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                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                                        تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا         
     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧     إىل   ١٩                                   الثانية والعشرين، املعقودة يف بون من 

 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
              افتتاح الدورة -   ً   أوالً  

  ٤  ٣-     ١ ............................................. )                من جدول األعمال ١      البند  ( 
                 املسائل التنظيمية -     ً   ثانياً  

  ٤  ٨-     ٤ ............................................. )                من جدول األعمال ٢      البند  ( 
  ٤  ٥-     ٤ .............................................                 إقرار جدول األعمال -   ألف 
  ٦  ٨-     ٦ ..............................................                  تنظيم أعمال الدورة -    باء  

                               االقتصادية آلثار تغري املناخ     -                                 علمـية والتقنـية واالجتماعية                  اجلوانـب ال   -     ً   ثالثاً  
                                 والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها

  ٧   ١٥-     ٩ ............................................. )                من جدول األعمال ٣      البند  ( 
                                 االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ-                                   اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -     ً  رابعاً 

  ٨   ٢١-    ١٦ ............................................. )                من جدول األعمال ٤      البند  ( 
                 القضايا املنهجية  -     ً خامساً

  ٩   ٤٩-    ٢٢ ............................................. )                من جدول األعمال ٥      البند  ( 
  ٩   ٢٦-    ٢٢                                                                االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري -   ألف 
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 )تابع(حملتوياتا

       الصفحة     ـراتـ     الفق 
    شار                                                                     اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة امل -    باء 

                                       مـن أجـل حتقيق أهداف االتفاقيات          ١٠-    م أ  /  ١٢                     إلـيها يف املقـرر      
   ١٠   ٣٣-    ٢٧ .........................................                         والربوتوكوالت البيئية األخرى

                                                                      استكمال اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب بروتوكول         -   جيم
   ١١   ٤٠-    ٣٤ ..................................................................     كيوتو

   ١٣   ٤٩-    ٤١ ..............................                                نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو -    دال 
                   لتكنولوجيات ونقلها       تطوير ا -     ً سادساً

   ١٤   ٦٣-    ٥٠ .................................................... )                من جدول األعمال ٦      البند  ( 
                                                   يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف          "                املمارسات اجليدة  " -     ً  سابعاً 

                     املرفق األول باالتفاقية
   ١٦   ٧٠-    ٦٤ ............................................. )                من جدول األعمال ٧      البند  ( 

                        البحوث واملراقبة املنهجية -     ً   ثامناً  
   ١٧   ٨٣-    ٧١ ............................................. )  ال              من جدول األعم ٨      البند  ( 

                                  التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -     ً  تاسعاً 
   ١٩    ١٠٢-    ٨٤ ............................................. )                من جدول األعمال ٩      البند  ( 

                                                                        التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن محاية طبقة            -   ألف
                            القضــايا املتصــلة مبركــبات   :                                   األوزون والــنظام املــناخي العــاملي

   ١٩   ٩٢-    ٨٤ .................                       الكربون املشبع بالفلور                        اهليدروفلوروكربون ومركبات
                                                                          االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل املتعلق بالتنمية املستدامة          -    باء 

   ٢١   ٩٥-  ٩٣   ..........................................                           للدول اجلزرية الصغرية النامية
   ٢٢    ١٠٢-    ٩٦ ................................                                         تقاير من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ -   جيم

           مسائل أخرى -     ً  عاشراً 
   ٢٣    ١٠٧-   ١٠٣ ........................................... )    عمال            من جدول األ  ١٠      البند  ( 
   ٢٣    ١٠٦-   ١٠٣ .                   من بروتوكول كيوتو ٢           من املادة  ٣                              القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -   ألف 
   ٢٣    ١٠٧ ..................................................              أية مسائل أخرى -    باء  
                    التقرير عن الدورة-        حادي عشر
   ٢٤    ١١٠-   ١٠٨ .......................................... )                من جدول األعمال  ١١      البند    ( 
   ٢٤    ١١١ ............................................................               اختتام الدورة-       ثاين عشر
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 )تابع (احملتويات

       الصفحة  
 املرفقات

                                                                             مشروع النص الذي ستنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا  -      األول  
                                                                  برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن         (                     الثالـثة والعشرين    

   ٢٥ .................................... )                                              آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
                                                             خلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إلعداد توصيات من أجل تعزيز                            اختصاصـات فريق ا    -       الثاين  

      من   ٤              من املادة     ٥                                                                     تنفـيذ اإلطار الختاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة           
   ٢٨ .............................................................................        االتفاقية

                                                                                         الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية            -       الثالث 
   ٣٠ ...........................................................................        والعشرين

 FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1 -ضافة إ

 مشاريع القرارات واالستنتاجات اليت أحيلت
 إىل مؤمتر األطراف العتمادها

      من   ٢                                                  القضايا املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة         :   ١١-    م أ  /-              مشروع املقرر    
                    من بروتوكول كيوتو ٥      املادة 

          باالتفاقية                            االحتياجات من البحوث املتعلقة   :   ١١-   م أ /-            مشروع املقرر  
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  افتتاح الدورة-   ًأوال 
 ) من جدول األعمال١البند (

ُ                                                                                                                       ُعقـدت الدورة الثانية والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا،                 - ١
  .    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧     إىل   ١٩   من 

         اجلماهريية  (         بن رجب     .                              لوجية، السيد عبد اللطيف س                                                               ويف غـياب رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو         - ٢
  .                                ، ورحب جبميع األطراف واملراقبني     )     ملديف (                                                                    ، افتتح الدورة نائب رئيس اهليئة الفرعية، السيد أجمد عبد اهللا             )                العربية الليبية 

  .           الثالث األوىل   هتا     جلسا                             ورأس نائب رئيس اهليئة الفرعية   .                     ، مقرر اهليئة الفرعية )    عمان (                              كما رحب بالسيد إبراهيم العجمي 
  . ني ت      األخري    لستني                                         ورأس السيد بن رجب، رئيس اهليئة الفرعية، اجل

                                                                                                                        ودعا نائب الرئيس األمينة التنفيذية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيدة يوكي والر هانتر، إىل                - ٣
                                                            تتناوهلا اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والعشرين، مشرية                                                      وأبرزت األمينة التنفيذية بعض املسائل اليت س        .                      خماطبة اهليئة الفرعية  

                                                                                                               إىل حتضـريات مؤمتـر األطراف يف دورته احلادية عشرة ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                  
           رنامج عمل                                                                                   وإذ أشارت إىل برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق بالتكيف الذي نودي به يف ب               .                        كـيوتو يف دورته األوىل    

                                                                                                                    بويـنس آيـرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة، أبرزت التحدي الذي يشكله تلمس طريق التقدم على مسار اجلوانب                  
                                                                                                                          الفنية للتكيف، وشجعت اللجنة الفرعية على التفكري يف الكيفية اليت ميكن هبا ملختلف اجلهات الفاعلة أن تساهم على حنو                   

                                                                                لتنفيذية اللجنة الفرعية إىل اغتنام الفرصة لتعزيز التآزر بني االتفاقية اإلطارية بشأن              ودعت األمينة ا  .                     متسـق يف هذا املسعى   
                           عند مناقشة التقرير الذي      )                   بروتوكول مونتريال  (                                                                            تغـري املناخ وبروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون           

                                                               تقييم التكنولوجي واالقتصادي التابع لربوتوكول مونتريال، وهو                                                                  اعتمده الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق ال        
                                               القضايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات   :                                                                الـتقرير اخلاص املتعلق حبماية طبقة األوزون ونظام املناخ العاملي      

  ،  )                               يق التقييم التكنولوجي واالقتصادي                                                      التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفر   (                         الكربون املشبع بالفلور  
                                وأخريا، أكدت األمينة التنفيذية      .   ٢٣                                                                                         وأنشـطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة اهلادفة إىل إزالة اهليدروفلوروكربون             

    على                                                                                                   أمهية التكنولوجيا كجزء ال يتجزأ من مسائل عديدة مدرجة يف جدويل أعمال اهليئة الفرعية ومؤمتر األطراف، مشددة 
   .                                                                          جدوى النظر على حنو متسق يف تطورات شىت يف جماالت التنمية ونشر التكنولوجيا ونقلها

  املسائل التنظيمية-     ً ثانيا  
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

                مايو، يف مذكرة    /       أيار   ١٩                  األوىل املعقودة يف                                                                        نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها           - ٤
    ٢٥                  وأدىل ببيانات ممثلو    ). FCCC/SBSTA/2005/1 (                                                                مقدمة من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه        
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          والصني،    ٧٧                              ، ومتحدث باسم جمموعة ال         )١ (    ً                                                                     طـرفاً، مـن بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها           
  .                                                          باسم اجملموعة األفريقية، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية       ومتحدث 

                                                                                                               ويف اجللسـة ذاهتـا، أقـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جدول األعمال دون تعديله، ونصه                  - ٥
  :      كالتايل

              افتتاح الدورة - ١ 

  :                املسائل التنظيمية - ٢ 

                  إقرار جدول األعمال  ) أ (  

          ال الدورة         تنظيم أعم  ) ب (  

                                                            االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها-                                   اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  - ٣

                                      االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-                                   اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  - ٤

  :               القضايا املنهجية - ٥

                                 خدم يف الطريان الدويل والنقل البحري                               االنبعاثات النامجة عن الوقود املست  ) أ ( 

                                                                                               اآلثـار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار إليها يف                 ) ب ( 
                                                        من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى  ١٠-   م أ /  ١٢      املقرر 

                      مبوجب بروتوكول كيوتو   ديل           نهجيات التع         املتعلقة مب                 اإلرشادات التقنية         استكمال   ) ج ( 

                                 نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو  ) د ( 

                          تطوير التكنولوجيات ونقلها - ٦

                                                                 يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية  "               املمارسات اجليدة " - ٧

                                      االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية - ٨

  :                الدولية املختصة                  التعاون مع املنظمات - ٩

                                                      

  .                         وروبية والدول األعضاء فيها                                             أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األ  ) ١ (
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                   محاية طبقة األوزون          عن                                          لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                       الـتقرير اخلاص ل     ) أ (  
                                                                     القضايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور  :                      والنظام املناخي العاملي

                            التنمية املستدامة للدول                                                            االجـتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل          ) ب (  
                      اجلزرية الصغرية النامية

  :          مسائل أخرى -  ١٠

                    من بروتوكول كيوتو ٢           من املادة  ٣                              القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة   ) أ (

              أي مسائل أخرى  ) ب (

  .                 التقرير عن الدورة -  ١١

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

    ١٩                                                                              ة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف                                             نظـرت اهليـئة الفرعية للمشور      - ٦
                                             واتفقت اهليئة على مباشرة العمل على أساس         .                                         ً                           مايو، حيث عرض رئيس اهليئة الفرعية اقتراحاً بشأن برنامج العمل          /      أيـار 

  .                    وأدىل ممثال طرفني ببيانني  .                            االقتراح الذي تقدم به الرئيس

                                                                 كما أبلغتها باستالم طلبات أوراق االعتماد املؤقتة حلضور دورات           .                                 اهليئة الفرعية حبالة الوثائق                    وأبلغـت األمانة   - ٧
                                  ووافقت اهليئة الفرعية على قبول هذه   .                                                                      اهليئـتني الفرعيـتني من منظمتني حكوميتني دوليتني ومثاين منظمات غري حكومية     

  .                                                  ً تفاقية، دون اإلخالل بأي إجراء يتخذه مؤمتر األطراف الحقاً       من اال ٧           من املادة  ٦                ً                 املنظمات، استناداً إىل أحكام الفقرة 

