   من جـدول األعمـال املؤقـت الـوارد          ) ب(و) أ(١٥ و ١٤املتعلقة بالبندين   

FCCC/SBSTA/2011/L.1 .          ولذلك أقر جدول أعمال اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني
  :على النحو التايل

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(
  .لون حمل أعضاء من املكتبانتخاب أعضاء حي  )د(

  .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٤

الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا بـصورة           
  .يز خمزونات كربون الغابات يف البلدان الناميةمستدامة وتعز

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٥
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٦
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعـة           -٧

والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف   
طار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ          إ

يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف،            
  .)٢( التصدياعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري

  . من بروتوكول كيوتو٢ادة  من امل٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨
  :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٩

االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري           )أ(
  الدوليني؛

__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
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تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم           )ب(
  لالتفاقية؛اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول 

  .واجهة بيانات غازات الدفيئة  )ج(
  :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -١٠

ــدة  )أ( ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب ــات اآلث  ملركب
سعيا للحصول على   ) HCFC-22 (٢٢-اهليدروكلوروفلوروكربون

 تـدمري مركبـات     وحدات خفض معتمد لالنبعاثـات مقابـل      
  ؛)HFC-23 (٢٣-اهليدروفلوروكربون

  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة؛  )ب(
املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكـسيد            )ج(

  الكربون؛
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التشكيالت اجليولوجيـة           )د(

  .كجزء من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
 االقتصادية للتخفيف من آثـار تغـري        -علمية والتقنية واالجتماعية    اجلوانب ال   -١١

  .املناخ
  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٢
  .مسائل أخرى  -١٣
  .تقرير الدورة  -١٤

 والصني، واجملموعة   ٧٧    ل، منها بيانات باسم جمموعة ا      طرفاً ٣٤وأدىل ببيانات ممثلو      -٨
لصغرية، وجمموعة السالمة البيئية، واالحتاد األورويب ودوله       اجلامعة، وحتالف الدول اجلزرية ا    

  .األعضاء، وأقل البلدان منوا، واجملموعة األفريقية، وائتالف بلدان الغابات املطرية
: وأثناء إقرار جدول األعمال، أدىل ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالبيان التايل             -٩
تراض الصريح والرمسي الذي أبدته دولة طرف هي دولة          رغم االع  ١٦-م أ /١اعُتمد املقرر   "

  ".تعددة القومياتبوليفيا امل

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

 ٩ املعقـودة يف     ثانيـة نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعـي يف جلـستها ال             -١٠
 موقـع  نامج العمل املقترح املعروض على    اليت وجه فيها الرئيس االنتباه إىل بر      يونيه  /حزيران



FCCC/SBSTA/2011/2 

7 GE.11-62958 

تطلع بانتظام علـى    باإلضافة إىل ذلك، شجع الرئيس األطراف على أن         و. االتفاقية الشبكي 
الربنامج اليومي وعلى شاشات الدائرة التلفزيونية املغلقة ملعرفة أي تغري أو حتديث يف العمـل              

 وأطلعت .على هذا األساس  اشرة عملها   على مب  اتفقت اهليئة الفرعية  و. تقوم به اهليئة الفرعية   
 وأدىل ببيانـات ممثلـو   .حالة الوثائق واملسائل األخرى ذات الصلة  على  األمانة اهليئة الفرعية    

  .سبعة أطراف

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

     لثالثة والرابعـة املعقـودتني     نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها ا           -١١
مـن   ٢٧ويف اجللسة الثالثة، ذكّر الرئيس باملـادة    . يونيه، على التوايل  / حزيران ١٦ و ١٠يف  

اليت يتوقع مبوجبها من اهليئة الفرعية أن تنتخب نائبـاً          و ،مشروع النظام الداخلي املعمول به    
مرة يف الدورة الثالثة والثالثني      وكانت هذه االنتخابات قد أجريت آخر        .للرئيس ومقرراً هلا  

وذكّر الرئيس األطراف بعدم ورود أي ترشيح ملنصب املقرر يف هذه الدورة،            . للهيئة الفرعية 
 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، يظل املقرر احلايل          ٢٢ من املادة    ٢ للفقرة   وأنه وفقاً 

  .يف منصبه إىل أن ُينتخب خلف له
، أبلغ الرئيس األطراف بأن اجملموعات اإلقليمية توصلت إىل اتفاق ويف اجللسة الرابعة  -١٢

وانتخبـت  . بشأن املرشح ملنصب مقرر اهليئة الفرعية، واقترح الرئيس اسم املرشح لالنتخاب      
، الذي ميثل الدول اجلزرية الصغرية الناميـة،        )جزر سليمان (اهليئة الفرعية السيد كولني بيك      

  .ك منصبه لفترة أولية مدهتا سنة قابلة للتجديد سنة أخرىوسيشغل السيد بي. مقررا هلا

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  - دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

    ولـذلك،  .  يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو كليهمـا      طرفاًميثل املقرر املنتخب دولة       -١٣
  .نلبعضوين بدمل تكن مثة حاجة إىل انتخاب 

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه              - ثاًثال  
  والتكيف معه

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
 عليها  وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة           -١٤

  .FCCC/SBSTA/2011/MISC.3 وFCCC/SBSTA/2011/INF.2الوثيقتان 



FCCC/SBSTA/2011/2 

GE.11-62958 8 

نظر يف هذا البند يف إطـار فريـق   الفرعية يف جلستها الثانية على أن تواتفقت اهليئة     -١٥
وقدم ). كندا(والسيد دون ليمن ) ترينيداد وتوباغو(اتصال برئاسة السيد كيشان كومارسينغ     

رت ، نظاًأيض ويف اجللسة الرابعة .السيد ليمن، يف اجللسة الرابعة، تقريراً عن مشاورات الفريق
  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )٣(اهليئة الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
  : للدورةا أعدتتنيل البالوثيقتني التاليتنياهليئة الفرعية رحبت   -١٦

تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات              )أ(  
  ؛)٤(تأثر به والتكيف معهتغري املناخ والقابلية لل

جتميع املزيد من اآلراء واملعلومات عن فعالية برنامج عمل نريويب يف حتقيق              )ب(  
  .)٥(أهدافه، ونتائجه املتوقعة، ونطاق وطرائق عمله

باملشاركة املباشرة واإلسهامات املقدمة مـن األطـراف        اهليئة الفرعية   كما رحبت     -١٧
  .تنفيذ برنامج عمل نريويبيف  )٦(وطائفة واسعة من املنظمات

 الفرعية على بذل املزيد من اجلهود، مبا يف ذلك عن طريـق تعهـد               اهليئة وشجعت  -١٨
املنظمات باختاذ إجراءات، وتقدمي املعلومات إىل اهليئة الفرعية عن تنفيذ تلـك التعهـدات،              

 بـه، ويف اختـاذ      لتأثرالقابلية ل ملساعدة األطراف يف حتسني فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ و         
  .قرارات مستنرية بشأن اإلجراءات والتدابري العملية للتكيف

وأحاطت اهليئة الفرعية علما بوضع إسهامات ونواتج جديدة، مبا يف ذلك تلك اليت               -١٩
  .)٧(رهتا األمانة، وتلك اليت قدمتها منظمات شريكةيّس
مـن  ) ه(٦مالً بـالفقرة    واضطلعت اهليئة الفرعية باستعراض برنامج عمل نريويب، ع         -٢٠

نتيجة االجتماع غري الرمسي ملمثلي األطـراف       وقد روعيت يف االستعراض     . ١١-م أ /٢املقرر  
  ،)٨(واملنظمات واخلرباء للنظر يف نتائج األنشطة اليت أُجنزت يف إطار برنـامج عمـل نـريويب               

    طـراف واملنظمـات   وآراء األ  ،)٩(والتقرير املوجز عن تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج العمـل         
  .)١٠(ذات الصلة

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2011/L.13. 

)٤( FCCC/SBSTA/2011/INF.2. 

)٥( FCCC/SBSTA/2011/MISC.3. 

 .٢٠١١يونيه / حزيران١١ منظمة حىت ٢١١بلغ عدد املنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب  )٦(
 .<http://unfccc.int/4628> اإلسهامات املعرفية لربنامج عمل نريويب متاحة إلكترونياً على الرابط )٧(

)٨( FCCC/SBSTA/2010/12. 

)٩( FCCC/SBSTA/2010/10. 

)١٠( FCCC/SBSTA/2010/MISC.8و  Add.1وFCCC/SBSTA/2011/MISC.3. 
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ز نَج بضرورة أن يواصل برنامج عمل نريويب دعم العمل الذي يُ          اهليئة الفرعية وأقرت    -٢١
 الدعم، عند االقتضاء، لألعمال املستقبلية اليت قد تضطلع         ر اهليئة الفرعية للتنفيذ وتوفري    يف إطا 

نية والعلمية عن تأثريات تغري املنـاخ       هبا جلنة التكيف، وذلك عن طريق تقدمي املعلومات التق        
  واإلرشادات ذات الصلة اليت قدمتها     وأشارت إىل املعلومات  . لتأثر به والتكيف معه   القابلية ل و
  .يف دورهتا التاسعة والعشرين اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل
قدمي  إىل إمكانية اضطالعها بت    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وأشارت    -٢٢

 االقتصادية لتأثريات   -املعلومات واملشورة فيما يتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية         
لتأثر به والتكيف معه الناشئة عن تنفيذ برنامج عمل نريويب، لكي تنظر            القابلية ل تغري املناخ و  

 يف  لمية والتكنولوجية اهليئة الفرعية للمشورة الع   فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ، وذلك بعد أن تنظر         
ـ وسيجري النظر يف هذه املسألة يف حلقة عمل مشتركة بني           . نواتج األنشطة السابقة   تني اهليئ

  .أدناه) د(٢٣الثني املشار إليها يف الفقرة الفرعيتني ُيزمع عقدها خالل الدورة اخلامسة والث
ة االضطالع باألنشطة    إىل األمان  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وطلبت    -٢٣

املؤقتة التالية يف إطار برنامج عمل نريويب، رهناً بتوافر املوارد، إىل حني موعد انعقاد الدورة               
  : الفرعيةلهيئةاخلامسة والثالثني ل

 بغية حتديد االحتياجـات     راكز االتصال الوطنية  إجراء دراسة استقصائية مل     )أ(  
لتأثر به والتكيـف    لقابلية  ال بتأثريات تغري املناخ و    ةقاملتعلذات األولوية من أجل نشر النتائج       

