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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا اخلامسة             
نـوفمرب  / الثاين  تشرين ٢٨والثالثني، املعقودة يف ديربان يف الفترة من        

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣إىل 
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند  (افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٣  ٩-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند  (املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٣  ٥-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٥  ٦  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٥  ٨-٧  ..................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - جيم     
  ٦  ٩  ............................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب  - دال     

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه              - ثالثاً  
  ٦  ١٤-١٠  ................................................) من جدول األعمال٣البند (

 شطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات    إرشادات منهجية بشأن األن     - رابعاً  
وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز            

  ٨  ٢٢-١٥  ........) من جدول األعمال٤البند  (خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
  ١٠  ٣٣-٢٣  .....................)مال من جدول األع٥البند  (تطوير التكنولوجيات ونقلها  - خامساً  
  ١٢  ٤٩-٣٤  ........................) من جدول األعمال٦البند  (البحوث واملراقبة املنهجية  - سادساً  

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعـة والـثالثني                - سابعاً  
الفرعيـة  واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة            

للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هـذا التـأثري،             
ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمـل             

  ١٥  ٥٢-٥٠  .............)جدول األعمال  من٦البند  ()١(ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري التصدي
__________ 

  .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
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 مـن   ٨البنـد    ( من بروتوكـول كيوتـو     ٢ من املادة    ٣سائل املتعلقة بالفقرة    امل  - ثامناً  
  ١٥  ٥٧-٥٣  ...........................................................)األعمال جدول

  ١٦  ٦٩-٥٨  .................) من جدول األعمال٩البند  (القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - تاسعاً  
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطـريان والنقـل البحـري              - ألف     

  ١٦  ٦٢-٥٨  ..........................................................الدوليني
تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد            -  باء     

  ١٧  ٦٨-٦٣  ....................السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة            - جيم     

  ١٩  ٦٩  ........................ول لالتفاقيةمن األطراف املدرجة يف املرفق األ
  ١٩  ٨٧-٧٠  .......) من جدول األعمال١٠البند  (القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  - عاشراً  

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كنشاط           - ألف     
  ١٩  ٧٤-٧٠  ...............................من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

ــى    -  باء      ــة عل ــار املترتب ــات   اآلث ــدة ملركب ــق جدي ــشاء مراف إن
سعياً للحصول علـى    ) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  

وحدات خفـض معتمـد لالنبعاثـات مقابـل تـدمري مركبـات             
  ٢٠  ٧٦-٧٥  ...............................(HFC-23) ٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيها غابـات              - جيم     
فاد بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة يف           آيلة لالستن 

  ٢١  ٨٢-٧٧  .......................................جمال التحريج وإعادة التحريج
  ٢٢  ٨٦-٨٣  .......................معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة  - دال     
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جـرد غـازات الدفيئـة              -  هاء     

ة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول         من املعلومات املقدم   وغريها
 ١لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقرة           

  ٢٢  ٨٧  ................................... من بروتوكول كيوتو٧من املادة 
  ٢٣  ٨٨  .................................) من جدول األعمال١١البند  (مسائل أخرى  - حادي عشر  

  ٢٣  ٨٩  ..................................) من جدول األعمال١٢البند  (تقرير الدورة  - ثاين عشر  
  ٢٣  ٩٣-٩٠  ..............................................................اختتام الدورة  - الث عشرث  

  املرفقات
 Issues for further consideration by the Subsidiary Body for Scientific and  - األول  

Technological Advice on methodological guidance for activities relating to reducing 
emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, 
sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in 

developing countries...................................................................  ٢٥  
  ٢٦  . . . . . . والثالثني الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة  - الثاين  
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  فتتاح الدورةا  -أوالً  
  )  من جدول األعمال١البند (
ُعقدت الدورة اخلامسة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة             -١
يف قصر املؤمترات الدويل ومركز معارض ديربان، يف ديربان، جبنوب أفريقيا،           ) اهليئة الفرعية (

  .٢٠١١ديسمرب /ول كانون األ٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨يف الفترة من 
مجهوريـة ترتانيـا    (وافتتح الدورةَ رئيس اهليئة الفرعية، السيد ريتشارد مويـونغي            -٢

وأعرب عن تعازيه حلكومة مايل وأسـرة مامـا     . ورحب جبميع األطراف واملراقبني   ) املتحدة
ومة وشكر السيد مويونغي حك. كونايت، رئيس اهليئة الفرعية الراحل، الذي وافته املنية مؤخراً      

مث ألقـت   . مايل اليت عيَّنته، بدعم من الدول األفريقية، إلمتام والية السيد كونايت وبروحـه            
 وأدىل أيضاً ببيان ممثل     .األمينة التنفيذية كلمة يف اهليئة الفرعية إحياء لذكرى السيد كونايت         

  .حلكومة مايل إحياء لذكرى رئيس اهليئة الفرعية الراحل

  يةاملسائل التنظيم  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 نوفمـرب،/ تشرين الثـاين  ٢٨ يف جلستها األوىل املعقودة يف       ،نظرت اهليئة الفرعية    -٣

ـ  ةيف مذكرة مقدمة من األمين      تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه         ة التنفيذي
)(FCCC/SBSTA/2011/3.  
 الرئيس، جدول األعمال،    اقتراحيف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية، بناء على         و  -٤

  :كان على النحو التايلالذي 
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(  
  .ل أعضاء من املكتبانتخاب أعضاء حيلون حم  )د(  

 .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣
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إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٤
الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا بـصورة           

 .ونات كربون الغابات يف البلدان الناميةمستدامة وتعزيز خمز

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٥

 .البحوث واملراقبة املنهجية  -٦

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املقّرر تنظيمه يف الدورتني الرابعـة              -٧
والثالثني واخلامسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج          

 إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة          عمل يف 
للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر            
األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل املذكور ومنتدى ميكـن أن           

  .)٢(يعىن بتدابري التصدي
 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ة املسائل املتعلقة بالفقر  -٨

 :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٩

االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطـريان والنقـل            )أ(  
 البحري الدوليني؛

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم           )ب(  
 ملرفق األول لالتفاقية؛ املدرجة يف الألطرافاجلرد السنوية 

غازات الدفيئة  التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد          )ج(  
  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية املقدمة من األطراف

 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -١٠

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة           )أ(  
 مشاريع آلية التنمية النظيفة؛ره نشاطاً من باعتبا

ــات    )ب(   ــدة ملركّب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث
سعياً إىل احلصول   ) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  

على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل تـدمري مركّبـات          
  ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

__________ 

  .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
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 توجد فيهـا  ى إدراج إعادة حتريج األراضي اليت       عل املترتبة   اآلثار  )ج(  
أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة   ضمن  غابات آيلة لالستنفاد    

 ؛وإعادة التحريج يف جمال التحريج

 معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة؛  )د(  

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

اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتـو، مبوجـب          لالتفاقية  
 . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١الفقرة 

 .مسائل أخرى  -١١

  .تقرير الدورة  -١٢
 والـصني،  ٧٧  وعة ال طرفاً، من بينهم ممثلون حتدثوا باسم جمم  ١٢وأدىل ببيانات ممثلو      -٥

واالحتاد األورويب ودوله األعضاء، والدول األفريقية، وجمموعة السالمة البيئية، وحتالف الـدول       
اجلزرية الصغرية، واجملموعة اجلامعة، وأقل البلدان منواً، وائتالف بلدان الغابات املطرية، ومثانيـة             

نات متحدثون باسم اتفاقية األمم     كما أدىل ببيا  . أطراف من منظومة التكامل ألمريكا الوسطى     
املتحدة ملكافحة التصحر، واملنظمات غري احلكومية لألعمال والصناعة، ومنظمات الـشعوب           

 .األصلية، واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب، وممثلون للمنظمات غري احلكومية البيئية

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
 تشرين  ٢٨ املعقودة يف    األوىلنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها            -٦

 موقـع  اليت وجه فيها الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املعروض على          نوفمرب،  /الثاين
باإلضافة إىل ذلك، شجع الرئيس األطراف على أن تطلع بانتظام علـى            و. االتفاقية الشبكي 