                                               ُ                              مايو، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية بأن اجتماعا قد ُنظم خالل الدورة، بني             /       أيار   ٢٧      يف    ة         املعقود  ة         الرابع    لسة      ويف اجل  - ٨
                          فرقة اخلرباء املنشأة مبوجب                                                                                                       رئـيس اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ ورؤساء أ             

                                                                                                                   ، وتناول االجتماع مسألة التعاون فيما بني أفرقة اخلرباء فيما يتعلق بربامج عملها بشأن املسائل املتداخلة، مبا                  )٢ (          االتفاقـية 
ُ                           وُعقد االجتماع عمال باملقرر       .                                                                          فـيها تلـك املتعلقة بأنشطة التكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات                 وأفاد   .  ٨-    م أ  /  ١٠ 

                                                                                                                       رئـيس بـأن املشاركني استنتجوا إحراز تقدم كبري خبصوص املسألة وبأن أفرقة اخلرباء الثالثة اتفقت على إعداد تقرير                     ال
   ).    ٢٠٠٦     مايو  /    أيار (                  ُ                                                   مشترك عن تعاوهنا، سُيقدم إىل اهليئتني الفرعيتني يف دورتيهما الرابعة العشرين 

                                                      

                                                                                         الفريق االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية،   ) ٢ (
  .                                                                   ً وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
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 دية آلثار  االقتصا- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية -     ً ثالثا  
 تغري املناخ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها

 ) من جدول األعمال٣البند (

 املداوالت -١

                                                                                                                      نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني على                  - ٩
ُ                     وقد ُعرضت عليها الوثيقة     .     مايو /       أيار   ٢٧    و   ٢٣           التوايل يف          FCCC/SBSTA/2005/MISC.3 و    Add.1 .    وأدىل ببيانات ممثلو                   

    ٧٧                         ، ومتحدث باسم جمموعة ال    )٣ (                                                                                  تسـعة أطـراف، مـن بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها             
   .                         حتالف الدول اجلزرية الصغرية     باسم                                            والصني، ومتحدث باسم اجملموعة األفريقية، ومتحدث 

                                                                                                    عية، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيدة مارجوري                                   واتفقت اهليئة الفر   -  ١٠
                                        ً                     ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد شيفلني تقريراً عن املشاورات            ).         أستراليا (                     والسيد جيمس شيفلني      )              جنوب أفريقيا  (        بـيوس   

  .                 اليت أجراها الفريق

  .                             اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٤ (                  ابعة، يف االستنتاجات                                 ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الر -  ١١

 االستنتاجات -٢

                                                     ً                                                              أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات املقدمة من األطراف والواردة يف الوثيقة                -  ١٢
FCCC/SBSTA/2005/MISC.3و   Add.1.  

                                                                    كنولوجية بتبادل اآلراء بني األطراف الذي جرى يف حلقة العمل اليت                                                        ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت      -  ١٣
  .                                تيسري وضع برنامج عمل ملدة مخس سنوات    هبدف                   عقدت أثناء الدورة 

                                                                                                              ونظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مشروع مرفق ملشروع مقرر بشأن برنامج العمل الذي                -  ١٤
                                                  ، واتفقت على مواصلة دراسة ووضع مشروع املرفق ومشروع  )                األول هبذا التقرير           انظر املرفق  (                     يسـتغرق مخـس سنوات    

      ديسمرب  /           كانون األول  (                                                َِ                                                      املقـرر يف دورهتـا الثالثة والعشرين بغية اعتماده من ِقَبل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة                  
٢٠٠٥    .(   

                                              ن تقوم، حتت إشراف رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة                                                                          وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أ         -  ١٥
  .                                                                             ً                    عمل غري رمسية لتيسري وضع برنامج العمل تعقد قبل دورهتا الثالثة والعشرين، وذلك رهناً بتوفري املوارد املالية

                                                      

  .                        روبية والدول األعضاء فيها                                              أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األو  ) ٣ (

  .FCCC/SBSTA/2005/L.14  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٤ (
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  االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية -     ً رابعا  
 ) من جدول األعمال٤البند (

 املداوالت -١

                                                                                                                      نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني على                  -  ١٦
ُ                       وقد ُعرضت عليها الوثيقة       .     مايو /       أيار   ٢٧    و   ٢٣             الـتوايل يف         FCCC/SBSTA/2005/MISC.2 و    Add.1 و    Add.2 .   وأدىل     

                                                  والصني، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول         ٧٧                        حدث باسم جمموعة ال            ً                  طرفاً، من بينهم مت      ١١                   ببـيانات ممـثلو     
  . )٥ (           األعضاء فيها

                                                                                                  ِْ                     واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد كوك ِسْنج                    -  ١٧
                                   ً                  الرابعة، قدم السيد ساكاموتو تقريراً عن املشاورات اليت         ويف اجللسة   ).        اليابان (                         والسيد توشييوكي ساكاموتو   )        ماليزيا (    ياب 

  .                  أجراها فريق االتصال

  .                              اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا )٦ (                                                   ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -  ١٨

 االستنتاجات -٢

                                   األطراف من املعلومات اليت وردت يف                                                           ً                       أحاطـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مبا قدمته             -  ١٩
  .Add.1-2   وFCCC/SBI/2005/MISC.2        الوثيقة 

                                                                                                  ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتبادل اآلراء الذي جرى بني األطراف واخلرباء وغريهم من   -  ٢٠
                   ً                      الدورة، وأحاطت علماً مع التقدير مبلخص                                                                                      املشاركني يف حلقة العمل املعنية بتخفيف آثار تغري املناخ اليت عقدت يف أثناء              

  .                 الرئيس حللقة العمل

       وحتت      ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ١٥                                                                                      وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تقوم، حبلول              -  ٢١
            ت يف حلقات                                                                                                          إشراف رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بوضع تقرير موجز عن املوضوعات اليت طرح             

                                                                                                                      العمل اليت عقدت حىت اآلن؛ وينبغي للتقرير أن يشمل غازات الدفيئة، والقطاعات، والتكنولوجيات، واملناطق، واجلوانب               
  .                                                               االجتماعية وغريها من العوامل ذات الصلة اليت تطرقت هلا حلقات العمل-          االقتصادية 

                                                      

  .                                                                      أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  ) ٥ (

  .FCCC/SBSTA/2005/L.10  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٦ (
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  القضايا املنهجية-     ً خامسا  
 ) من جدول األعمال٥البند (

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري - ألف
 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 املداوالت -١

    ١٩                                                                                                              نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف                   -  ٢٢
ُ                         وقـد ُعرضـت عليها الوثائق       .       مـايو  /         أيـار    ٢٧                     سـة املعقودتـني يف          اخلام و                                  مـايو ويف جلسـتيها الـرابعة         /      أيـار      

FCCC/SBSTA/2005/INF.2و   FCCC/SBSTA/2005/MISC.4و   FCCC/SBSTA/2005/MISC.6 .   ويف اجللســتني            
                                                                            طرفا، من بينهم متحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية ومتحدث باسم              ٢٢                                         األوىل والـرابعة، أدىل ببـيانات ممثلو        

                ً    ً                                                           وأدىل ببيانني أيضاً ممثالً منظمة الطريان املدين الدويل ومنظمة التعاون والتنمية             .  )٧ (                          وبية والدول األعضاء فيها               اجلماعة األور 
  .               يف اجملال االقتصادي

                                                                                                                 ووافقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية يدعو                    -  ٢٣
                                          وقدم السيد رومريو، يف اجللسة الرابعة، تقريرا    ).       سويسرا (                                   الفرعية مبساعدة السيد جوزيه رومريو                         إىل عقدهـا رئيس اهليئة    

   .                عن هذه املشاورات

  .                              اليت اقترحها الرئيس، واعتمدهتا )٨ (                                                  ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة، يف االستنتاجات -  ٢٤

               ، عقب اعتماد    )٩ (                                         اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها                                                        ويف اجللسـة نفسها، أدىل ممثل لكسمربغ متحدثا باسم         -  ٢٥
                                                                                                                           االسـتنتاجات، ببـيان رأى فـيه أن الصـيغة السـابقة لالسـتنتاجات الـيت اقـترحها الرئيس كما وردت يف الوثيقة                       

FCCC/SBSTA/2005/L.11                  ن     كانو (          ً     ً                                                                             توفـر أساسـاً جـيداً لتقوم عليه مناقشات اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين  
   ).    ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول

 االستنتاجات -٢

                                                                                                     الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من النظر يف املسائل يف إطار هذا البند الفرعي من جدول                               مل تفرغ اهليئة     -  ٢٦
  .                                                                  فاتفقت على مواصلة النظر يف هـذه املسائل يف دورتـها الثالثـة والعشريـن  .       األعمال

 

                                                      

  .         عضاء فيها                                                             أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األ  ) ٧ (
  .FCCC/SBSTA/2005/L.11/Rev.1  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٨ (

  .                                       بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها                               أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا   ) ٩ (
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                                                    يذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة                                    اآلثـار املترتـبة على تنف      -    باء 
                                   من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات        ١٠-    م أ  /  ١٢                          املشـار إليها يف املقرر      

                          والربوتوكوالت البيئية األخرى
 )من جدول األعمال) ب(٥البند (

 املداوالت -١

                                     جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني                                                                                     نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف            -  ٢٧
ُ                       وقد ُعرضت عليها الوثيقة       .     مايو /       أيار   ٢٧    و   ١٩                  عـلى التوايل يف          FCCC/TP/2005/1 .       ،وأدىل ببيانات ممثلو مثانية أطراف                                   

   .                                       ، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية )١٠ (                                                      من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

ـ  -  ٢٨                                                                                                              ت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد                         واتفق
  .                                           ً                                   وقدم السيد بورستنغ، يف اجللسة الرابعة، تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال   ).        النرويج (             يورغ بورستنغ 

  .                                        اليت اقترحها رئيس فريق االتصال، واعتمدهتا )١١ (          االستنتاجات                                         ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف  -  ٢٩

 االستنتاجات -٢

                                                     ً                                                                   أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات الواردة يف الورقة التقنية اليت أعدهتا األمانة                -  ٣٠
     مركب                              حالة إحراق تدفقات نفايات       :               تنمية النظيفة                                                                   املسائل الناشئة عن تنفيذ أنشطة املشاريع احملتملة مبوجب آلية ال          "      عـن   

  .(FCCC/TP/2005/1)  "   ٢٢                                       الصادرة عن إنتاج اهليدروكلوروفلوروكربون     ٢٣                 اهليدروفلوروكربون 

                                                                                                               ودعـت اهليئة األطراف واملراقبني املعتمدين واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة إىل أن يقدموا إىل األمانة،                 -  ٣١
  :                     ، مسامهاهتم بشأن ما يلي  ٠٥  ٢٠      أغسطس  /    آب ٥     حبلول 

                       ، مبوجب آلية التنمية      ٢٢                                                                           اآلثـار املترتـبة على إنشاء مرافق جديدة ملركب اهليدروكلوروفلوروكربون             ) أ ( 
         من أجل   ٢٣                 اهليدروفلوروكربون                                                                                  النظـيفة، تسـعى للحصول على وحدات خفض انبعاثات معتمدة عن تدمري مركبات              

      من   ٥                                  والتعاريف الواردة يف الفقرة       ٣              من املادة     ١                          املبادئ احملددة يف الفقرة                                                 حتقيق هدف بروتوكول مونتريال، مع مراعاة       
               من االتفاقية؛ ١      املادة 

  .                      وسائل التصدي هلذه اآلثار  ) ب ( 

 

 
                                                      

  .                                                                      أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  )  ١٠ (