  ؛برنامج عمل نريويب يف إطار معه
  جتميع معلومات عن هنج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجي؛  )ب(  
  إعداد ورقة تقنية عن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات التكيف؛  )ج(  
تني الفرعيتني بغرض النظر    اهليئرة بني   تنظيم حلقة عمل مشتركة خالل الدو       )د(  

 -يف نتائج برنامج عمل نريويب بغية تسليط الضوء على اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية              
لتأثر به والتكيف معه اليت تكون وثيقة الصلة باهليئة         القابلية ل االقتصادية لتأثريات تغري املناخ و    

  .الفرعية للتنفيذ
 على النظر، يف دورهتا اخلامـسة       رعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الف ووافقت    -٢٤

لتـأثر  القابلية ل املتعلق بتأثريات تغري املناخ و    العمل  والثالثني، يف اجملاالت اليت ميكن فيها مواصلة        
به والتكيف معه يف إطار برنامج عمل نريويب، ويشمل ذلك النظر يف مجلة أمور منها األنشطة                 

  . حنو ما ورد يف املرفق األول هبذه الوثيقة، بغية حتديد مدة وأنشطة املرحلة القادمةاملمكنة، على
 إىل أن تقـدم إىل األمانـة،       واملنظمات ذات الصلة    ودعت اهليئة الفرعية األطراف       -٢٥

األنشطة القادمة يف إطار برنامج عمـل        بشأن   مقترحاهتا،  ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول ١٩حبلول  
وطلبت إىل  . يف االعتبار املعلومات الواردة يف املرفق األول هبذه الوثيقة        نريويب، على أن تضع     

املسامهات يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا             األمانة جتميع هذه    
  . والثالثنياخلامسة
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إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن           - رابعاً  
بات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا         إزالة الغا 

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت  -١  
 ١٣ وأدىل ببيانات ممثلـو   . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -٢٦
  .متحدث باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، منهم طرفاً
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة على أن تنظر يف هذا البند يف إطـار فريـق         -٢٧

كوربـوز   - والسيدة فيكتوريـا تـويل    ) كندا(اتصال يشترك يف رئاسته السيد بيتر غراهام        
ونظرت اهليئة . را عن مشاورات الفريقوقدم السيد غراهام، يف اجللسة الرابعة، تقري     ). الفلبني(

  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )١١(، يف االستنتاجاتأيضاًالفرعية، يف جلستها الرابعة 

  االستنتاجات  -٢  
إرشادات منهجية بشأن األنـشطة املتـصلة        يف اآلراء املتعلقة ب    اهليئة الفرعية نظرت    -٢٨

دهور الغابات، ودور احلفاظ علـى الغابـات        خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وت      
 وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية، مـع مراعـاة             

  . واملسائل ذات الصلة١٦-م أ/١املسائل احملددة يف التذييل الثاين من املقرر 
اله، حددت األطراف    أع ٢٨وعند النظر يف القضايا املنهجية املشار إليها يف الفقرة            -٢٩

جمموعة من القضايا، مبا فيها إرشادات بشأن نظم إتاحة معلومـات عـن كيفيـة معاجلـة       
وطرائـق حتديـد     واحترامها،   ١٦-م أ /١الضمانات املشار إليها يف التذييل األول من املقرر         

مستويات مرجعية لالنبعاثات من الغابات ومستويات مرجعية للغابات، وطرائـق القيـاس            
  .١٦-م أ/١ املشار إليها يف التذييل الثاين من املقرر ليغ والتحققوالتب
 ٢٨ املشار إليها يف الفقـرة    اإلرشادات املنهجية   مواصلة نظرها يف    اهليئة الفرعية   وقررت    -٣٠

أعاله، مع مراعاة العناصر املشار إليها يف املرفق الثاين هبذه الوثيقة، هبدف استكمال عملـها               
 دورهتا اخلامسة والثالثني وإبالغ مؤمتر األطراف يف دورتـه الـسابعة            بشأن هذه املسائل يف   

  .أي توصيات مبشاريع مقررات بشأن هذه املسألةعشرة بالتقدم احملرز، مبا يف ذلك 
 ١٩األطراف واملراقبني املعتمدين إىل موافاة األمانـة، حبلـول     اهليئة الفرعية   ودعت    -٣١
.  أعـاله  ٣٠-٢٨ضايا املشار إليها يف الفقـرات       ، بآرائهم بشأن الق   ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

وطلبت إىل األمانة أن جتّمع الورقات املقدمة من األطراف يف وثيقة متفرقات كي تنظر فيها               
__________ 

)١١( FCCC/SBSTA/2011/L.14. 
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 إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوفر متويل أيضاًوطلبت . اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني
 ٢٩ و٢٨يني تتناول املسائل املشار إليها يف الفقـرتني  تكميلي، بعقد اجتماعات للخرباء التقن   

  .أعاله، مبا يف ذلك عقد اجتماع قبل دورهتا اخلامسة والثالثني
وطلبت اهليئة الفرعية إىل رئيسها مواصلة استكشاف سبل تيسري تنسيق األنـشطة              -٣٢

ة الفرعيـة يف  ، وتقدمي تقرير إىل اهليئ١٦-م أ/١ و١٥-م أ /٤ و ١٣-م أ /٢املتعلقة باملقررات   
  .الدورات املقبلة

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املرحلي الذي أعدته األمانة بشأن تنفيذ األنشطة              -٣٣
، وخباصة إنشاء حمفل للنقاش التفاعلي      FCCC/SBSTA/2010/6 من الوثيقة    ٤٠احملددة يف الفقرة    

ـ      .)١٢(صفحة إلكترونية على   راف وخربائهـا املختـصني،     وشّجعت اهليئة الفرعية مجيع األط
  .واملنظمات واجلهات املعنية املختصة على املشاركة بنشاط يف حمفل النقاش التفاعلي

 على دعم األنـشطة األخـرى احملـددة يف          أيضاًوشّجعت اهليئة الفرعية األطراف       -٣٤
دة يف  ويف االستنتاجات الـوار    )١٣(االستنتاجات اليت توصلت إليها يف دورهتا الثانية والثالثني       

وذكّرت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات     . ١٦-م أ /١ و ١٥-م أ /٤ و ١٣-م أ /٢املقررات  
شأن هذه األنشطة عن طريـق      واصلة تبادل املعلومات واخلربات ب    واجلهات املعنية املختصة مب   

  .صفحة إلكترونية على موقع االتفاقية

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  - خامساً 
  )ألعمال من جدول ا٥البند (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة  -٣٥
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على أن تنظر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -٣٦

ويف . والـسيد ولـد دادا   ) بليز(مشاورات غري رمسية يشترك يف إدارهتا السيد كارلوس فولر          
، نظـرت   أيضاًويف اجللسة الرابعة    . لرابعة قدم السيد فولر تقريرا عن هذه املشاورات       اجللسة ا 

  . املقترحة من الرئيس واعتمدهتا)١٤(اهليئة الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً حبلقة العمل املتعلقة بعمليـات تقيـيم االحتياجـات                -٣٧

ها األمانة بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمـم املتحـدة            التكنولوجية، اليت نظمت  

__________ 

)١٢( >http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php<. 

)١٣( FCCC/SBSTA/2010/6 ٤٠، الفقرة. 

)١٤( FCCC/SBSTA/2011/L.10. 



FCCC/SBSTA/2011/2 

GE.11-62958 12 

  / حزيـران  ٢ و ١ يـومي    ،اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومبادرة تكنولوجيا املناخ       
  . يف بون بأملانيا٢٠١١يونيه 
 العام  والحظت اهليئة الفرعية بتقدير املشاركة الفعالة خلرباء وممارسني من القطاعني           -٣٨

لعمل هـذه    أن التقرير الكتايب بشأن نتائج حلقة ا       أيضاًوالحظت  . واخلاص يف حلقة العمل   
  .نظر فيه يف دورهتا اخلامسة والثالثنيسيتاح للهيئة الفرعية لت

والحظت اهليئة الفرعية أن تعزيز إمكانية تنفيذ املشاريع احملددة يف عمليـة تقيـيم                -٣٩
ألجل القريب يستلزم أن تقدَّم املشاريع على أوسع نطاق ممكن،       االحتياجات التكنولوجية يف ا   

من خالل الوسائل املوجودة واحملسنة، إىل مصادر التمويل احملتملة من القطاعني العام واخلاص             
أدوات ، فيمـا يلـي      ومن أمثلة مصادر التمويل العامة واخلاصة     . وإىل هيئات التعاون الدويل   

 اليت تناولتها املناقشات يف حلقة العمل املتعلقة بعمليات         الصلةري املشاريع واملنظمات ذات     تيس
 الصندوُق العـاملي لكفـاءة      : أعاله ٣٧ية، املذكورة يف الفقرة     تقييم االحتياجات التكنولوج  

الطاقة والطاقة املتجددة، ومصرف التنمية اآلسيوي، واملؤسسة االئتمانية إلعـادة الـتعمري            
(KfW)   والكفاءة يف استخدام الطاقة، وجملس األعمـال التجاريـة    ، وشراكة الطاقة املتجددة 

كنولوجيا العاملي املعين بالتنمية املستدامة، والشبكة االستشارية للتمويل اخلاص التابعة ملبادرة ت          
والحظـت  .  احلصول على التمويل الالزم لتنفيذ املشاريع يف البلدان النامية         املناخ، اليت ُتيسر  

أن توفر لألطـراف    ن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية من شأهنا         أ أيضاًاهليئة الفرعية   
معلومات مفيدة فيما يتعلق باألنشطة اليت تنفذ يف إطار اآللية املعنية بالتكنولوجيا، الـيت أُنـشئت                

 ١٢٨  وفقاً للفقرة  ٢٠١٢ واليت من املقرر أن تعمل بشكل تام يف عام           ١٦-م أ /١مبوجب املقرر   
  .١٦-م أ/١من املقرر 

ورحبت اهليئة الفرعية مبجموعة أنشطة التدريب اليت تقدَّم يف إطار االتفاقية اإلطارية              -٤٠
يف جمال إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها، واليت نتجت عن الربنامج التدرييب              

ـ            ة تلبيـةً   املتعلق بإعداد املشاريع الذي نفذته األمانة بالتعاون مع املنظمات واملبادرات الدولي
  .)١٥(لطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

وأشارت اهليئة الفرعية إىل استنتاجات دورهتا الثالثة والثالثني اليت طلبت فيهـا إىل               -٤١
األمانة أن تنظم، رهناً بتوافر املوارد، حلقيت عمل تدريبيتني باللغتني الفرنسية واإلسبانية، على             

اريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها لفائدة األطراف غري املدرجة        التوايل، يف جمال إعداد مش    
يف املرفق األول لالتفاقية، وأن تقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني عن               

 .)١٦(التقدم احملرز يف تنفيذ دورة تدريبية منوذجية على شبكة اإلنترنت يف نفـس املوضـوع              
ة األطراف واملنظمات املعنية اليت تستطيع تقدمي الدعم املايل إىل أن تفعل            ودعت اهليئة الفرعي  

ذلك، مبا يضمن تنظيم هذه األنشطة يف الوقت املناسب وبصورة فعالة، ومساعدة األطراف             
  .غري املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية

__________ 

)١٥( FCCC/CP/2007/6 ٧٩، الفقرة)أ.( 

)١٦( FCCC/SBSTA/2010/13 ٣٤ و٣٣ و٣٠، الفقرات. 
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   املنهجيةالبحوث واملراقبة  - سادساً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
 عليها  وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -٤٢

 FCCC/SBSTA/2011/INF.6 وFCCC/SBSTA/2011/INF.1: الوثــــائق التاليــــة 
وأدىل  .FCCC/SBSTA/2011/MISC.4 و  FCCC/SBSTA/2011/MISC.1و FCCC/SBSTA/2010/MISC.12و

وباإلضافة إىل ذلـك، أدىل     . ببيان ممثل طرف حتدث باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء        
  .ببيان ممثل عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على أن تنظر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -٤٣
والسيد دافيـد   ) إيطاليا(ية يشترك يف إدارهتا السيد سريجيو كاستيالري        مشاورات غري رمس  

 تقريراً) بوتسوانا(ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة دوركاس ماسيسي        ). بوتسوانا(ليسول  
، نظرت اهليئـة    أيضاًويف اجللسة الرابعة    . عن هذه املشاورات نيابة عن املسؤولَني عن إدارهتا       

  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )١٧(اتالفرعية يف االستنتاج

  االستنتاجات  -٢  
                        ً                                                ً             أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املتاحة قبل دورهتا الرابعة والثالثني حتـضرياً              -  ٤٤

                                                                                            لالجتماع يف إطار حوار اهليئة الفرعية بشأن التطورات احلاصلة يف أنشطة البحوث املتعلقـة              
      احلوار  "                              املشار إليه فيما يلي باسم         (  ١١-    م أ  / ٩            ياق املقرر                                     باحتياجات االتفاقية واجلارية يف س    

  FCCC/SBSTA/2010/Misc.12 (     ً                                 وحتضرياً حللقـة العمـل ذات الـصلة            ")                املتعلق بالبحوث 
   )FCCC/SBSTA/2011/INF.1    و FCCC/SBSTA/2011/MISC.4    و FCCC/SBSTA/2011/MISC.1 و

، والتعريف  حاالت عدم التيقن        دارة                                                           اليت تناولت نتائج البحوث األخرية يف جمال تغري املناخ وإ         
  .بعلم تغري املناخ وبناء القدرة على إجراء البحوث يف البلدان النامية

                 بفضل إقامـة      ١١-    م أ  / ٩                        ُ                                    والحظت اهليئة الفرعية ما أُحرز من تقدم يف تنفيذ املقرر             -  ٤٥
ُ                               احلوار املتعلق بالبحوث ومواصلته يف إطار اهليئة الفرعية، والذي ُشرع فيـه أثنـاء د                      ورهتـا                                                            

   . )١٨ (                السادسة والعشرين
                                                      ُ                            ورحبت اهليئة الفرعية مبواصلة احلوار املتعلق بالبحوث الذي أُجري خـالل دورهتـا               -  ٤٦

    ٤٤                                                                                              الرابعة والثالثني وحبلقة العمل ذات الصلة اليت تناولت البحوث املشار إليهـا يف الفقـرة                
      ٢٠١١       يونيه /         حزيران  ٣    إىل     ٢                                                                    أعاله، واليت نظمتها األمانة بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، من           

   .                                                       ً      ً           يف بون بأملانيا، وأعربت عن امتناهنا للحكومات اليت قدمت دعماً مالياً حللقة العمل
__________ 

)١٧( FCCC/SBSTA/2011/L.4. 

)١٨( FCCC/SBSTA/2007/4 ٤٤، الفقرة. 
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                                                                                      وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للربامج واملنظمات اإلقليمية والدولية املشاركة يف             -  ٤٧
              لهيئة احلكومية     ، ول  ") ث                   برامج ومنظمات البحو "                          املشار إليها فيما يلي باسم  (              حبوث تغري املناخ 

                                                                   ، وللوكاالت واملنظمات التابعة لألمم املتحدة، وللخرباء العلمـيني،                                     الدولية املعنية بتغري املناخ   
       وعلـى     ، )١٩ (                                                                              على مشاركتهم النشيطة وإسهاماهتم أثناء حلقة العمل واحلوار املتعلق بالبحوث         

      ً أيضاً                         الفرعية عن تقديرها                  وأعربت اهليئة   .                                                   عرض معارفهم ونتائج أنشطة البحث اليت قاموا هبا       
                                                                                         لألطراف اليت طرحت آراءها بشأن احتياجاهتا وأولوياهتا يف جمال البحـوث فيمـا يتعلـق               
                                                                                           باملعلومات العلمية املفيدة يف وضع السياسات وبشأن احتياجاهتا يف جمال التواصـل وبنـاء              

   .                    القدرات يف جمال البحوث
ّ        ِ                         املوّسعة من ِقبل منظمـات وبـرامج                                                    والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير املشاركة         -  ٤٨    

ّ                أن حلقة العمل رّسخت ركائز          ً أيضاً       والحظت    .                                        ووكاالت أخرى فاعلة يف حبوث تغري املناخ                       
                    والحظت كـذلك مـع       .                                                            احلوار املتعلق بالبحوث بني األطراف وبرامج ومنظمات البحوث       

           بني األوساط                                                                                التقدير، أن احلدثني كليهما، وخباصة حلقة العمل، قد سامها يف حتسني التواصل             
                                                                                         العلمية واألوساط السياساتية كما سامها يف حتسني فهم األطراف ويف زيادة االعتبار الـذي              
                                                                                                 توليه للنتائج العلمية املستجدة وما يتصل هبا من مسائل ختص التواصل وبناء القدرات املتعلقة              

   .            تعلق بالبحوث                                                                    بالبحوث يف البلدان النامية ومسائل أخرى مت التطرق إليها يف إطار احلوار امل
ّ                            الذي تضّمن معلومات عـن نتـائج          ، )٢٠ (   ّ                                       ورّحبت اهليئة الفرعية بتقرير حلقة العمل       -  ٤٩        

                                                                                     البحوث وعن االحتياجات يف جمال البحوث وعن األنشطة اجلارية يف جمال حبوث تغري املناخ              
                                                        والحظت اهليئة الفرعية أن هذه املعلومات اشتملت علـى           .                               على الصعيدين الدويل واإلقليمي   

                                                                 ُّ                  ئج حبثية مستجدة هامة ذات صلة باالتفاقية اإلطارية، منها ما يتعلق بـتحمُّض احمليطـات           نتا
                                                                                   وتغريات الغالف اجلليدي وارتفاع مستوى سطح البحر وسيناريوهات االنبعاثات، وذلـك           

   .                 املعنية بتغري املناخ                                                     منذ صدور تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية 
   :                      ية أن تقرير حلقة العمل                 والحظت اهليئة الفرع  -  ٥٠

ّ                                                              تضّمن معلومات وردت من بعض األطراف عن االحتياجـات يف جمـال               ) أ (     
                                                                                      البحوث املتعلقة بالسياسات، ومن ضمنها البحوث اجلامعة بني عدة اختصاصات، إىل جانب            
                             ّ                                                            معلومات عن احلاجة إىل مراقبة حمّسنة ومستمرة لدعم إجراء مزيد من البحوث، خاصـة يف               

ّ                   تشح فيها البيانات، وعن احلاجة إىل شبكات مراقبة أرضية معـّززة ومـستمرة               اجملاالت اليت                                                        
                                      للتصديق على بيانات األقمار االصطناعية؛

__________ 

لالطالع على قائمة برامج ومنظمات البحوث والوكاالت واملنظمات التابعة لألمم املتحدة اليت شاركت يف               )١٩(
 .<http://unfccc.int/3461.php>حلقة العمل ويف احلوار املتعلق بالبحوث، انظر 

)٢٠( FCCC/SBSTA/2011/INF.6 .           للمزيد من املعلومات عن حلقة العمل، مبا فيها العروض اليت قُدمت، انظر :
<http://unfccc.int/6032.php>. 
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                                                                      نظر يف املمارسات اجليدة ويف التحديات واالحتياجات القائمة والـدروس             ) ب (  
ِ                                املستخلَصة يف جمال التعريف بعلم تغري املناخ لدى جمتمع املـستخِدمني وعامـة اجلمهـو                 ر       َ                                              

                                     ُّ  ً                                                  وأصحاب املصلحة، مبن فيهم أشد الفئات تأثُّراً، وصانعي السياسات، مبا يف ذلك التعريـف              
                                             بالصالت باملعارف احمللية واستخدام اللغات احمللية؛

  ّ                         َ                                            سلّط الضوء على الدروس املستخلَصة واالحتياجات املستقبلية يف جمال بناء             ) ج (  
                                        ة يف البلدان النامية وعلى احلاجة إىل                                                             القدرات على إجراء البحوث وتنفيذ األنشطة ذات الصل       

   .                                        تعزيز مشاركة تلك البلدان يف حبوث تغري املناخ
ّ                                                                           وشّددت اهليئة الفرعية على ضرورة حتسني التواصل والتفاعل بني األوساط العلميـة          -  ٥١   

ِ                                ً                                       ومستخِدمي املعلومات املتعلقة باملناخ دعماً للخطط واألنشطة املتعلقة بالتكيف والتخفيف      .   
ّ  وشّدد  -  ٥٢                                                            على ضرورة مواصلة تعزيز الفائدة من احلوار املتعلـق              ً أيضاً                   ت اهليئة الفرعية      

         ويف هـذا    .                                                                           بالبحوث ومن الروابط اليت تصله بأنشطة أخرى يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية    
                                                                                           الشأن، دعت اهليئة الفرعية برامج ومنظمات البحوث إىل مواصلة إحاطتها بالتطورات الـيت             

   )٢١ ( .                               حثية املتعلقة باحتياجات االتفاقية                حتصل يف األنشطة الب
                                                                                  وشددت اهليئة الفرعية كذلك على أمهية الترويج لنتائج البحوث عن طريق األنشطة              -  ٥٣

