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(A)     GE.07-60304    050407    110407 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                          تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال 
ــريويب يف   ــودة يف ن ــرين، املعق ــة والعش ــا اخلامس                                                     دورهت

     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤     إىل  ٦                الفترة من       

 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٣  ٢- ١ ................................................................              افتتاح الدورة -   ً  أوالً 
  )                من جدول األعمال ١      البند  ( 

  ٣   ١٠- ٣ .............................................................                املسائل التنظيمية -     ً  ثانياً 
  )                من جدول األعمال ٢      البند  ( 
  ٣  ٥- ٣ .................................................                   إقرار جدول األعمال-    ألف  
  ٤  ٦     ...................................................                  تنظيم أعمال الدورة -    باء  
  ٥  ٩- ٧ ....................................                            انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس -   جيم 
  ٥   ١٠   .............................                                انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب -    دال  

                                                                                     بـرنامج عمـل السـنوات اخلمس املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به               -     ً ثالثاً 
  ٥   ٧١-  ١١ .......................................................................            والتكيف معه

  )                من جدول األعمال ٣      البند  ( 
   ١٧   ٨٢-  ٧٢ .................................................        ونقلها                  تطوير التكنولوجيات -     ً  رابعاً 

  )                من جدول األعمال ٤      البند  ( 
   ١٩   ٩٢-  ٨٣ ..................                                                       خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية -     ً  خامساً 

  )                من جدول األعمال ٥      البند  ( 
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 )تابع (احملتويات
   ٢١    ١٠١-  ٩٣ ....................................................                       البحوث واملراقبة املنهجية -     ً  سادساً 

  )                من جدول األعمال ٦      البند  ( 
   ٢٣    ١١٠-   ١٠٢ .............................................                       ا املنهجية مبوجب االتفاقية      القضاي -     ً  سابعاً 

  )                من جدول األعمال ٧      البند  ( 
   ٢٣    ١٠٣-   ١٠٢ ....        البحري                                                        االنبعاثات الناجتة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل -    ألف  
   ٢٣    ١١٠-   ١٠٤ ............................                                        القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة -    باء  

   ٢٥    ١٢٣-   ١١١ ...................................     كيوتو                              القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول  -     ً  ثامناً 
  )                من جدول األعمال ٨      البند  ( 
                                                                        اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         -    ألف  

-٢٢  ) HCFC-22 (         سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات                                            ً    
   ٢٥    ١١٦-   ١١١ .................... )HFC-23 (  ٢٣-                                من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون 

   ٢٦    ١٢٣-   ١١٧ ............................                            لقة بقوائم جرد غازات الدفيئة            القضايا املتع -    باء  
   ٢٧    ١٢٥-   ١٢٤ ............                   من بروتوكول كيوتو ٢           من املادة  ٣                             املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -     ً  تاسعاً 

  )                من جدول األعمال ٩      البند  ( 
   ٢٧    ١٢٦       .....................................                                    التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة -     ً  عاشراً 

  )                من جدول األعمال  ١٠      البند  ( 
   ٢٧    ١٣٣-   ١٢٧ ..............................................................     رحلية           التقارير امل -     حادي 
  )                من جدول األعمال  ١١      البند  (    عشر
   ٢٨    ١٣٤      ................................................................           مسائل أخرى -    ثاين 
  )                من جدول األعمال  ١٢      البند  (    عشر

   ٢٩    ١٣٥       .................................................                            التقرير املتعلق بأعمال الدورة -     ثالث 
  )                من جدول األعمال  ١٣      البند  (    عشر
   ٢٩    ١٤١-   ١٣٦................................................................              اختتام الدورة -     رابع 
    عشر

 املرفقات
   ٣٠  ..........                                           األنشطة واإلجراءات األولية يف برنامج عمل نريويب             استعراض تنفيذ -     األول 
   ٣٢  ....................................................                       تطوير ونقل التكنولوجيا  -      الثاين 

                                                                                الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا           -       الثالث 
   ٤٩  ...........................................................               اخلامسة والعشرين
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  افتتاح الدورة-   ً أوال  
 ) من جدول األعمال١البند (

         يف نريويب،    )               اهليئة الفرعية  (                                                                           الدورة اخلامسة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         ُ       ُعقدت   - ١
  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤     إىل  ٦                   كينيا، يف الفترة من 

  .     اقبني    واملر       ً              مرحباً جبميع األطراف    )                  ترينيداد وتوباغو  (                                                                وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية، السيد كيشان كومارسينغ          - ٢
   .      ً   مقرراً هلا  )        باكستان (     ً                                          نائباً لرئيس اهليئة الفرعية وبالسيد جواد علي خان   )      ملديف (                          كما رحب بالسيد أجمد عبد اهللا 

  املسائل التنظيمية-     ً ثانيا  
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

                        نوفمرب، يف مذكرة مقدمة من  /             تشرين الثاين  ١٤   و ٦                            ا األوىل والرابعة، املعقودتني يف                               نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستيه   - ٣
  .                         وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان   ). FCCC/SBSTA/2006/6 (                                             األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

        الوثيقة                      مال بصيغته الواردة يف                                        ًً                             ويف اجللسة األوىل، أقرت اهليئة الفرعية، بناءًً على اقتراح الرئيس، جدول األع - ٤
FCCC/SBSTA/2006/6       وبناًء على طلب رئيس مؤمتر األطراف، عقد رئيس اهليئة           .      ً معلقاً  )  أ (  ١٠                               ، مـع إبقاء البند الفرعي                                                   ً    

                                 البند الفرعي املعلق والبنود                                                                                                    الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، مبشاركة رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، مشاورات بشأن          
                          هذه املشاورات إىل االتفاق           وأفضت    .                                                                         الصـلة يف جدويل األعمال املؤقتني ملؤمتر األطراف واهليئة الفرعية للتنفيذ               ذات  

  .                                                                                      على عدم إدراج هذا البند الفرعي يف جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

              ً                           تكنولوجية، بناًء على اقتراح الرئيس، جدول                                                             ويف اجللسـة الرابعة، أقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وال    - ٥
   :                     األعمال املعدل كما يلي

  .             افتتاح الدورة - ١ 

  :                املسائل التنظيمية - ٢ 

                   إقرار جدول األعمال؛  ) أ (  

                    تنظيم أعمال الدورة؛  ) ب (  

                              انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  ) ج (  

  .                                انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب  ) د (  
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  .                                                                     السنوات اخلمس املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه           برنامج عمل  - ٣ 

  .                         تطوير التكنولوجيات ونقلها - ٤ 

  .                                                       خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية - ٥ 

  .                       البحوث واملراقبة املنهجية - ٦ 

  :                             القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية - ٧ 

                                                        الناجتة عن استخدام الوقود يف الطريان املدين والنقل البحري؛         االنبعاثات  ) أ (  

  .                                        القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة  ) ب (  

  :                                   القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو - ٨ 

     ٢٢-                                                                               اآلثـار املترتـبة عـلى إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون              ) أ ( 
) HCFC-22 (  ى وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون     ً           سعياً للحصول عل                                                            
-٢٣  )   HFC-23( ؛  

  .                                        القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة  ) ب ( 

  .                   من بروتوكول كيوتو ٢           من املادة  ٣                             املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة  - ٩ 

  .                                    التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة -  ١٠ 

  .   لية             التقارير املرح -  ١١ 

  .          مسائل أخرى -  ١٢ 

  .                             التقرير املتعلقة بأعمال الدورة -  ١٣ 

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

                   نوفمرب واليت اقترح    /               تشرين الثاين   ٦                                                                          نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف              - ٦
              وأعلمت األمانة   .                                                     ئة الفرعية على مباشرة العمل على أساس اقتراح الرئيس             واتفقت اهلي   .                              فـيها الرئيس برنامج العمل    
  .                          اهليئة الفرعية حبالة الوثائق
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

             ويف جلستيها      نوفمرب /             تشرين الثاين ٦                                                              نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف  - ٧
                                                      وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان باسم اجلماعة األوروبية          .      نوفمرب /               تشرين الثاين    ١٤                                 الـرابعة واخلامسة املعقودتني يف      