  .FCCC/SBSTA/2005/L.3  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١١ (
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  :                            وطلبت اهليئة إىل األمانة ما يلي -  ٣٢

             ثة والعشرين                                                                                              جتميع العروض املقدمة من األطراف يف وثيقة متنوعات لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الثال                ) أ ( 
  ؛ )    ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول (

                                                                                                   إعداد وثيقة معلومات، باالستناد إىل عروض األطراف ومسامهات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،             ) ب ( 
ُ                                                                               أعاله كما ُحددت يف هذه العروض واملسامهات، لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا الثالثة                 ٣١                               تبني اخليارات املتصلة بالفقرة                

  .      لعشرين  وا

                                                                                                             واتفقـت اهليئة على النظر، يف دورهتا الثالثة والعشرين، يف العروض اليت ستقدمها األطراف ويف وثيقة املعلومات              -  ٣٣
                                                                                                                    اليت ستعدها األمانة هبدف إعداد مشروع مقرر عن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف                 

  .                             يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

 استكمال اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب بروتوكول كيوتو -جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٥البند (

 املداوالت -١

                                                                                                                       نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني                 -  ٣٤
ُ                       وقد ُعرضت عليها الوثيقة       .     مايو /       أيار   ٢٧    و   ١٩                    عـلى الـتوايل يف           FCCC/ABSTA/2005/2 .      وأدىل ببيانات ممثلو أربعة                           

                                     ، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية       )١٢ (                                                                          أطـراف، مـن بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها           
   .       الصغرية

                                           لبند الفرعي يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد                                                                واتفقـت اهليـئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا ا     -  ٣٥
                                             ً           وقدم السيد باسيورنيك، يف اجللسة الرابعة، تقريراً عن           ).        الربازيل (                           والسيد نيوتون باسيورنيك      )        النرويج (                 أنـدون روزالند    

  .                               املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

  .                          ليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   ا )١٣ (                                                   ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -  ٣٦

 االستنتاجات -٢

  ، FCCC/SBSTA/2005/2                                                                                  نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف املعلومات الواردة يف الوثيقة      -  ٣٧
   ذي                            من بروتوكول كيوتو، ال     ٥              من املادة     ٢                                                                               مبـا فيها مقترح اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة            

                                                                                                                       يشـمل إرشادات بشأن تعديل تقديرات االنبعاثات البشرية املنشأ وعمليات إزالتها الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري                

                                                      

  .                                                                      أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  )  ١٢ (

  .FCCC/SBSTA/2005/L.2  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١٣ (
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       بشأن  )١٤ (                                                                   وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التوصية مبشروع مقرر  .                              اسـتخدام األراضـي واحلـراجة    
                                                     من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك مشروع مقرر يعتمده مؤمتر  ٥           من املادة  ٢                                            القضـايا املتعلقة بالتعديالت مبوجب الفقرة      

                                                                                                                  األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل، لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته                  
  .           احلادية عشرة

                                      عملية تسمح ألفرقة خرباء االستعراض        اء  رس                                                                      وطلبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة إ          -  ٣٨
                                                                                                               باكتساب خربة يف طرق تعديل تقديرات االنبعاثات من غازات الدفيئة حبسب املصادر وعمليات اإلزالة حبسب املصارف                

                                                   من بروتوكول كيوتو خالل عملية استعراض قوائم اجلرد    ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                             الـناجتة من األنشطة املنفذة مبوجب الفقرتني        
                                                                  ً                           باستخدام بيانات اجلرد احلقيقية اليت تقدمها األطراف على أساس طوعي وفقاً ألحكام اإلبالغ                  ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧    رة         يف الفت 

  .      ً                 ، رهناً بقبول الطرف املعين  ١٠-   م أ /  ١٥                الواردة يف املقرر 

            والعشرين                                                                                                             وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة أن تتخذ الترتيبات، يف الدورة الرابعة              -  ٣٩
                                                                       ، لعقد اجتماع إعالمي مع خرباء االستعراض الرئيسيني، وغريهم من خرباء            )    ٢٠٠٦      مايو   /    أيار (                           لكل من اهليئتني الفرعيتني     

                                                   كما طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتخذ الترتيبات   .                                                         االسـتعراض واألطـراف، لتبادل اخلربات املتعلقة بطرق التعديل   
                        ، بشأن اخلربات املتعلقة     )    ٢٠٠٨       يونيه   /      حزيران (                                                   ورة الثامنة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني                                   لعقد اجتماع مماثل، يف الد    

                                                                                                                بطرق تعديل تقديرات االنبعاثات من غازات الدفيئة حبسب املصادر وعمليات اإلزالة حبسب املصارف الناجتة من األنشطة             
  .                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ٤   و ٣                    املنفذة مبوجب الفقرتني 

      ديسمرب  /          كانون األول (                                                                                    وقررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تباشر، يف دورهتا الثالثة والعشرين  -  ٤٠
     ً                                                                                                         ، عمـالً يهـدف إىل وضع معايري حلاالت عدم تقدمي املعلومات املتعلقة بتقديرات االنبعاثات من غازات الدفيئة                   )    ٢٠٠٥

      من   ٣              من املادة     ٤    و  ٣                                                ارف الناجتة من األنشطة املنفذة مبوجب الفقرتني                                                  حبسـب املصـادر وعمليات اإلزالة حبسب املص       
               ، بغية التوصية  ٧-   م أ /  ٢٢                              من مشروع املقرر املرفق باملقرر  ٣                                                      بروتوكول كيوتو، على غرار املعايري الوارد شرحها يف الفقرة 

                             بروتوكول كيوتو يف دورته                                                                                             مبقـرر بشـأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف              
    ١٩                                                                                                          ودعـت اهليـئة الفرعـية األطـراف إىل تقـدمي مقترحات بشأن هذه املعايري إىل األمانة يف موعد أقصاه                       .     األوىل
  .                                                   ، وطلبت إىل األمانة جتميع هذه املقترحات يف وثيقة متفرقات    ٢٠٠٥      أغسطس  /  آب

                                                      

) ١٤  (  FCCC/SBSTA/2005/L.2/Add.1 .      ــيقة ــر الوث ــنهائي، انظ ــنص ال ــلى ال ــالع ع                                                       لالط
FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1 ،   ٣٣- ٢        الصفحات  .  
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 نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو -دال 
 )دول األعمالمن ج) د(٥البند (

 املداوالت -١

                                                                                                                      نظـرت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة                    -  ٤١
ُ                            وقـد ُعرضـت عليها الوثيقتان        .       مـايو  /         أيـار    ٢٧    و   ١٩                    عـلى الـتوايل يف                  املعقودتـني        FCCC/ABSTA/2005/INF.3 

   . FCCC/ABSTA/2005/INF.4 و

                                                                                                         اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية يدعو إىل                     واتفقت   -  ٤٢
                                        ً                وقدم السيد وارد، يف اجللسة الرابعة، تقريراً عن تلك            ).          نيوزيلندا (                                                        عقدها رئيس اهليئة الفرعية مبساعدة السيد موري وارد         

  .        املشاورات

  .                             اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٥ (                          ستها الرابعة، يف االستنتاجات                         ونظرت اهليئة الفرعية، يف جل -  ٤٣

 االستنتاجات -٢

        الفاصلة           املشاورات    عن          لتقرير      ا                                                      ً                             أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات الواردة يف          -  ٤٤
      أحكام                                    الدويل إجراؤها ومدى توافقها مع                       سجل املعامالت                                                          الدورتـني فيما يتعلق بعمليات الفحص اليت يتعني على              بـني   

  .(FCCC/SBSTA/2005/INF.4)           ذات الصلة                   مقررات مؤمتر األطراف 

                                                                                                                    وقد أشادت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأعمال األمانة يف حتديد عمليات الفحص اليت يتعني على                -  ٤٥
                    َ                    ، وأشارت إىل أنه مل تثَر قضايا حمددة        FCCC/SBSTA/2005/INF.3                                      الدويل إجراؤها، الواردة يف الوثيقة                      سـجل املعامالت    

                                                                                                                       فـيما يتصل مبدى توافق أي من فرادى عمليات الفحص اليت يتعني على سجل املعامالت الدويل إجراؤها مع مقررات مؤمتر                    
     ً      جيداً ميكن                                                                           ً   ولذلـك فإن اهليئة الفرعية اعتربت أن عمليات الفحص الواردة يف الوثيقة توفر أساساً   .                       األطـراف ذات الصـلة    

               يف االعتبار،     ١٠-    م أ  /  ١٦                                                                                                 مواصـلة وضع السجل باالستناد إليه، وأنه سيجري التحقق، مع وضع األحكام الواردة يف املقرر                
  .                                                                                        من حسن سري أعمال السجل عن طريق االختبار الدقيق يف مجيع مراحل وضعه، وسيجري عرض ذلك على األطراف

                             شجعت اهليئة الفرعية األطراف            الدويل،                   سجل املعامالت                اليت سيجريها                    لعمليات الفحص                 لتعقيد التقين      ً     ونظـراً ل   -  ٤٦
                                                        وعلى تقدمي طلبات االستيضاح والتعليقات إىل األمانة،        FCCC/SBSTA/2005/INF.3                                   االستفادة بالكامل من الوثيقة         على

                          متر األطراف العامل بوصفه      مؤ                                                                                              مىت لزم األمر، كوسيلة لالستعداد لقيامها بالنظر يف التقرير الذي سيقدمه مدير السجل إىل               
               إدارة التغيري                           ، مبا يف ذلك ما يتصل ب        ١٠-    م أ   /   ١٦      ً          ، وفقاً ملقرره                                                        اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل        

  .                    ملعايري تبادل البيانات       املنسقة 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2005/L.7  ُ                    اعت مدت بوصفها الوثيقة  )١٥(
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            لتربعات اليت           ها أن ا          ومفاد                                                                                       رحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية باملعلومات اليت قدمتها األمانة           و -  ٤٧
             سجل املعامالت   ل   ة    مدير                                          متكن األمانة، أثناء اضطالعها مبهمتها ك                                                          قدمتها األطراف للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية     

  .                           ُ  ُ        سجل وتيسري التعاون بني مديري ُنظُم السجالت  ال    وضع               من الشروع يف  ،     الدويل

                      ً                                     أن األمانة تتوقع حالياً أن يكون سجل املعامالت الدويل                                                               والحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      -  ٤٨
      ً                                    ، رهناً بتقييم أعمال اإلعداد اليت تسهم           ٢٠٠٦      ً                                                                 مستعداً لبدء االتصاالت بنظم السجالت األخرى يف الربع الثالث من عام            

                 ضع السجل، وكفاية                                                                                            هبـا األطـراف على أساس عيين، واملهام احملددة واملواعيد املقررة اليت يقترحها الفنيون املختصون بو      
                                                                                    وسلمت اهليئة الفرعية بأن هذا اجلدول الزمين املؤقت قد يعاد النظر فيه يف سياق                .                                        وتوافر التمويل التكميلي املذكور أعاله    

  .               ً                                                    ختطيط أكثر تفصيالً مبجرد اختيار اجلهة التقنية اليت ستضع سجل املعامالت الدويل

           ، إجراءات    ١٠-    م أ  /  ١٦           ً             سيعد، وفقاً للمقرر                 عامالت الدويل              مدير سجل امل                                     والحظـت اهليئة الفرعية كذلك أن        -  ٤٩
  .                                                                                     تشغيل موحدة، تشمل اإلجراءات املتصلة باختبار وبدء اتصاالت نظم السجالت مع سجل املعامالت الدويل

  تطوير التكنولوجيات ونقلها-     ً سادسا  
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