   .                                     من االتفاقية، خاصة يف البلدان النامية ٦       َّ             اليت تنفَّذ مبوجب املادة 
   ان                                                                                    وأكدت اهليئة الفرعية على ضرورة جعل نتائج البحوث اليت تتوصل إليهـا البلـد               -  ٥٤

                                                                 وشجعت برامج ومنظمات البحوث على إدراج معلومات بشأن مشاركة           .                     النامية متاحة أكثر  
                                                                                                  علماء من البلدان النامية يف حبوث تغري املناخ عند تقدميها معلومات يف سياق احلـوار املتعلـق                 

   .       بالبحوث
         بتوافر                                                                      ً          وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل دعم احلوار املتعلق بالبحوث، رهناً           -  ٥٥

   :                                 املوارد، عن طريق القيام بأمور منها
                                                                       تنظيم مزيد من حلقات العمل، حسب االقتضاء، بتشاور دوري مع برامج              ) أ (  

                                        ومنظمات البحوث، ومبوافقة اهليئة الفرعية؛
                                                   ً                          جعل املعلومات العلمية ذات الصلة باالتفاقية أكثر بروزاً يف موقعها علـى               ) ب (  

                                                   ج جدول زمين ألهم االجتماعات اليت تتناول املسائل العلمية                            شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك إدرا
                                                                                                والسياساتية بالتعاون مع برامج ومنظمات البحوث ومع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري             

   .     املناخ
                                                                                    ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل طرح آرائها بشأن احلوار املتعلق بالبحوث، مبا يف               -  ٥٦

    ١٩                                                              لصيغ ذات الصلة وسبل تعزيز احلوار، وذلك حبلـول تـاريخ                                   ذلك األنشطة اجلارية وا   
ّ                                     وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتّمـع تلـك اآلراء يف وثيقـة                .     ٢٠١١       سبتمرب   /     أيلول                                   

__________ 

)٢١( FCCC/SBSTA/2007/4 ٤٧، الفقرة) و-أ.( 
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                         ووافقت اهليئة الفرعيـة      .     ِّ                                                              متفرِّقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني         
                                                            والثالثني، نظرها يف املسائل املتعلقة باملراقبة املنهجية، مبا                                            على أن تؤجل، إىل دورهتا السادسة       

   .                                                                                 يف ذلك املسائل املتعلقة بتوقيت مسامهات النظام العاملي لرصد املناخ يف أعمال اهليئة الفرعية

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمـه يف الـدورتني       - سابعاً  
 والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضـع       الرابعة والثالثني واخلامسة  

برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة           
واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة           

 طرائق لتفعيل برنامج العمـل      السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد    
  )٢٢(تدابري التصديومنتدى ميكن أن يعىن ب

  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضا عليها   . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -٥٧

  .وأدىل ببيان ممثل طرف واحد. FCCC/SB/2011/MISC.2الوثيقة 
 هذا البند يف منتدى يضم      واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على أن تنظر يف           -٥٨

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، يشترك يف رئاسته السيد            
ويف اجللـسة   . ، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيـذ     )أستراليا(جونز  -كونايت والسيد روبرت أوين   

 ذلك معلومات عـن حـدث   الرابعة، قدم السيد كونايت تقريرا عن مداوالت املنتدى، مبا يف 
، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف       أيـضاً ويف اجللـسة الرابعـة      . خاص ُنظم يف سياق املنتدى    

  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )٢٣(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
 واهليئة الفرعية للتنفيذ علمـاً      اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    أحاطت    -٥٩

قدمة من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية املعنية بشأن العناصر املتعلقة          امل )٢٤(بالورقات
، وبشأن إمكانية تنظيم منتدى ُيعىن بتدابري       اعتماد طرائق لتفعيله  بوضع برنامج عمل من أجل      

  .التصدي
ودعت اهليئتان الفرعيتان األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري             -٦٠

، املزيد من اآلراء بشأن املسألة املشار ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩أن تقدم، حبلول احلكومية إىل 
__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٢(
)٢٣( FCCC/SBSTA/2011/L.16–FCCC/SBI/2011/L.18. 

)٢٤( FCCC/SB/2011/MISC.2. 
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ع تلك اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظـر        أن جتمّ  األمانة   وطلبتا إىل .  أعاله ٥٩إليها يف الفقرة    
  . والثالثنيان الفرعيتان يف دورتيهما اخلامستنيفيها اهليئت

تـأثري   يف إطار املنتدى املعين ب     نظمه رئيسامها  ورحبت اهليئتان باحلدث اخلاص الذي      -٦١
 إىل األمانة أن ُتعد،     وطلبتا. لثالثني للهيئتني  وا تنفيذ تدابري التصدي، خالل الدورتني الرابعتني     

 اخلاص وتتيحه خالل دورتيهمـا اخلامـستني        ، تقريراً عن هذا احلدث    همابتوجيه من رئيسي  
  .والثالثني

دورتيهما ، نظمت اهليئتان الفرعيتان خالل      ١٦-م أ /١  من املقرر  ٩٣ووفقاً للفقرة     -٦٢
هبدف وضع برنامج عمل يف إطار      التصدي  ُيعىن بتأثري تنفيذ تدابري      الرابعتني والثالثني منتدى  

رة ملؤمتر األطـراف، باعتمـاد       بغية القيام، يف الدورة السابعة عش      ذلك التأثري  اهليئتني ملعاجلة 
وسيواصل املنتدى  .  ُيعىن بتدابري التصدي   نتدى ميكن أن   م فعيل برنامج العمل وتنظيم   ق ت طرائ

 والثالثني للهيئتني، تنفيذ مهامه على حنو ما اُتفق عليه يف           املذكور، خالل الدورتني اخلامستني   
  .١٦-م أ/١ من املقرر ٩٣الفقرة 

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   - ثامناً  
  ) األعمال من جدول٨البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة              -٦٣

  .FCCC/SB/2011/MISC.1 وFCCC/SB/2011/1وكان معروضا عليها الوثيقتان . والرابعة
 ١٠ ىل جانب البند  واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على أن تنظر يف هذا البند إ              -٦٤

املـسائل املتعلقـة    "ورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، املعنون        من جدول أعمال الد   
 يترأسهفريق اتصال مشترك     يف إطار    وذلك،  " من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤بالفقرة  

ت ، قدم رابعةسة ال يف اجلل و. ة أناستازيا ثيودورو  والسيد) بريو(السيد إدواردو كالفو بوينديا     
، نظرت اهليئة   أيضاً ويف اجللسة الرابعة     . تقريراً عن مشاورات فريق االتصال     السيدة ثيودورو 

  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )٢٥(الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
 واهليئة الفرعية للتنفيذ يف التقرير      نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       -٦٥

بـشأن   )٢٦(التوليفي للمعلومات واآلراء املتعلقة باملسائل اليت ستتناوهلا حلقة العمل املشتركة         
  .)٢٧( من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤، والفقرة ٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة 

__________ 

)٢٥( FCCC/SBSTA/2011/L.12. 

)٢٦( FCCC/SBSTA/2010/13 ١٠٥، الفقرة. 

)٢٧( FCCC/SB/2011/1. 
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 إىل األمانة قصد تنظيم حلقة العمـل        وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل طلبهما املوجه       -٦٦
املشتركة وشجعتا األطراف ذات االستطاعة على تقدمي الدعم إىل األمانة يف تنظـيم حلقـة               

  .العمل، هبدف االستفادة من املشاركة أقصى ما ميكن، قبل دورتيهما اخلامستني والثالثني
ملهما املشتركة بـشأن    وحددت اهليئتان الفرعيتان القضايا اليت سُتتناول يف حلقة ع          -٦٧

  : أعاله، ومنها ما يلي٦٥املسائل املشار إليها يف الفقرة 
تبادل املعلومات من أجل حتسني فهم اآلثار الضارة، مبا فيها اآلثار الضارة              )أ(  

النامجة عن تغري املناخ، واآلثار الواقعة على التجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئيـة             
  واالقتصادية؛

 ٣ عرب عملية لتنفيذ أحكام الفقـرة        التقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة        )ب(  
  : من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤، والفقرة ٢من املادة 

  ؛١-م أإ/ ٣١مواصلة تنفيذ املقرر  '١'
  البحث والتقييم؛ '٢'
تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطراف، ال سيما البلدان احملـددة يف              '٣'

   من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨رتني الفق
  .تعزيز اإلبالغ والتحقق '٤'

، ٢ من املـادة     ٣واتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشة املسائل املتعلقة بالفقرة            -٦٨
 من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك النظر يف تقرير حلقة العمل املشار     ٣ من املادة    ١٤والفقرة  

ه، وذلك يف إطار فريق اتصال مشترك تنشئه اهليئتان الفرعيتـان يف             أعال ٦٥إليها يف الفقرة    
  .دورتيهما اخلامستني والثالثني

  القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  - ألف  
  )جدول األعمالمن ) أ(٩البند (

  املداوالت  -١  
  وكان معروضاً  .ةرابعة وال لثنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثا           -٦٩

، منهم متحـدث  ببيانات  طرفا١٦ً وأدىل ممثلو .FCCC/SBSTA/2010/MISC.5عليها الوثيقة  
  ممـثالً  أيضاً ببيانني   وأدىل.  طرفاً ١٣باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، ومتحدث باسم        

  . واملنظمة البحرية الدوليةمنظمة الطريان املدين الدويل
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مـشاورات مـع     الرئيس   جيري على أن    ، يف جلستها الثالثة،   اتفقت اهليئة الفرعية  و  -٧٠
مشروع استنتاجات إىل اهليئة الفرعيـة يف جلـستها         وأن يقدم   هذه املسألة   األطراف بشأن   

  .ةرابعال
املقترحة مـن    )٢٨(تة، يف االستنتاجا  رابعة الفرعية، يف جلستها ال    ـئرت اهلي ـونظ  -٧١

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة من أمانيت منظمة الطـريان املـدين               -٧٢

بـشأن  الدويل واملنظمة البحرية الدولية وما أبلغتا عن حتقيقه من تقدم يف عملهما املـستمر               
 ،)٢٩(معاجلة مسألة االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني           

  .والحظت اآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن هذه املعلومات
ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل              -٧٣

  .رير، يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية، عن العمل ذي الصلة هبذه املسألةمواصلة تقدمي تقا
  
  

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عـن قـوائم اجلـرد          - باء  
  السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) ب(٩البند (

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . يئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة         نظرت اهل   -٧٤

  .FCCC/SBSTA/2011/INF.5 وFCCC/SBSTA/2011/INF.4عليها الوثيقتان 
أن تنظر يف هـذا البنـد يف إطـار           على   ، يف جلستها الثالثة،   اتفقت اهليئة الفرعية  و  -٧٥

 جنم الـدين قطـيب   والسيد) فنلندا(ة ريتا بيبايت مشاورات غري رمسية يشترك يف إدارهتا السيد  
ويف . ويف اجللسة الرابعة، قّدم السيد احلسن تقريراً عن هذه املـشاورات          ). السودان(احلسن  

  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )٣٠(ت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات، نظرأيضاًاجللسة الرابعة 
  

__________ 

)٢٨( FCCC/SBSTA/2011/L.2. 

