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 مؤمتر األطرافمؤمتر األطراف
 الدورة احلادية عشرةالدورة احلادية عشرة

 ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول٩٩  -نوفمرب نوفمرب // تشرين الثاين تشرين الثاين٢٨٢٨مونتريال، مونتريال، 

  من جدول األعمال من جدول األعمال̀`١١̀` ) )هه((٤٤البند البند 
 كام األخرىكام األخرىاستعراض تنفيذ االلتزامات واألحاستعراض تنفيذ االلتزامات واألح
     املنصوص عليها يف االتفاقية    املنصوص عليها يف االتفاقية

  من االتفاقية من االتفاقية٤٤ من املادة  من املادة ٩٩ و و٨٨تنفيذ أحكام الفقرتني تنفيذ أحكام الفقرتني 
 تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكي ف تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيُّف

 ))١٠١٠-م أم أ//١١املقرر املقرر ((    واالستجابة     واالستجابة 

 تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكي ف
 )١٠-م أ/١املقرر (واالستجابة 

 راح مقدم من الرئيساقت

مل تتمكن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة والعشرين، من التوصل إىل اتفاق مل تتمكن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثة والعشرين، من التوصل إىل اتفاق  
وبعد أن عقد رئيس مؤمتر وبعد أن عقد رئيس مؤمتر . .  إىل رئيس مؤمتر األطراف لينظر فيه إىل رئيس مؤمتر األطراف لينظر فيه**بشأن نص ملشروع مقرر، فأحالت مشروع النصبشأن نص ملشروع مقرر، فأحالت مشروع النص
ح مشروع املقرر التايل على مؤمتر األطراف العتماده يف دورته          ح مشروع املقرر التايل على مؤمتر األطراف العتماده يف دورته          األطـراف مشاورات بشأن مشروع النص، اقتر      األطـراف مشاورات بشأن مشروع النص، اقتر      

 ..احلادية عشرةاحلادية عشرة
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 ١١-م أ/-املقرر 

 والتكنولوجية برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكي ف معه

 إن مؤمتر األطراف،إن مؤمتر األطراف،

 ،،١٠١٠-م أم أ//١١، و، و٩٩-م أم أ//١١١١، و، و٨٨-م أم أ//١١ إىل مقرراته  إىل مقرراته إذ يشريإذ يشري 

، وأن البلدان النامية،    ، وأن البلدان النامية،    ميع البلدان ميع البلدان جلجلتغري املناخ وآثاره الضارة أولوية قصوى       تغري املناخ وآثاره الضارة أولوية قصوى        أن للتكيف مع      أن للتكيف مع     وإذ يالحظ وإذ يالحظ  
  للتأثر به على حنو خاص، للتأثر به على حنو خاص،قابلةقابلةوال سيما أقل البلدان منوا، والدول اجلزرية الصغرية النامية، وال سيما أقل البلدان منوا، والدول اجلزرية الصغرية النامية، 

املتصلة بعمليات االستجابة   املتصلة بعمليات االستجابة     العمليةالعملية  والتجاربوالتجاربعلمية  علمية  رف ال رف ال اا للمع  للمع املتطوراملتطور  الطـابع الطـابع   وإذ يالحـظ كذلـك    وإذ يالحـظ كذلـك     
  مبا يف ذلك املعلومات اجلديدة حول التغريات الكبرية يف القطب الشمايل وغريه من املناطق، مبا يف ذلك املعلومات اجلديدة حول التغريات الكبرية يف القطب الشمايل وغريه من املناطق،لتكي ف، لتكيُّف،الحتياجات االحتياجات ا

 أن تدابـري التصدي لتغري املناخ ينبغي أن تكون منسقة تنسيقا  متكامال  مع التنمية                  أن تدابـري التصدي لتغري املناخ ينبغي أن تكون منسقة تنسيقاً متكامالً مع التنمية               جمـددا   جمـدداً وإذ يؤكـد    وإذ يؤكـد     
عـية واالقتصادية بغية جتنب اآلثار الضارة هبذه التنمية، مع إيالء االعتبار الكامل حلاجة البلدان النامية،                عـية واالقتصادية بغية جتنب اآلثار الضارة هبذه التنمية، مع إيالء االعتبار الكامل حلاجة البلدان النامية،                االجتمااالجتما

 املشروعة وذات األولوية، إىل حتقيق النمو االقتصادي املستدام واستئصال شأفة الفقر،املشروعة وذات األولوية، إىل حتقيق النمو االقتصادي املستدام واستئصال شأفة الفقر،