                                                     من مشروع النظام الداخلي املطبق، اليت تنص على           ٢٧                 ّ                       ويف اجللسة األوىل، ذكّر الرئيس باملادة         .                ودوهلـا األعضاء  
      وأبلغ   .                                                           وقد أجري آخر انتخاب كهذا يف الدورة الثالثة والعشرين          .           ومقررها                                       انـتخاب اهليئة الفرعية نائب رئيسها     

         ويف أثناء   .                                                                                              الرئيس اهليئة الفرعية أن املشاورات جارية بشأن الترشيحات وأنه سيبقي املندوبني على علم بالتقدم احملرز
                        االعتبار الواجب لترشيح                وأن تويل     ٧-    م أ  /  ٣٦                                                                  هـذه املشاورات، دعيت األطراف إىل أن تبقي نصب أعينها املقرر            

  .                                      النساء للمناصب الشاغرة يف اهليئة الفرعية

                                                                                                             ويف اجللسـة اخلامسة، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية أنه مت االتفاق بني اجملموعات اإلقليمية على ترشيح املقرر                  - ٨
     مدهتا                 الية ثانية وأخرية                                                     ً          وأعادت اهليئة الفرعية انتخاب السيد جواد علي خان مقرراً لو        .                            واقترح اسم املرشح النتخابه   

    ).     ٢٠٠٧       ديسمرب /          كانون األول (                  والسابعة والعشرين   )     ٢٠٠٧     مايو  /    أيار (                                   سنة واحدة للدورتني السادسة والعشرين 

                                                                                               ً                   وملا كانت اهليئة الفرعية مل تتلق يف جلستها اخلامسة واألخرية اسم املرشح ملنصب نائب رئيسها، فإهنا طلبت، بناًء                   - ٩
                                                                   من مشروع النظام الداخلي املطبق، إىل مؤمتر األطراف أن ينتخب             ٢٧              من املادة     ٦    ً               تثناًء من الفقرة                             على اقتراح الرئيس، واس   

                            نوفمرب، السيدة أرمريا فيدا     /               تشرين الثاين    ١٧                                                              وانتخب مؤمتر األطراف، يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يف            .      ً           نائـباً لرئيسها  
  .                                                                               نائبة الرئيس منصبها لوالية أولية مدهتا سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى             وستشغل  .  )١ (                            نائبة لرئيس اهليئة الفرعية     )        ألبانيا (

   .                                                                                            وستشغل السيدة فيدا منصبها يف الدورتني السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، إىل حني انتخاب خلف هلا

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب-دال 
 )من جدول األعمال) د(٢البند (

  .                     ِّ              ً                                   من نائبة الرئيس واملقرِّر املنتخبني طرفاً يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو       ميثل كل  -  ١٠

                                                     بـرنامج عمـل السنوات اخلمس املتعلق بتأثريات تغري            -     ً  ثالثاً 
    )٢ (                                     املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 ) من جدول األعمال٣البند (

 املداوالت -١

      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٤    و  ٦                                        جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                                             نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف       -  ١١
                              والصني، وآخر باسم اجلماعة       ٧٧     ً                                      طرفاً، تكلم أحدهم باسم جمموعة ال            ٢٦                       وأدىل ببـيانات ممثلو       .                عـلى الـتوايل   

                                                      

  .     ألف-               ، الفرع الثالث FCCC/CP/2006/5   قة           انظر الوثي  ) ١ (
                          برنامج عمل نريويب املتعلق     "                                                                             قـرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة، إعادة تسمية الربنامج باسم               ) ٢ (

ُ      وقد ُعدلت    ).      هاء-              ، الفرع اخلامس FCCC/CP/2006/5             انظر الوثيقة    " (                                                 بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه     
   .                                                                     ت إىل اسم الربنامج يف االستنتاجات الواردة يف هذا التقرير لتعكس هذا القرار     اإلحاال
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             ً          ببيانات أيضاً ممثلو        وأدىل  .                                                                              ً            األوروبية ودوهلا األعضاء، وثالث باسم اجملموعة األفريقية، ورابع باسم أقل البلدان منواً           
                                                                                                            املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،      

  . )٣ (                                         ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

                              فريق اتصال يشترك يف رئاسته                                                                                    ويف اجللسـة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار                -  ١٢
                                        ً           ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة بلوم تقريراً عن           ).        غرينادا (                      والسيد ليون تشارلز      )          نيوزيلندا (                    السيدة هيلن بلوم    

                        اليت اقترحها الرئيس     )٤ (                                                       ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         .                            مشـاورات فـريق االتصـال     
   .         واعتمدهتا

 اجاتاالستنت -٢

  ،  )     الفاو (                                                                                                            رحبـت اهليئة الفرعية بالبيانات والورقات ذات الصلة املقدمة من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة                 -  ١٣
                                                                                                                             ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واالستراتيجية الدولية               

                                                                                                منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن مسامهاهتا احملتملة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب                                     لـلحد مـن الكوارث، و     
  .                                                        املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

                                                                                   ً      ً                  وأعربـت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومات السويد وسويسرا وكندا والنرويج لتقدميها دعماً مالياً من               -  ١٤
  .                         أجل تنفيذ برنامج عمل نريويب

                                                                                                                         وأكـدت اهليـئة الفرعـية أن أنشطتها يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به                     -  ١٥
                                                                                                 ً                           والتكـيف معه سيجري االضطالع هبا بغية مساعدة مجيع األطراف، وخاصة البلدان النامية مبا فيها أقل البلدان منواً والدول                   

                                                                                                                                زرية الصغرية النامية، على حتسني فهمها وتقييمها لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه وعلى اختاذ قرارات                    اجل
  -                                                                                                                         مسـتنرية بشـأن إجراءات وتدابري التكيف العملية الرامية إىل االستجابة لتغري املناخ على أساس علمي وتقين واجتماعي                   

                                   ً        ً                                                    يف احلسبان فيه تغري وتباين املناخ حالياً ومستقبالً وبغية اإلسهام يف النتائج املتوقعة لربنامج                                  ُ            اقتصـادي سليم على حنو ُيؤخذ       
  .  ١١-   م أ / ٢                من مرفق املقرر  ٢          ً        العمل وفقاً للفقرة 

                                                                                                        ووافقـت اهليـئة الفرعـية عـلى مواالة تنفيذ برنامج عمل نريويب عن طريق األنشطة املذكورة يف هذه                    -  ١٦
  .          االستنتاجات

                                                                                          هليـئة الفرعـية إىل األمانـة أن تسعى إىل إشراك جمموعة واسعة من املنظمات واملؤسسات واخلرباء                   وطلبـت ا   -  ١٧
      ً                                                                 وحتقيقاً هلذه الغاية، دعت اهليئة الفرعية املنظمات ذات الصلة واجلهات            .                                               واجملـتمعات احمللية يف تنفيذ برنامج عمل نريويب       

                                                             ذكورة يف هذه االستنتاجات وحثتها على القيام بأنشطتها هي                                                                األخرى صاحبة املصلحة إىل االشتراك يف تنفيذ األنشطة امل        

                                                      

                                                                                                          كما أدىل ممثل للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ببيان يتعلق بربنامج عمل نريويب، يف إطار البند                   ) ٣ (
  .                من جدول األعمال  ١٠

  .FCCC/SBSTA/2006/L.26  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٤ (
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                                                                 وإىل تقاسم نتائج هذه األنشطة مع اهليئة الفرعية يف دوراهتا             ١١-    م أ  / ٢    ً                                            دعماً للهدف املتوخى واملواضيع احملددة يف املقرر        
  .                         التالية، على النحو املناسب

                                                       ئيس اهليئة الفرعية، بتقدمي تقارير إليها، يف دوراهتا                                                                   وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من ر          -  ١٨
                                ، عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج  )    ٢٠٠٨      يونيه  /      حزيران (                                                     السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين 

  .                                                        عمل نريويب بغية اإلبالغ يف هذه الدورات عن أعمال اهليئة الفرعية

                            ، بأن تنظر أثناء دوراهتا       ١١-    م أ  / ٢           من املقرر     )  ج ( ٦                       لب الوارد يف الفقرة                                      وأشـارت اهليئة الفرعية إىل الط      -  ١٩
  .                                                                                            الالحقة يف نتائج األنشطة األولية وأن تقدم توجيهات، على النحو املناسب، بشأن اختاذ املزيد من اإلجراءات