                                                                               مية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني على                                                  نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العل       -  ٥٠
ّ                                  ومل ُتَعّد وثائق جديدة بشأن هذا البند        .     مايو /       أيار   ٢٧    و   ١٩             الـتوايل يف      َ                                                  وقدم رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         .    ُ 

     ً               طرفاً، من بينهم      ١٣                     وأدىل ببيانات ممثلو      .  )١٦   (  اء                                               ً                          السيد كريشان كومارسينغ، يف اجللسة الثانية، تقريراً عن عمل فريق اخلرب          
                ، ومتحدث باسم    )١٧ (                                                               والصني، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها          ٧٧                              مـتحدث باسـم جمموعة ال         

   .                                                    اجملموعة اجلامعة، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

                                                                        النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد هولغر ليبتو                                                                 واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على          -  ٥١
                                         ً                        وقدم السيد ليبتو، يف اجللسة الرابعة، تقريراً عن مشاورات فريق           ).     غانا (          بونسو   -                                  والسـيد ويليام كوجو أغييمانغ        )         أملانـيا  (

  .      االتصال

  .                      قترحها الرئيس واعتمدهتا       اليت ا )١٨ (                                                   ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -  ٥٢

 

                                                      

                                                                                                      تقريـر رئيس فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن االجتماع السابع للفريق متاح على العنوان                 )  ١٦ (
  .>http://ttclear.unfccc.int/ttclear/html/EgMeetings.html < :     التايل

 .أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )١٧(
 .FCCC/SBSTA/2005/L.13  ُ                    اعت مدت بوصفها الوثيقة  )١٨( 
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 االستنتاجات -٢

               فاتفقت على     ١٠-    م أ  / ٦              من املقرر     ٢                                                                           أشـارت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية إىل الفقرة              -  ٥٣
                                                                                                                          االختصاصـات لتوجيه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف إعداد التوصيات لتعزيز تنفيذ اإلطار من أجل اختاذ تدابري                  

   .                                            وترد االختصاصات يف املرفق الثاين من هذا التقرير  .              من االتفاقية ٤           من املادة  ٥                           وفعالة لدعم تنفيذ الفقرة      هادفة

  ،  )١٩ (                                                                                                            ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقرير رئيس فريق اخلرباء عن اجتماع الفريق السابع              -  ٥٤
                                                      والحظت اهليئة التقدم احملرز بشأن تنفيذ خمتلف األنشطة          .           ، بأملانيا          يف بون      ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ١٣    و   ١٢                    الذي عقد يف يومي     

  .                                   وشجعت الفريق على مواصلة عمله اجليد    ٢٠٠٥                                    املدرجة يف برنامج عمل فريق اخلرباء لعام 

                ً                                                                                                 ورحبـت اهليـئة أيضـاً بالتقدم الذي أحرزه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن حتليله األويل لنتائج تقديرات                   -  ٥٥
                                                                                                                        تياجات يف جمال التكنولوجيا وخطته للتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن هذا العمل، بغية عرض نتائج هذا                     االح

                                        وسلمت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية        ).     ٢٠٠٥       نوفمرب   /            تشرين الثاين  (                                                    العمـل على نظر فريق اخلرباء يف اجتماعه الثامن          
                    ً                                                        جيا املناخ وشجعت أيضاً هذه املبادرة على مزيد التعاون مع برنامج األمم                                                           والتكنولوجـية باسـتمرار دعم مبادرة تكنولو      

  .                                                                                                          املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن التحليل األويل لنتائج عمليات تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا

                               الشفوي لألمانة عن تقدم املشروع                                                       ً                        وأحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقرير            -  ٥٦
                                                                                                                        النموذجي بشأن الربط الشبكي بني مركز تنسيق املعلومات التكنولوجية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                

(TT:CLEAR)      ورأت أن هذا العمل يعّد خطوة بناءة إىل األمام يف            .                                                       ومراكـز املعلومات التكنولوجية الوطنية واإلقليمية                                 ّ                     
                                     ، مالحظة أن مزيد االعتماد على البوابات (TT:CLEAR)                                                     ق ربط املوارد اخلارجية مبركز تنسيق املعلومات التكنولوجية    طري

  .                                                                                         األخرى القائمة من شأنه أن يسهل عمل األمانة ويوفر يف نفس الوقت جمموعة ثرية من املعلومات واخلدمات

                                                 ريبية بشأن اخليارات املبتكرة لتمويل التنمية وتطوير                         ً                                   والحظـت اهليـئة الفرعـية أيضـاً أن دورة املـتابعة التد          -  ٥٧
                                                      ، سوف جتمع بني ممثلني من البلدان املتقدمة والبلدان             ٢٠٠٥        أكتوبر   /                                                   التكنولوجيات ونقلها، املقرر عقدها يف تشرين األول      

                     االحتياجات يف جمال                                                                                                            النامـية وأعضـاء اجملـتمع املايل لتقييم نوعية مقترحات املشاريع املختارة احملددة أثناء عملية تقييم               
                              ً                                                                            وسوف تسهم احللقة التدريبية أيضاً يف توفري التوجيه، عند اللزوم، ملقدمي اقتراحات املشاريع، بوصف ذلك                 .            التكنولوجيا

                                  وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة       .                                                                                      خطـوة عملـية أخرى يف تنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا             
   ).    ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول (                                             ائج احللقة التدريبية يف دورهتا الثالثة والعشرين                 تقدمي تقرير عن نت

                                                                         ّ                              والحظت اهليئة الفرعية أن فريق اخلرباء كان قد أجرى، يف اجتماعه السابع، مناقشة بّناءة لورقة غري رمسية أعدها       -  ٥٨
                                          ع العام والتكنولوجيات املتاحة لالستعمال                 ّ                                                                 الفـريق للـتمكّن من حتديد املسائل احمليطة بالتكنولوجيات اليت ميلكها القطا           

          ً                                                           والحظت أيضاً أن فريق اخلرباء سيمضي يف استكشاف هذه املسألة يف اجتماعه          .                            ، وحتسـني فهم هذه املسائل      )٢٠ (       العـام 
                                                      

  :                                                                                            تقرير رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن االجتماع السابع للفريق متاح على العنوان التايل  )  ١٩ ( 
>http://ttclear.unfccc.int/ttclear/html/EgMeetings.html<.  

  :                                                                                            تقرير رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن االجتماع السابع للفريق متاح على العنوان التايل  )  ٢٠ (
>http://ttclear.unfccc.int/ttclear/html/EgMeetings.html<.  
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                                           ، مع االستمرار يف حتديد وحتسني فهم املسائل احمليطة     ٢٠٠٦                                                              الثامن وسوف ينظر يف إمكانية إدراجها يف برنامج عمله لعام         
                     ودعت اهليئة الفرعية     .                                                                                            قل التكنولوجيات اململوكة للقطاع العام والتكنولوجيات اليت أصبحت متاحة لالستعمال العام              بـن 

  . ٤-   م أ / ٤         من املقرر   )  ب ( ٧                                                                       فريق اخلرباء إىل أن يضع يف اعتباره األحكام الواردة بشأن هذه املسألة يف الفقرة 

                                                         ظر، يف اجتماعه الثامن، يف نتائج احللقة الدراسية حول                                                              والحظـت اهليـئة الفرعـية أن فريق اخلرباء سوف ين           -  ٥٩
                         يف توباغو، بترينيداد        ٢٠٠٥       يونيو   /         حزيران   ١٦       إىل     ١٤                                                                  تكنولوجـيات التكيف مع تغري املناخ، اليت ستعقد يف الفترة من            

                   اهليئة يف دورهتا                            ً                      ً                                                  والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن األمانة ستعد تقريراً حول هذه احللقة الدراسية لكي تنظر فيه                .          وتوبـاغو 
   .                 الثالثة والعشرين

              وشجعت األطراف    .                                                                                           وسـلمت اهليئة الفرعية بأمهية إشراك القطاع اخلاص يف النقل اهلادف والفعال للتكنولوجيا             -  ٦٠
  .          ً                                               ورحبت أيضاً باستمرار إشراك فريق اخلرباء للقطاع اخلاص يف أنشطته  .                                       على اختاذ تدابري عملية إلشراك القطاع اخلاص

                       ً                                                                                           حاطـت اهليئة الفرعية علماً بعبء العمل الثقيل بالفعل لفريق اخلرباء واألمانة يف تنفيذ األنشطة املتبقية لعام                         كمـا أ   -  ٦١
           ً                                                         وأحاطت علماً مع التقدير بالدعم املايل وإعالنات التربعات املقدمة من حكومات   .     ٢٠٠٦                          واألنشـطة املقترحة لعام       ٢٠٠٥

                                                                                 ى وآيرلندا الشمالية والنرويج والواليات املتحدة األمريكية، واللجنة األوروبية،                                                       كل من كندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظم      
                                    ودعت األطراف اليت هي يف وضع يسمح         .     ٢٠٠٥                                                                            ومبادرة تكنولوجيا املناخ، من أجل تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء لعام            

   .     ٢٠٠٥          عمله لعام          برنامج                                                         هلا بتقدمي دعم مايل إىل القيام بذلك لتمكني فريق اخلرباء من إجناز

                                          وشجعت فريق اخلرباء على مواصلة النظر يف          )٢١ (                                                                  وأشارت اهليئة الفرعية إىل استنتاجاهتا يف دورهتا احلادية والعشرين         -  ٦٢
                                                              ً                                                                املسـائل املتصـلة بنشر ونقل تكنولوجيات الطاقة املتقدمة واألقل تلويثاً واألكثر كفاءة وامليسورة الثمن والفعالة من حيث                  

ـ                                                                                                            يها أنـواع الوقـود األحفوري وتكنولوجيات الطاقة املتجددة، مع مراعاة نتائج تقييمات االحتياجات                                   الـتكلفة، مبـا ف
    .           التكنولوجية

       مشاريع  /                                                                                                 ودعـت اهليـئة الفرعية مجيع األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا مبد األمانة مبعلومات حول برامج                  -  ٦٣
ّ                                      من االتفاقية على مّدها هبا، لغرض نشرها على موقع           ٤       املادة         من    ٥                                                      البحث والتطوير املشتركة ذات الصلة بأحكام الفقرة                           

  .(TT:CLEAR)                    مركز تنسيق املعلومات 

                                يف السياسات والتدابري فيما بني       "                  املمارسـات اجليدة   " -     ً سابعاً 
                                     األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

                                                                                           لمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني على                                       نظـرت اهليـئة الفرعية ل      -  ٦٤
ّ                                                                                   ومل ُتَعّد وثائق جديدة بشأن هذا البند، لكن اهليئة الفرعية واصلت نظرها يف الوثيقة                .       مـايو  /         أيـار    ٢٧    و   ١٩             الـتوايل يف      َ  ُ   

                                                      

 .٨٧، الفقرة FCCC/SBSTA/2004/13الوثيقة  )٢١( 
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FCCC/SBATA/2004/INF.10 .    نهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول                                        وأدىل ببـيانات ممثلو أربعة أطراف، من بي                                      
  .                                      ، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية )٢٢ (           األعضاء فيها

                                                                                                                     واتفقـت اهليـئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية يدعو رئيس اهليئة                     -  ٦٥
     جنوب  (                     والسيد توين ساريدج      )     كندا (                            عدة السيد نورمان ترمبلي                                                              الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل عقدها مبسا       

  .                                          ً                وقدم السيد ترمبلي، يف اجللسة الرابعة، تقريراً عن هذه املشاورات   ).        أفريقيا

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٢٣ (                                                   ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -  ٦٦