املختصة من أنشطة   املختصة من أنشطة    ما تضطلع به األطراف واملنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية           ما تضطلع به األطراف واملنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية          شجعشجعييوإذ يقـر و   وإذ يقـر و    
 السكان األصليني من أمهية،السكان األصليني من أمهية،ومعارف ومعارف لمعارف احمللية لمعارف احمللية للمتصلة بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وما متصلة بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وما 

برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار           برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار            أن    أن   وإذ يالحظ وإذ يالحظ  
  حيظى باهتمام بالغ من مجيع األطراف، حيظى باهتمام بالغ من مجيع األطراف،لتكي ف معه لتكيُّف معهتغري املناخ والقابلية للتأثر به واتغري املناخ والقابلية للتأثر به وا

  يف توصيات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين، يف توصيات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين،وقد نظروقد نظر 

برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار           برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار             يعتمديعتمد -١١ 
هذا هذا مرفق  مرفق  يف  يف  بصيغته الواردة   بصيغته الواردة   ،  ،  ))ويشار إليه فيما يلي بربنامج العمل     ويشار إليه فيما يلي بربنامج العمل      ( (ر به والتكي ف معه    ر به والتكيُّف معه   تغـري املناخ والقابلية للتأث    تغـري املناخ والقابلية للتأث    

 املقرر؛املقرر؛

 اختصاصات اهليئة الفرعية للمشورة      اختصاصات اهليئة الفرعية للمشورة      مبا يتفق مع    مبا يتفق مع   أنه ينبغي االضطالع بربنامج العمل هذا     أنه ينبغي االضطالع بربنامج العمل هذا       يقـرر يقـرر  -٢٢ 
 ؛؛ من االتفاقية من االتفاقية٩٩العلمية والتكنولوجية كما وردت يف الفقرة العلمية والتكنولوجية كما وردت يف الفقرة 

 ف على املشاركة يف تنفيذ برنامج العمل؛ف على املشاركة يف تنفيذ برنامج العمل؛ مجيع األطرا مجيع األطراحيثحيث -٣٣ 

 تنفيذ برنامج العمل أن تفعل ذلك؛تنفيذ برنامج العمل أن تفعل ذلك؛دعم دعم  إىل األطراف القادرة على  إىل األطراف القادرة على يطلبيطلب -٤٤ 
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 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم، حتت إشراف الرئيس ومبساعدة  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم، حتت إشراف الرئيس ومبساعدة يطلبيطلب -٥٥ 
 األمانة، بتنسيق تنفيذ برنامج العمل، رهنا  بتوافر املوارد؛ األمانة، بتنسيق تنفيذ برنامج العمل، رهناً بتوافر املوارد؛

 :: إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ما يلي إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ما يلييطلبيطلب -٦٦ 

أن تبدأ تنفيذ برنامج العمل بالقيام باألنشطة األولية املبينة يف استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة           أن تبدأ تنفيذ برنامج العمل بالقيام باألنشطة األولية املبينة يف استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة            ))أأ(( 
 العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛

استحداث استحداث  ومواصلة    ومواصلة   بالنظر يف إعداد  بالنظر يف إعداد  ) ) ٢٠٠٦٢٠٠٦مايو  مايو  //أيارأيار((ين  ين  أن تقوم أثناء دورهتا الرابعة والعشر     أن تقوم أثناء دورهتا الرابعة والعشر      ))بب(( 
 إضافية لربنامج العمل، تشمل توقيت هذه األنشطة واحتمال احلاجة إىل فريق أو أفرقة خرباء                إضافية لربنامج العمل، تشمل توقيت هذه األنشطة واحتمال احلاجة إىل فريق أو أفرقة خرباء               وطـرائق وطـرائق أنشـطة   أنشـطة   

  يف تنفيذ برنامج العمل، استنادا  إىل مشروع القائمة اإلرشادية املدرجة          يف تنفيذ برنامج العمل، استناداً إىل مشروع القائمة اإلرشادية املدرجة         هذه األفرقة   هذه األفرقة   والدور الذي ميكنها أن تؤديه      والدور الذي ميكنها أن تؤديه      
 يف مرفق للتقرير النهائي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛يف مرفق للتقرير النهائي للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين؛

 إرشادات، حسب االقتضاء،     إرشادات، حسب االقتضاء،    ممأن تنظر أثناء دوراهتا الالحقة يف نتائج األنشطة األولية، وأن تقد          أن تنظر أثناء دوراهتا الالحقة يف نتائج األنشطة األولية، وأن تقد           ))جج(( 
 بشأن اختاذ املزيد من اإلجراءات؛بشأن اختاذ املزيد من اإلجراءات؛