                      غري رمسي ملمثلني من                                         ِّ                                        ً              وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظِّم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، اجتماعاً             -  ٢٠
  .                                                         ُ                     األطراف قبل دورهتا الثامنة والعشرين للنظر يف نتائج األنشطة املُنجزة قبل هذا االجتماع

                                                                                                   ودعـت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين، آراءها بشأن     -  ٢١
          ً                    وطلبت أيضاً إىل األمانة جتميع       .                                        ة املكتسبة يف تنفيذ برنامج عمل نريويب                                                  القيام مبزيد من األنشطة، باالستناد إىل اخلرب      

  .                            هذه اإلسهامات يف وثيقة متنوعات

                                                                                                                 ووافقت اهليئة الفرعية على النظر، أثناء دورهتا الثامنة والعشرين، يف نتائج االجتماع غري الرمسي املشار إليه                 -  ٢٢
                                                 أعاله، ويف نتائج األنشطة اإلضافية اليت أجنزهتا          ٢١                     ر إليها يف الفقرة                                        أعاله، ويف وثيقة املتنوعات املشا       ٢٠           يف الفقرة   

                                                                                                                       تلـك الـدورة، ويف املعلومات املقدمة يف تقرير التقييم الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                   
                           لة واملقدمة من مؤسسات دولية                                   ً                                              واملعلومات العلمية اجلديد األخرى، فضالً عن املعلومات املتعلقة باألنشطة ذات الص          

                                                                                                                وإقليمـية، هبـدف اإلسهام يف حتديد أنشطة أخرى وكذلك التوقيت املالئم والطرائق املالئمة يف هذا الصدد، بغية                  
  .  ١١-   م أ / ٢         من املقرر   )  د ( ٦                               ً         إدراجها يف برنامج عمل نريويب، وفقاً للفقرة 

ِ         ً               وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتِعد تقريراً موجز         -  ٢٣  ً                                                      اً جيمع بني دفتيه نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب عن                                           ُ 
                                                                                                                   الفـترة املمتدة حىت دورهتا الثامنة والعشرين، من أجل إتاحته لألطراف واملنظمات ذات الصلة حبلول موعد انعقاد                 

  .                      دورهتا التاسعة والعشرين

                             وحلقات العمل املعقودة يف                                                                                     وينـبغي أن يتضمن هذا التقرير املوجز والتقارير املقدمة من اجتماعات اخلرباء            -  ٢٤
  :                                                                                               الفترة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية، على النحو املناسب، معلومات عما يلي، يف مجلة أمور

                                                                        حتليل القضايا اليت يتناوهلا كل نشاط، مبا يف ذلك الوضع احلايل والدروس املستفادة؛  ) أ ( 

                  ، والفرص املتاحة    )                                      يف ذلك أي احتياجات بشأن القدرات        مبا (                           َّ        موجز للثغرات واالحتياجات احملدَّدة       ) ب ( 
                  واحلواجز واملعوقات؛  )                                مبا يف ذلك التآزر املمكن بني األنشطة (

  .             موجز التوصيات  ) ج ( 



FCCC/SBSTA/2006/11 
Page 8 

 

                      االقتصادية لتأثريات   -                                                                                           وقـد تقدم اهليئة الفرعية معلومات ومشورة بشأن اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية              -  ٢٥
                                            ُ                                                         ة للتأثر به والتكيف معه، وهي معلومات ومشورة ُمستمدة من تنفيذ برنامج عمل نريويب، كي تنظر                                      تغـري املناخ والقابلي   

                                                                                                                                  فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ عقب نظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف النواتج املتحققة من األنشطة السابقة                 
  .  ين                                            والنظر يف األنشطة األخرى يف دورهتا الثامنة والعشر

                                                                                   َّ                          ووافقت اهليئة الفرعية، خبصوص نواتج تنفيذ برنامج عمل نريويب مبا يف ذلك النواتج األولية املبيَّنة يف هذه                  -  ٢٦
                َّ                        ُ                                                                        االستنتاجات وامللخَّصة يف املرفق األول، على أن ُتنشر هذه النواتج على نطاق واسع على اجلهات املختصة صاحبة                 

  .                             مبا يف ذلك نشرها من جانب األمانة                                       املصلحة بوسائل فعالة، على النحو املناسب، 

   َّ                                                                                            ً                   وسلَّمت اهليئة الفرعية بأن تناول تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه هو أمر يشكل حتدياً                  -  ٢٧
ٍ                                                                                                 آنياً كما أنه حتٍد مستمر طويل األجل يتطور بسرعة، واتفقت على احلاجة إىل ضمان إسهام اخلرباء يف تنفيذ برنامج                          ً    

  . يب       عمل نريو

          ، آراءها      ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                                                                       ولذلـك دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول              -  ٢٨
                                                                                                                  بشـأن احلاجة احملتملة إىل فريق خرباء والدور الذي ميكن أن يضطلع به هؤالء اخلرباء يف تنفيذ برنامج عمل نريويب                    

  .             وزيادة تطويره

        ِّ                                                                   نة أن جتمِّع هذه اإلسهامات يف وثيقة متنوعات كيما تنظر فيها يف دورهتا                                              وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األما      -  ٢٩
  .                                                     ً السابعة والعشرين، بقصد تقدمي توصيات، حسبما يكون مناسباً

                                                                                                             والحظت اهليئة الفرعية أن تنفيذ برنامج عمل نريويب يف الفترة املؤدية إىل دورهتا الثامنة والعشرين ال ميكن                  -  ٣٠
                                   وأنه سيلزم مجع أموال تكميلية          ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                 املتاحة من امليزانية األساسية لفترة السنتني                                تغطيته بالكامل باملوارد  

  .                                               ً                                   من أجل هذا العمل بالنظر إىل أن التنفيذ سيتم رهناً مبدى توافر املوارد من أجل هذا الغرض

                    ليت ميكنها أن تفعل                                                                                         وحثـت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، واألطراف األخرى ا             -  ٣١
  .                                                 ذلك، إىل تقدمي دعم مايل من أجل تنفيذ برنامج عمل نريويب

                األساليب واألدوات

                ، بغية التقدم     ١١-    م أ  / ٢ُ                                       ً                                           ُيضطلع باألنشطة اليت يتضمنها هذا اجملال متشياً مع اهلدف املذكور يف مرفق املقرر               -  ٣٢
                                                ر منهجيات وأدوات لتقييم التأثريات والقابلية                                التشجيع على استحداث ونش      "̀  ١̀    أ    :                           يف املوضـوعني الفرعيني ومها    

                                 ُ                                                                                     للتكـيف، مثل التقييمات السريعة والُنهج املتجهة من أسفل إىل أعلى، مبا يف ذلك من حيث انطباقها على التنمية                   
                                                                                  التشـجيع على استحداث ونشر طرائق وأدوات لتقييم وحتسني ختطيط التكيف وتدابريه               "̀  ١̀        ، وب    "          املسـتدامة 

   ".                      ماج يف التنمية املستدامة              وإجراءاته واإلد

  ،     ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٥                                                                                 ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول              -  ٣٣
                                                                                                                  معلومـات عـن منهجيات وأدوات التقييم احلالية والناشئة، وآراءها عن الدروس املستفادة من تطبيقها؛ والفرص                
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                                                                     واحلواجز القائمة؛ والطرق املمكنة الستحداث أساليب وأدوات ونشرها على حنو                             والثغرات واالحتياجات واملعوقات
                     ِّ                               ُ                                        وطلبت إىل األمانة أن جتمِّع هذه اإلسهامات يف وثيقة متنوعات ُتتاح للهيئة الفرعية حبلول                .                     أفضل؛ وفرص التدريب  

  .                                  موعد انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

ِ                                             ً        ً                ِعد، قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين، تقريراً توليفياً عن املعلومات                                   ُ وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُت -  ٣٤
                                                          أعاله والنواتج ذات الصلة الناجتة عن أعمال فريق اخلرباء املعين   ٣٣                                           واآلراء الواردة يف اإلسهامات املذكورة يف الفقرة 

                                      قدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                 ً                                               بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية امل
  .                                          لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

                                                                                                           وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة القيام، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، بتنظيم اجتماع خرباء، قبل الدورة الثامنة  -  ٣٥
         ِّ                                                     عملو ومطوِّرو األساليب واألدوات واملنظمات املختصة وممثلون عن                                                            والعشرين للهيئة الفرعية، تشترك فيه األطراف ومست      