 االستنتاجات -٢

              اليت تتضمن   FCCC/SBSTA/2004/INF.10                                                    لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الوثيقة                         نظـرت اهليـئة ا     -  ٦٧
  "                املمارسات اجليدة  "                                                                                                 خيارات الستخدام هنج قائمة على شبكة اإلنترنت من أجل تقاسم التجارب وتبادل املعلومات بشأن               

  .   قية                                                            يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفا

                                                                                                             ورحبـت اهليئة بتبادل املعلومات واآلراء بني األطراف يف مناقشة املائدة املستديرة اليت تناولت جتارب األطراف                 -  ٦٨
              وأعربت اهليئة    .                                                    ُ                                                          املدرجة يف املرفق األول يف تنفيذ السياسات والتدابري واليت ُنظمت يف أثناء الدورة الثانية والعشرين للهيئة               

  .                                                   ً      ً حدثون واملشاركون يف مناقشة املائدة املستديرة جلعلها حدثاً ناجحاً                      عن تقديرها ملا بذله املت

                                                                                      ً                         وأشـارت اهليـئة إىل أهنا يف االستنتاجات اليت خلصت يف دورهتا العشرين طلبت إىل األمانة أن تعد تقريراً عن                     -  ٦٩
   ).    ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول (                                                                   مناقشة املائدة املستديرة لكي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا الثالثة والعشرين 

                                    ، يف اخلطوات التالية لتيسري تبادل       )    ٢٠٠٦      مايو   /    أيار (                                                             ووافقـت اهليـئة على النظر، يف دورهتا الرابعة والعشرين            -  ٧٠
  .                                                                     املعلومات وتقاسم التجارب بشأن سياسات وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األول

  البحوث واملراقبة املنهجية-     ً ثامنا  
 )ل من جدول األعما٨البند (

 املداوالت -١

                                                                                                                             نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني على التوايل                 -  ٧١
ُ                         وقد ُعرضت عليها الوثيقتان       .     مايو /         أيـار    ٢٧    و   ١٩   يف     FCCC/SBSTA/2005/3 و    FCCC/SBSTA/2005/MISC.1 .   وأدىل     

  . )٢٤ (                                                        من بينهم ممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها                          ببيانات ممثلو تسعة  أطراف، 

                                                      

 .أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٢٢( 

 . FCCC/SBSTA/2005/L.4اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٣( 
  .                                                                      أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  )  ٢٤ (

 



FCCC/SBSTA/2005/4 
Page 18 

 

                                                                                                                          واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيدة ماريا باس                    -  ٧٢
                     ً    اجللسة الرابعة، تقريراً عن                                 وقدمت السيدة باس سيغاران، يف        ).        إيطاليا (                          والسـيد سريجيو كاستالري       )      بـريو  (           سـيغاران   

  .                               املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٢٥ (                                                   ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -  ٧٣

 االستنتاجات -٢

   FCCC/SBSTA/2004/MISC.14           بالوثيقتني                                                       ً             أحاطـت اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً          -  ٧٤
                                                            ُ                            ، اللـتني تتضمنان آراء بشأن املسائل الناشئة عن نشاط البحث الذي ُنظم يف الدورة               FCCC/SBSTA/2005/MISC.1 و

  .                 ً            اليت تتضمن توليفاً لتلك اآلراءFCCC/SBSTA/2005/3                          العشرين للهيئة، وبالوثيقة 

                                               ولية املعنية ببحوث تغري املناخ لزيادة تعزيز                                                                             ورحبـت اهليـئة باجلهود اليت تبذهلا الربامج الوطنية واإلقليمية والد           -  ٧٥
       ويف هذا   .                      ً                                                                               وتنسـيق البحوث استجابةً الحتياجات االتفاقية، ودعتها إىل تقدمي تقارير مستكملة دورية عن أنشطتها العلمية    
         ف احليوي،                       ً                                                                       الصدد، رحبت اهليئة أيضاً بإنشاء شراكة علوم املنظومة األرضية من قبل الربنامج الدويل للغالف اجلوي والغال

       ، كما  DIVERSITAS                                                                                                      والـربنامج الدويل لألبعاد البشرية للتغري البيئي العاملي، والربنامج العاملي لبحوث املناخ، وبرنامج              
                                                                                                                  رحبـت جبهود هذه الربامج واملؤسسات والشبكات اإلقليمية اليت تشمل على سبيل الذكر ال احلصر شبكة منطقة آسيا                   

  .                                             ملي، ومعهد البلدان األمريكية لبحوث التغري العاملي                            واحمليط اهلادئ لبحوث التغري العا

      فرباير  /                ً                                                                                          ورحبـت اهليئة أيضاً بإقرار خطة التنفيذ ملدة عشر سنوات يف مؤمتر القمة الثالث ملراقبة األرض يف شباط                  -  ٧٦
                 هام يف حتسني حبوث                               ُ  ُ                                                                    ، هذه اخلطة اليت تنشئ شبكة الُنظُم العاملية ملراقبة األرض كتطور هام يف املراقبة املنهجية لإلس                   ٢٠٠٥

  .                                                                         تغري املناخ، كما رحبت مبواصلة إسهام النظام العاملي ملراقبة املناخ يف هذه العملية

                       ، معلومات عن االحتياجات     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٥                                             ودعت اهليئة األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول  -  ٧٧
                                                                      يف ذلك املعلومات املتعلقة بتحسني قدرة البلدان النامية على املسامهة                                                               واألولويـات احملددة للبحوث املتعلقة باالتفاقية، مبا        

  .                        واملشاركة يف حبوث تغري املناخ

ُ              وطلبت اهليئة إىل األمانة إعداد تقرير توليفي عن احتياجات وأولويات البحث املتعلقة باالتفاقية، واليت ُحددت يف         -  ٧٨                                                                                             
    ٧٧                                              ، ويف عروض األطراف املشار إليها يف الفقرة         FCCC/SBSTA/2005/3    و FCCC/SBSTA/2002/INF.17            الوثيقـتني   

                                                                                                                              أعاله، ويف البالغات الوطنية، ويف تقرير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وإىل إتاحة هذا التقرير                  
     مايو  /    أيار (                      عة والعشرين للهيئة                                                                                                    التولـيفي لألطـراف وللربامج اإلقليمية والدولية املعنية ببحوث تغري املناخ قبل الدورة الراب             

٢٠٠٦    .(   

  .                               أعاله يف دورهتا الرابعة والعشرين  ٧٨                                                              ووافقت اهليئة على النظر يف التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة  -  ٧٩

                                                      

 . FCCC/SBSTA/2005/L.6اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٥( 
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                                   ً       ً     ً                                                                  وطلبـت اهليئة إىل األمانة أن تنظم نشاطاً جانبياً خاصاً أثناء دورهتا الرابعة والعشرين هبدف حتسني االتصال بني                   -  ٨٠
                                                                            وطلبت إىل األمانة أن تدعو األطراف والربامج واملؤسسات املعنية بتغري املناخ             .                                          ملنظمات املعنية ببحوث تغري املناخ واهليئة      ا

                                                                                                                     إىل النشـاط اجلانيب اخلاص لكي تعرف املشاركني بأنشطتها املتصلة بتلبية احتياجات االتفاقية من البحوث، مبا يف ذلك                  
  .                                  كة البلدان النامية يف حبوث تغري املناخ                            األنشطة الرامية إىل تعزيز مشار

                                                                                                              وشـددت اهليـئة على ضرورة مواصلة العمل صوب حتسني القدرة البحثية للبلدان النامية وبالتايل مسامهة تلك                  -  ٨١
  ا                                 ورحبت اهليئة باألنشطة اليت تضطلع هب   .                                                                                    الـبلدان يف اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية املبذولة يف جمال حبوث تغري املناخ            

                                                                                                                     احلكومات، مبا فيها األنشطة املضطلع هبا على أساس ثنائي، واملنظمات هبدف االرتقاء مبسامهات خرباء البلدان النامية يف                 
  .                                                   البحوث الدولية لتغري املناخ، ودعت إىل مواصلة هذه اجلهود

                 يات ختفيف اآلثار                                                                                             والحظـت اهليـئة أن حتسـني الفهم العلمي لتغري املناخ ميكن أن يساهم يف تطوير تكنولوج                 -  ٨٢
                                                                                                                        والتكـيف اليت تتناوهلا اهليئة كجزء من نظرها يف املسائل املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلها وكجزء من أنشطة أخرى يف                

  .             إطار االتفاقية

                                                                      بشأن االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية لكي يعتمده مؤمتر           )٢٦ (                                   وقررت اهليئة أن توصي مبشروع مقرر      -  ٨٣
  .                   دورته احلادية عشرة        األطراف يف

  التعاون مع املنظمات الدولية املختصة-     ً تاسعا  
 ) من جدول األعمال٩البند (

     محاية        عن                                          لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                       الـتقرير اخلاص ل    -    ألف 
       مبركبات                  القضايا املتصلة   :                                          طـبقة األوزون والـنظام املناخي العاملي      

                املشبع بالفلور     بون                             اهليدروفلوروكربون ومركبات الكر
 )من جدول األعمال) أ(٩البند (

 املداوالت -١

                                                                                                                    نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني                 -  ٨٤
ّ                                  ومل ُتَعّد وثائق جديدة بشأن هذا البند        .     مايو /       أيار   ٢٧    و   ١٩                على التوايل يف      َ                                  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                  لكن الفريق     .    ُ 

          التقييم                                    ُ  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريُق                       ُ الذي أعده لواضعي الفريُق             ُ    ً                             أتاح لكل وفد ُنسخاً من موجز التقرير اخلاص        
         ً اخ أقراصاً                                                     وعالوة على ذلك، أعد الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املن   ).       أعاله ٣            انظر الفقرة  (                     التكنولوجي واالقتصادي 

                                                                                                         مدجمـة تتضمن املوجز املوجه إىل صناع السياسات، والتقرير النهائي غري احملرر يف صيغته املقدمة إىل احلكومات كي تقوم     
                                                                                                                          باستعراضها، وقائمة املسائل اليت يتعني تنفيذها يف املوجز التقين، والنص األساسي للتقرير، بغية ضمان االتساق مع املوجز                 

                                                      

 ) ٢٦  (  FCCC/SBSTA/2005/L.6/Add.1 .       ولالطالع على النص النهائي، انظر الوثيقة                                            FCCC/SBSTA/2005/4/Add.1  
   .   ٣٣   و  ٣٢         الصفحتان 
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                                                                             وأدىل ببيانات ممثلو مثانية أطراف، من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية             .                واضعي السياسات                        املعـتمد املوجـه إىل      
                                                     كما أدىل ببيانات ممثلو الفريق احلكومي الدويل املعين          .         والصني   ٧٧                              ، ومتحدث باسم جمموعة ال         )٢٧   (                    والدول األعضاء فيها  

                        ً                          لفريق احلكومي الدويل عروضاً موجزة تتعلق بأهم ما خلص                          وإضافة إىل ذلك، قدم ا      .                                  بتغري املناخ ومنظمتني غري حكوميتني    
  . )٢٨ (                          إليه التقرير اخلاص من نتائج

                                                                                                                    واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال برئاسة السيد                    -  ٨٥
  .                   مشاورات فريق االتصال                                        ً    وقدم السيد غوتس، يف اجللسة الرابعة، تقريراً عن    ).     كندا (          دارن غوتس 

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٢٩ (                                                   ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -  ٨٦

 االستنتاجات -٢

     فريق     و                                 احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                                                                                أعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن امتناهنا للفريق           -  ٨٧
                     لفريق احلكومي الدويل                                   عن إمتامهما للتقرير اخلاص ل                                    املنشأ مبوجب بروتوكول مونتريال                      كنولوجي االقتصادي               التقيـيم الت  