)٢٩( FCCC/SBSTA/2011/MISC.5. 

)٣٠( FCCC/SBSTA/2011/L.3. 
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  االستنتاجات  -٢  
 املقدم عن حلقة العمل الثالثة من برنـامج العمـل           )٣١(رعية بالتقري رحبت اهليئة الفر    -٧٦

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية من جانب األطـراف املدرجـة يف            "بشأن تنقيح   
املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عـن        : املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول    

شار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية لإلبالغ من جانب األطـراف           ُي" (قوائم اجلرد السنوية  
أملانيا، يف الفتـرة  ب، وُعقدت حلقة العمل املذكورة يف بون  )املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

، حيث نظمتها األمانة بطلب من اهليئة الفرعية يف دورهتا          ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ إىل   ٢٤من  
  .)٣٢(الثالثة والثالثني

وأشارت اهليئة الفرعية للمشورة مع التقدير إىل أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري       -٧٧
املناخ استجابت لدعوة اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني إىل وضع توجيهات منهجيـة              

  .تكميلية بشأن األراضي الرطبة
لمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ    وبدأت اهليئة الفرعية النظر يف املشروع املشروح ل         -٧٨

لكنها مل تتمكن من اسـتكمال       ،)٣٣(من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       
وكررت اهليئة الفرعية الطلب الذي قدمته يف دورهتا الثالثة والثالثني بـأن تـنظم              . النظر فيه 

 بتوافر املوارد، حلقة عمل رابعة يف إطار برنامج العمل، ُتعقد يف النصف الثاين              األمانة، رهناً 
، تتناول املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ مـن جانـب   ٢٠١١عام   من

أن تتناول حلقة العمـل     بوأوصت اهليئة الفرعية    . األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
دئ التوجيهية املنقحة ومجيع جداول منوذج اإلبالغ املوحد، مع التركيز على           الرابعة نص املبا  

  .ا من القضايا املتعلقة باستخدام األراضي وغريمهواحلراجةالزراعة 
 صيغة جديدة للمشروع املشروح للمبـادئ   عّدوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تُ        -٧٩

  استناداً ،)٣٤(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانب األطراف       
وطلبـت  .  يف الوقت املناسب حللقة العمل الرابعة      تتيحهارهتا الرابعة والثالثني، و   إىل نتائج دو  

ذه هل إىل نتائجها، الصيغة اجلديدة      ، بعد حلقة العمل الرابعة واستناداً     عّدكذلك إىل األمانة أن تُ    
  .هيئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثنياملبادئ التوجيهية كي تتاح لل

__________ 

)٣١( FCCC/SBSTA/2011/INF.4. 

)٣٢( FCCC/SBSTA/2010/13 ٧٦، الفقرة. 

)٣٣( FCCC/SBSTA/2011/INF.4. 

حة لإلبالغ من جانب األطراف املدرجة يف ملشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقميكن االطالع على ا )٣٤(
 موقف االتفاقية الشبكي على على، الذي أعد للدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية املرفق األول لالتفاقية

 :العنوان التايل
<http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/reporting_requirements/items/5333.php>. 
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 ٧٨الفقرة  املشار إليها يف     اهليئة الفرعية على النظر يف التقرير املتعلق حبلقة العمل           اتفقتو  -٨٠
ومواصلة النظر يف املشروع املشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة لإلبالغ من جانـب            أعاله،  

ية يف دورهتا اخلامسة والثالثني، بغية إعداد مشروع        األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاق     
 مـع   مقرر بشأن هذه املسألة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، متـشياً             

  .اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثنيالذي اتفقت عليه برنامج العمل 

  واجهة بيانات غازات الدفيئة  - جيم  
  )ألعمالمن جدول ا) ج(٩د البن(

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة  -٨١
أن تنظر يف هـذا البنـد يف إطـار           على   ، يف جلستها الثالثة،   اتفقت اهليئة الفرعية  و  -٨٢
ـ    . )االحتاد األورويب ( اورات غري رمسية تديرها السيدة إرامسيا كيتو      مش ة، ويف اجللـسة الرابع
ت اهليئـة  ، نظـر أيـضاً ويف اجللسة الرابعة   .  تقريراً عن هذه املشاورات    ة كيتو  السيد تمقد

  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )٣٥(الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
واجهـة   مع التقدير إىل التحسينات اليت أدخلتها األمانة على          اهليئة الفرعية أشارت    -٨٣

وسـيلة  ورحبت بالتقدم احملـرز يف وضـع        . يف السنوات األخرية   )٣٦(ةبيانات غازات الدفيئ  
 يف دورهتـا الـسابعة       اهليئة الفرعية  ، وفقاً لطلب  حلساب املؤشرات اليت حيددها املستعملون    

إتاحة الوصول اإللكتروين إىل املعلومات الواردة يف التجميع وقاعدة بيانـات       والعشرين، ويف   
 إىل األمانـة    اهليئـة الفرعيـة   وطلبت  . ة يف دورهتا الثالثني   لفرعي اهليئة ا  ، وفقاً لطلب  احملاسبة

فاقيـة  استكمال هذه الوظائف وإتاحتها، حبلول دورهتا اخلامسة والـثالثني، يف موقـع االت            
  .بياناتالواجهة عن طريق اإلطارية 

رهناً بتوافر املوارد، أن تدرج يف وحـدات        ،  أيضاً إىل األمانة    اهليئة الفرعية وطلبت    -٨٤
عمليات اإلزالة  /عند االقتضاء، إمكانية عرض انبعاثات غازات الدفيئة       ،)٣٧(تبياناالة  ـواجه

  .يف شكل وحدات مادية، باإلضافة إىل مكافئ ثاين أوكسيد الكربون

__________ 

)٣٥( FCCC/SBSTA/2011/L.7. 

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

 :هذه الوظيفة متاحة بالفعل يف وحدة االستفسارات املرنة على العنوان التايل )٣٧(
<http://unfccc.int/di/FlexibleQueries.do>. 
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 على أن تنظر، أثناء دورهتا السادسة والثالثني، يف مسائل تتعلق  اهليئة الفرعية  واتفقت  -٨٥
ظم البيانات األخرى لالتفاقية، من أجل الوقوف علـى التقـدم            وصالهتا بن  بياناتالواجهة  ب

  .احملرز وحتديد اخلطوات التالية حسب االقتضاء

  القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  - عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

 ٢٢-اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         - ألف  
)HCFC-22 (ًللحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل تدمري         سعيا 

  )HFC-23 (٢٣-مركبات اهليدروفلوروكربون
  )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة            -٨٦

  .FCCC/TP/2011/2عليها الوثيقة 
أن تنظر يف هـذا البنـد يف إطـار           على   ، يف جلستها الثالثة،   اتفقت اهليئة الفرعية  و  -٨٧
م ويف اجللسة الرابعـة، قـد     . )نيجرييا( اورات غري رمسية يديرها السيد صامويل أدجيوون      مش

ت اهليئة الفرعية يف    ، نظر أيضاًويف اجللسة الرابعة    .  تقريراً عن هذه املشاورات     أدجيوون السيد
  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )٣٨(الستنتاجاتا

  

  االستنتاجات  -٢  
وباسـتنتاجاهتا   )٣٩(أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالورقة التقنية اليت أعـدهتا األمانـة            -٨٨

السابقة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال وباآلراء اليت أعربت عنها األطـراف               
  .خالل هذه الدورة

  .هليئة الفرعية على أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والثالثنيواتفقت ا  -٨٩
  
  

__________ 

)٣٨( FCCC/SBSTA/2011/L.6.  
)٣٩( FCCC/TP/2011/2. 
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  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة  - باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

  املداوالت  -١  
ان معروضا  وك. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة            -٩٠

  .Add.1وFCCC/SBSTA/2011/MISC.2  وFCCC/TP/2011/4: عليها الوثائق التالية
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على أن تنظر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -٩١

ويف اجللسة الرابعة، قدم الـسيد      ). النرويج(مشاورات غري رمسية يديرها السيد بري ستيانسني        
، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف       أيضاًويف اجللسة الرابعة    . يرا عن هذه املشاورات   ستيانسني تقر 
  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )٤٠(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
 ،)٤١(أحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء املقدمة من األطراف واملنظمـات املعنيـة             -٩٢

آلراء اليت أعربت عنها األطراف خـالل الـدورة         وبا ،)٤٢(وبالورقة التقنية اليت أعدهتا األمانة    
  .خبصوص معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف مشروع النص الوارد يف املرفق الثالـث                -٩٣
ع مقرر بشأن   هبذه الوثيقة يف دورهتا اخلامسة والثالثني، بغية التوصية بعناصر ُتدمج يف مشرو           

التوجيهات اإلضافية املتعلقة بآلية التنمية النظيفة، كي ينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه             
  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ويعتمده يف دورته السابعة

ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات املعتمـدة             -٩٤
، ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩نات التشغيلية املعينة إىل موافاة األمانة، حبلول     بصفة مراقب والكيا  

  :بآرائها يف املسائل التالية
  ما إذا كان ميكن تطبيق مفهوم األمهية النسبية يف سياق آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  
  :حسب االنطباق  )ب(  

  ؛كيف ينبغي تعريف األمهية النسبية يف سياق آلية التنمية النظيفة '١'
  العتبات املناسبة املستخدمة لتحديد شروط اعتبار املعلومة معلومة مهمة؛ '٢'
  اجملاالت اليت ينبغي فيها تطبيق مفهوم األمهية النسبية؛ '٣'

__________ 

)٤٠( FCCC/SBSTA/2011/L.11. 

)٤١( FCCC/SBSTA/2011/MISC.2. 