                            ، على أن تؤخذ يف احلسبان      ̀  ١̀        وب   ̀  ١̀                                                                              دوائر قطاعية وأوساط أخرى لتحقيق تقدم يف النظر يف املوضوعني الفرعيني أ             
        أعاله    ٣٤                      شار إليه يف الفقرة                                    أعاله والتقرير التوليفي امل      ٣٣                                                                  املعلومـات الواردة يف وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة           

ِ           وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتِعد         .         أدناه   ٣٨                                                                           واملسائل ذات الصلة الواردة يف وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة              ُ                                 
  .      ً                 ُ                                          تقريراً عن هذا االجتماع ُيتاح هلا قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين

                                                                     ا اجملال أن تسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل                                               وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذ      -  ٣٦
  :                  مجلة أمور، من بينها

                                                                                        تطبيق ووضع منهجيات وأدوات لعمليات تقييم تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه؛  ) أ ( 

                    التنمية املستدامة؛                                                                      وضع منهجيات وأدوات للتخطيط للتكيف ولتدابري التكيف وإجراءاته، وإدماجها يف  ) ب ( 

                                     نشر األساليب واألدوات احلالية والناشئة؛  ) ج ( 

                                                                                                 تيسري عملية تبادل اخلربات املكتسبة والعرب املستخلصة، ومن بينها تلك الواردة يف خالصة اتفاقية                ) د ( 
                    للتأثر به والتكيف                                                                                                      األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عن أساليب وأدوات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية               

  .                                 ، مبا يف ذلك تقدير التكاليف واملنافع )٥ (   معه

                         البيانات وعمليات املراقبة

       فيما   ١١-   م أ / ٢     ً                                    متشياً مع اهلدف الوارد ذكره يف مرفق املقرر  )٦ (                                      يـتم االضـطالع باألنشطة يف هذا اجملال        -  ٣٧
                                     مات األخرى ذات الصلة باملناخ احلايل                                      حتسني مجع بيانات املراقبة واملعلو     "        ، وهو   ̀  ٢̀  ) أ (                          يـتعلق باملوضوع الفرعي     

                                                      

) ٥ (  ><http://unfccc.int/adaptation/methodologies_for/vulnerability_and_adaptation/items/2674.php.  

                           جمايل البحوث والرصد املنهجي                                                              سيتم االضطالع باألنشطة يف إطار ما تضطلع به اهليئة الفرعية من عمل يف  ) ٦ (
  .                      وبالتنسيق مع هذا العمل
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                                                                                                                    والسابق وتأثرياته، وحتسني إدارة هذه البيانات واملعلومات وتبادهلا والوصول إليها واستخدامها، والعمل على زيادة              
   ".                                                  حتسني عمليات املراقبة، مبا يف ذلك رصد إمكانية تغري املناخ

                                                                         وية والدول األعضاء فيها، وأمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ وغريها                                                           ودعت اهليئة الفرعية املنظمة العاملية لألرصاد اجل       -  ٣٨
                                         ، مبعلومات وبآرائها عن الطريقة اليت ميكن أن     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢١                                                    من املنظمات املختصة، إىل موافاهتا، يف موعد أقصاه         

                                         ديد الثغرات وأوجه القصور يف البيانات                                                                                       يسـهم هبـا عملها يف حتسني تفهم املناخ احلايل والسابق وتأثرياته، مبا يف ذلك حت               
                                                                                                                      وعملـيات املراقـبة، واحتياجات اهليئات صاحبة املصلحة من البيانات، وضرورة تعزيز القدرات، وخباصة على الصعيدين                

    يقة                                                             وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع هذه املسامهات يف وث           .                                                        اإلقلـيمي والوطين، وسبل حتسني اهلياكل األساسية التقنية       
   .                                                                    متنوعات تتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

                 يف اجتماع اخلرباء ̀  ٢̀  ) أ (                                                                         وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إدراج النظر يف املسائل املتصلة باملوضوع الفرعي  -  ٣٩
  .      أعاله  ٣٥                    املشار إليه يف الفقرة 

                                                                  اجملال أن تسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل                                                 وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا        -  ٤٠
  :                  مجلة أمور، من بينها

                                                            بوسائل من بينها خطة التنفيذ اليت وضعها النظام العاملي          (                                           الـنهوض بعملية تنفيذ املراقبة املنهجية         ) أ ( 
                                      لة بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر                              ، مع التركيز على القضايا املتص )                                          ملراقبة املناخ، وبرنامج حلقات العمل اإلقليمية

                                                                                                              بـه، ومـع مـراعاة احتـياجات اجلهات صاحبة املصلحة إىل البيانات وضرورة تعزيز القدرة على توفري البيانات              
                                                   واالستفادة منها، وخباصة على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛

                                    نها، وحتديد الطرق العملية للنهوض                                                                  حتسني القدرة على مجع بيانات املراقبة وتنظيمها واالستفادة م          ) ب ( 
                  بالقدرة التقنية؛ 

  .                                                                                      تبادل املعلومات بشأن تأثريات تغري املناخ املالحظة، مبا فيها التأثريات املالحظة باملعارف التقليدية  ) ج ( 

                                                         وضع النماذج واملخططات االفتراضية املناخية وختفيض قيم بياناهتا

                        فيما يتعلق باملوضوع      ١١-    م أ  / ٢                                     مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر        ُ                             ً        ُيضـطلع باألنشطة يف هذا اجملال متشياً       -  ٤١
                                                                                       التشـجيع عـلى إجياد معلومات وبيانات عن تغري املناخ املتوقع، وعلى الوصول إليها               "          ، وهـو    ̀  ٣̀  ) أ (          الفـرعي   
    ".           واستخدامها

                   الدولية واإلقليمية                                                                                         ودعـت اهليـئة الفرعية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وغريه من املنظمات                -  ٤٢
                                                                                                    والوطنية املختصة، ومراكز ووكاالت وضع النماذج املناخية، إىل موافاهتا بآرائها عن الطرق اليت تسهم هبا يف األمور 
                                              ُ                                                                     التالـية، بغـية جتمـيع هـذه اآلراء يف وثـيقة متـنوعات ُتـتاح للهيـئة الفرعـية حبلول موعد انعقاد دورهتا                  

  :                السابعة والعشرين
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                                                                            ج املناخية وإتاحتها واستخدامها، ووضع خمططات افتراضية لتغري املناخ والوصول إليها           وضع النماذ  ) أ ( 
ُ       واستخدامها، وخباصة املخططات ذات اخلصوصية دون اإلقليمية واإلقليمية، مبا يف ذلك البيانات اليت خفضت قيُمها                                                                                               

                           عن قيم مناذج الدوران العام؛

                                                   ه النماذج والنهوج اإلحصائية والنواتج املختلفة،                                                     زيـادة القـدرة واخلـربة يف جمال استخدام هذ           ) ب ( 
                          وما قد يتاح من فرص تدريب؛

  .                                 حتديد أوجه عدم اليقني والتقليل منها  ) ج ( 

                                                                                                                  وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة عمل أثناء انعقاد دورهتا                   -  ٤٣
                                                                        وع الفرعي، مبشاركة خرباء من األطراف وممثلني من الفريق احلكومي الدويل                                                 الثامنة والعشرين ويف إطار هذا املوض     

                         كما طلبت إىل األمانة إعداد   .       أعاله  ٤٢                                                                  ومنظمات أخرى خمتصة، ومع مراعاة وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة 
  .    شرين                                                                             تقرير عن حلقة العمل إلتاحته للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا التاسعة والع

                                                                                                       وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال أن تسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل                   -  ٤٤
   :                   مجلة أمور، من بينها

                                                                                               حتديد الثغرات يف عملية وضع املخططات االفتراضية املناخية اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يشمل               ) أ ( 
                                                    وتوافرها وتطبيقها، واخليارات املتاحة لسد هذه الثغرات؛                             احلاجة إىل وضع النماذج املناخية 

                                                                                                حتديد الفرص العملية املتاحة لتحسني سبل االطالع على نواتج النماذج املختلفة واالستفادة منها،               ) ب ( 
                                                   مبا يف ذلك تقييم إمكانية تطبيقها وفرص التدريب عليها؛

                                          وبيانات خفض قيم النماذج وإتاحتها لواضعي                                            حتليل وسائل حتسني إتاحة وتطبيق مناذج تغري املناخ   ) ج ( 
  .                          السياسات على كافة املستويات