                                                             والحظت اهليئة الفرعية بتقدير املستوى الرفيع الذي متيز به           .  )٣٠ (                                   فريق التقييم التكنولوجي االقتصادي       و                    املعـين بتغري املناخ   
  .           هذا التقرير

                          فريق التقييم التكنولوجي       و                                        لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                    لتقرير اخلاص ل                                والحظـت اهليئة الفرعية أن ا      -  ٨٨
  :             يقدم ما يلي        االقتصادي

                         مركبات اهليدروفلوروكربون        ً     ً         ً                                                          تقيـيماً شامالً ومتوازناً آلثار املواد املستنفدة لطبقة األوزون وبدائلها من              ) أ ( 
                وطبقة األوزون؛        العاملي ي          نظام املناخ        على ال                             ومركبات الكربون املشبع بالفلور

                                                 ، واستنفاد طبقة األوزون، وتغري املناخ؛ وإنتاج                                     املركبات الكربونية اهلالوجينية                          معلومـات مفـيدة عن        ) ب ( 
                                                                                                             وبنوك وانبعاثات املواد املستنفدة لطبقة األوزون وبدائلها؛ وختفيض انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق طائفة من اخليارات، 

                                                                                                        واد، وختفيض كمية املواد يف املعدات، وهناية حياة استرداد املواد وإعادة تدويرها أو تدمريها، وزيادة                                    منها حتسني احتواء امل   
                              واستخدام تكنولوجيات من نوع                                              َ                    تكون احتماالت تسببها يف االحترار العاملي مهَملة أو ضئيلة،                                      استخدام املواد البديلة اليت     

  .   آخر

 

                                                      

 .أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها )٢٧( 
ــناخ     )  ٢٨ (  ــري امل ــأن تغ ــة بش ــية اإلطاري ــبكي لالتفاق ــع الش ــلى املوق ــتاحة ع ــروض م   :                                                                                     الع

<http://unfccc.int/methods_and_science/other_methodological issues/items/2311.php>.  

 . FCCC/SBSTA/2005/L.8ثيقة اعتمدت بوصفها الو )٢٩( 
 .٨-م أ/١٢ ُ                                           أ عد هذا التقرير استجابة لدعوة موجهة يف املقرر  )٣٠( 
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                                                             تخدام املعلومات الواردة يف التقرير اخلاص عند وضع وتنفيذ                                                       وشـجعت اهليـئة الفرعـية األطـراف على اس          -  ٨٩
   .                                استراتيجياهتا املتعلقة بتغري املناخ

                                       العمل على مواصلة البحث والتطوير يف                                 الذي شجع األطراف على       ٨-    م أ  /  ١٢                                   وأشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر       -  ٩٠
                                            ت نفسه يف حتقيق أهداف بروتوكول مونتريال                                                                             جمـال التكنولوجـيات الـيت تصون طبقة األوزون، مع اإلسهام يف الوق            

                             فيما يتصل بطبقة األوزون                      واملراقبة املنهجية                                                               والحظت اهليئة الفرعية احلاجة املستمرة إىل البحوث والقياسات           .            واالتفاقـية 
  .                                      والنظام املناخي العاملي واحتماالت الترابط

      مايو /    أيار (                                        قتضاء، حبلول دورهتا الرابعة والعشرين                                                                    وترحـب اهليئة الفرعية باملعلومات اليت سترد إليها، حسب اال          -  ٩١
                                                 بشأن أي دراسة للتقرير اخلاص جيريها اجتماع                                         طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال                                     من أمانة اتفاقية فيينا حلماية        )     ٢٠٠٦

  .                          األطراف يف بروتوكول مونتريال

                     آراءها عن جوانب        ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ٣ ١                                                                     ودعـت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول يوم              -  ٩٢
  .                         املتصلة هبدف االتفاقية                                      فريق التقييم التكنولوجي االقتصادي       و                                        لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                       الـتقرير اخلاص ل   

             ة والعشرين،                                     ِّ                                                                                وطلبـت اهليئة الفرعية من األمانة أن جتمِّع هذه اآلراء يف وثيقة متنوعة املواضيع، للنظر فيها يف دورهتا الرابع                  
  .                                          بغية إمتام النظر يف هذا البند من جدول األعمال

                                                      االجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل املتعلق        -    باء 
                                مة  للدول اجلزرية الصغرية النامية ا              بالتنمية املستد

 )من جدول األعمال) ب(٩البند (

                        مايو ويف جلستيها الرابعة  /      أيار  ١٩            املعقودة يف                                                    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل -  ٩٣
ُ                        وقد ُعرضت عليها الوثيقة       .     مايو /       أيار   ٢٧                      واخلامسة املعقودتني يف         FCCC/SBSTA/2005/INF.1 .    وأدىل ببيانات              

        والصني   ٧٧                                   الصغرية ومتحدث باسم جمموعة ال             ً                                                     طـرفاً مـن بينهم متحدث باسم حتالف الدول اجلزرية              ١٢        ممـثلو   
  . )٣١ (                               اعة األوروبية والدول األعضاء فيها               ومتحدث باسم اجلم

                                                                                                                  وطلبـت اهليـئة الفرعية، يف جلستها األوىل، من رئيس اهليئة صياغة استنتاجات بشأن هذا البند الفرعي مبساعدة                   -  ٩٤
  .      األمانة

    .      الفرعي                                                                                            وأبلغ الرئيس األطراف، يف اجللسة اخلامسة، بعدم التوصل إىل اتفاق بشأن االستنتاجات املتعلقة هبذا البند  -  ٩٥

 

 

                                                      

  .                                                                      أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  )  ٣١ (
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  تقارير من أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ-جيم 

 املداوالت -١

    وقد   .     مايو /       أيار   ٢٧    و   ١٩                                                                                            نظرت اهليئة الفرعية يف هذه املسألة يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني على التوايل يف                -  ٩٦
                        ً      ً               عاملي ملراقبة املناخ تقريراً شفوياً عن أنشطة                               وقدم ممثل عن النظام ال      . FCCC/SBSTA/2005/MISC.5ُ                        ُعرضـت عليها الوثيقة     

                                                          ً                                                                           مـا بـني الدورات فيما يتعلق بالنظم العاملية ملراقبة املناخ، وفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية يف دورهتا العشرين                    
  . )٣٢ (              ول األعضاء فيها                                                               وأدىل ببيانني ممثال طرفني، من بينهما متحدث باسم اجلماعة األوروبية والد  .   ١٠-   م أ / ٥      لمقرر  ل و

                                                                                                                  وطلبـت اهليـئة الفرعية، يف جلستها األوىل، من رئيس اهليئة صياغة استنتاجات بشأن هذا البند الفرعي مبساعدة                   -  ٩٧
  .      األمانة

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٣ (                                                   ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -  ٩٨

      وقالت   . FCCC/SBSTA/2005/MISC.5         الوثيقة                                        اجللسة ذاهتا، ببيان أشارت فيه إىل                              وأدلت ممثلة األرجنتني، يف    -  ٩٩
                                                                                                                           إن اخلرائط الواردة يف هذه الوثيقة قد تفيد بأن عوامات صفيفة األوقيانوغرافيا اجليوستروفية يف الوقت احلقيقي قد جنحت                 

   ُ                                           اجلزُء الثالث عشر من اتفاقية األمم املتحدة لقانون   ُ                        وُينظم هذا النوع من األنشطة   .                                   إىل املنطقة االقتصادية اخلاصة لألرجنتني 
                                                                                                            وأضـافت أن األرجنتني حتث أي دولة مسؤولة عن هذه العوامات والدول اليت تنتمي إليها املؤسسات العلمية                   .         الـبحار 

    دته              الذي اعتم   ٦  -                                                                                                    املسـؤولة على أن تقدم، يف أقرب وقت ممكن ومبقتضى االتفاقات الدولية، ال سيما القرار العشرون                 
                                            يتضمن معلومات عن عدد العوامات ومواقعها                                                             ً                      اللجـنة األوقيانوغرافـية الدولية يف دورهتا العشرين، إخطاراً هبذا الشأن          

   .                      وأنواع البيانات اجملمعة

 االستنتاجات -٢

            األويل ملراقبة         النظام                                                                                                      رحبـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقرير املتعلق بالتقدم احملرز حنو تنفيذ               -   ١٠٠
                                                                                                             ، والذي أعدته أمانة النظام العاملي ملراقبة احمليطات يف اللجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدولية التابعة                                  املـناخ يف احملـيطات    

                                                                                                                                   ملـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة، بالـتعاون مـع النظام العاملي ملراقبة املناخ، والوارد يف الوثيقة                       
FCCC/SBSTA/2005/MISC.5.  

                                                                                                                   ورحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كذلك بالتقرير النهائي بشأن حتليل مسائل تبادل البيانات               -   ١٠١
                                                                                    الذي قدمته أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ بالتشاور مع املنظمة العاملية             )٣٤ (                                            يف الشـبكات املناخية واهليدرولوجية العاملية     

  . ة           لألرصاد اجلوي

                                                      

  .                                                                      أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  )  ٣٢ (
  . FCCC/SBSTA/2005/L.9                     عتمدت بوصفها الوثيقة  ا  )  ٣٣ (
 :                           عــلى العــنوان الــتايل  WMO/DT 1255 GCOS96                                مــتاح بوصــفه الوثــيقـــــة     )  ٣٤ (

<http://www.wmo.int/web/gcos/gcoshome.html>.  
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    ١٠٠                                                                                                               ووافقـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على النظر يف التقريرين املشار إليهما يف الفقرتني                 -   ١٠٢
    ً                                            دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                                                  تنفيذ خطة النظام العاملي ملراقبة املناخ                                     أعـاله يف سياق نظرها يف           ١٠١ و

                                                   ودعت اهليئة األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حىت            ).     ٢٠٠٥       ديسمرب   /           كانون األول  (       عشرين                           يف دورهتا الثالثة وال           املـناخ 
                                                                                             ، آراءها بشأن هذين التقريرين، وطلبت إىل األمانة أن جتمع هذه الرسائل يف وثيقة ملسائل                   ٢٠٠٥         سـبتمرب    /          أيلـول    ١٥

  .      متنوعة

  مسائل أخرى-     ً عاشرا  
 ) من جدول األعمال١٠البند (

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ملتعلقة بتنفيذ الفقرة  القضايا ا-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

 املداوالت -١

                                                                                                                    نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني                 -   ١٠٣
ّ       ومل ُتَعّد أية    .     مايو /       أيار   ٢٧    و   ١٩                  عـلى التوايل يف       َ                                      وأدىل ببيانني ممثال طرفني، من بينهما        .                                    وثائق جديدة هلذا البند الفرعي        ُ 

  . )٣٥ (                                             متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                                                                                واتفقـت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية يدعو إىل                -   ١٠٤
                                                ً                 وقدم رئيس اهليئة الفرعية، يف اجللسة الرابعة، تقريراً عن هذه            .                                   ية للمشورة العلمية والتكنولوجية                                عقدهـا رئـيس اهليئة الفرع     

  .        املشاورات

  .                             اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٦ (                                                   ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات -   ١٠٥

 االستنتاجات -٢

                                                                               مية والتكنولوجية بعد نظرها يف القضايا املدرجة يف إطار هذا البند الفرعي                                                      مل تسـتكمل اهليئة الفرعية للمشورة العل       -   ١٠٦
   ).    ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول (                                                               واتفقت على مواصلة النظر يف هذه القضايا يف دورهتا الثالثة والعشرين   .               من جدول األعمال

  مسائل أخرىة أي-باء 
 )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

  .             ية قضايا أخرى  ُ         ُ     مل ُتطرح أو ُتبحث أ -   ١٠٧

                                                      