يف أنشطة إضافية وكذلك يف     يف أنشطة إضافية وكذلك يف     ) ) ٢٠٠٨٢٠٠٨يونيه  يونيه  //حزيرانحزيران((والعشرين  والعشرين  أن تـنظر أثناء دورهتا الثامنة       أن تـنظر أثناء دورهتا الثامنة        ))دد(( 
التوقيت والطرائق املالئمة إلدراجها يف برنامج العمل استنادا  إىل نتائج األنشطة األولية، واملعلومات املعروضة يف                التوقيت والطرائق املالئمة إلدراجها يف برنامج العمل استناداً إىل نتائج األنشطة األولية، واملعلومات املعروضة يف               

علومات العلمية علومات العلمية  وغري ذلك من امل    وغري ذلك من امل   الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،     الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،     سيعده  سيعده   الرابع الذي     الرابع الذي    ييتقييمتقييمالالالـتقرير   الـتقرير   
 اجلديدة، فضال  عن األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا املؤسسات الدولية واإلقليمية؛ اجلديدة، فضالً عن األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع هبا املؤسسات الدولية واإلقليمية؛

أن تسـتعرض بـرنامج العمل وتقدم تقريرا  عنه إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة                 أن تسـتعرض بـرنامج العمل وتقدم تقريراً عنه إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة                 ))هه(( 
 ؛؛))٢٠١٠٢٠١٠ديسمرب ديسمرب //كانون األولكانون األول((
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 املرفق

 عية للمشورة العلمية ج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرـبرنام
 والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكي ف معه

  اهلدف-أوال  

يتمـثل اهلـدف من برنامج العمل هذا يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها أقل                  يتمـثل اهلـدف من برنامج العمل هذا يف مساعدة مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها أقل                   -١١
همها وتقديرها آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به        همها وتقديرها آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به        الـبلدان منـوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني ف          الـبلدان منـوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، على حتسني ف          

والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية من أجل االستجابة لتغري املناخ والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية من أجل االستجابة لتغري املناخ 
 .. اقتصادي، مع مراعاة تغي ر املناخ وتقلبه حاضرا  ومستقبال     اقتصادي، مع مراعاة تغيُّر املناخ وتقلبه حاضراً ومستقبالً-على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي على أساس سليم وعلمي وتقين واجتماعي 

  النتائج املتوقعة-ا  ثاني

 ::تتمثل النتائج املتوقعة من برنامج العمل فيما يليتتمثل النتائج املتوقعة من برنامج العمل فيما يلي -٢٢

مواصلة مواصلة على  على   القدرة على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين والقطاعي واحمللي             القدرة على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين والقطاعي واحمللي            تعزيـز تعزيـز  ))أأ(( 
جراءات تكيف جراءات تكيف لتكيف معه، واختيار وتنفيذ إلتكيف معه، واختيار وتنفيذ إوعمليات االستجابة لوعمليات االستجابة لمعرفة وفهم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به         معرفة وفهم آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به         

 عملية وفعالة وعالية األولوية؛عملية وفعالة وعالية األولوية؛

حتسني املعلومات واملشورة املقدمة إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني بشأن اجلوانب العلمية            حتسني املعلومات واملشورة املقدمة إىل مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني بشأن اجلوانب العلمية             ))بب(( 
 االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، مبا يف ذلك تيسري تنفيذ املقرر  االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، مبا يف ذلك تيسري تنفيذ املقرر -والتقنية واالجتماعية والتقنية واالجتماعية 

 ، مىت كان ذلك ممكنا؛، مىت كان ذلك ممكنا؛١٠١٠-أأم م //١١

 حتسني تطوير ونشر واستخدام املعارف املكتسبة من أنشطة التكيف العملية؛حتسني تطوير ونشر واستخدام املعارف املكتسبة من أنشطة التكيف العملية؛ ))جج(( 

تعزيـز الـتعاون فيما بني األطراف، واملنظمات املختصة، وأوساط األعمال التجارية، واجملتمع             تعزيـز الـتعاون فيما بني األطراف، واملنظمات املختصة، وأوساط األعمال التجارية، واجملتمع              ))دد(( 
 اخ؛اخ؛املدين، وصانعي القرارات، هبدف تعزيز قدرهتم على إدارة خماطر تغري املناملدين، وصانعي القرارات، هبدف تعزيز قدرهتم على إدارة خماطر تغري املن

 ..تعزيز إدماج اإلجراءات الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ يف التنمية املستدامةتعزيز إدماج اإلجراءات الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ يف التنمية املستدامة ))هه(( 