                                                     املخاطر املتصلة باملناخ والظواهر املناخية البالغة الشدة 

                        فيما يتعلق باملوضوع      ١١-    م أ  / ٢ُ                             ً                                           ُيضـطلع باألنشطة يف هذا اجملال متشياً مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر               -  ٤٥
                                                                    ً        ً   على تفهم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتغريات املناخية حاضراً ومستقبالً         التشجيع  "      ، وهو ̀  ٤̀  ) أ (       الفرعي 

   ".                                                                            والظواهر املناخية البالغة الشدة، وما يترتب على ذلك من آثار يف التنمية املستدامة

      فرباير  / ط      شبا   ٢٣                                                                                        ودعـت اهليـئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه                -  ٤٦
   :                                                                     مبعلومات عما لديها من برامج وأنشطة وآراء فيما يتعلق باملسائل التالية    ٢٠٠٧

                                                                          ً        ً       اخلربة يف جمال تقدير وإدارة املخاطر املتصلة باملناخ وما يترتب عليها من آثار حاضراً ومستقبالً، مبا   ) أ ( 
   ة؛                                                                يف ذلك ما يتصل منها بالظواهر املناخية البالغة الشدة ويف قطاعات خمتلف
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       املناخ،                                                                                    القدرات والثغرات واالحتياجات والفرص والعقبات والقيود فيما يتصل بالتنبؤ بإمكانية تغري   ) ب ( 
                                                                                                   وما يترتب على ذلك من تأثريات، والظواهر املناخية البالغة الشدة عرب األقاليم، وما يترتب على ذلك من خماطر؛

                    لة باملناخ وتداركها؛                                         مسامهة املعارف التقليدية يف تفهم املخاطر املتص  ) ج ( 

                                 أعاله من آثار يف التنمية املستدامة؛  )  ج (   إىل   )  أ (  ٤٦                                     ما يترتب على املسائل الواردة يف الفقرة   ) د ( 

  .                                                                            التشجيع على تفهم ما يترتب على تغري املناخ من تأثريات والقابلية للتأثر هبذا التغري    ) ه ( 

                                 أعاله يف وثيقة متنوعات تتاح        ٤٦                       املذكورة يف الفقرة                                                       وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع املسامهات        -  ٤٧
  .                                                      للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا السادسة والعشرين

                                                                                                                وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة عمل قبل انعقاد دورهتا                   -  ٤٨
                                                     املنظمات واملؤسسات املختصة تتناول املسائل واملعلومات                                                           السـابعة والعشـرين ومبشـاركة األطـراف واخلرباء و         

                                                                     وطلبت كذلك إىل األمانة إعداد تقرير عن حلقة العمل يتاح للهيئة             .        أعاله   ٤٦                                     واملسـامهات املشار إليها يف الفقرة       
  .                                               الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

                                                           ن تسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل                                                       وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال أ        -  ٤٩
   :                   مجلة أمور، من بينها

                                      ً        ً                                                       زيادة الدراية بإمكانية تغري املناخ حاضراً ومستقبالً وباجتاهات تغري املناخ على األجل الطويل وحبدوث                ) أ ( 
                 األمور وتقديرها                                                                                                            الظواهـر املناخـية الـبالغة الشـدة ونطاقهـا وتأثرياهتـا، وزيـادة القـدرة عـلى تفهـم هذه                      

            والتنبؤ هبا؛

                                                                                                         زيـادة القـدرة على تفهم القابلية للتأثر بتغري املناخ وعلى االستفادة من املعلومات املتعلقة بتغري                  ) ب ( 
                               ً        ً                                                                    املناخ، وإمكانية تغري املناخ حاضراً ومستقبالً، والظواهر املناخية البالغة الشدة، وما يترتب على ذلك من تأثريات، مبا 

                                                                                                    م هذه املعلومات يف حتليل هذه التأثريات؛ وزيادة القدرة على تقدير املخاطر املتصلة بتغري املناخ،                               يف ذلـك استخدا   
                                                                            وعتبات التأثريات، واالجتاهات، وما يترتب على كل ذلك من آثار يف التنمية املستدامة؛

                ام هذه املعلومات                                                                      تبادل املعلومات عن اخلربات املكتسبة يف تقييم وتدارك املخاطر املناخية، واستخد  ) ج ( 
         وحتليلها؛

  .                                                   التشجيع على استخدام األدوات والنظم الالزمة هلذه األغراض  ) د ( 

            االقتصادية-                   املعلومات االجتماعية 

                                فيما يتعلق باملوضوع الفرعي       ١١-    م أ  / ٢ُ                             ً                                    ُيضطلع باألنشطة يف هذا اجملال متشياً مع اهلدف الوارد يف املرفق             -  ٥٠
                                        االقتصادية لتغري املناخ، وحتسني إدماج      -                                    املعلومات عن اجلوانب االجتماعية                         التشجيع على إتاحة   "          ، وهـو    ̀  ٥̀  ) أ (

   ".                                                               االقتصادية يف عمليات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به-                   املعلومات االجتماعية 
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      سبتمرب  / ل       أيلو   ٢١                                                                                       ودعـت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه               -  ٥١
                                                                                                            ، مبـا لديهـا مـن معلومـات وآراء بشـأن املسـائل املتصـلة مبـدى توافـر املعلومات عن اجلوانب                           ٢٠٠٧

                                                                                                          االقتصادية لتغري املناخ وحتسني إدماج املعلومات يف عمليات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر               -           االجتماعية  
  :                                                 اقتصادية وتفهم القدرة التكيفية، مبا يف ذلك ما يلي-   ية                                               به، ومنها معلومات عن وضع خمططات افتراضية اجتماع

ُ                              الُنُهج القائمة والبيانات املتاحة؛  ) أ (   ُ   

                                     االحتياجات والثغرات واحلواجز والقيود؛   ) ب ( 

                                                                                                       سبل ووسائل حتسني توافر املعلومات ذات الصلة وإمكانية الوصول إىل هذه املعلومات، مبا فيها معلومات                 ) ج ( 
   .          ً                                                                                    نافع، فضالً عن إدماج هذه املعلومات بشكل أفضل يف عمليات تقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به               عن التكاليف وامل

                                                                                                            وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متنوعات تتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد                 -  ٥٢
  .                             انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

                         ِّ                                        ً                                  الفرعية من األمانة أن تنظِّم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، اجتماعاً للخرباء قبل دورهتا                             وطلبـت اهليئة   -  ٥٣
ُ                                                                                  الثامنة والعشرين بشأن وسائل وُسبل حتسني األخذ باملعلومات االجتماعية واالقتصادية يف عمليات تقييم التأثريات                                            

           ُّ                                         تخطيط التكيُّف، مع مراعاة وثيقة املتنوعات املشار إليها                ُّ                                                 والقابلية للتأثُّر، مبا يف ذلك بقدر ما تتعلق هذه املعلومات ب        
ِ         ً                                                                كما طلبت من األمانة أن ُتِعد تقريراً عن حلقة العمل يتناول العناصر الواردة يف الفقرة                  .        أعاله   ٥٢             يف الفقـرة      ُ                      ٥١    

  .                                                                أعاله يتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين

                    ُ                                                               لع هبا يف هذا اجملال أن ُتسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل                                     وبإمكان األنشطة املضط   -  ٥٤
                                                          االقتصادية والنهوج املتاحة واملستخدمة، وللوقوف على ما حيتاج -                                            مجلة أمور، من بينها تقييم املعلومات االجتماعية 

ٍ                            إليه األمر لضمان إدماٍج أفضل للمعلومات االجتماعية    .                                 ت تقييم التأثريات والقابلية للتأثر                   االقتصادية يف عمليا-                    

                     ختطيط التكيف وممارساته

                    للنهوض باملوضوعني     ١١-    م أ  / ٢ُ                             ً                                           ُيضـطلع باألنشطة يف هذا اجملال متشياً مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر               -  ٥٥
          يف ذلك                                                 ُّ                                         مجع وحتليل ونشر املعلومات عن إجراءات وتدابري التكيُّف العملية السابقة واحلالية، مبا              "̀  ٢̀             الفرعـيني ب  

            ُّ                     ُّ                                                                            مشـاريع التكـيُّف، واسـتراتيجيات التكيُّف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان               
                                                                              تيسري التواصل والتعاون فيما بني األطراف وبني األطراف واملنظمات املختصة وأوساط األعمال    "̀  ٤̀   وب  "       األصليني