يومي وعلى شاشات الدائرة التلفزيونية املغلقة ملعرفة أي تغيري أو حتديث يف العمل             الربنامج ال 
علـى هـذا    على مباشرة عملها     اتفقت اهليئة الفرعية  و. الذي جيب أن تقوم به اهليئة الفرعية      

  . األخرى ذات الصلةوالقضاياحالة الوثائق على  األمانة اهليئة الفرعية وأطلعت .األساس

  أعضاء املكتب غري الرئيسانتخاب   -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثانيـة املعقـودتني                -٧
ويف اجللسة األوىل، ذكَّر . ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ٣ و نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٨ يف

 اليت يتوقع مبوجبها مـن اهليئـة        ،لداخلي املعمول به   من مشروع النظام ا    ٢٧الرئيس باملادة   
  .الفرعية أن تنتخب نائباً للرئيس ومقرراً هلا
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ـّا كانت اهليئة الفرعية مل تتلق يف جلستها الثانية أي ترشيحات ملنصيب نائـب                -٨ ومل
 من مشروع ٢٧ من املادة ٦الرئيس واملقرر، فقد طلبت إىل مؤمتر األطراف، كاستثناء للفقرة 

لنظام الداخلي املعمول به، أن ينتخب نائب رئيسها يف جلسته العامة اخلتامية لدورته السابعة              ا
  .)٣(ديسمرب/ كانون األول٩عشرة املعقودة يف 

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (
  .ُيجر أي انتخاب ألعضاء حيلون حمل أعضاء املكتبمل   -٩

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

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
وكـان معروضـاً    . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثانيـة            -١٠
 FCCC/TP/2011/5و FCCC/SBSTA/2010/INF.9 و FCCC/SBSTA/2010/INF.8 الوثائق عليها

وباإلضافة إىل ذلك،   .  وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف     .Add.1و FCCC/SBSTA/201/MISC.6و
  .اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخأُديل ببيان باسم 

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات                -١١
والسيدة ماريـان   ) ترينيداد وتوباغو (ة يشترك يف تيسريها السيد كيشان كومارسينغ        غري رمسي 
. وقدمت السيدة كارلسن، يف اجللسة الثانية، تقريراً عن هذه املـشاورات          ). النرويج(كارلسن  

  .)٤(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية أيضاً، يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا

__________ 

عامة اخلتامية، حث رئيس مؤمتر األطـراف       مبا أنه مل يتم التوصل إىل أي اتفاق بشان التعيني أثناء اجللسة ال             )٣(
ووفقاً . األفرقة على مواصلة مشاوراهتا بشأن تعيني نائب رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            

 من مشروع القانون الداخلي املعمول به، سوف يبقى نائب الرئيس يف منصبه حىت              ٢٢ من املادة    ٢للفقرة  
  .سادسة والثالثني للهيئة الفرعيةُينتخب خلفه يف الدورة ال

  .FCCC/SBSTA/2011/L.26اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤(
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  اتاالستنتاج  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالوثائق التالية املعدة للـدورة،             -١٢
فيها الوثائق املتعلقة باألنشطة املؤقتة اليت صدر هبا تكليف من اهليئة الفرعيـة للمـشورة                مبا

  :)٥(العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والثالثني
 يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق     تقرير عن التقدم احملرز     )أ(  

  ؛)٦(بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
جتميع للتقارير الواردة من األطـراف واملنظمـات ذات الـصلة بـشأن               )ب(  

  ؛)٧(املقترحات املتعلقة باألنشطة القادمة يف إطار برنامج عمل نريويب
  ؛)٨(ن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات التكيفورقة تقنية ع  )ج(  
  ؛)٩(جتميع للمعلومات املتعلقة بُنُهج التكيف القائمة على النظام اإليكولوجي  )د(  
تقرير حلقة العمل املشتركة بـني اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                ) ه(  

 للنظر يف نتائج برنامج عمل نريويب       والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ املعقودة أثناء الدورة      
  ؛)١٠(األكثر صلة بعمل اهليئة الفرعية للتنفيذ

تقرير الدراسة االستقصائية اليت أُجريت لدى مراكز االتصال الوطنيـة لتحديـد              )و(  
، )١١(االحتياجات ذات األولوية من أجل نشر النتائج املتعلقة بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه              

  .أكدت احلاجة إىل تعزيز نشر املعلومات املتعلقة بالتكيف على الصعيدين الوطين ودون الوطينواليت 
والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً العرض الذي قدمتـه             -١٣

ث التقرير اخلاص املتعلق بإدارة خماطر األحدا     "اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن        
، وحبلقات العمل اإلقليمية السبع     "القصوى والكوارث من أجل دفع عملية التكيف إىل األمام        

للتوعية اليت سُتعقد خالل العام القادم، واليت ميكنها أن تقدم إسهاماً مفيداً يف العمل املستقبلي              
  .املنفَّذ يف إطار برنامج عمل نريويب

 )١٢(والتكنولوجية التوصية مبشروع مقـرر    وقررت اللجنة الفرعية للمشورة العلمية        -١٤
لالطالع على نـص    (بشأن هذا البند لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة            

  ).FCCC/SBSTA/2011/L.26/Add.1املقرر، انظر 
__________ 

)٥( FCCC/SBSTA/2011/2 ٢٣، الفقرة.  
)٦( FCCC/SBSTA/2011/INF.9.  
)٧( FCCC/SBSTA/2011/MISC.6و Add.1.  
)٨( FCCC/TP/2011/5.  
)٩( FCCC/SBSTA/2011/INF.8.  
)١٠( FCCC/SBSTA/2011/CRP.1.  
 هبا من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف دورهتـا            هذه الدراسة االستقصائية صدر تكليف     )١١(

  .http://unfccc.int/4643والتقرير املتعلق هبذه الدراسة متاح يف املوقع . الرابعة والثالثني
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إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن           -رابعاً  
، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا       إزالة الغابات وتدهور الغابات   

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

  املداوالت  -١  
يف هذا البند يف جلستيها األوىل      اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      نظرت    -١٥

 ،Add.1-3 وFCCC/SBSTA/2011/MISC.7ق وكــان معروضــاً عليهــا الوثــائ. والثانيــة
وأدىل ببيانات ممثال طرفني،    . FCCC/SBSTA/2011/INF.18، و FCCC/SBSTA/2011/INF.17و

  .منهم متحدث باسم الدول األفريقية
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق        -١٦

 كوربـوز  -والسيدة فيكتوريـا تـويل      ) كندا(تر غراهام   اتصال يشترك يف رئاسته السيد بي     
ونظرت اهليئة  .  عن مشاورات الفريق   وقدم السيد غراهام، يف اجللسة الثانية، تقريراً      ). الفلبني(

  .)١٣(الفرعية، يف جلستها الثانية أيضاً، يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
 بـالتقرير املتعلـق      العلمية والتكنولوجية علمـاً    أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة     - ١٧

باجتماع اخلرباء بشأن اإلرشادات املتعلقة بنظم إتاحة املعلومات عـن كيفيـة معاجلـة              
 )١٤(األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها          ضمانات  
 تـشرين   ٩ و ٨مي  ، املعقود يف مدينـة بنمـا، ببنمـا، يـو          )١٥( هذه الضمانات  واحترام
، وبالتقرير املتعلق باجتماع اخلرباء املعنيني بتحديد مستويات مرجعية         ٢٠١١أكتوبر  /األول

لالنبعاثات من الغابات ومستويات مرجعية للغابات من أجل تنفيذ األنـشطة اإلضـافية             
 ١٤خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، املعقود يف بون، بأملانيا، يومي             

إسبانيا وأسـتراليا   وأعربت عن تقديرها حلكومات     . )١٦(٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥و
والنـرويج ونيوزيلنـدا    واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية        وسويسرا  

  . الجتماعات اخلرباء مالياًلتقدميها دعماً
__________ 

  .١٧-م أ/٦لالطالع على النص بالصيغة املعتمدة، انظر املقرر  )١٢(
  .FCCC/SBSTA/2011/L.25اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٣(
 األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها إىل األنشطة املتعلقة خبفـض               تشري )١٤(

االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة               
  .وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