  نطاق العمل-ثالثا  

 ::يتألف برنامج العمل من جمالني مواضيعيني، لكل منهما عدة مواضيع فرعية عملية املنحىيتألف برنامج العمل من جمالني مواضيعيني، لكل منهما عدة مواضيع فرعية عملية املنحى -٣٣

 ::اآلثار والقابلية للتأثراآلثار والقابلية للتأثر ))أأ(( 

ت وأدوات لتقييم اآلثار والقابلية للتأثر، مثل التقييمات        ت وأدوات لتقييم اآلثار والقابلية للتأثر، مثل التقييمات        التشجيع على استحداث ونشر منهجيا    التشجيع على استحداث ونشر منهجيا     ̀`١١̀`
 السريعة والنه ج التصاعدية الشاملة، مبا يف ذلك ما ينطبق منها على التنمية املستدامة؛ السريعة والنُهج التصاعدية الشاملة، مبا يف ذلك ما ينطبق منها على التنمية املستدامة؛
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حتسـني مجـع بيانات الرصد واملعلومات ذات الصلة باملناخ احلايل والسابق، وإدارهتا وتبادهلا              حتسـني مجـع بيانات الرصد واملعلومات ذات الصلة باملناخ احلايل والسابق، وإدارهتا وتبادهلا               ̀`٢٢̀`
ال  عن املعلومات األخرى عن تغي ر املناخ احلايل واملاضي وآثاره،   الً عن املعلومات األخرى عن تغيُّر املناخ احلايل واملاضي وآثاره، والوصول إليها واستخدامها، فضوالوصول إليها واستخدامها، فض

 مبا يف ذلك حيثما انطبقت على التنمية املستدامة؛مبا يف ذلك حيثما انطبقت على التنمية املستدامة؛

 التشجيع على إجياد معلومات وبيانات عن تغري املناخ املتوقع، وعلى الوصول إليها واستخدامها؛التشجيع على إجياد معلومات وبيانات عن تغري املناخ املتوقع، وعلى الوصول إليها واستخدامها؛ ̀`٣٣̀`

 املقترنة به احلالية واملقبلة، وما       املقترنة به احلالية واملقبلة، وما      البالغة الشدة البالغة الشدة اجلوية  اجلوية  الظواهر  الظواهر  التشجيع على فهم آثار تغري املناخ و      التشجيع على فهم آثار تغري املناخ و       ̀`٤٤̀`
 يترتب على ذلك من آثار على التنمية املستدامة؛يترتب على ذلك من آثار على التنمية املستدامة؛

 االقتصادية لتغري املناخ، وحتسني إدماج  االقتصادية لتغري املناخ، وحتسني إدماج -التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية التشجيع على إتاحة املعلومات عن اجلوانب االجتماعية  ̀`٥٥̀`
  االقتصادية يف تقييمات اآلثار والقابلية للتأثر؛ االقتصادية يف تقييمات اآلثار والقابلية للتأثر؛-املعلومات االجتماعية املعلومات االجتماعية 

 ::وتدابريه وإجراءاتهوتدابريه وإجراءاتهختطيط التكيف ختطيط التكيف  ))بب((

التشـجيع عـلى اسـتحداث ونشـر طرائق وأدوات لتقييم وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه               التشـجيع عـلى اسـتحداث ونشـر طرائق وأدوات لتقييم وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه                ̀`١١̀`
 وإجراءاته، واإلدماج يف التنمية املستدامة؛وإجراءاته، واإلدماج يف التنمية املستدامة؛

مجع وحتليل ونشر معلومات عن إجراءات وتدابري التكيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع               مجع وحتليل ونشر معلومات عن إجراءات وتدابري التكيف العملية السابقة واحلالية، مبا يف ذلك مشاريع                ̀`٢٢̀`
التكـيف، واستراتيجيات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان            التكـيف، واستراتيجيات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان            

 ؛؛األصلينياألصليني

تشجيع البحوث املتعلقة خبيارات التكيف، واستحداث ونشر تكنولوجيات وأشكال من الدراية           تشجيع البحوث املتعلقة خبيارات التكيف، واستحداث ونشر تكنولوجيات وأشكال من الدراية            ̀`٣٣̀`
على الدروس  على الدروس  العملية وممارسات للتكيف، تتناول بصفة خاصة أولويات التكيف احملددة وتعتمد           العملية وممارسات للتكيف، تتناول بصفة خاصة أولويات التكيف احملددة وتعتمد           

 املستفادة من مشاريع واستراتيجيات التكيف احلالية؛املستفادة من مشاريع واستراتيجيات التكيف احلالية؛

تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة واألعمال التجارية واجملتمع املدين تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة واألعمال التجارية واجملتمع املدين  ̀`٤٤̀`
 وصانعي القرارات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛وصانعي القرارات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