   ".              ى صاحبة املصلحة                                       واجملتمع املدين وأصحاب القرارات واجلهات األخر

      ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٥                                                                                 ودعـت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل تقدمي إسهامات منظمة قبل              -  ٥٦
             ُّ                                        ُّ                                           حـول هنوج التكيُّف واستراتيجيات وممارسات وتكنولوجيات التكيُّف على املستويات اإلقليمي والوطين واحمللي يف   

                                              وطلبت من األمانة تطوير بنية هذه اإلسهامات         .                 تياجات والشواغل                                         خمتلف القطاعات، وكذلك حول اخلربات واالح     
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                                             كما طلبت من األمانة جتميع هذه اإلسهامات يف وثيقة   .     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٢٠                        وتوزيعها على األطراف قبل 
  .                                                                   متنوعات تتاح للهيئة الفرعية حبلول موعد انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

              ُ                                              ً        ً                         من األمانة أن ُتعد، قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين، تقريراً توليفياً للمعلومات                                  وطلبت اهليئة الفرعية   -  ٥٧
              ً        ً                                          أعاله، وتقريراً توليفياً يستند إىل النواتج ذات الصلة هبذا            ٥٦                                                       واآلراء الواردة يف اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة         

                                                   وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية                                                            ً            املوضـوع الفرعي من عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً          
  .                                              وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، حسب االقتضاء

                                    ِّ                                                                وطلبـت اهليئة الفرعية من األمانة أن تنظِّم، بتوجيه من رئيس اهليئة، حلقة عمل قبل انعقاد دورهتا السابعة     -  ٥٨
                                                     وأوساط األعمال ويشارك فيها اجملتمع املدين وصانعو القرارات                                             والعشرين، تشارك فيها األطراف واملنظمات املختصة 

                                                                                                   وأصـحاب املصـلحة اآلخرون لتبادل املعلومات ووجهات النظر حول ممارسات التكيف القائمة وكذلك اخلربات          
                                                                                                                واالحتـياجات والـثغرات املوجودة والفرص واحلواجز والقيود القائمة، وحول إسهام املعارف التقليدية يف العمل               

                            أعاله والتقريرين التوليفيني   ٥٦                                                                           تعلق بتخطيط التكيف وممارساته، مع مراعاة وثيقة املتنوعات املشار إليها يف الفقرة   امل
   .       أعاله  ٥٧                      املشار إليهما يف الفقرة 

                                           ً                                                                         وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل هذه يتاح للهيئة الفرعية قبل انعقاد دورهتا                   -  ٥٩
                                                                                                              بعة والعشرين، وإعداد وصلة بينية تستند إىل الشبكة وتقدم معلومات عن املمارسات القائمة يف جمال التكيف                    السا

ّ                  واستراتيجيات التصّدي احمللية من أجل التكيف، واالعتماد على قاعدة بيانات األمانة بشأن استراتيجيات التصّدي                                                                                             ّ                  
  .                                   ، قبل انعقاد دورهتا الثامنة والعشرين )٧ (     احمللية

                                                                                                       بإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال أن تسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات، من جهود يف سبيل                   و -  ٦٠
  :                         مجلة أمور، من بينها ما يلي

                                                                                      تبادل املعلومات بشأن اخلربات، والدروس املستفادة، والقيود واحلواجز الناجتة عن تدابري وإجراءات   ) أ ( 
                    التنمية املستدامة؛                                التكيف السابقة واحلالية، واآلثار يف

                                                                                                 تعزيـز الوسائل والسبل املختلفة لتقاسم املعلومات وتعزيز التعاون فيما بني األطراف واملؤسسات               ) ب ( 
                                                                                                                  والدوائر املختصة، مبا يشمل توفري حمفل لتبادل املعلومات بني األطراف والدوائر املختصة، وخاصة الدوائر القطاعية               

   ا؛                                ودوائر احلد من خطر الكوارث وإدارهت

                                         ُ               ِّ                                           تعزيز فهم استراتيجيات االستجابة، مبا يف ذلك ُنظم اإلنذار املبكِّر واستراتيجيات التصدي احمللية               ) ج ( 
                                               والدروس املستفادة اليت ميكن تطبيقها يف أماكن أخرى؛

  .                          ُّ                                               تقييم وسائل وسبل دعم التكيُّف، والتصدي للحواجز والقيود القائمة أمام تنفيذه  ) د ( 

                                                      

) ٧ (  <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>.  
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       البحوث

                   للنهوض باملوضوع     ١١-    م أ  / ٢    ً                                    متشياً مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر           )٨ (                  نشطة يف هذا اجملال   ُ            ُيضـطلع باأل   -  ٦١
                                                                                              تشجيع البحوث بشأن خيارات التكيف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية، واملمارسات              "̀  ٣̀          الفرعي ب 

                          روس املستفادة من مشاريع                                                                                        اخلاصـة بالتكـيف، وال سـيما معاجلـة أولويات التكيف احملددة واالعتماد على الد              
   ".                           واستراتيجيات التكيف الراهنة

       اجلارية                                                                           ً        ً                       وطلبـت اهليـئة الفرعـية من األمانة أن تعد، قبل دورهتا السابعة والعشرين، تقريراً توليفياً حول البحوث          -  ٦٢
       األطراف     من                         ً                                                                             واملقـررة يف جمـال التكـيف، فضالً عن احتياجات البحث يف جمال التكيف احملددة يف اإلسهامات املقدمة                   

          ، ومراعاة Add.1   وFCCC/SBSTA/2006/Misc.3    و FCCC/SBSTA/2006/INF.2                                       واملنظمات املختصة الواردة يف الوثائق      
  .                              ذلك لدى النظر يف األنشطة اإلضافية

                                       ُ                                                                 وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال أن ُتسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل                   -  ٦٣
                                                                ُّ               ُّ                        من بينها حتليل الفرص والسبل للنهوض بالبحث بشأن القدرات على التكيُّف وممارسات التكيُّـف اليت                         مجلة أمور، 

  .                         تزيـد القـدرة على املقاومة

                 ُّ  تكنولوجيات التكيُّف

                   للنهوض باملوضوع     ١١-    م أ  / ٢    ً                                    متشياً مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر           )٩ (ُ                              ُيضـطلع باألنشطة يف هذا اجملال      -  ٦٤
                                                                                            جيع البحوث بشأن خيارات التكيف وتطوير ونشر التكنولوجيات والدراية الفنية، واملمارسات             تش   "̀  ٣̀          الفرعي ب 

                                                                                                             اخلاصـة بالتكـيف، وال سـيما معاجلـة أولويـات تكيف حمددة واالعتماد على الدروس املستفادة من مشاريع                   
   ".                           واستراتيجيات التكيف الراهنة

       ً                                                توليفياً قبل دورهتا السابعة والعشرين عن تكنولوجيات                                                  ً             وطلبـت اهليـئة الفرعية من األمانة أن تعد تقريراً            -  ٦٥
  .      أعاله  ٥٦                                                                   التكيف احملددة يف إسهامات األطراف واملنظمات املختصة املشار إليها يف الفقرة 

  .  )١٠ (                         ً                                                                             وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باستنتاجاهتا بشأن تطوير ونقل التكنولوجيا يف دورهتا الرابعة والعشرين             -  ٦٦
             ، واملعلومات   )١١ (                                                                ُّ           ة املوجز التوليفي لعمليات تقييم احتياجات التكنولوجيا من أجل التكيُّف                               ووافقـت عـلى مراعا    

                                                      

    ُ                                                                                                 سوف ُيضطلع هبذه األنشطة يف إطار عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن البحوث                ) ٨ (
  .                                      واملراقبة املنهجية، وبتنسيق مع هذا العمل

                                                                           يف إطار عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن نقل               ُ                       سـزف ُيضـطلع هبذه األنشطة       ) ٩ (
  .                                 التكنولوجيا، وبتنسيق مع هذا العمل

) ١٠  (  FCCC/SBSTA/2006/5 ٣٤-  ٢٠          ، الفقرات  .  