  .                                                                      أيدت بلغاريا ورومانيا وكرواتيا بيان اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  )  ٣٥ (

  . FCCC/SBSTA/2004/L.5      وثيقة                 اعتمدت بوصفها ال  )  ٣٦ (
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  التقرير عن الدورة-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

               مايو يف مشروع    /       أيار   ٢٧                                                                                       نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف جلستها اخلامسة املعقودة يف              -   ١٠٨
                           ا، وبناء على اقتراح من                    ويف اجللسة نفسه     ). FCCC/SBSTA/2005/L.1 (                                                  الـتقرير عـن أعمال دورهتا الثانية والعشرين         

   .                                                                                                      الرئيس، أذنت اهليئة الفرعية للمقرر بأن يستكمل، مبساعدة األمانة، التقرير عن أعمال الدورة، حتت إشراف الرئيس

                                                          ً                                                         وأبلغت األمينة التنفيذية اهليئة الفرعية، يف اجللسة اخلامسة أيضاً، بأن املقررات واالستنتاجات املعتمدة يف الدورة                -   ١٠٩
                                                 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، عالوة على           ١٣٠     ٠٠٠                                              العشـرين سوف تتطلب توفري موارد تبلغ حنو                     الثانـية و  

                                والحظت أن هذا البند اإلضايف سيأيت يف   .  ٩-   م أ /  ١٦                                                           احتياجات الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية الواردة يف املقرر 
               ، ويكاد ينفد       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                   الواليات املتحدة لفترة السنتني                         ماليني من دوالرات      ٦,٨        َّ                            وقت مل متوَّل فيه أنشطة تقدر ب          

   .                                                                      فيه الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

                                          ً           ً      ً                                                          وأبلغت األمينة التنفيذية اهليئة الفرعية أيضاً بأن تقديراً أولياً للعناصر املمكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت                 -   ١١٠
  .      ً   بنداً   ١٢  ّ                                    يبّين إمكانية وجود ما قد يصل إىل          )     ٢٠٠٥       ديسمرب   /           كانون األول  (                                      الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية                للـدورة   

     ً                                                                                                                        ونظـراً إىل ضـيق الوقت املتاح للهيئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين وحتسبا للضغوط الكثرية اليت ستواجهها الوفود                   
                                                                 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته األوىل، دعت                                                       خـالل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة و        

                                                               وعلى سبيل املثال، مبا أن بعض بنود جدول األعمال املؤقت قد             .                                                            األمينة التنفيذية إىل بعض املرونة يف تنظيم أعمال الدورة        
                              شرين، فقد ال تستدعي ختصيص الوقت                                                                         ال تتطلب، رغم أهنا مهمة يف حد ذاهتا، اختاذ إجراءات حمددة يف الدورة الثالثة والع

  .                     نفسه املخصص لبنود أخرى

  اختتام الدورة-ثاين عشر 

                                                                                                                قـبل اختتام الدورة، وجه رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الشكر إىل املندوبني ورؤساء أفرقة            -   ١١١
  .                                                       االتصال ومنسقي املشاورات غري الرمسية على ما قدموه من مسامهات
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  األولرفقامل

 مشروع النص الذي ستنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة
 العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والعشرين

 برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية(
 )بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

                                                              مواصلة النظر يف املقرر التايل ومرفقه وحتسينهما يف دورهتا           )١ (            والتكنولوجية                                        قررت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       
    ).     ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول (                 الثالثة والعشرين 

 ١١-م أ/-مشروع املقرر [
 برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                                               ُّ     بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكي ف معه

            ؤمتر األطراف،    إن م
  ،  ١٠-   م أ / ١           إىل مقرره       إذ يشري 
         ُّ                                                                                                أن التكيُّف مع اآلثار السلبية احلتمية لتغري املناخ مهم جلميع األطراف، مبا فيها تلك املشار إليها يف                           وإذ يالحـظ   
               من االتفاقية، ٤           من املادة  ٩   و ٨        الفقرتني 
                                    ت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                                                                      أنـه ينـبغي االضـطالع بربنامج العمل هذا يف إطار اختصاصا                ُ       وإذ ُيؤكـد   

               من االتفاقية، ٩                               والتكنولوجية كما وردت يف الفقرة 
                                                                     ُّ   طابع التطور للمعرفة العلمية والتجربة العلمية فيما يتصل بأشكال التكيُّف،    ُ    وإذ ُيالحظ 
            ة والعشرين،                                                                               يف توصيات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اليت وضعتها يف دورهتا الثالث       وقد نظر 
                                                                                                   برنامج العمل للسنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري                     يعـتمد  - ١ 

                                 ُّ                                       املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه، كما ورد ذلك الربنامج يف هذا املقرر؛
                                  إذا كان برنامج العمل حباجة إىل                                                                             إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر فيما               يطلب - ٢ 

                                                                                                                            تعديـل يف ضوء االستنتاجات العلمية اجلديدة الواردة يف التقرير الرابع للتقييم الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين                  
                                                                                                                       بتغري املناخ، ويف ضوء تطورات أخرى ذات صلة، وذلك عندما تنظر يف اآلثار اليت تنطوي عليها االستنتاجات الواردة يف                   

       تقرير؛  ال

                                                                                             إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل           يطلب   - ٣ 
    )].    ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول (                                                           وأي تعديالت يوصي مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته الرابعة عشرة 

                                                      

 ) ١ (  FCCC/SBSTA/2005/L.14 ،  املرفق     .  
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 املرفق

 نولوجية بشأن برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك
 آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

  األهداف-   ً أوال  

  ]                              الشديدة التأثر بتغري املناخ،    [         ال سيما    [         األطراف،    ]    مجيع [                                                    إن اهلـدف العريض لربنامج العمل هذا هو مساعدة           [ - ١
   ]      لتفهم     ] [         للتصدي ل  [             االقتصادي   -   ي                                 األساس العلمي والتقين واالجتماع      ] [    تفهم [     على     ]]            ً                   أشـدها تأثـراً بتغري املناخ،      [
                                       عملية على األصعدة الدولية واإلقليمية       ]       تكيفية [                 إجراءات وتدابري     ]      واختاذ  ]                                           تغـري املـناخ القصري األجل والطويل األجل        [

    ليم             على أساس س     ] [            والتكيف معه  [                                      املناخ وآثاره والقابلية للتأثر به        ]           ملخاطر تغري      ] [                                       والوطنـية واحمللـية وتدابري للتصدي ل      
   .]  ١٠-   م أ / ١      املقرر   ]                     الفقرات ذات الصلة من [                      اقتصادي، ومع مراعاة -                    وعلمي وتقين واجتماعي 

  نطاق العمل-     ً ثانيا  

                                           االقتصادي آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر -                                                              سـريكز برنامج العمل على اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية      [ - ٢
                                 املنهجيات والبيانات ووضع النماذج؛   :                        وسيتناول املسائل التالية [  ،  ]  ١٠-   أ م / ١                 ومع مراعاة املقرر  [                      بـه والتكـيف معـه     

                                                                                                                عمليات تقدير قابلية التأثر به؛ وختطيط التكيف وتدابريه وإجراءاته؛ وإدراجه يف التنمية املستدامة، يف نطاق                 ]          التكيف و  [ و
   .]             من االتفاقية ٩                                           اختصاصات اهليئة الفرعية املشار إليها يف املادة 

                                                     مع مراعاة األولويات واالحتياجات اإلقليمية والوطنية       [         أعاله    ٢                                              ي النظر يف املسائل املشار إليها يف الفقرة               ينـبغ  [ - ٣
             واملتصلة بكسب    ] [         واملتكاملة [                                                                               االستخدام املرن جملموعة من النهوج املواضيعية والقطاعية املتصلة بإدارة املخاطر           ]         عن طريق 
                        ، وإدماج املعارف العلمية  ]                                               ة احتياجات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل                  املناسبة لتلبي  [                   وغريها من النهوج      ]        العـيش 

   .]                                                          االقتصادية اآلخذة يف التطور، واالستعانة باملعارف احمللية املتاحة-                    والتقنية واالجتماعية 

َ                             َ                                  ينبغي لربنامج العمل أن يزّود مؤمتَر األطراف، وحسب االقتضاء، اهليئةَ الفرعية، يف الوقت املن              [ - ٤       ّ                 اسب، باملعلومات                          
                                                      االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به        -                                                                           واملشـورة بشـأن املسائل املتصلة باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية           

               كما ينبغي أن     .                                                                                                          والتكيف معه، ألغراض من بينها النظر يف احتياجات بناء القدرات، والتنوع االقتصادي، واملساعدة املالية             
                                                                   ً                ً                        نامج تبادل املعلومات فيما بني مجيع األطراف ومع املنظمات ذات الصلة تعزيزاً للتعاون وتفادياً لالزدواجية                           يشـمل الـرب   

   .]      ً                           ً     ً وتوخياً الستغالل أوجه التكامل استغالالً فعاالً

  ً زاً                                                                                                       ينبغي لربنامج العمل أن يشمل تبادل املعلومات فيما بني مجيع األطراف ومع املنظمات ذات الصلة تعزي                  [-      ً      مكـرراً     ٤
   .]               ً                 ً                           ً     ً للتعاون وتفادياً لالزدواجية وتوخياً الستغالل أوجه التكامل استغالالً فعاالً
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  العملية واألنشطة -     ً ثالثا  

                             باملعرفة واألنشطة والتطبيقات    [                  إلجراء جرد شامل      ]     تكون [                             األوىل يف برنامج العمل سوف        ]      اخلطوة   ] [       السـنة  [ - ٥
  :   ديد   لتح   ] [ ٢                                   القائمة بشأن املسائل احملددة يف الفقرة 

                                                                       جتارب التكيف العملية املتوفرة والدروس املستخلصة منها وأفضل املمارسات فيها؛  ) أ ( 

  ] و [                                                   املوجود من معارف وأنشطة وجهات فاعلة وآليات التنفيذ؛   ) ب ( 

                         الفجوات واملشاكل واحلاجات؛ [  ) ج ( 

    .]]                          الفرص واخليارات يف جمال احللول  ) د ( 

                                                                     لومات ذات الصلة، مبا فيها املعلومات املقدمة من األطراف واليت تتضمن                                              سوف يعتمد إجراء هذا اجلرد على املع       [ - ٦
                                                                                                                       تفاصيل األنشطة ذات الصلة، والبالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وحلقات العمل السابقة اليت عقدت يف                

                             اخ وغريها من مسامهاته، ومسامهات                                                                                  أثـناء الـدورات، وتقارير التقييم املقدمة من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املن     
                                              وينبغي هلذه العملية أن تشمل اخلرباء املعنيني          . [                                                                        املـنظمات الدولية واإلقليمية وغريها ذات الصلة واملصادر املعنية األخرى         

    .]]                                                                                  واملؤسسات املعنية، مبا يف ذلك اخلرباء واملؤسسات من أوساط قطاعية وأوساط إدارة خماطر الكوارث

    أما    . [ )    مباذا (    ...                 للقيام ب       )   امسه (  ]                فريق خرباء خمصص   [          وعلى يد         ...  )    موعد (                 هذا اجلرد حبلول                 وسـوف جيري     [ - ٧
    .]]XX                     ُ                                                          استنتاجات اجلرد فسوف ُتبلغ هبا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا 

                  الطالع األطراف على    [             تستخدم صيغ     ]        تنشأ و    ] [                      وبعد إجناز هذا اجلرد،      ] [                                ويف أثـناء سـري أعمـال اجلرد         [[ - ٨
              ومن تلك الصيغ    ] [ ١                    املشار إليه يف الفقرة  [                                         دعم بلوغ اهلدف املتفق عليه لربنامج العمل      ]       تستطيع   ] [                   اسـتنتاجات اجلـرد   
    .]]             فريق خرباء خمصص