)١٥( FCCC/SBSTA/2011/INF.17.  
)١٦( FCCC/SBSTA/2011/INF.18.  
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 بشأن القضايا احملـددة     )١٧(راف باآلراء اليت قدمها األط    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٨
 بـاآلراء    أيـضاً  وأحاطت علماً . FCCC/SBSTA/2011/2 من الوثيقة    ٣٠-٢٨يف الفقرات   

  .)١٨(املقدمة من مراقبني معتمدين بشأن تلك القضايا
نهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض     املرشادات   اإل وواصلت اهليئة الفرعية نظرها يف      -١٩

لة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا          االنبعاثات الناجتة عن إزا   
بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية، مـع مراعـاة نتـائج               

 أعاله واآلراء املقدمة من األطراف املشار إليهـا       ١٧اجتماعي اخلرباء املشار إليهما يف الفقرة       
  .عالهأ ١٨يف الفقرة 

قت اهليئة الفرعية على مواصلة عملها بشأن اإلرشادات املتعلقة مبا تبقـى مـن              واتف  -٢٠
ـ  ـ والقضاي  األول قـه يف املرف  ـالقضايا على النحو الذي وردت ب      ددة يف التـذييل    ـا احمل

، وذلك بغية إكمال عملها املتعلق هبذه املسائل يف دورهتا الـسابعة            ١٦-م أ /١الثاين للمقرر   
عن التقدم احملرز، مبا يف ذلـك أيـة         الثامنة عشرة  هر األطراف يف دورت   والثالثني وإبالغ مؤمت  

  .توصيات مبشاريع مقررات بشأن هذه املسائل
يف موعـد   ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملراقبني املعتمدين إىل موافاة األمانـة،             -٢١

التذييل الثاين   و ٧٢، بآرائهم بشأن القضايا احملددة يف الفقرة        ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٨ أقصاه
، وال سيما بشأن كيفية معاجلة أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابـات  ١٦-م أ/١من املقرر  

). ج(٧١وشفافة لرصد الغابات الوطنية على النحو املشار إليه يف الفقـرة            متينة  وبشأن نظم   
لتنظر ات  متفرق يف وثيقة     من األطراف   األمانة أن تقوم بتجميع املعلومات املقدمة      إىلوطلبت  
  .ئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثنييفيها اهل
 يتعلق بإرشادات بشأن نظم إتاحة      )١٩(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        -٢٢

 ١٦-م أ /١ معاجلة الضمانات املشار إليها يف التـذييل األول للمقـرر            طريقةمعلومات عن   
ة لالنبعاثات مـن الغابـات ومـستويات        احترامها، وطرائق حتديد مستويات مرجعي    مدى  و

 مؤمتر األطـراف يف     ا ليعتمده ١٦-م أ /١ملقرر  اشار إليها يف    على النحو امل  مرجعية للغابات   
  ).FCCC/SBSTA/2011/L.25/Add.1يرد نص مشروع املقرر يف الوثيقة (دورته السابعة عشرة 

__________ 

)١٧( FCCC/SBSTA/2011/MISC.7و Add.1-3.  
  .<http://unfccc.int/3714>:  العنوان اإللكتروين التايلعلىاملعلومات املقدمة من املنظمات احلكومية الدولية متاحة  ) ١٨(
 .١٧-م أ/١٢لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر املقرر  )١٩(
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً عليها   . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثانية           -٢٣

  .FCCC/SBSTA/2011/INF.10 وFCCC/SB/2011/2الوثيقتان 
، )األرجنـتني (ودعا رئيس اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، السيد غابرييل بالنكو           -٢٤

ويف اجللـسة   . عنية بالتكنولوجيا، إىل تقدمي تقرير عن أنشطة اللجنة       رئيس اللجنة التنفيذية امل   
 من جدول أعمـال  ١١نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند إىل جانب البند       

الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ يف إطار فريق اتصال مشترك يشترك يف رئاسته  
ويف اجللسة الثانيـة،    ). اململكة املتحدة (والسيد الزيتوين ولد دادا     ) يزبل(السيد كارلوس فولر    
ويف اجللسة الثانية أيضاً، نظرت اهليئة الفرعية يف        .  عن هذه املشاورات   قدم السيد فولر تقريراً   

  .)٢٠(االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
وجية بتقرير حلقـة العمـل املتعلقـة        رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول       -٢٥

  .)٢١( يف بون٢٠١١يونيه / حزيران٢ و١بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية املعقودة يف 
 :والحظت اهليئة الفرعية أن حلقة العمل أتاحت لألطراف فرصاً للقيام مبا يلي  -٢٦

ل لالتفاقية  تقاسم املمارسات اجليدة مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األو           )أ(  
 فيما يتصل بإجراء عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية وبالدروس املستفادة يف هذا الصدد؛

حتديد احتياجات بعينها وإجراءات عملية من شأهنا أن تساعد األطراف يف             )ب(  
تنفيذ نتائج عملياهتا اخلاصة بتقييم االحتياجات التكنولوجية، ال سيما اإلجراءات اليت تسهل            

 وحتقق نقل التكنولوجيا فعلياً لتلبية االحتياجات ذات األولوية يف البلدان النامية؛

مناقشة األدوار املمكنة لعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية يف سـياق            )ج(  
 وحتسنيِ أنشطة تطوير التكنولوجيا ونقلها يف إطـار         )٢٢(مواصلِة تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا    

 جراءات التخفيف والتكيف؛االتفاقية دعماً إل

حتديد وسائل لتنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجيـة مـع             )د(  
  .كفالة وجود توازن بني أنشطة التخفيف والتكيف

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2011/L.22 اعُتمدت بوصفها الوثيقة )٢٠(
)٢١( FCCC/SBSTA/2011/INF.10.  
 ٧-م أ /٤ من االتفاقية مبوجب املقرر      ٤ من املادة    ٥اعتمد إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة          )٢٢(

  .١٣-م أ/٣وجرى تعزيزه مبوجب املقرر 
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وشجعت اهليئة الفرعية األطراف على االستعانة بنتائج حلقة العمل للنظر يف سـبل               -٢٧
وجية يف حتسني إجراءات تطوير التكنولوجيـا       توطيد دور عمليات تقييم االحتياجات التكنول     
 .ونقلها، ال سيما يف سياق اآللية التكنولوجية

ورحبت اهليئة الفرعية باخلربات املكتسبة والدروس املستفادة مـن عمليـة تقيـيم               -٢٨
االحتياجات التكنولوجية وشجعت األطراف على مراعاهتا يف سياق ما تعده من إجـراءات             

، وُخطط تكيف وطنية، واستراتيجيات للتنميـة اخلفيـضة الكربـون،       ختفيف مالئمة وطنياً  
 .وخرائط طريق أو خطط عمل يف جمال التكنولوجيا

والحظت اهليئة الفرعية املعلومات اليت قُّدمت شفوياً باسم مبادرة تكنولوجيا املناخ             -٢٩
شبكة االستشارية ويف حلقة العمل املتعلقة بعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية عن دور ال   

للتمويل اخلاص، التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخ، يف مساعدة واضعي مشاريع الطاقة النظيفة            
على الوصول إىل رأمسال القطاع اخلاص، وتشجع اهليئة الفرعية مبادرات أخـرى متعـددة              

  .األطراف على تعزيز متويل املشاريع وعلى إطالع اهليئة الفرعية على هذه األنشطة
وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاج الذي خلصت إليه يف دورهتا الثالثـة والـثالثني               -٣٠

والذي طلبت فيه إىل األمانة أن تنظم حلقيت عمل تدريبيتني، باللغتني اإلسبانية والفرنـسية،              
 رهناً بتوافر املوارد، بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا فيما يتصل بالتمويل، وتقّدَم تقريراً            

 .عن التقدم احملرز يف تنفيذ دورة تدريبية شبكية رائدة بشأن هذا املوضوع

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم، بالتعاون مع املنظمات املهتمة ورهنـاً بتـوافر       -٣١
 ترمي إىل بناء    ٢٠١٢املوارد، حلقات عمل بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية يف عام           