)٤٢( FCCC/TP/2011/4. 
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  .العالقة، وكذلك الفوارق، بني عدم التيقن واألمهية النسبية  )ج(  
 أعاله ضمن   ٩٤رة  وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع اآلراء املشار إليها يف الفق            -٩٥

  .وثيقة متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني

  املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون  - جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٠البند (

  املداوالت  -١  
وأدىل ببيـان   . ا الثالثة والرابعة  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيه          -٩٦

  .ممثل طرف واحد
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على أن تنظر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -٩٧

ويف اجللـسة   ). االحتاد الروسـي  (مشاورات غري رمسية يديرها السيد ميخائيل جيتارسكي        
، نظرت  أيضاًويف اجللسة الرابعة    . الرابعة، قدم السيد جيتارسكي تقريرا عن هذه املشاورات       

  .املقترحة من الرئيس واعتمدهتا )٤٣(اهليئة الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف املقاييس املوحدة حلساب حجـم ثـاين أكـسيد                -٩٨

اإلزالة بواسطة الكربون املكافئ النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر وعمليات   
، بعد أن كانت قد بدأت النظر فيها أثنـاء          )يشار إليها فيما يلي باملقاييس املوحدة     (البواليع  

  .دورهتا الثالثني
وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لعقدها              -٩٩

أن دعاها إىل ذلك الفريق العامل املخصص       اجتماعاً للخرباء بشأن علم املقاييس البديلة، بعد        
املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتـو يف             

 ٢٠ إىل   ١٨وُعقد اجتماع اخلرباء يف أوسلو بالنرويج يف الفتـرة مـن             .)٤٤(دورته السادسة 
لـق باالجتمـاع واسـتنتاجاته      املتع )٤٥(ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير   . ٢٠٠٩مارس  /آذار

وتوصياته املتصلة باالتفاقية وباألوساط العلمية فيما خيص االحتياجات البحثية ومرحلة متديد           
  .النطاق يف سياق إعداد تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية

  :وأقرت اهليئة الفرعية مبا يلي  -١٠٠

__________ 

)٤٣( FCCC/SBSTA/2011/L.8. 

)٤٤( FCCC/KP/AWG/2008/5 ٤٥، الفقرة. 

)٤٥( <http://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/expert-meeting-metrics-oslo.pdf>. 
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م املقاييس املوحـدة البديلـة وأوجـه        ما زالت اهليئة احلكومية الدولية ُتقيِّ       )أ(  
القصور يف استخدام مؤشرات االحترار العاملي، وذلك يف سياق عملها املتعلق بتقرير التقييم             

  اخلامس؛
تشكل مؤشرات االحترار العاملي مقياساً حمدداً حتديداً جيداً يستند إىل التأثري    )ب(  

غري أن تلك املؤشرات مل تصمم وفقاً       . تاإلشعاعي، وال يزال مفيداً يف هنج متعلق بعدة غازا        
هلدف بعينه من أهداف السياسة العامة، وقد يكون من األفضل اعتماد مقاييس بديلة بنـاًء               

  على أهداف حمددة يف إطار السياسة العامة؛
 ١٠٠ توجد قيود على استخدام مؤشرات االحترار العاملي استناداً إىل أفق ميتد            )ج(  

  .م انبعاثات غازات الدفيئة القصرية العمر يف تغري املناخعام يف تقييم مدى إسها
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم، رهناً بتوافر املوارد، حلقة عمـل بـشأن                -١٠١

، وتركز على حاالت عدم اليقني،      ٢٠١٢املقاييس املوحدة، ُتعقد يف النصف األول من عام         
نقحة، وأهداف السياسة العامة، والعالقة بـني أطـر         وعلى اجملاالت أو املقاييس اجلديدة وامل     

  .السياسات واملقاييس
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا الـسادسة والـثالثني، النظـر يف       -١٠٢

املقاييس املوحدة ضمن بند القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية، مع مراعاة التقرير املتعلق حبلقة              
  . أعاله١٠١ يف الفقرة العمل املشار إليها

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التشكيالت اجليولوجية كجـزء مـن       - دال  
  أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

  )من جدول األعمال) د(١٠البند (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثالثة  -١٠٣

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علما بالتقرير الشفوي الذي قدمته األمانة بشأن التقدم احملرز              -١٠٤

يف تنفيذ األنشطة املقررة اليت تفضي إىل اعتماد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة يف الـدورة                
السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، واتفقت على            

  .النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والثالثنيأن تواصل 
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 االقتصادية للتخفيف من آثار     -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      - حادي عشر
  تغري املناخ

  ) من جدول األعمال١١البند (

  املداوالت  -١  
بيان ممثل اهليئة   وأدىل ب . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -١٠٥

  .احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على أن تنظر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -١٠٦

والسيد أندريس  ) آيرلندا(مشاورات غري رمسية يشترك يف إدارهتا السيد فرانسيس ماكغافرن          
الرابعة، قدم السيد ماكغافرن تقريرا عـن هـذه         ويف اجللسة   ). املكسيك(فلوريس مونتالفو   

املقترحة مـن    )٤٦(، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     أيضاًويف اجللسة الرابعة    . املشاورات
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
 فعالًرحبت اهليئة الفرعية بالتقرير التوليفي الذي أعدته األمانة عن العمل الذي ُنفذ               -١٠٧
ر هذا البند من جدول األعمال، والحظت اهليئة الفرعية أن التقرير يتضمن معلومات             يف إطا 

وفرية ميكن أن تفيد األطراف يف مداوالهتا بشأن جماالت العمل املمكنة يف املستقبل فيما يتعلق  
   .)٤٧( االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

 بالتقرير اخلاص عن مصادر الطاقة املتجـددة         مع التقدير  أيضاًحبت اهليئة الفرعية    ور  -١٠٨
.  الذي أعدته اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري املنـاخ           والتخفيف من آثار تغري املناخ    

والحظت اهليئة الفرعية أن التقرير يربز اإلمكانات التقنية اهلائلة للطاقة املتجـددة وقـدرهتا              
ورأت اهليئة الفرعيـة   . ة على التخفيف من آثار تغري املناخ وإتاحة منافع واسعة النطاق          الكبري

أن مجيع األطراف ستستفيد من املعلومات الواردة يف التقرير، مبا يف ذلـك عنـد النظـر يف     
  .أنشطتها املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ

ملسألة مراعية أفضل املعلومات العلميـة    واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر يف هذه ا          -١٠٩
املتاحة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ، وال سيما املعلومات املقدمة من اهليئة احلكوميـة               
الدولية، وذلك أثناء الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية حيث سيتشاور رئيـسها مـع              

  .ة يف تلك الدورةاألطراف بشأن مدى ضرورة مواصلة النظر يف هذه املسأل
  

__________ 

)٤٦( FCCC/SBSTA/2011/L.9. 

)٤٧( FCCC/SBSTA/2010/11. 
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  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  - ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  املداوالت  -١  
 عليها  وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -١١٠

وع البيولـوجي واتفاقيـة    اتفاقية التنوأدىل ببيانني ممثالً. FCCC/SBSTA/2011/INF.3الوثيقة  
  .)٤٨(األمم املتحدة ملكافحة التصحر

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على أن يقوم الرئيس بوضـع مـشروع                -١١١
  .استنتاجات يعرضه عليها يف جلستها الرابعة

املقترحة من الـرئيس     )٤٩(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -١١٢
  .اعتمدهتاو

  االستنتاجات  -٢  
اليت أعدهتا األمانة لتلخـيص      )٥٠(الحظت اهليئة الفرعية مع التقدير، ورقة املعلومات        -١١٣

األنشطة واجلهود التعاونية اليت تقوم هبا كيانات األمم املتحدة ومنظمات حكوميـة دوليـة              
  .أخرى، ُمسامهةً منها يف العمل املضطلع به يف إطار االتفاقية

أحاطت اهليئة الفرعية علماً مبجال تركيز األنشطة واملبادرات التعاونية اليت تضطلع           و  -١١٤
هبا األمانة حاليا بدعم من منظومة األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية أخرى لـضمان              

  .تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً
أمانة اتفاقيـة التنـوع    بالبيانني اللذين أدلت هبما أيضاًوأحاطت اهليئة الفرعية علماً       -١١٥

البيولوجي وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر بشأن أنشطتهما وجهودمها الراميـة            
  .إىل التصدي لتغري املناخ وبشأن مسامهتهما يف العمل املضطلع به يف إطار االتفاقية

  مسائل أخرى  - ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  .ل أخرىمل ُتثر أية مسائ  -١١٦
  

__________ 

 . عن ذلكوقت، فُوزع بيان خطي بدالًمل يتمكن ممثل منظمة الصحة العاملية من أخذ الكلمة بسبب ضيق ال )٤٨(
)٤٩( FCCC/SBSTA/2011/L.5. 

)٥٠( FCCC/SBSTA/2011/INF.3. 
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  تقرير الدورة  - رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف مشروع تقرير دورهتا الرابعة والـثالثني     -١١٧
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية للمقرر، بناء على اقتراح  .)٥١(واعتمدته بصيغته املعدلة 
  .ل تقرير الدورة، مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيسمن الرئيس، بأن يستكم

  اختتام الدورة - خامس عشر
 ملا يترتب على االستنتاجات     ا أولي ا تقييم ة التنفيذي ةم ممثل لألمين  د، ق الرابعةيف اجللسة     -١١٨

  من املقـرر   ٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة     . دارة وامليزانية يف اإل املعتمدة خالل الدورة من آثار      
من آثار   )٥٢(تقدم بياناً مبا يترتب على املقررا     ي اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن        ٩-م أ /١٦

  .تعذر الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسيةكان يدارة وامليزانية إذا يف اإل
 اليت تترتـب    وأثناء الدورة، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنفذ عدداً من األنشطة             -١١٩

 من امليزانية   فعالًتها   تغطي هذه األعمال وجرت  قد ُخطط ملعظم    و. عليها آثار يف اإلدارة وامليزانية    
. ٢٠١٣-٢٠١٢ أو من امليزانية املقترحة لفترة السنتني        ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني   الربناجمية  
  :األنشطة اجلديدة التالية تتطلب موارد مالية إضافيةبيد أن 

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري      " من جدول األعمال،     ٣طار البند   يف إ   )أ(  
، طُلب إىل األمانة أن تنفذ عددا من األنشطة، يتمثل أحدها           "املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه     