) ١١  (  FCCC/SBSTA/2006/INF.1.  
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                         ُّ                                                    ُّ                              املتعلقة بتكنولوجيات التكيُّف والبالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية من أجل التكيُّف، والورقة الفنية حول تطبيق 
  .                      النظر يف األنشطة اإلضافية                                       ، ومداوالت اهليئة الفرعية ذات الصلة، لدى  )١٢ (                 تكنولوجيات التكيف

                                       ُ                                                                 وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال أن ُتسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جهود يف سبيل                   -  ٦٧
                                                                                 ُّ      ً                         مجلة أمور، من بينها تعزيز العمل بشأن خمتلف جوانب التكنولوجيات والدراية من أجل التكيُّف، فضالً عن فرص                 

                                                   ً                   راعاة املعارف احمللية ومعارف السكان األصليني واخلربات، فضالً عن األنشطة                                             نقـلها وتطويـرها ونشـرها، مع م       
  .               واملشاريع اجلارية

                 التنويع االقتصادي

                   للنهوض باملوضوع     ١١-    م أ  / ٢ُ                             ً                                             ُيضـطلع باألنشـطة يف هذا اجملال متشياً مع اهلدف الوارد يف مرفق املقرر                -  ٦٨
                                               جيات واألدوات، مبا يف ذلك من أجل التنويع االقتصادي                                  حتسني فهم وتطوير ونشر التدابري واملنه   "̀  ٥̀            الفـرعي ب  

                                                                                                     هبدف زيادة املرونة االقتصادية واحلد من االعتماد على قطاعات اقتصادية ضعيفة، ال سيما لفئات البلدان ذات الصلة 
   ".             من االتفاقية ٤           من املادة  ٨                 املذكورة يف الفقرة 

      أغسطس  /     آب   ١٧                                    إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه                                                         ودعـت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة         -  ٦٩
                                                                                                              ، باملعلومـات عن أمثلة التدابري واملنهجيات واألدوات لزيادة املرونة االقتصادية والتقليل من االعتماد على                   ٢٠٠٧

                                                  ُ                                     وطلبت من األمانة جتميع هذه اإلسهامات يف وثيقة متنوعات ُتتاح للهيئة الفرعية قبل               .                            القطاعـات السريعة التأثر   
  .                     ورهتا السابعة والعشرين د

            أعاله، قبل   ٦٩                                           ً        ً                                    وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة  -  ٧٠
  .                             انعقاد دورهتا السابعة والعشرين

            ود يف سبيل                                          ُ                                                     وبإمكان األنشطة املضطلع هبا يف هذا اجملال أن ُتسهم يف ما تبذله األطراف واملنظمات من جه                -  ٧١
   :                          مجلة أمور، من بينها ما يلي

                                                                                                 تبادل اخلربات والفرص بشأن تطوير ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات الرامية إىل زيادة املرونة               ) أ ( 
           االقتصادية؛

                                                                                               تبادل اخلربات والدروس املستفادة يف التنويع االقتصادي حول كيفية إدماج التنويع االقتصادي يف               ) ب ( 
  .                                  ِّ                                           املستدامة، وال سيما منها تلك اليت تشجِّع النمو االقتصادي املستدام والقضاء على الفقر            خطط التنمية 

 

                                                      

) ١٢  (  FCCC/TP/2006/2.  
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها-     ً رابعا  
 ) من جدول األعمال٤البند (

 املداوالت -١

      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٤    و  ٦                                                                             نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف              -  ٧٢
                              والصني، وآخر باسم اجلماعة       ٧٧                                           أطراف، تكلم أحدهم باسم جمموعة ال            ١٠                     وأدىل ببيانات ممثلو      .                عـلى الـتوايل   

  . )١٣ (                     األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                                                                             ويف اجللسـة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                    -  ٧٣
                                        ً           ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد شيمادا تقريراً عن           ).        اليابان (                          والسيد كونيهيكو شيمادا      )       بلـيز  (                           السـيد كـارلوس فولـر       

  .          واعتمدهتا                  اليت اقترحها الرئيس   )١٤ (                                                ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  .                    مشاورات فريق االتصال

 االستنتاجات -٢

                                                             ف من معلومات عن آرائها ومقترحاهتا فيما يتصل باالستعراض                                                   الحظـت اهليئة الفرعية ما ورد من األطرا        -  ٧٤
             وامللخص الذي    ) Add.1    و FCCC/SBSTA/2006/Misc.10 (                                                       الذي اضطلع به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         

    ءات                                                                                                                 أعده رئيس اهليئة الفرعية بشأن النتائج اليت خلصت إليها املشاورات غري الرمسية بشأن القضايا املتصلة باإلجرا               
                        وأعربت عن تقديرها حلكومة   . (FCCC/SBSTA/2006/INF.5)                                                 اليت ميكن اختاذها لتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا 

  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ١١-  ١٠                                                 سويسرا الستضافتها هذه املشاورات غري الرمسية يف جنيف يف 

      ٢٠٠٦                   كنولوجيا عن عام                                                                                      ورحبـت اهليـئة الفرعـية بالـتقرير السـنوي لفـريق اخلرباء املعين بنقل الت                -  ٧٥
(FCCC/SBSTA/2006/INF.8) رئيس فريق اخلرباء، وللسيد شاو   )       بلجيكا (                                      وأعربت عن تقديرها للسيد برنار مازين                            

  .                نائب رئيس الفريق  )        ماليزيا (       كوك كي 

                                                                                                           كمـا الحظـت اهليـئة الفرعية إعداد تقرير تقين طلبته األمانة بشأن اخليارات االبتكارية لتمويل تطوير                  -  ٧٦
  ،                                                             دليل بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من أجل متويلها                  وصدور   (FCCC/TP/2006/1)                   كنولوجيات ونقلها      الت

                                        والحظت اهليئة الفرعية كذلك أن األمانة        .                                                                           الـذي أصدرته األمانة بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا          
      نوفمرب  /               تشرين الثاين   ٣                             أن استخدام هذا الدليل يف                                                                   قامـت باالشـتراك مع فريق اخلرباء بتنظيم تدريب منوذجي بش          

  .                                                                                               ألعضاء فريق اخلرباء باإلضافة إىل اخلرباء املدعوين وذلك بالتزامن مع انعقاد االجتماع العاشر لفريق اخلرباء    ٢٠٠٦
ّ                                                                    وشجعت اهليئة الفرعية مطّوري املشاريع، وخباصة يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على            استخدام                       

  .                                                            هذا الدليل كأداة لتعزيز قدراهتا يف إعداد املشاريع من أجل متويلها

                                                      

             فية السابقة   ُ                                                                                           أُديل هبـذا البـيان باالشـتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسال               )  ١٣ (
  .               ورومانيا وصربيا

  .FCCC/SBSTA/2006/L.27  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١٤ (
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                         ً                                          ُ                ً                       وأعربـت اهليئة الفرعية أيضاً عن تقديرها لعمل األمانة فيما يتصل بإعداد كُتيب يستهدف مجهوراً أوسع                 -  ٧٧
  .FCCC/TP/2006/2                                                        بشأن تكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ باالستناد إىل الوثيقة 

                                                                                           حظت اهليئة الفرعية كذلك مع التقدير املساعدة املالية املقدمة من حكومات بلجيكا والنرويج والواليات   وال -  ٧٨
                                                                                                                   املتحدة األمريكية واجلماعة األوروبية ومبادرة تكنولوجيا املناخ من أجل التنفيذ الناجح لربنامج عمل فريق اخلرباء               

  .    ٢٠٠٦     لعام 

                                                                      من فريق اخلرباء يف تقريره السنوي بشأن احلاجة إىل وضع خطة عمل                                                   وأيدت اهليئة الفرعية التوصية املقدمة     -  ٧٩
  . FCCC/SBSTA/2006/INF.8                من الوثيقة      ٤٥                                                                           مـن أجـل نشر واستخدام دليل املمارسني، على النحو الوارد يف الفقرة              

             تكنولوجيا                                                                                                            وطلبـت اهليئة الفرعية من األمانة أن تتعاون مع املنظمات واملبادرات الدولية ذات الصلة، مثل مبادرة               
  .                                                                         ً              املناخ، يف تنفيذ هذه اخلطة وإتاحة الدليل جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة رهناً بتوفر املوارد

                                                                                                     وإذ وضعت اهليئة الفرعية يف اعتبارها األنشطة احملددة ألغراض املتابعة الفورية، على النحو الوارد يف الفقرة       -  ٨٠
                                                           احلاجة إىل االضطالع بأنشطة متابعة حمددة، فقد طلبت من                 بشأن FCCC/SBSTA/2006/INF.8                  مـن الوثيقة       ٥٧