قاسم اخلربات والدروس املستفادة واملعلومات واملعارف بشأن الفرص والسبل املتاحة          القدرات وت 
 .للبلدان النامية إلعداد عمليات تقييم احتياجاهتا التكنولوجية والوصول إىل التمويل الالزم لتنفيذها

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفي حمّدثاً عن عمليـات تقيـيم                 -٣٢
من هذه العمليات، باالستناد إىل النسخة      " اجليل الثاين " االحتياجات التكنولوجية، مبا يشمل     

 وبرنـامج   )٢٣("دليل عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية اخلاصة بتغري املنـاخ        "  احملّدثة ل 
  .بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا، وتقّدمه يف دورهتا السابعة والثالثني

، نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة       ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٦وعمالً بالفقرة     -٣٣
والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف التقرير املتعلق بأنشطة وأداء اللجنة التنفيذيـة املعنيـة        

 واتفقتا على التوصية بعناصر مشروع مقرر بشأن هذه املسألة          )٢٤(٢٠١١بالتكنولوجيا لعام   
ترد عناصر مشروع القـرار     . (ظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته السابعة عشرة        لين

  .)٢٥()FCCC/SBSTA/2011/L.22هذه يف مرفق الوثيقة 
__________ 

. تكنولوجية املتعلقة بتغري املنـاخ    دليل عمليات تقييم االحتياجات ال    . ٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )٢٣(
  .http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNAHandbook_9-15-2009.pdf: متاح على العنوان التايل

)٢٤( FCCC/SB/2011/2.  
  .١١-٩، الفقرات ١٧-م أ/٤لالطالع على النص بالصيغة املعتمدة، انظر املقرر  )٢٥(
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  البحوث واملراقبة املنهجية  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً عليها   . لثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل وا           -٣٤

. FCCC/SBSTA/2011/MISC.14 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2011/MISC.8الوثــائق التاليــة 
  .وأدىل ممثل للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظـر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -٣٥
والسيد دافيـد   ) إيطاليا(سيد سريجيو كاستيالري    مشاورات غري رمسية اشترك يف تيسريها ال      

. ويف اجللسة الثانية، قدم السيد كاستيالري تقريراً عن هذه املـشاورات          ). بوتسوانا(ليسول  
  .)٢٦(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية أيضاً، يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
يف اآلراء املقدمة   ) اهليئة الفرعية (ورة العلمية والتكنولوجية    نظرت اهليئة الفرعية للمش     -٣٦

من األطراف بشأن احلوار املتعلق بالبحوث، مبا يف ذلك األنشطة اجلارية والطرائق ذات الصلة      
  .)٢٧(والسبل املمكنة لتعزيز احلوار

 يف  ، وجناح األنشطة املضطلع هبـا     ١١-م أ /٩ويف ضوء التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر          -٣٧
إطار احلوار املتعلق بالبحوث الذي جتريه اهليئة الفرعية بشأن التطورات احلاصلة يف أنـشطة              
البحوث املتصلة باحتياجات االتفاقية، مبا يف ذلك حلقة العمل ذات الصلة املعقودة باالقتران             
 مع الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية، اتفقـت اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة               

والتكنولوجية على أن يتواصل احلوار املتعلق بالبحوث، بانتظام، يف دورهتا السادسة والثالثني            
  .والدورات اليت تليها

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف، وال سيما األطراف من البلدان الناميـة، علـى               -٣٨
يمية والدوليـة   استخدام احلوار املتعلق بالبحوث، كما دعت الربامج واملنظمات البحثية اإلقل         

  :العاملة يف حبوث تغري املناخ إىل استخدامه، كمنتدى ملا يلي
مناقشة االحتياجات يف جمايل حبوث تغري املناخ وبناء القـدرات املتـصلة              )أ(  

  بالبحوث، وال سيما احتياجات البلدان النامية، لدعم عمل االتفاقية؛
ة اليت تضطلع هبا الربامج     نقل نتائج البحوث والدروس املستفادة من األنشط        )ب(  

  .واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة باالتفاقية
__________ 

  .FCCC/SBSTA/2011/L.27اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٦(
)٢٧( FCCC/SBSTA/2011/MISC.8و Add.1.  
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ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إليها، قبل انعقاد أي دورة من دوراهتـا                 -٣٩
ُيجرى خالهلا حوار متعلق بالبحوث، آراءها بشأن مواضيع حمددة يتم تناوهلا أثناء اجتمـاع              

ويف هذا الصدد، دعت اهليئة الفرعية األطـراف إىل أن تقـدم،            . )٢٨(ملتعلق بالبحوث احلوار ا 
، آراءها فيما يتعلق باحلوار املتعلق بالبحوث املقبل املقرر إجراؤه          ٢٠١٢مارس  / آذار ٥ حبلول

  .باالقتران مع الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية
 البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة العاملـة        ودعت اهليئة الفرعية الربامج واملنظمات      -٤٠

يف حبوث تغري املناخ إىل أن تقدم، يف سياق احلوار املتعلق بالبحوث، ورقات تتضمن معلومات               
عن التطورات احلاصلة يف أنشطتها البحثية املتصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك الورقـات املتعلقـة               

  .، حسب االقتضاء١٦-م أ/١ من املقرر ٤ه يف الفقرة باهلدف العاملي الطويل األجل املشار إلي
وذكرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الرابعة والثالثني،             -٤١

واليت طلبت فيها إىل األمانة أن تواصل، رهناً بتوافر املوارد، دعم احلوار املتعلق بـالبحوث،               
سب االقتضاء، يف إطار مشاورات دورية مـع        يشمل تنظيم مزيد من حلقات العمل، ح       مبا

وهتدف حلقـات   . الربامج واملنظمات البحثية ذات الصلة وحسبما اتفقت عليه اهليئة الفرعية         
العمل هذه إىل تيسري تعميق النظر يف املسائل املدروسة يف إطار احلوار البحثي، بغيـة تـوفري      

  .معلومات تدعم عملية االتفاقية
رعية إىل األمانة أن تواصل تعزيز توافر املعلومات العلمية ذات الـصلة            وطلبت اهليئة الف    -٤٢

باالتفاقية والتعريف هبا على املوقع الشبكي لالتفاقية، بطرق تشمل البث الشبكي ملداوالت أية             
حلقة من حلقات العمل املنظمة يف إطار احلوار املتعلق بالبحوث، مراعية يف ذلك املعلومـات               

  . واملنظمات البحثية ذات الصلة ومن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخالواردة من الربامج
ودعت اهليئة الفرعية األطراف والربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية النشطة            -٤٣

يف حبوث تغري املناخ، مبا يف ذلك البحوث البحرية، إىل أن تقدم معلومات عن اجلوانب التقنية        
مية لالنبعاثات حسب مصادرها، وعمليات إزالتها بالبواليع، وخزانات مجيع غـازات           والعل

الدفيئة، مبا يف ذلك االنبعاثات النامجة عن النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية وعمليـات             
إزالتها، من قبيل مستنقعات املنغروف واملستنقعات امللحية املدية واألراضي الرطبة ومنابـت            

وسُتعترب هذه املعلومات   . حرية، هبدف حتديد تأثري أنشطة اإلنسان وقياس حجمه       األعشاب الب 
 ٣٩ للحوار املتعلق بالبحوث املقبل، حيث ستراعى أيضاً اآلراء املقدمة وفقاً للفقرة             موضوعاً
وقد تنظر اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف احلاجة إىل تنظيم حلقة عمل             . أعاله

والحظت اهليئة الفرعيـة آراء  . النظر يف املواضيع املدروسة يف احلوار املتعلق بالبحوثلتعميق  
األطراف فيما يتعلق بأمهية النظم اإليكولوجية األخرى ذات اخلزانات الكثيفـة الكربـون،             

  .سيما النظم اإليكولوجية األرضية، مثل السهوب والتندرا واألراضي اخلثية وال

__________ 

  .وفقاً للجدول الزمين احملدد لألطراف لتقدمي آرائها إلدراجها يف وثيقة متفرقات خاصة بتلك الدورة )٢٨(
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رعية علماً باملعلومات املقدمة من أمانة النظـام العـاملي ملراقبـة            وأحاطت اهليئة الف    -٤٤
واتفقت على أن تنظر يف هذه املعلومات، مقترنة بأية معلومات حمدثة تـرد مـن            )٢٩(األرض