   يورو؛٢٠ ٠٠٠يف إعداد ورقة تقنية عن املاء وتغري املناخ، ستتطلب موارد إضافية تبلغ حنو 
إرشادات منهجية بشأن األنـشطة     " من جدول األعمال،     ٤ إطار البند    يف  )ب(  

املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفـاظ علـى              
، طلبت  "الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية          

ن تنظم اجتماعات للخرباء التقنيني، تشمل اجتماعا ُيعقد قبل دورهتا اهليئة الفرعية إىل األمانة أ 
  وسيتعني حتديد التكاليف املقدرة عقب هذه الدورة؛. اخلامسة والثالثني

، طُلـب   "البحوث واملراقبة املنهجية  " من جدول األعمال،     ٦يف إطار البند      )ج(  
ة مع بـرامج ومنظمـات      من األمانة أن تنظم حلقات عمل إضافية يف ظل مشاورات دوري          

  وال ُيعرف حىت اآلن عدد هذه احللقات وجدوهلا الزمين؛. البحوث
 ٢ من املـادة     ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    " من جدول األعمال،     ٨يف إطار البند      )د(  

، ذكّرت اهليئة الفرعية بطلبها إىل األمانة أن تنظم حلقة عمـل مـشتركة              "من بروتوكول كيوتو  

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2011/L.15اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٥١(
 . بآثار استنتاجات اهليئتني الفرعيتنيأيضاً، فإنه يتصل "مقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦بالرغم من أن املقرر  )٥٢(
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املـسائل  " من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ، املعنون ١٠ البند  أيضاً تتناول   بشأن هذه املسألة  
   يورو؛١٠٠ ٠٠٠، وستكلف حنو " من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املتعلقة بالفقرة 

واجهة بيانات غازات   "من جدول األعمال،    ) ج (٩يف إطار البند الفرعي       )ه(  
نة أن حتسن عرض البيانات يف وحدات واجهة البيانـات،          ، طلبت األطراف إىل األما    "الدفيئة

   يورو؛٢٠ ٠٠٠وهذا إجراء سيتطلب تنفيذه حنو 
املقـاييس املوحـدة    "من جدول األعمال،    ) ج (١٠يف إطار البند الفرعي       )و(  

، طُلب من األمانة أن تنظم حلقـة        "حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون       
وال ُتعـرف حـىت اآلن      . ٢٠١٢املوحدة يف النصف األول من عـام        عمل بشأن املقاييس    

  .التكاليف املقدرة لالضطالع هبذا العمل، ولكن األطراف املهتمة سُتبلغ هبا بعد هذه الدورة
باسـم  مشلـت بيانـات      تسعة أطراف ببيانات ختامية،   أدىل  ويف اجللسة نفسها،      -١٢٠

وجمموعـة   والصني،   ٧٧لـألعضاء، وجمموعة ا   ا هاالحتاد األورويب ودول  اجملموعة اجلامعة، و  
 وأُديل  .السالمة البيئية، واجملموعة األفريقية، وأقل البلدان منوا، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية          

ات املعنيـة    باسم املنظمات غري احلكومية لألعمال التجارية والصناعة، واملنظم        أيضاًببيانات  
ة املمثلة للنقابات العماليـة، واملنظمـات غـري         غري احلكومي بالشعوب األصلية، واملنظمات    

احلكومية املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، واملنظمات الشبانية غـري احلكوميـة، وأدىل             
  . ممثلو املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئةأيضاًببيانات 
ومنـسقي   ورؤساء أفرقـة االتـصال       ملندوبنيوقبل اختتام الدورة، شكر الرئيس ا       -١٢١

 املراقبني على ما أبدوه من      أيضاًوشكر  . املشاورات غري الرمسية على ما قدموه من مسامهات       
  .، واملترمجني الشفويني على عملهم الدؤوب واملتواصلمانة األاهتمام ودعم قوي، فضال عن
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  املرفق األول

األنشطة احملتملة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتـأثريات تغـري                
  ناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهامل
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه           مع مراعاة هدف      -١

، ونتائج األنشطة املضطلع هبا حىت اآلن       ١١-م أ /٢، على حنو ما ورد يف املقرر        والتكيف معه 
أن ؤكـد  اليت ت ١٦-م أ/١ من املقرر    ١٢يف إطار الربنامج املذكور، ومع اإلشارة إىل الفقرة         

العمل املعزز يف جمال التكيف ينبغي أن يستند إىل االتفاقية، وأن يتبع هنجاً قطريـاً يراعـي                 
القضايا اجلنسانية واملشاركة والشفافية الكاملة، مع وضع الفئات واجملتمعات والنظم البيئيـة            

نتاجات العلمية املتاحة ويسترشد هبا،     املعرضة للتأثر يف احلسبان، وأن يقوم على أفضل االست        
 حسب االقتضاء، هبدف دمج التكيـف       ،وعلى املعارف التقليدية ومعارف الشعوب األصلية     

اهليئة الفرعية   ناقشت   يف السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة،       
برنامج عمل نريويب   ا يف إطار     األنشطة اليت ميكن االضطالع هب     للمشورة العلمية والتكنولوجية  

  :وهي على النحو التايل
تعزيز االستفادة من املعارف واملمارسات التقليدية واخلاصـة بالـشعوب            )أ(  

األصلية يف جمال التكيف، وتطبيق ُنُهج وأساليب تراعي املنظور اجلنساين لفهم وتقييم تأثريات             
  لتأثر به والتكيف معه؛القابلية لتغري املناخ و

حتسني نشر املعلومات واملعارف اليت ُتطوَّر يف إطار برنامج عمل نـريويب،              )ب(  
ترمجة هذه املواد إىل اللغات الرمسية األخـرى لألمـم          : وذلك عن طريق مجلة وسائل منها     

املتحدة، والدعوة إىل تدريب العاملني يف مراكز االتصال الوطنية على مهارات واستراتيجيات            
  االتصال؛
 أجل التصدي للمـسائل     ألنشطة القطاعية والشاملة للقطاعات من    تعزيز ا   )ج(  

  :لتأثر به والتكيف معه، اليت تتعلق جبملة أمور منهاالقابلية لذات الصلة بتأثريات تغري املناخ و
  ؛)يشمل ذلك موجات اجلفاف والفيضانات وذوبان الثلوج(املاء  '١'
  ؛)يشمل الزراعة وسبل العيش األساسية(األمن الغذائي  '٢'
  ؛)تشمل النظم اإليكولوجية اجلبلية والساحلية والبحرية(نظم اإليكولوجية ال '٣'
  .اهلياكل األساسية واملستوطنات البشرية '٤'



FCCC/SBSTA/2011/2 

31 GE.11-62958 

تيسري وضع البيانات والسيناريوهات املتعلقة باملنـاخ املالئمـة لتخطـيط             )د(  
ها التكيف، وضمان الوصول إليها، وذلك عن طريق مجلة أمور منها حفز التدابري اليت تتخذ              

  املنظمات واملراكز اإلقليمية الشريكة؛
مواصلة تطوير مسامهات معرفية حمددة اهلدف إلشراك اجلهـات صـاحبة             )ه(  

املصلحة واملعنيني باختاذ القرارات، ويشمل ذلك مجلة أمور منها الدروس املستفادة فيما يتعلق            
رف اليت ُتـستخلص يف     بالتكيف على خمتلف مستويات اإلدارة والقطاعات، استناداً إىل املعا        

إطار برنامج عمل نريويب وتوليف هذه املعلومات وحتويلها إىل مسامهات معرفية موجهة إىل             
  ؛ةاملستخدمني يف قطاعات حمددة أو غريها من اجملاالت املواضيعي

تعزيز املعارف املتصلة باجلوانب االقتصادية للتكيف عن طريق مجلة أمـور             )و(  
 املتعلقة باستخدام خمتلف األساليب واألدوات لتقييم تكلفة ومزايـا          منها املشاريع النموذجية  

، والدعوة إىل اختاذ إجـراءات   )وتوثيق وتقاسم الدروس املستفادة من هذه املشاريع      (التكيف  
، مبا يف ذلك عن     القطاعات االقتصادية الضعيفة  وزيادة األنشطة املتصلة بتقليل االعتماد على       

  صادية؛طريق تنويع األنشطة االقت
على " تدريب املدربني"بناء القدرات عن طريق مجلة أمور منها توفري أنشطة   )ز(  

استخدام الوسائل واألدوات مثالً، والدعوة إىل اختاذ إجراءات والتعاون مع جهات منها فريق             
اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،            

  . واملنظمات الشريكة،وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
وينبغي أن تكون األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب متسقة مع والية                -٢

  .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
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  املرفق الثاين

: لقة مبا يلـي   توجيهات عامة بشأن تقدمي التقارير واألعمال املقبلة املتع           
إرشادات بشأن نظم إتاحة معلومات عن كيفية معاجلـة الـضمانات           

 واحترامهـا؛   ١٦-م أ /١املشار إليها يف التذييل األول مـن املقـرر          
وطرائق حتديد مستويات مرجعية لالنبعاثات من الغابات ومـستويات         

 املـشار إليهـا يف      مرجعية للغابات؛ وطرائق القياس والتبليغ والتحقق     
  ١٦-م أ/١يل الثاين من املقرر التذي

  :ن كيفية معاجلة الضمانات واحترامهاإرشادات بشأن نظم إتاحة معلومات ع  -١
  اخلصائص؛  )أ(  
  التصميم؛  )ب(  
  إتاحة املعلومات؛  )ج(  
العقبات اليت ميكن أن تعوق معاجلة الضمانات واحترامها، مبا فيها العقبات             )د(  

  ة املعلومات؛اليت ميكن، إن وجدت، أن تعوق إتاح
  .مسائل أخرى ذات صلة  )ه(  

إرشادات بشأن طرائق حتديد مستويات مرجعية للغابـات ومـستويات مرجعيـة              -٢
  :لالنبعاثات من الغابات

  أو الغرض؛/النطاق و  )أ(  
 من التذييل األول مـن      ١اخلصائص، مبا فيها العناصر الواردة يف الفقرة          )ب(  

  ؛١٦- م أ/١املقرر 
  ن اهليكلة؛إرشادات بشأ  )ج(  
  عملية االتصال؛  )د(  
  .مسائل أخرى ذات صلة  )ه(  

 املشار إليها يف التذييل الثـاين مـن         طرائق القياس والتبليغ والتحقق   إرشادات بشأن     -٣
  :١٦-م أ/١املقرر 

 من التذييل األول مـن  ١اخلصائص، مبا يف ذلك العناصر الواردة يف الفقرة          )أ(  
  ؛١٦-م أ/١املقرر 

