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  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
  من جدول األعمال٤البند 

  االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

  االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

لوجية علماً باآلراء املقدمة من األطراف والواردة يف الوثيقة         أحاطـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو        -١
FCCC/SBSTA/2005/MISC.12 و Add.1-2             والـتقرير املوجـز املتعلق باملواضيع املتناَولة يف حلقات العمل والوارد يف 

 .، كما أحاطت علماً باملوجزات املقدمة من رؤساء حلقات العمل عنهاFCCC/SBSTA/2005/INF.5الوثيقة 

 الذي طلب إىل هذه اهليئة الفرعية ٩-م أ/١٠وقد أشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل املقرر     -٢
 االقتصادية للتخفيف من وطأة آثار تغري       -أن تبدأ عملها يف دورهتا العشرين بشأن اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية            

 وتقاسم التجارب واآلراء فيما بني األطراف بشأن الفرص واحللول العملية املتاحة  املـناخ وأن تركز على تبادل املعلومات      
 .لتيسري تنفيذ االتفاقية وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

خربات والحظـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أهنا قد أجرت تبادالً مفيداً ومثمراً لل               -٣
واآلراء أثـناء حلقات العمل الثالثة املعقودة خالل الدورة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ وذلك يف دوراهتا                  

 .العشرين واحلادية والعشرين والثانية والعشرين

ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة عملها بشأن اجلوانب العلمية والتقنية              -٤
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ وعلى التركيز على تبادل املعلومات وتقاسم اخلربات              -واالجتماعـية   

واآلراء فـيما بـني األطراف بشأن الفرص واحللول العملية املتاحة لتيسري تنفيذ االتفاقية، على النحو الصادر به                  
ورة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة، رهناً بتوافر املوارد، وطلبت اهليئة الفرعية للمش. ٩-م أ/١٠تكليف يف املقرر 

 :أن تنظم حلقات عمل يف كل دورٍة من دوراهتا األربع القادمة، بشأن املواضيع التالية
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 ))٢٠٠٦مايو /أيار( للهيئة الفرعية ٢٤أثناء الدورة (الزراعة واحلراجة والتنمية الريفية  )أ( 

 ))٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين( للهيئة الفرعية ٢٥أثناء الدورة (يان، مبا يف ذلك النقل التخطيط والتنمية احلضر )ب( 

حتقيق الكفاءة يف جمال الطاقة، مبا يف ذلك يف االستعماالت النهائية لألغراض الصناعية والسكنية            )ج( 
 ))٢٠٠٧مايو /أيار( للهيئة الفرعية ٢٦قبل الدورة (والتجارية 

 ) للهيئة الفرعية٢٦قبل الدورة (ا يف ذلك أنواع الوقود األحفوري النظيف والطاقة املتجددة توليد الطاقة، مب )د( 

أثناء الدورة  (االنـبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك استعادة امليثان واستخدامه                )ه( 
 )).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول( للهيئة الفرعية ٢٧

عمل اجلوانب التالية، على أن تأخذ يف احلسبان العمل اجلاري يف إطار بند             وينبغي أن تتناول كل حلقة       -٥
 :جدول األعمال املتعلق بتطوير التكنولوجيات ونقلها، مبا يف ذلك أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

ري املناخ اليت التكنولوجيات املتاحة والناشئة حالياً، مبا يف ذلك تكنولوجيات التخفيف من آثار تغ )أ( 
تعمل على نطاٍق صغري، وما يرتبط هبا من إمكانات خلفض االنبعاثات؛ والفرص وأفضل املمارسات املتاحة للتغلب 
على احلواجز اليت تعترض ابتكار هذه التكنولوجيات وتطويرها ونقلها ونشرها والعوامل اليت تشجع على هذا، مبا 

 يف ذلك عن طريق التمويل االبتكاري

اجلهـود التعاونية الدولية الرامية إىل النهوض بابتكار التكنولوجيات وتطويرها ونقلها ونشرها             )ب( 
 والفرص املتاحة لتدعيم هذا التعاون

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ، مثل التكاليف والفوائد املرتبطة بذلك،        -اجلوانب االجتماعية    )ج( 
 عية، واملمارسات اليت حتقق الكسب للجميع واليت تسهم يف حتقيق التنمية املستدامةوالفوائد املشتركة، واآلثار التب

 .اجلوانب املتداخلة وأساليب وأدوات تقييم الفرص املتاحة للتخفيف )د( 

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف اليت ترغب يف تقدمي عرٍض بشأن أٍي من                -٦
وطلبت هذه اهليئة الفرعية .  أعاله إىل موافاة األمانة باهتمامها قبل حلقة العمل املعنية بثالثة أشهراملواضيع املدرجة

 .إىل األمانة أن تضع ترتيبات فيما يتعلق هبذه العروض

ودعت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، قبل الدورة السابعة  -٧
 .شرين للهيئة الفرعية، آراءها بشأن القضايا اليت نوقشت يف حلقات العملوالع

ووافقت اهليئة الفرعية على إجراء تقييٍم ألعماهلا يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا السابعة    -٨
 ).٢٠٠٧ديسمرب /األولكانون (والعشرين، وأن تقدم تقريراً هبذا الشأن إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة 

- - - - - 

 