النظام العاملي بشأن هذه املسألة، وكذلك بشأن املسائل املتعلقة بالنظام العاملي ملراقبة املناخ،             
الثني عند النظر يف املسائل املتصلة باملراقبة املنهجية، وذلك متاشياً مع           يف دورهتا السادسة والث   

  .)٣٠(االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني
وأشارت اهليئة الفرعية مع التقدير إىل البيان املقدم من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،               -٤٥

. عن التقدم احملرز يف سبيل تنفيذ اإلطار العاملي للخـدمات املناخيـة           الذي يتضمن معلومات    
وسلمت اهليئة الفرعية بأن اإلطار العاملي مبادرة هامة لوضع دعامة إلجراءات التكيف القائمـة              

  .على العلم، ولدعم البلدان يف مواجهة التحديات الناجتة عن تقلب املناخ وتغريه
ة العاملية لألرصاد اجلوية إىل أن تقدم إليها، يف دورهتـا           ودعت اهليئة الفرعية املنظم     -٤٦

السابعة والثالثني، معلومات عن نتائج الدورة االستثنائية ملؤمتر املنظمة املقرر عقدها يف تشرين 
ودعـت اهليئـة   .  فيما يتعلق بتنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخيـة   ٢٠١٢أكتوبر  /األول

 تقدم معلومات، عند االقتضاء، عن التقدم احملرز يف تنفيذ إطـار            الفرعية املنظمة أيضاً إىل أن    
  .اخلدمات يف الدورات املقبلة بغية توجيه العمل املضطلع به مبوجب االتفاقية

ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ املعنـون                -٤٧
 القصوى والكوارث لدفع عملية التكيف مع تغري        التقرير اخلاص بشأن إدارة خماطر الظواهر     "

، وأشارت إىل أمهية البحوث وعمليات املراقبة املنهجية األساسية اليت مكنت من إعداد           "املناخ
  .هذا التقرير

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة يف امليزانية من جراء تنفيـذ األحكـام                -٤٨
وطلبت اهليئة الفرعية اختـاذ     . ى النحو الذي عرضته األمانة    الواردة يف هذه االستنتاجات، عل    

  .إجراءات األمانة، اليت دعت إليها هذه االستنتاجات، رهناً بتوافر املوارد املالية
 بـشأن احلـوار املتعلـق       )٣١(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي بإعداد مشروع مقرر         -٤٩

لالطالع على نص املقـرر،     (ة عشرة   بالبحوث لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابع       
  ).FCCC/SBSTA/2011/L.27/Add.1انظر الوثيقة 

__________ 

)٢٩( FCCC/SBSTA/2011/MISC.14.  
)٣٠( FCCC/SBSTA/2011/2 ٥٦، الفقرة.  
  .١٧-م أ/١٦لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٣١(
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املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمـه يف الـدورتني       -سابعاً  
الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضـع         

 العلميـة والتكنولوجيـة     برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة      
واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة           
السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمـل          

  )٣٢(ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري التصدي
  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت    
وكان معروضا عليها   .  هذا البند يف جلستيها األوىل والثانية      نظرت اهليئة الفرعية يف     -٥٠

وأدىل ببيان ممثل طرف    . Add.1 FCCC/SB/2011/INF.5 و FCCC/SB/2011/MISC.4الوثيقتان  
  . والصني٧٧  واحد حتدث باسم جمموعة ال

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على أن تنظر يف هذا البنـد إىل جانـب                 -٥١
 للهيئة الفرعية للتنفيذ يف منتدى مشترك بني اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                ١٠ دالبن

 - والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، يشترك يف رئاسته السيد مويونغي والسيد روبرت أوين
، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، ويشترك يف تيسريه السيد جـوزي رومـريو             )أستراليا(جونز  

  ). سانت لوسيا(والسيد كريسبان دوفريين ) سويسرا(
 عن مداوالت املنتدى، مبـا يف ذلـك         ويف اجللسة الثانية، قدم السيد رومريو تقريراً        -٥٢

ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية      . معلومات عن حدث خاص ُنظم يف سياق املنتدى       
شادات وليضعها املـؤمتر يف     على إرسال هذه املسألة إىل رئيس مؤمتر األطراف ملزيد من اإلر          

  .)٣٣(صيغتها النهائية يف دورته السابعة عشرة

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت  -١  
 نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها األوىل             -٥٣

  .Corr.1 وFCCC/SB/2011/INF.6 عليها الوثيقة وكان معروضاً. والثانية

__________ 

  .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٢(
  .١٧-م أ/٨لى النص الناتج عن ذلك بصيغته املعتمدة، انظر املقرر لالطالع ع )٣٣(
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 ٩واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند إىل جانب البند       -٥٤
املـسائل املتعلقـة    "من جدول أعمال الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، املعنون           

يترأسه  يف إطار فريق اتصال مشترك       ، وذلك " من بروتوكول كيوتو   ٣ادة   من امل  ١٤بالفقرة  
 تقريـراً    السيد رومريو  ، قدم الثانيةيف اجللسة   و. )بريو(السيد إدواردو كالفو    و السيد رومريو 

 ويف اجللسة الثانية أيضاً، نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية          .عن مشاورات فريق االتصال   
  .)٣٤(ستنتاجات التالية واعتمدهتاوالتكنولوجية يف اال

  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة للتنفيـذ، يف              -٥٥

دورتيهما اخلامستني والثالثني، مع التقدير بتنظيم حلقة العمل املشتركة لتناول املسائل املتعلقة            
 من بروتوكول كيوتو، املعقـودة يف بـون         ٣ن املادة    م ١٤، والفقرة   ٢ من املادة    ٣بالفقرة  

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠ و١٩ يف
واعترفت اهليئتان الفرعيتان بالدروس املستفادة من حلقة العمل املشتركة املشار إليها             -٥٦

  .Corr.1 وFCCC/SB/2011/INF.6 أعاله، كما ترد يف الوثيقة ٥٥يف الفقرة 
 مـن   ٣واتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشة املسائل املتعلقـة بـالفقرة              -٥٧
 من بروتوكول كيوتو، يف إطار فريق اتصال مشترك تنشئه          ٣ من املادة    ١٤، والفقرة   ٢ املادة

 .اهليئتان الفرعيتان يف دورتيهما السادستني والثالثني

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

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

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً   .األوىل والثانية نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها            -٥٨

، منهم متحـدث  ببيانات  طرفا١١ً وأدىل ممثلو .FCCC/SBSTA/2010/MISC.9عليها الوثيقة  
وأدىل ببيانني أيـضاً    . باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، ومتحدث باسم تسعة أطراف        

  . واملنظمة البحرية الدوليةمنظمة الطريان املدين الدويلممثال 

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2011/L.21-FCCC/SBI/2011/L.29اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
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ـ  جيري على أن    ، يف جلستها األوىل،   اتفقت اهليئة الفرعية  و  - ٥٩ مـشاورات  رئيس   ال
مـشروع اسـتنتاجات إىل اهليئـة الفرعيـة يف          األطراف بشأن هذه املسألة ويقدم        مع

  .الثانية  جلستها
  .)٣٥( واعتمدهتات التالية، يف االستنتاجاالثانيةونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها   -٦٠

  االستنتاجات  -٢  
اً باملعلومات الواردة   أحاطت اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علم        - ٦١

من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية ومبا أبلغتا عن حتقيقه من              
تقدم يف عملهما املستمر املتعلق مبعاجلة مسألة االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف             

عنها األطراف بشأن   ، والحظت اآلراء اليت أعربت      )٣٦(الطريان والنقل البحري الدوليني   
  .هذه املعلومات

ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية             - ٦٢
إىل مواصلة تقدمي تقارير، يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية، عـن العمـل ذي الـصلة                

  .املسألة  هبذه

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

  )من جدول األعمال) ب(٩البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثانية            -٦٣

ــان  ــا الوثيقت . FCCC/SBSTA/2011/INF.12 وCorr.1 وFCCC/SBSTA/2011/INF.11عليه
  .وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف حتدث باسم ثالثة أطراف