  :                                                              سوف تنشأ عملية متابعة ملواصلة تطوير برنامج العمل، مبا يف ذلك حتديد [ - ٩

                         الفجوات واملشاكل واحلاجات؛ [  ) أ ( 

  ]                             الفرص واخليارات يف جمال احللول؛ و  ) ب ( 

   .]             ُ                             أنشطة إضافية ُيضطلع هبا كجزء من برنامج العمل  ) ج ( 

    .]]              وفريق خرباء خمصص   [ )َ  ْ َمْن (       على يد       ...  )    موعد (ُ                       ُيضطلع هبذه العملية حبلول  [ -  ١٠

 استعراض [-     ً رابعا  

                                    للتقييم الذي يعده الفريق احلكومي                                            ً                                         يضـطلع باستعراض برنامج العمل هذا استناداً إىل استنتاجات التقرير الرابع             -  ١١
   .]    ٢٠٠٧                                           الدويل املعين بتغري املناخ والذي سوف يتاح يف عام 
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 املرفق الثاين

 اختصاصات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إلعداد توصيات
 مـن أجل تعزيز تنفيذ اإلطار الختاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز

 االتفاقية من ٤ من املادة ٥تنفيذ الفقرة 

               اخللفية والوالية

                                                                         من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا تقدمي توصيات لتعزيز تنفيذ             ١٠-    م أ  / ٦                             طلب مؤمتر األطراف يف مقرره       - ١
                                                        من االتفاقية قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين         ٤              من املادة     ٥                                                              اإلطـار الختاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة          

                             ً                       وستوفر نتائج هذا العمل إسهاماً يف استعراض مؤمتر           ).     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار (                                         الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية               للهيـئة   
   .  ٧-   م أ / ٤      ً       ، وفقاً للمقر  )    ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين (                                            األطراف لفريق اخلرباء هذا يف دورته الثانية عشرة 

                                  من االتفاقية جمموعة من أنشطة       ٤              من املادة     ٥           الفقرة                                                             وحـدد اإلطار الختاذ إجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ         - ٢
                                االحتياجات التكنولوجية وعمليات     :  ٧-    م أ  / ٤                                                                        نقل التكنولوجيا يف إطار مخسة موضوعات رئيسية واردة يف مرفق املقرر            

   .                                                                                       تقييمها، واملعلومات التكنولوجية، والبيئات املالئمة، وبناء القدرات، وآليات نقل التكنولوجيا

      املهام

  :                                                    تتمثل مهام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف ما يلي - ٣

                                                                                       استعراض التقدم والفعالية يف تنفيذ األنشطة احملددة يف كل موضوع من املوضوعات الرئيسية يف اإلطار؛  ) أ ( 

                                                                                     حتيد الثغرات والعوائق واقتراح الطرق والسبل الكفيلة بتحسني تيسري تنفيذ اإلطار والنهوض به؛  ) ب ( 

                       أو اخلاص والتعاون مع     /                                                                               حتديـد اإلجـراءات العملية لتعزيز قيام شراكات مبتكرة يف القطاع العام، و              ) ج ( 
                                                                                                                القطاع اخلاص، والنظر يف اإلجراءات العملية اليت بإمكان احلكومات ودوائر األعمال واألوساط األكادميية اختاذها لتمكني           

                                القطاع اخلاص من املشاركة بفعالية؛

                                                                   بل تعزيز التعاون مع االتفاقيات والعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة؛         النظر يف س  ) د ( 

                                                                                                    الـنظر يف االستراتيجيات املمكنة يف األجلني املتوسط والطويل لتعزيز تنفيذ اإلطار من أجل إجراءات                   ) ه ( 
                          بالتخطيط املتوسط والطويل                                                 من االتفاقية، مبا يف ذلك املسائل املتصلة          ٤              من املادة     ٥                                          هادفـة وفعالـة لتعزيز تنفيذ الفقرة        

                      األجل لعمل فريق اخلرباء؛

                                                                                                 النظر يف سبل تشجيع البحث والتطوير التعاونيني بشأن تكنولوجيات التخفيف والتكيف بني األطراف               ) و ( 
                                                                       املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
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  .                                                                   للموضوعات الرئيسية يف اإلطار القائم باالستناد إىل النتائج املفصلة أعاله                      التوصية بالتعديل املمكن  ) ز ( 

             تنظيم العمل 

              ، بغية تقدمي       ٢٠٠٦    و     ٢٠٠٥                                                                                    سـيدرج فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا هذا النشاط يف برنامج عمله لعامي               - ٤
   ).     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار (                                ة يف دورهتا الرابعة والعشرين                                                                                   توصـياته يف تقرير تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي          

ّ                                        وستيّسر األمانة عمل فريق اخلرباء بشأن هذه املسألة     .  
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 املرفق الثالث

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 يف دورهتا الثانية والعشرين

 الوثائق املعدة للدورة

 FCCC/SBSTA/2005/1                             ذكرة من إعداد األمني التنفيذي م  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

     من  ٢                                                                 اسـتكمال اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة    
                    من بروتوكول كيوتو ٥      املادة 

 FCCC/SBSTA/2005/2* 

                                                                              تولـيف لآلراء حول املسائل الناشئة عن نشاط البحث الذي مت تنظيمه أثناء             
          مذكرة من    .                                           ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية                            الـدورة العشرين للهيئ   

             إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/3 

                                                                            االجـتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة           
                      مذكرة من إعداد األمانة  .                            للدول اجلزرية الصغرية النامية

 FCCC/SBSTA/2005/INF.1 

                                           الدفيئة النامجة عن الطريان الدويل والنقل                                        معلومـات عـن انبعاثات غازات       
                      مذكرة من إعداد األمانة  .       البحري

 FCCC/SBSTA/2005/INF.2 

      مذكرة   .               الدويل إجراؤها                  سجل املعامالت                                   عملـيات الفحص اليت يتعني على     
                من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/INF.3 

      مذكرة   .     سجالت                                                          تقرير عن املشاورات اجلارية فيما بني الدورات بشأن نظم ال      
                من إعداد األمانة

 FCCC/SBSTA/2005/INF.4 

                                                                              اآلراء اإلضـافية حول املسائل الناشئة عن نشاط البحث املنظم أثناء الدورة            
               إسهامات األطراف  .                                                    العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.1 

        إسهامات   .                      الدورة بشأن التخفيف                                                اآلراء املـتعلقة بتنظـيم حلقة عمل أثناء         
       األطراف

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.2 

  Add.1-2و  

                                                                             اآلراء بشـأن برنامج عمل السنوات اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية           
             االقتصادية  -                                                                  والتكنولوجـية املـتعلق باجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية         

               إسهامات األطراف  .      ف معه                                         آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكي

 

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.3 

Add.1و  
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                 إسهام من منظمة     .                                                          جتمـيع لبـيانات االنـبعاثات النامجة عن الطريان الدويل         
                  الطريان املدين الدويل

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.4 

      إسهام   .                                       النظام األويل ملراقبة املناخ يف احمليطات                                        تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ       
                               نة النظام العاملي ملراقبة احمليطات      من أما

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.5 

                                                                                القضـايا املنهجية املتعلقة باالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان           
                  إسهامات من األطراف  .                    الدويل والنقل البحري

 FCCC/SBSTA/2005/MISC.6 

  :                          آلية التنمية النظيفة                                                           املسائل الناشئة عن تنفيذ أنشطة املشاريع احملتملة مبوجب       
            الصادرة عن      ٢٣                        مركب اهليدروفلوروكربون                                  حالـة إحراق تدفقات نفايات      
           ورقة تقنية  .                            إنتاج اهليدروكلوروفلوروكربون

 FCCC/TP/2005/1 

                                                                               مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا          
                 الثانية والعشرين

 FCCC/SBSTA/2005/L.1 

      من   ٥              من املادة     ٢                                                          رشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة          اإل
                              مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس  .               بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBSTA/2005/L.2 

      من   ٥              من املادة     ٢                                                            اإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات التعديل مبوجب الفقرة        
      توصية   .      إضافة  .       الرئيس                              مشروع استنتاجات من اقتراح       .                  بـروتوكول كيوتو  

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2005/L.2/Add.1 

                                                                                     اآلثـار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار             
                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .   ١٠-   م أ /  ١٢              إليها يف املقرر 

 FCCC/SBSTA/2005/L.3 

                                              يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف     "                 ارسـات اجلـيدة      املم "
                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                     املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2005/L.4 

      مشروع   .                       من بروتوكول كيوتو    ٢              من املادة     ٣                                    القضـايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة      
                         استنتاجات مقدم من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2005/L.5 

                        مشروع استنتاجات مقترح     .                                              االحتـياجات مـن البحوث املتعلقة باالتفاقية      
          من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2005/L.6 

                            مشروع استنتاجات مقترح من      .                                            االحتـياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية     
                                                 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  .      إضافة  .       الرئيس

 

 FCCC/SBSTA/2005/L.6/Add.1 
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      مقترح                   مشروع استنتاجات   .                                          نظـم السـجالت يف إطار بروتوكول كيوتو       
          من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2005/L.7 

           محاية طبقة         عن              بتغري املناخ                             لفريق احلكومي الدويل املعين                       الـتقرير اخلـاص ل    
                         مبركبات اهليدروفلوروكربون                   القضايا املتصلة   :                                األوزون والنظام املناخي العاملي   

                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                ن املشبع بالفلور              ومركبات الكربو

 FCCC/SBSTA/2005/L.8 

                 مشاريع استنتاجات   .                                                           تقاريـر مـن أمانـة الـنظام العـاملي ملراقـبة املناخ          
               اقترحها الرئيس

 FCCC/SBSTA/2005/L.9 

                                     االقتصادية للتخفيف من آثار تغري      �                                         اجلوانـب العلمية والتقنية واالجتماعية      
                             وع استنتاجات مقترح من الرئيس   مشر  .      املناخ

 FCCC/SBSTA/2005/L.10 

  .                                                                           االنـبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري          
                    ّ               مشروع استنتاجات منقّح اقترحه الرئيس

 FCCC/SBSTA/2005/L.11/Rev.1 

                                                                             االجـتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة          
                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                            للدول اجلزرية الصغرية النامية

 FCCC/SBSTA/2005/L.12 

ٍ           مشروع استنتاجات مقترٍح من الرئيس  .                          تطوير التكنولوجيات ونقلها                       FCCC/SBSTA/2005/L.13 

                                          االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية      -                                       اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     
ٍ           مشروع استنتاجات مقترٍح من الرئيس  .               ا والتكيف معها        للتأثر هب                      

 FCCC/SBSTA/2005/L.14 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

                                                                              تقريـر مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة املعقودة يف بوينس آيرس يف الفترة             
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨     إىل  ٦   من 

 FCCC/CP/2004/10 

  Add.1-2و  

                                                            ة للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا احلادية                            تقرير اهليئة الفرعي  
         كانون    ١٤       إىل    ٦                                                          والعشـرين املعقـودة يف بويـنس آيـرس يف الفترة من             

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /    األول

 FCCC/SBSTA/2004/13 

         املمارسات  "                                                                خيارات النهج املتبعة يف تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات بشأن          
                      مذكرة من إعداد األمانة  .                    يف السياسات والتدابري  "      احلسنة

 FCCC/SBSTA/2004/INF.10 

                                                                                آراء بشـأن القضايا املنبثقة عن االجتماع البحثي يف الدورة العشرين للهيئة            
               عروض من األطراف  .                                     الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2004/MISC.14 

- - - - - 


