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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

 عمالمن جدول األ) ب(١٠البند 
 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة

 التعاون مع االتفاقيات األخرى واملنظمات العلمية
     واهليئات التابعة لألمم املتحدة

 التعاون مع االتفاقيات األخرى واملنظمات العلمية 
 واهليئات التابعة لألمم املتحدة

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

ة للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة عن نتائج            أحاطت اهليئة الفرعي   -١
نظـر فـريق االتصال املشترك يف ورقة العمل املتعلقة بتعزيز التعاون فيما بني اتفاقيات ريو الثالث وهي الورقة                   

ع استنتاجاهتا املتوصل إليها يف     وأشارت اهليئة إىل أنه متشياً م     . FCCC/SBSTA/2004/INF.19الواردة يف الوثيقة    
، آراءها بشأن   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣دورهتا احلادية والعشرين، ُتدعى األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول            

ورقة اخليارات وبشأن نظر فريق االتصال املشترك فيها، وطلبت إىل األمانة أن جتمِّع تلك اآلراء يف وثيقة متنوعات 
). ٢٠٠٦ مايو/أيار(اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين          كـيما تنظر فيها     

 ).١٩٧١رامسار، إيران، (وأحاطت هذه اهليئة الفرعية أيضاً بتقرير شفوي قدمه ممثل أمانة اتفاقية األراضي الرطبة 

دير بالتقرير الشفوي املقدم من ممثل الفريق وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التق -٢
بالتقرير الرابع هلذا الفريق عن املبادئ التوجيهية اليت      احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ عن التطورات املتعلقة           

 وأحاطت علماً أيضاً بالبيانات   .  وبالتقارير واألنشطة األخرى   وضعها إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      
، وحمفل األمم املتحدة املعين بالغابات، وأمانة )الفاو(املـدىل هبـا باسـم منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة          

 .اإلستراتيجية الدولية للحد من الكوارث عن أنشطتها فيما يتصل باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
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لفريق احلكومي الدويل املعين بتغري     بالتقرير الرابع ل   التكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية و    ورحبت   -٣
وأعربت عن امتناهنا ) املشار إليه فيما يلي باسم التقرير اخلاص ( بشأن امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينهاملناخ

 .للفريق احلكومي الدويل على إعداد هذا التقرير

 أن التقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل يقدم تقييماً         والتكنولوجيةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية     والحظـت    -٤
 .شامالً للجوانب العملية والتقنية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية لعملية امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه

خيار وختزينه هو  بأن امتصاص ثاين أكسيد الكربون اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةوسلّمت  -٥
مطـروح، ضمن خيارات التخفيف من املناخ، من أجل تثبيت تركُّزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي، والحظت أن                  
الـنظم الكاملة المتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينه متر مبراحل شىت من التطوير متتد من البحث والتطوير إىل مرحلة                   

يئة الفرعية األطراف والقطاع اخلاص وجهات التطوير احملتملة األخرى على دعم           وشجعت اهل . النضـج الصاحلة للتسويق   
 .امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينهالتعجيل بالبحث والتطوير والنشر خبصوص تكنولوجيات 

اص  بأمهية نشر النتائج املتوصل إليها يف التقرير اخل        اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وسلّمت   -٦
 االقتصادية للتخفيف، -يف سـياق األعمـال اجلارية، مبا يف ذلك األعمال املتعلقة باجلوانب التقنية واالجتماعية     

 .وتطوير التكنولوجيات، والتعليم، والتدريب، والتوعية العامة

تنظم، يف ظل    إىل األمانة، رهناً بتوافر املوارد، أن        اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وطلبـت    -٧
 وذلك يف امتصاص ثاين أكسيد الكربون وختزينهتوجيه من رئاسة هذه اهليئة الفرعية، حلقة عمل أثناء الدورة عن     

امتصاص ثاين أكسيد ويتمثل اهلدف من حلقة العمل يف زيادة فهم عملية . لهيئة الفرعيةالدورة الرابعة والعشرين ل
وُينتظر أن . عام للتقرير اخلاص وعن طريق اخلربات والدروس املستفادة عن طريق إجراء استعراض الكربون وختزينه

الفريق احلكومي   اليت سيضعها    ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية القادمة لعام     تتناول حلقة العمل األحكام ذات الصلة من        
لي واملشاريع الريادية   ، ومشاريع البيان العم    إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      الـدويل املعين بتغري املناخ    

وستعتمد حلقة العمل على آراء األطراف واخلربة       . وبناء القدرات فيما يتعلق بتطوير هذه التكنولوجيا واستعماهلا       
اهليئة الفرعية  وقد طلبت   . الفنـية ذات الصـلة لدى األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األخرى           

 رئاستها إعداد تقرير عن حلقة العمل املذكورة آنفاً لكي تنظر اهليئة الفرعية فيه  إىلللمشورة العلمية والتكنولوجية
وطلبت وضع هذا التقرير والعروض املتعلقة حبلقة       ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (يف دورهتـا اخلامسة والعشرين      

 .ن بعد انعقاد حلقة العملالعمل على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ يف أقرب وقت ممك

 علماً بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة عن        اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     وأحاطـت    -٨
الغالف اجلوي،  /اجملموعة املواضيعية اليت تتألف من الطاقة من أجل التنمية املستدامة، وتغري املناخ، وتلوث اهلواء             

.  املقرر النظر فيها يف الدورة الرابعة عشرة للجنة األمم املتحدة  للتنمية املستدامة             والتنمـية الصـناعية واليت من     
 إىل األمانة أن تقدم التقرير عن نتائج هذه الدورة الرابعة           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وطلبـت   

 .عشرة املتعلق هبذه القضايا إليها يف دورهتا الرابعة والعشرين
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