النظـر يف هـذا البنـد يف إطـار           على   ، يف جلستها األوىل،   اتفقت اهليئة الفرعية  و  -٦٤
والسيد جنم الدين قطـيب     ) فنلندا(مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيدة ريتا بيبايت          

ويف .  اجللسة الثانية، قّدمت السيدة بيبايت تقريراً عن هذه املشاورات         ويف). السودان(احلسن  
  .)٣٧(اجللسة الثانية أيضاً، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2011/L.19اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٥(
)٣٦( FCCC/SBSTA/2011/MISC.9.  
  .FCCC/SBSTA/2011/L.23اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٧(
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  االستنتاجات  -٢  
 )٣٨(بـالتقرير ) اهليئة الفرعيـة  (رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -٦٥

املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد      "لقة العمل الرابعة لربنامج العمل املتعلق بتنقيح        املقدم عن ح  
املبادئ : البالغات الوطنية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول           

، اليت ُعقدت يف بون، يف      "التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية        
، بتنظيم من األمانة على إثر طلب من اهليئة         ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ إىل   ٨ ة من الفتر

  .)٣٩(الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني
واعترفت اهليئة الفرعية مع التقدير بأن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ                -٦٦

ا الثالثة والـثالثني لوضـع توجيهـات        اليت قدمتها اهليئة الفرعية يف دورهت      استجابت للدعوة 
منهجية تكميلية بشأن األراضي الرطبة ودعت اهليئة احلكومية الدولية إىل موافاة اهليئة الفرعية             

  .بتقرير يف املوضوع حبلول موعد انعقاد الدورة التاسعة والثالثني كأقصى حد
بادئ التوجيهية إلعداد   امل"وقد أحرزت اهليئة الفرعية تقدماً يف عملها بشأن مراجعة            -٦٧

املبادئ : البالغات الوطنية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول           
، إال أهنا مل تتمكن من إهناء "التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

 ٣٣-٣٢ و ٣٠-٢٨ و ٢٧-٢٢ و ٢٠ و ١٣عملها بشأن املـسائل املدرجـة يف الفقـرات          
من مشروع املبادئ التوجيهية الوارد يف املرفق األول ملشروع املقرر الوارد ) و(٣٧و) ب(٣٧و

، واملتعلقة باستخدام أساليب ذات ثالثة مـستويات يف    FCCC/SBSTA/2011/L.23يف الوثيقة   
ت، قطاع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة ملعاجلة أحداث االضـطرابا          

ثالثي فلورو النتروجني واإليثري اهليـدروفلوري      (وترتيبات اجلرد الوطنية، والغازات اجلديدة      
، وثاين أكسيد الكربون غري املباشر، والرموز االصطالحية اجلديدة )ومثاين الفلور متعدد اإليثري 

 أدىن حـد    ، واملعلومات التكميلية بشأن تقليل اآلثار الضارة إىل       "اعتربت غري ذات قيمة   "اليت  
 للمخطط واهليكل العام للتقرير الوطين لقوائم اجلرد، واإلبالغ عـن           ٥ممكن يف إطار املرفق     

 حاء واجلداول القطاعية واملوجزة ذات      - زاي   - ٣اجلدول  (االنبعاثات من استخدام اليوريا     
ن يقدم واتفقت اهليئة الفرعية على دعوة مؤمتر األطراف إىل أ      ). الصلة لنموذج اإلبالغ املوحد   
  . من التوجيهات من أجل تسوية هذه املسائل العالقةيف دورته السابعة عشرة مزيداً

املبادئ التوجيهيـة   " على إحالة نسخة من املقرر بشأن        ووافقت اهليئة الفرعية أيضاً     -٦٨
: إلعداد البالغات الوطنية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول            

إىل مـؤمتر   " ادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلـرد الـسنوية           املب
يرد نص مشروع املقرر يف مرفق الوثيقة (األطراف لينظر فيها ويقرها يف دورته السابعة عشرة   

FCCC/SBSTA/2011/L.23()٤٠(.  
__________ 

)٣٨( FCCC/SBSTA/2011/INF.12.  
)٣٩( FCCC/SBSTA/2011/2 ٧٨، الفقرة.  
  .١٧-م أ/١٥لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر املقرر  )٤٠(
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 املقدمة من   التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة          -جيم  
  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) ج(٩البند (

  املداوالت    
وكان معروضاً عليهـا    . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل           -٦٩

  . اليت أحاطت هبا علماFCCC/SBSTA/2010/INF.13ً الوثيقة

   إطار بروتوكول كيوتوالقضايا املنهجية يف  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية كنـشاط مـن        -ألف  
  أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

  )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

  املداوالت  -١  
وكـان  . ألوىل والثانيـة  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعـي يف جلـستيها ا             -٧٠

ــاً ــائق   معروض ــا الوث ، FCCC/SBSTA/2011/MISC.10، وFCCC/SBSTA/2011/4عليه
 وأدىل. FCCC/SBSTA/2011/INF.14، و FCCC/SBSTA/2011/INF.7، و FCCC/SBSTA/2011/MISC.11و

  .ببيانات ممثلو ثالثة أطراف
ا البند الفرعي يف إطـار   على النظر يف هذ، يف جلستها األوىل،   واتفقت اهليئة الفرعية    -٧١

والسيد بيدرو مارتيرت ) لومبياوك( أندريا غارسيا غرييرو فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة
ونظـرت  . املشاورات ، قّدم السيد باراتا تقريراً عن هذه      ثانيةويف اجللسة ال  ). الربتغال(باراتا  

  .)٤١( واعتمدهتاالتالية يف االستنتاجات، يف جلستها الثانية أيضاً، اهليئـة الفرعية

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بـاآلراء املقّدمـة مـن               -٧٢

، وباآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل       )٤٣(واملنظمات املقبولة بصفة مراقب    )٤٢(األطراف
ن وختزينـه يف التكوينـات      الدورة اخلامسة والثالثني خبصوص احتجاز ثاين أكسيد الكربو       
  .اجليولوجية باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2011/L.24اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤١(
)٤٢( FCCC/SBSTA/2011/MISC.10.  
)٤٣( FCCC/SBSTA/2011/MISC.11.  
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  :وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً بالوثائق التالية اليت أعّدهتا األمانة  -٧٣
توليف لآلراء املقدَّمة من األطراف واملنظمات املقبولة بصفة مراقب بشأن            )أ(  

تجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتبـاره          طرائق وإجراءات اح  
  ؛)٤٤(نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

التقرير املتعلق حبلقة العمل املعنية بطرائق وإجـراءات احتجـاز ثـاين              )ب(  
ريع آلية الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتباره نشاطاً من أنشطة مشا  أكسيد

  ؛)٤٥(التنمية النظيفة
مشروع طرائق وإجراءات احتجاز ثاين أكـسيد الكربـون وختزينـه يف              )ج(  

  .)٤٦(التكوينات اجليولوجية باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
وقررت اللجنة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي مبـشروع مقـرر              -٧٤

سألة يتضمن خيارات بشأن الطرائق واإلجراءات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف           بشأن هذه امل  
يرد نص مـشروع    (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة           

  .)٤٧()FCCC/SBSTA/2011/L.24املقرر يف مرفق الوثيقة 

 ٢٢ - وروفلوروكربوناآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكل         -باء  
)HCFC-22 (    سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثـات مقابـل

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

  املداوالت    
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثانية  -٧٥
النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار   على ، يف جلستها األوىل،   الفرعيةاتفقت اهليئة   و  -٧٦

ويف اجللسة الثانية، قدم السيد     ). جامايكا(مشاورات غري رمسية يسرها السيد جيفري سبونر        
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية علـى مواصـلة          . سبونر تقريراً عن هذه املشاورات    

  .يف دورهتا السابعة والثالثنيالنظر يف هذا البند الفرعي 

__________ 

)٤٤( FCCC/SBSTA/2011/INF.7.  
)٤٥( FCCC/SBSTA/2011/INF.14.  
)٤٦( FCCC/SBSTA/2011/4.  
  .٧-م أإ/١٠الطالع على النص بصيغته املعدلة، انظر املقرر ل )٤٧(
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اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيها غابات آيلـة               -جيم  
لالستنفاد بوصف ذلك من أنشطة مشاريع آلية التنميـة النظيفـة يف جمـال              