  العناصر؛  )ب(  
  عملية اإلبالغ؛  )ج(  
  .مسائل أخرى ذات صلة  )د(  
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  املرفق الثالث
[English only] 

  Draft text on materiality  

[The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, 

Recalling the provisions of Articles 3 and 12 of the Kyoto Protocol, 

Recalling decision 3/CMP.6, 

Recognizing that applying the concept of materiality could simplify processes but should 
not adversely affect environmental integrity, 

Noting that the concept of materiality is already applied to some extent in approved 
baseline and monitoring methodologies and in the assessment of projects, 

1. Decides that the concept of materiality should be applied in a consistent manner 
under the clean development mechanism; 

2. Defines material information as a piece of information whose omission or 
misstatement, or erroneous reporting, could change a decision by the Executive Board of 
the clean development mechanism [on the registration of a project activity or the issuance 
of certified emission reductions]; 

[3. Decides that the scope of materiality [only] covers [data] [the stage[s] of 
[validation,]] verification, [for emission reduction project activities] [including the 
assessment] by designated operational entities, the Executive Board of the clean 
development mechanism and its support structure, [non-prescriptive [and prescriptive] 
requirements, and quantitative [as well as qualitative] information;]] [with a view to 
possibly broadening the scope at a later date;] 

Option 1: 

4. Also decides that information related to a clean development mechanism project 
shall be considered material if its omission [or] misstatement or [the non-compliance with a 
requirement] [erroneous reporting] might lead, at an aggregated level, to an overestimation 
of the total emission reductions [or removals] achieved by a clean development mechanism 
project activity equal to or higher than: 

(a) [X1] [0.5] per cent of the emission reductions [or removals] for project 
activities achieving a total emission reduction [or removal] of more than [Y] [500,000] 
tonnes of carbon dioxide equivalent per year; 

(b) [X2] [2] per cent of the emission reductions [or removals] for large-scale 
project activities achieving a total emission reduction [or removal] of [Y] [500,000] tonnes 
of carbon dioxide equivalent per year or less; 

(c) [X3] [5] per cent of the emission reductions [or removals] for small-scale 
project activities other than projects covered under paragraph 4(d) below; 

(d) [X4] [10] per cent of the emission reductions [or removals] for the type of 
project activities that are referred to in decision 3/CMP.6, paragraph 38. 

Option 2: 

4. Requests the Executive Board of the clean development mechanism to adopt 
appropriate quantitative thresholds to define when the omission or misstatement of 
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information or the non-compliance with a requirement related to a clean development 
mechanism project shall be considered material, taking into account the total amount of 
emission reductions [or removals] achieved by the project activity; 

5. [Also decides that the emission reduction thresholds and the materiality thresholds 
shall be reviewed [by the Executive Board of the clean development mechanism] based on 
data reported [by designated operational entities] no later than one year after their 
implementation;] 

6. Decides that the designated operational entity conducting the [validation or] 
verification shall use a reasonable level of assurance in considering whether or not the 
information is material; 

7. Requests the Executive Board of the clean development mechanism: 

(a) To implement the concept of materiality, adhering to the principles established 
in paragraphs 1–5 above, and to report to the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, at its eighth session, on the experiences 
gained with the implementation of the concept; 

(b) To increase its interaction with designated operational entities in order to 
facilitate a uniform interpretation and application of the concept of materiality by 
developing guidance, inter alia, on how to calculate the thresholds and on what should be 
done if the materiality thresholds are surpassed, with the overall view of increasing 
transparency and efficiency and reducing costs; 

(c) To address the issue of uncertainties of measurements in baseline and 
monitoring methodologies, so that these types of uncertainties do not need to be 
considered in addressing materiality. 

[8. Also invites the Executive Board of the clean development mechanism to develop 
guidance on de minimis sources, which are defined as sources of emissions that do not 
require monitoring and verification.]] 
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  املرفق الرابع

الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف             
  دورهتا الرابعة والثالثني

  الوثائق اليت أُعّدت من أجل الدورة    
FCCC/SBSTA/2011/1 and 

Add.1 and 2 
  نة التنفيذيةمذكرة مقدمة من األمي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

FCCC/SBSTA/2011/INF.1 Summary of proposed themes for the research dialogue meeting and the 

related workshop to be held in conjunction with SBSTA 34. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.2 Progress made in implementing activities under the Nairobi work 

programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change. 

Note by the secretariat 
FCCC/SBSTA/2011/INF.3 Summary of cooperative activities with United Nations entities and 

intergovernmental organizations to contribute to the work under the 

Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.4 Draft annotated revised UNFCCC Annex I reporting guidelines. Note by 

the secretariat 
FCCC/SBSTA/2011/INF.5 Report on the workshop on issues relating to the revision of the UNFCCC 

Annex I reporting guidelines. Note by the secretariat 
FCCC/SBSTA/2011/INF.6 Report on the workshop on the research dialogue. Note by the secretariat 
FCCC/SBSTA/2010/MISC.12 

and 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.1 
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/2011/MISC.2 

and Add.1 
Views on the issue of materiality under the clean development mechanism. 

Submissions from Parties and relevant organizations 
FCCC/SBSTA/2011/MISC.3 Further 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/2011/MISC.4 Update on developments in research activities relevant to the needs of the 

Convention. Submissions from regional and international climate change 

research programmes and organizations 
FCCC/SBSTA/2011/MISC.5 Information relevant to emissions from fuel used for international aviation 

and maritime transport. Submissions from international organizations 

FCCC/SB/2011/1 ميكن أن تتناوهلا حلقة العمل توليف للمعلومات واآلراء عن القضايا اليت 
 من ٣ من املادة ١٤ والفقرة ٢ من املادة ٣املشتركة فيما يتصل بالفقرة 

  مذكرة من إعداد األمانة. بروتوكول كيوتو
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FCCC/SB/2011/MISC.1 Information and views on issues that could be addressed at the joint 

workshop on matters relating to Article 2, paragraph 3, and Article 3, 

paragraph 14, of the Kyoto Protocol. Submissions from Parties and 

relevant organizations 
FCCC/SB/2011/MISC.2 Views on the modalities for the operationalization of the work programme 

and on a possible forum on response measures. Submissions from Parties 

and relevant intergovernmental organizations 

FCCC/TP/2011/2 Implications of the establishment of new hydrochlorofluorocarbon-22 

(HCFC-22) facilities seeking to obtain certified emission reductions for the 

destruction of hydrofluorocarbon-23 (HFC-23). Technical paper 

FCCC/TP/2011/4 Materiality standard under the clean development mechanism. Technical 

paper 

FCCC/SBSTA/2011/L.1 مقترح مقدم من الرئيس. جدول األعمال املؤقت  
FCCC/SBSTA/2011/L.2  الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن .

  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس
FCCC/SBSTA/2011/L.3  تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد

مشروع استنتاجات . السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2011/L.4 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. البحوث واملراقبة املنهجية  
FCCC/SBSTA/2011/L.5 مشروع استنتاجات مقترح من . التعاون مع املنظمات الدولية األخرى

  الرئيس
FCCC/SBSTA/2011/L.6 وكربون ملركبات اهليدروكلوروفلوراآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة-

٢٢ )HCFC-22 ( سعيا للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات
مشروع . )HFC-23 (٢٣- تدمري مركبات اهليدروفلوروكربونمقابل

  استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBSTA/2011/L.7 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. واجهة بيانات غازات الدفيئة  
FCCC/SBSTA/2011/L.8  املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربوناملقاييس .

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBSTA/2011/L.9  االقتصادية للتخفيف من آثار تغري -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املناخ
FCCC/SBSTA/2011/L.10 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. ولوجيات ونقلهاتطوير التكن  
FCCC/SBSTA/2011/L.11 مشروع استنتاجات . معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة

  مقترح من الرئيس
FCCC/SBSTA/2011/L.12  مشروع .  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة

  ح من الرئيساستنتاجات مقتر
FCCC/SBSTA/2011/L.13  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف

  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. معه
FCCC/SBSTA/2011/L.14  إرشادات منهجية من أجل األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن

ابات، ودور حفظ الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة إزالة الغابات وتردي الغ
مشروع استنتاجات . وزيادة خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية

  مقترح من الرئيس
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FCCC/SBSTA/2011/L.15  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا
  الرابعة والثالثني

FCCC/SBSTA/2011/L.16–

FCCC/SBI/2011/L.18 
تنظيم حمفل ُيعىن بتأثري تنفيذ تدابري التصدي خالل الدورتني الرابعة والثالثني 
واخلامسة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة 
الفرعية للتنفيذ هبدف وضع برنامج عمل يف إطار اهليئتني ملعاجلة هذه 

ام، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، باعتماد التأثريات بغية القي
مشروع . طرائق تفعيل برنامج العمل وتنظيم حمفل ُيعىن بتدابري التصدي

  استنتاجات اقترحه الرئيس

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/SBSTA/2010/6  ية والثالثني تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثان

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١٠مايو إىل / أيار٣١املعقودة يف بون يف الفترة من 
FCCC/SBSTA/2010/11         يف إطار بند جدول أعمـال اهليئـة         فعالًتقرير توليفي عن العمل الذي ُنفذ 

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املتعلق باجلوانب العلميـة والتقنيـة          
مـذكرة أعـدهتا    . قتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ      اال -واالجتماعية  

  األمانة
FCCC/SBSTA/2010/13   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثالثة

 ٤نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠والثالثني، املعقودة يف كانكون يف الفترة من 
  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

FCCC/SBSTA/2009/3   ،تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الثالثني
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2008/6   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الثامنة
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤ الفترة من والعشرين، املعقودة يف بون، يف

FCCC/SBSTA/2007/4   تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا السادسة
  ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧والعشرين، املعقودة يف بون، يف الفترة من 

FCCC/SBSTA/2007/16  التكنولوجية عن أعمال دورهتا السابعة تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية و
 / كانون األول١١ إىل ٣والعشرين، املعقودة يف بايل، يف الفترة من 

  ٢٠٠٧ديسمرب 
FCCC/SB/2010/INF.1 
and Corr.1 

 Report of the Expert Group on Technology Transfer. Note by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/CP/2010/7 

and Add.1 and 2 and 
Corr.1 

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة، املعقودة يف كانكون، يف  
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩الفترة من 

FCCC/KP/CMP/2010/12 

and Add.1 and 2 
طراف يف بروتوكول كيوتو تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األ 

 تشرين ٢٩عن دورته السادسة املعقودة يف كانكون، يف الفترة من 
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين

        