ل التنويع االقتصادي،   ل التنويع االقتصادي،   التشـجيع عـلى فهم واستحداث ونشر تدابري ومنهجيات وأدوات تشم          التشـجيع عـلى فهم واستحداث ونشر تدابري ومنهجيات وأدوات تشم           ̀`٥٥̀`
هبدف زيادة مرونة القطاعات االقتصادية القابلة للتأثر بتغري املناخ، وال سيما لفئات البلدان ذات هبدف زيادة مرونة القطاعات االقتصادية القابلة للتأثر بتغري املناخ، وال سيما لفئات البلدان ذات 

 .. من االتفاقية من االتفاقية٤٤ من املادة  من املادة ٨٨الصلة املذكورة يف الفقرة الصلة املذكورة يف الفقرة 

يذ يذ وينبغي أن يتضمن تنف  وينبغي أن يتضمن تنف  . . وسينف ذ برنامج العمل عن طريق أنشطة حمددة تندرج حتت كل موضوع فرعي            وسينفَّذ برنامج العمل عن طريق أنشطة حمددة تندرج حتت كل موضوع فرعي            -٤٤
 ::هذه األنشطة املوضوعني الشاملني التالينيهذه األنشطة املوضوعني الشاملني التاليني

 ووضع النماذجووضع النماذجاملنهجيات والبيانات املنهجيات والبيانات  ))أأ(( 

 ..يف التنمية املستدامةيف التنمية املستدامةاإلدماج اإلدماج  ))بب(( 



FCCC/CP/2005/L.3 
Page 6 

 

االتفاقية، فضال عن املعلومات الواردة من  االتفاقية، فضال عن املعلومات الواردة من  ببوينبغي أن يعتمد العمل على املعلومات واألنشطة ذات الصلة          وينبغي أن يعتمد العمل على املعلومات واألنشطة ذات الصلة           -٥٥
 ..ها من املنظمات املختصة، واألنشطة اليت تضطلع هبا هذه املنظماتها من املنظمات املختصة، واألنشطة اليت تضطلع هبا هذه املنظماتاملنظمات الدولية واإلقليمية املختصة وغرياملنظمات الدولية واإلقليمية املختصة وغري

  الطرائق-رابعا  

 ::ميكن أن تتضمن طرائق تنفيذ برنامج العمل، تبعا  لطبيعة األنشطة احملددة وتوافر املوارد، ما يلي ميكن أن تتضمن طرائق تنفيذ برنامج العمل، تبعاً لطبيعة األنشطة احملددة وتوافر املوارد، ما يلي -٦٦

 حلقات عمل واجتماعات؛حلقات عمل واجتماعات؛ ))أأ(( 

ختصة، وخرباهتم وإسهاماهتم، ويشمل    ختصة، وخرباهتم وإسهاماهتم، ويشمل    االسـتفادة من معارف اخلرباء واملمارسني واملنظمات امل       االسـتفادة من معارف اخلرباء واملمارسني واملنظمات امل        ))بب(( 
 ذلك إعداد التقارير وغريها من املواد لكي تنظر فيها األطراف واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ذلك إعداد التقارير وغريها من املواد لكي تنظر فيها األطراف واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

االعـتماد على جمموعات الوثائق املتوفرة يف هذا املوضوع واملوارد املنشورة على شبكة الويب،      االعـتماد على جمموعات الوثائق املتوفرة يف هذا املوضوع واملوارد املنشورة على شبكة الويب،       ))جج(( 
 أو حتديثها؛أو حتديثها؛//وو

 ات املستهدفة اليت تقدمها األطراف واملنظمات، مبا فيها اإلسهامات املستندة إىل االستبيانات؛ات املستهدفة اليت تقدمها األطراف واملنظمات، مبا فيها اإلسهامات املستندة إىل االستبيانات؛اإلسهاماإلسهام ))دد(( 

الـتقارير والورقـات التقنية، والتقييمات اليت تعدها األمانة وأفرقة اخلرباء التابعة لالتفاقية، أو              الـتقارير والورقـات التقنية، والتقييمات اليت تعدها األمانة وأفرقة اخلرباء التابعة لالتفاقية، أو               ))هه(( 
 اخلرباء من منظمات أخرى؛اخلرباء من منظمات أخرى؛

 ..اء على اتفاق تعقده اهليئة الفرعيةاء على اتفاق تعقده اهليئة الفرعيةطرائق أخرى، مثل فريق أو أفرقة خرباء، بنطرائق أخرى، مثل فريق أو أفرقة خرباء، بن ))وو(( 

- - - - - 