  التحريج وإعادة التحريج
  )من جدول األعمال) ج(١٠البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً  . فرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثانية        نظرت اهليئة ال    -٧٧

  .FCCC/SBSTA/2011/INF.15 وFCCC/SBSTA/2011/MISC.12عليها الوثيقتان 
 على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار  ، يف جلستها األوىل،   واتفقت اهليئة الفرعية    -٧٨

، قّدم السيد   الثانية ويف اجللسة    ).شيلي(وزا   إدواردو ساهن   السيد يسرهامشاورات غري رمسية    
يف ، يف جلستها الثانية أيـضاً،       ونظرت اهليئـة الفرعية  .  تقريراً عن هذه املشاورات    ساهنوزا

  .)٤٨( واعتمدهتا التاليةاالستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
بـالتقرير  علماً  ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         -٧٩

، الذي أعدته األمانة بناء على طلب مـن اهليئـة   )٤٩(التوليفي عن اآلراء املقدمة من األطراف   
  .الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تعريف الغابة اآليلة لالستنفاد، بـصيغته الـواردة يف                -٨٠
  .طلب مزيداً من التوضيح، يتFCCC/KP/CMP/2009/16املرفق األول للوثيقة 

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بنية الربازيل يف تنظيم حلقة عمل غري رمسية، بغية زيادة                -٨١
  .توضيح مفهوم الغابة اآليلة لالستنفاد

واتفقت اهليئة الفرعية كذلك على مواصلة النظر يف هذه املـسألة يف دورهتـا                - ٨٢
  .السادسة والثالثني

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2011/L.20اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٨(
)٤٩( FCCC/SBSTA/2011/INF.15.  
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  ة النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفةمعيار األمهي  -الد  
  )من جدول األعمال) د(١٠البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضا  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثانية            -٨٣

  .FCCC/SBSTA/2011/MISC.13عليها الوثيقة 
لنظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار  واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على ا       -٨٤

ويف اجللسة الثانية، قدم الـسيد      ). النرويج(مشاورات غري رمسية يسرها السيد بري ستيانسني        
ويف اجللسة الثانية أيضاً، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف    . ستيانسني تقريرا عن هذه املشاورات    

  .)٥٠(االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
اطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بـاآلراء املقدمـة مـن             أح  -٨٥

 واآلراء اليت أعربت عنها األطراف أثناء هذه الـدورة          )٥١(األطراف واملنظمات ذات الصلة،   
  .بشأن وضع معيار لألمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة

والتكنولوجية مؤمتر األطراف العامل بوصفه     وأوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية        -٨٦
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بـإدراج العناصـر الـواردة يف مرفـق الوثيقـة                

FCCC/SBSTA/2011/L.18   مقرره بشأن التوجيهات اإلضافية املتعلقة بآلية التنمية النظيفـة،          يف
  .)٥٢(الذي سيوصى مؤمتر األطراف بالنظر فيه واعتماده

قرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غـازات الدفيئـة وغريهـا             الت  -هاء  
 املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً            من

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقرة 
  )من جدول األعمال) ه(١٠البند (

  املداوالت    
وكان معروضاً عليهـا    . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل           -٨٧

  . اليت أحاطت هبا علماFCCC/SBSTA/2011/INF.16ًالوثيقة 

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2011/L.18اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٠(
)٥١( FCCC/SBSTA/2011/MISC.13.  
ولالطالع على النص بـصيغته     . اجتماع األطراف اعتماد النص بوصفه مقرراً مستقالً      /قرر مؤمتر األطراف   )٥٢(

  .٧-م أإ/٩املعتمدة، انظر املقرر 
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  مسائل أخرى - عشرحادي
  ) من جدول األعمال١١البند (

  .مل ُتطرح أية مسائل أخرى  -٨٨

  تقرير الدورة  - عشرثاين 
  )عمالجدول األ من ١٢البند (

نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية يف مشروع تقرير دورهتا اخلامسة والـثالثني       -٨٩
ويف اجللسة ذاهتا، أذنت اهليئة الفرعية للرئيس باستكمال تقرير الدورة مبساعدة           . )٥٣(واعتمدته
  .من األمانة

  اختتام الدورة  -ثالث عشر
  ملا يترتب على االستنتاجات    اً أولي اً تقييم ةلتنفيذي ا ةم ممثل لألمين  د، ق الثانيةيف اجللسة     -٩٠

ويأيت هـذا تنفيـذاً     . دارة وامليزانية يف اإل  املعتمدة خالل الدورة من آثار       ومشاريع املقررات 
قدم بياناً مبا يترتب على     ت أن   ة التنفيذي ة اليت تطلب إىل األمين    ٩-م أ /١٦ من املقرر    ٢٠للفقرة  
تعذر الوفاء هبا من املـوارد املتـوافرة يف         كان ي ة وامليزانية إذا    داريف اإل  من آثار    )٥٤(تاملقررا

  .امليزانية األساسية
تتطلـب  ، عدداً من األنشطة اليت      هتا اخلامسة والثالثني   دور يف ،وطلبت اهليئة الفرعية    -٩١

وتشمل هذه املوارد . ٢٠١٣-٢٠١٢موارد إضافية زيادة عن امليزانية األساسية لفترة السنتني        
  :ة ما يلياإلضافي

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات     " من جدول األعمال،     ٣يف إطار البند      )أ(  
 مـن األنـشطة     ، طُلب إىل األمانة أن تنفذ عدداً      "تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه      

وُتقـدر تكلفـة هـذه      . وتضطلع هبا، مبا يف ذلك تنظيم حلقات عمل وإعداد تقارير تقنية          
   مليون يورو؛١,٢   باألنشطة
، طُلـب   "تطوير التكنولوجيا ونقلها  " من جدول األعمال،     ٥يف إطار البند      )ب(  

إىل األمانة أن تنظم حلقيت عمل بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، وكذلك أن             
   يورو؛٣١٥ ٠٠٠وتصل التكاليف املقدرة إىل . تعد تقريراً توليفياً

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2011/L.17اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٥٣(
  .، فإنه يتصل أيضاً بآثار استنتاجات اهليئتني الفرعيتني"مقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦بالرغم من أن املقرر  )٥٤(
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تنقيح املبادئ التوجيهية   "من جدول األعمال،    ) ب(٩رعي  يف إطار البند الف     )ج(  
 املدرجة يف املرفـق األول      لألطرافلالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية         

، طُلب إىل األمانة أن تقدم نسخة حمّدثة أو جديدة للربنامج احلاسـويب لنمـوذج               "لالتفاقية
   يورو؛٥٥٠ ٠٠٠  اإلبالغ املوحد، الذي ُتقدر تكلفته ب

مبا يف ذلك ممثلون حتـدثوا       مثانية أطراف ببيانات ختامية،    تأدلويف اجللسة نفسها،      -٩٢
والدول األفريقية، واجملموعة   األعضاء،   هاالحتاد األورويب ودول  و والصني،   ٧٧  لباسم جمموعة ا  

، ومثانية  ملطريةائتالف بلدان الغابات ا   ، وأطراف من    حتالف الدول اجلزرية الصغرية   اجلامعة، و 
  .منظومة التكامل ألمريكا الوسطىأطراف من 

 وميـسري  ، ورؤساء أفرقة االتـصال    ملندوبنيوقبل اختتام الدورة، شكر الرئيس ا       -٩٣
وشكر أيضاً املنظمات املراقبـة علـى       . املشاورات غري الرمسية على ما قدموه من مسامهات       

  .ى مرونتهم وكفاءهتمأبدته من اهتمام ودعم واملترمجني الشفويني عل ما
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Annex I 

[English only] 
 

Issues for further consideration by the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice on methodological guidance for activities 
relating to reducing emissions from deforestation and forest 
degradation and the role of conservation, sustainable management of 
forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries 

[Modalities for measuring, reporting and verifying  

x. Decides that measuring, reporting and verifying anthropogenic forest-related emissions 
by sources and removals by sinks, forest carbon stocks and forest-area changes resulting 
from the implementation of the activities referred to in decision 1/CP16, paragraph 70, 
should be consistent with existing methodological guidance provided in decision 4/CP.15 
and guidance on measuring, reporting and verifying nationally appropriate mitigation 
actions by developing country Parties agreed by the Conference of the Parties, without 
prejudging any future relevant decisions of the Conference of the Parties; 

xx. Encourages Parties when developing a system for measuring, reporting and verifying 
anthropogenic forest-related emissions by sources and removals by sinks, forest carbon 
stocks, and forest carbon stock and forest-area changes resulting from the implementation 
of activities referred to in decision 1/CP16, paragraph 70 to provide data and information 
that is transparent, complete, consistent, comparable and accurate; 

xxx. Invites the Intergovernmental Panel on Climate Change to elaborate methods and 
provide good practice guidance on measuring, reporting and verifying anthropogenic 
forest-related emissions by sources and removals by sinks, forest carbon stocks and forest-
area changes resulting from the implementation of the activities referred to in decision 
1/CP16, paragraph 70, to be submitted for consideration and possible adoption by the 
Conference of the Parties at a future session; 

xxxx. Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to continue its 
consideration of modalities for measuring, reporting and verifying anthropogenic forest-
related emissions by sources and removals by sinks, forest carbon stocks and forest-area 
changes resulting from the implementation of the activities referred to in decision 1/CP16, 
paragraph 70, with the aim of completing its work on this matter at its thirty-seventh 
session and reporting to the Conference of the Parties at its eighteenth session on progress 
made, including any recommendation for a draft decision on this matter;  

Modalities for national forest monitoring systems 

xxx Decides that the development of national forest monitoring systems for the monitoring 
and reporting of activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70, with, if 
appropriate, subnational monitoring and reporting as an interim measure, shall take into 
account the guidance provided in decision 4/CP.15 and be guided by the most recent 
Intergovernmental Panel on Climate Change guidance and guidelines, as adopted or 
encouraged by the Conference of the Parties, as appropriate, as a basis for estimating 
anthropogenic forest-related greenhouse gas emissions by sources, and removals by sinks, 
forest carbon stocks and forest area changes; 

xxx Also decides that national forest monitoring systems should provide data and 
information that are transparent, consistent over time, robust, complete, comparable and be 
subject to quality assurance and quality control.] 
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  الثايناملرفق 

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

  لدورةلالوثائق اليت أُعّدت     
FCCC/SBSTA/2011/3 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBSTA/2011/4     باعتبـاره  احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة          مشروع طرائق وإجراءات
 مذكرة من األمانة. ظيفةمشاريع آلية التنمية الننشاطاً من أنشطة 

FCCC/SBSTA/2011/INF.7  Synthesis of views on modalities and procedures for carbon dioxide capture and storage in 

geological formations as clean development mechanism project activities. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.8 Ecosystem-based approaches to adaptation: compilation of information. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.9 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.10 Report on the workshop on technology needs assessments. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.11 

and Corr.1 

Draft UNFCCC Annex I reporting guidelines. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.12 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.13 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/2011/INF.14 Report on the workshop on modalities and procedures for carbon dioxide capture and storage in 

geological formations as clean development mechanism project activities. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.15 Synthesis of views on the implications of the inclusion of reforestation of lands with forest in 

exhaustion as afforestation and reforestation clean development mechanism project activities. 

Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.16 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 

FCCC/SBSTA/2011/INF.17 Report on the expert meeting on guidance on systems for providing information on how 

safeguards for REDD-plus activities are addressed and respected. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2011/INF.18 Report on the expert meeting on forest reference emission levels and forest reference levels for 

implementation of REDD-plus activities. Note by the secretariat 
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FCCC/SBSTA/2011/MISC.6 

and Add.1 

Proposals for upcoming activities under the Nairobi work programme on impacts, vulnerability 

and adaptation to climate change. Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.7 

and Add.1–3 

Views on methodological guidance for activities relating to reducing emissions from deforestation 

and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and 

enhancement of forest carbon stocks in developing countries. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.8 

and Add.1 

Views on the research dialogue, including ongoing activities, associated modalities and ways to 

enhance it. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.9 Information relevant to emissions from fuel used for international aviation and maritime 

transport. Submissions from international organizations 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.10 Views on carbon dioxide capture and storage in geological formations as clean development 

mechanism project activities. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.11  Views on carbon dioxide capture and storage in geological formations as clean development 

mechanism project activities. Submissions from admitted observer organizations 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.12 Views on the implications of the inclusion of reforestation of lands with forest in exhaustion as 

afforestation and reforestation clean development mechanism project activities. Submissions 

from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.13 Views on the materiality standard under the clean development mechanism. Submissions from 

Parties and relevant organizations 

FCCC/SBSTA/2011/MISC.14 Summary on progress in the development of methodologies, standards and protocols for 

climate-related terrestrial observations and related matters. Submission from the secretariat of 

the Global Terrestrial Observing System  

FCCC/SB/2011/2 ٢٠١١للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها ملهامها يف عام تقرير عن أنشطة ا 

FCCC/SB/2011/INF.5 Report on the special event held in the context of the forum on the impact of the 

implementation of response measures at the thirty-fourth sessions of the subsidiary bodies. 

Note by the secretariat 

FCCC/SB/2011/INF.6  

and Corr.1 

Report on the joint workshop on matters relating to Article 2, paragraph 3, and Article 3, 

paragraph 14, of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/SB/2011/MISC.4 

and Add.1 

Further views on the elements for the development of a work programme and a possible forum 

on response measures. Submissions from Parties and relevant organizations  

FCCC/TP/2011/5 Water and climate change impacts and adaptation strategies. Technical paper 

FCCC/SBSTA/2011/L.17  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا اخلامسة والثالثني  
FCCC/SBSTA/2011/L.18  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة 

FCCC/SBSTA/2011/L.19     مشروع استنتاجات مقـدم  . ستخدم يف الطريان والنقل البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود امل
  .من الرئيس

FCCC/SBSTA/2011/L.20                   اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد فيها غابات آيلة لالستنفاد ضـمن أنـشطة
  .ستنتاجات مقترح من الرئيسمشروع ا. مشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمال التحريج وإعادة التحريج
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FCCC/SBSTA/2011/L.21 – 

FCCC/SBI/2011/L.29 

مـشروع  .  من بروتوكـول كيوتـو     ٣ من املادة    ١٤، والفقرة   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    
 استنتاجات مقترح من رئيسي اهليئتني الفرعيتني

FCCC/SBSTA/2011/L.22  استنتاجات مقترح من الرئيسمشروع. تطوير التكنولوجيات ونقلها  

FCCC/SBSTA/2011/L.23  عن قوائم اجلرد السنوية لألطراف املدرجـة يف         قيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ      تن
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. واملؤسساتية املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBSTA/2011/L.24     الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتباره نشاطاً من مشاريع آلية التنميـة         احتجاز ثاين أكسيد
 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. النظيفة

FCCC/SBSTA/2011/L.25  

and Add.1 

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابـات،              
 . على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية            ودور احلفاظ 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2011/L.26  

and Add.1 

 مشروع اسـتنتاجات    .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه           
 لرئيسمقترح من ا

FCCC/SBSTA/2011/L.27 

and Add.1 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس.البحوث واملراقبة املنهجية

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/SBSTA/2011/2                تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والثالثني، املعقودة يف بـون يف

 ٢٠١١يونيه / حزيران١٦ إىل ٦ الفترة من

FCCC/SBI/2011/7 and Add.1                ١٧ إىل   ٦تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والثالثني املعقودة يف بون يف الفترة من 
 ٢٠١١يونيه /حزيران

FCCC/CP/2010/7 and Add.1 

and 2 and Corr.1 

 تشرين  ٢٩يف الفترة من     قودة يف كانكون  تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السادسة عشرة، املع       
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين

FCCC/KP/CMP/2010/12 

and Add.1 and 2 

تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن دورته الـسادسة              
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ إىل نوفمرب/ تشرين الثاين٢٩املعقودة يف كانكون يف الفترة من 

FCCC/CP/1996/2 Organizational matters: Adoption of the rules of procedure. Note by the secretariat 

        