                                                                        ً                                                  األمانـة القـيام مبا يلي، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ورهناً بتوفر املوارد خالل األشهر الستة                   
  :       التالية

  :                                  عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا  ) أ ( 

                                                     يما يتعلق بإجراء عمليات تقييم لالحتياجات للتكنولوجيا؛                                إعداد ورقة بشأن املمارسات اجليدة ف ̀  ١̀  

                                                                                             تنظيم حلقة عمل لتقاسم أفضل املمارسات مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت تعمل                ̀  ٢̀ 
                                                                                        على إجراء عمليات تقييم لالحتياجات للتكنولوجيا وذلك بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 

                                                       ة اإلمنائي ومرفق البيئة العاملية ومبادرة تكنولوجيا املناخ؛                  وبرنامج األمم املتحد

                                                                  تنظيم حلقة دراسية صغرية ملراكز املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا          :                                      املعلومـات املـتعلقة بالتكنولوجـيا       ) ب ( 
             بالتعاون مع                                                                                                           املشاركة يف املشروع النموذجي لتقاسم الدروس املستفادة من املشروع النموذجي بشأن الربط الشبكي وذلك               

                                                                                          منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

  :      اآلليات  ) ج ( 

                                                                                             إعـداد مـلخص خمتصـر لإلجنازات اليت حققها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا على مدى                 ̀  ١̀ 
                                             ها غري امللمني بعملية اتفاقية األمم املتحدة                          ُ                                 السـنوات اخلمـس األخرية ُيكتب بلغة ميكن أن يفهم         

                        اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

  ؛ )                          مبا يف ذلك االستعراض والتقييم (                                                  إعداد ورقة بشأن نطاق أنشطة البحث والتطوير املشتركة  ̀  ٢̀  

  :                التمويل االبتكاري  ) د ( 
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                                                ترويج ونشر دليل املمارسني يف أوساط اجلمهور املستهدف؛ ̀  ١̀  

                                                  يب يستند إىل الورقة التقنية بشأن التمويل االبتكاري؛       ُ  إعداد كُت ̀  ٢̀  

        ُ                            نشر الكُتيب يف أوساط اجلمهور املستهدف؛ ̀  ٣̀  

  .       ُ                                                    نشر الكُتيب املتعلق بتكنولوجيات التكيف يف أوساط اجلمهور املستهدف  :                  تكنولوجيات التكيف    ) ه ( 

                                       تماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى حول                                               ً                          وقد طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعد تقريراً بشأن مناقشات اج           -  ٨١
                                                                                                                        التعاون الدويل والشراكات يف جمال التكنولوجيا، املعقود خالل الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية وذلك كي تنظر                

  .                                  فيه اهليئة يف دورهتا السادسة والعشرين

                                      عشرة باعتماد مشروع مقرر بشأن هذه                                                                          وقـررت اهليئة الفرعية أن توصي مؤمتر األطراف يف دورته الثانية             -  ٨٢
  . )١٥ ( )                                    لالطالع على نص املقرر، انظر املرفق الثاين (       املسألة 

  خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية-     ً خامسا  
 ) من جدول األعمال٥البند (

 املداوالت -١

          نوفمرب على  /             تشرين الثاين  ١٤   و ٧                ابعة املعقودتني يف                                                      نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والر -  ٨٣
                   ، وآخر باسم أقل     )١٦ (     ً                                                        طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء          ٢٣                     وأدىل ببيانات ممثلو      .       التوايل

        دىل ممثال                       وباإلضافة إىل ذلك، أ     .            ً                                                                          الـبلدان منواً، وثالث باسم اجملموعة األفريقية، ورابع باسم جمموعة السالمة البيئية           
  .                        منظمتني غري حكوميتني ببيانني

                                                                                                                ويف اجللسـة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                    -  ٨٤
                                          ً  ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد كارلينو تقريراً    ).        النرويج (                    والسيد آودون روسالند   )        األرجنتني (                    السيد هرنان كارلينو 

                     اليت اقترحها الرئيس      )١٧ (                                                        ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         .                      مشاورات فريق االتصال        عـن   
  .        واعتمدهتا

                                                      

                                                                                           قرر مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة أن حييل نص مشروع مقرر إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية   )  ١٥ (
                             يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر                                                                                  والتكنولوجية كي تنظر فيه يف دورهتا السادسة والعشرين هبدف اعتماد مقرر بشأن هذه املسألة

   ).  ١٢-   م أ / ٥           انظر املقرر  (       األطراف 

 ُ                                                                                                        أُديل هبـذا البـيان باالشـتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة                 )  ١٦ (
  .                        ورومانيا وصربيا وكرواتيا

  .FCCC/SBSTA/2006/L.25  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١٧ (
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 االستنتاجات -٢

                                      اليت تتضمن التقرير املتعلق حبلقة العمل FCCC/SBSTA/2006/10                        ً                  أحاطـت اهليـئة الفرعية علماً بالوثيقة        -  ٨٥
    ٣٠                                                                                       عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، واملعقودة يف روما، إيطاليا، يف الفترة من                                                املعنـية خبفض االنبعاثات الناجتة      

                                                                      وقد أعربت عن تقديرها حلكومة إيطاليا وملنظمة األمم املتحدة لألغذية            .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ١           أغسطس إىل    /  آب
                                نلندا ونيوزيلندا وهولندا وللفاو                                                          الستضافة حلقة العمل، وحلكومات أستراليا وإيطاليا والسويد وف   )      الفاو (            والـزراعة   

  .                         على دعمها املايل حللقة العمل

                                           ً                                                                     وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوفر متويل تكميلي، بعقد حلقة عمل ثانية بشأن هذا                    -  ٨٦
        نظر فيه                     بشأن حلقة العمل كي ت   )١٨ (                ً  ، وأن تعد تقريراً  )    ٢٠٠٧      مايو   /    أيار (                                         املوضـوع قبل دورهتا السادسة والعشرين       

  .                          اهليئة الفرعية يف تلك الدورة

                                                                                                وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتأكد من أن املمثلني من املراقبني املعتمدين املعنيني واخلرباء مدعوون إىل  -  ٨٧
  . )١٩ (          حلقة العمل

                    ىل، املشار إليها يف                                                          ُ                                           وقـررت اهليـئة الفرعية أن تواصل مناقشة جمموعة املواضيع اليت ُنظر فيها يف حلقة العمل األو                 -  ٨٨
                                                          أدناه، وذلك يف حلقة العمل الثانية، اليت سوف تركز            ٨٩                                               ، مبا فيها املسامهات املشار إليها يف الفقرة          )٢٠ (       أعاله   ٨٥          الفقـرة   

ُ                                                                                           املناقشات املتعلقة بُنُهج السياسة العامة واحلوافز اإلجيابية احلالية واحملتملة، واملتطلبات التقنية واملنهجية امل              :               عـلى ما يلي          تعلقة                   ُ 
  .                                                                                                          بتنفيذها؛ وتقييم النتائج ومدى موثوقيتها؛ وحتسني تفهم خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

                                                                                                 ومـن أجـل تيسري املناقشات يف حلقة العمل الثانية، دعت اهليئة الفرعية األطراف واملراقبني املعتمدين إىل       -  ٨٩
      وطلبت   .        أعاله   ٨٨                                                    ، بآرائهم بشأن املواضيع املشار إليها يف الفقرة             ٢٠٠٧     اير    فرب /       شباط   ٢٣                         موافـاة األمانة، حبلول     

                                                                                                                       اهليـئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح هذه املعلومات للمناقشة يف حلقة العمل، وأن تقوم بتجميع هذه املعلومات كي                   
  .                                                تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين

             أعاله، إىل     ٨٩                                                                دعوة األطراف، يف معرض تقدمي مسامهاهتم املشار إليها يف الفقرة                                     وقامـت اهليئة الفرعية ب     -  ٩٠
                                                                                                                  النظر، حسب االقتضاء، يف أحكام االتفاقيات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية                

                 ً                     سيما بوصفها موئالً للطيور املائية                                                                                      األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وال          
       ً                                                                                         ، وأيضاً عمل املنظمات املتعددة األطراف، مبا فيها حمفل األمم املتحدة املعين بالغابات، واملنظمة               )                 اتفاقـية رامسار   (

  .                                                الدولية لألخشاب االستوائية، ومنظمة التجارة العاملية

                                                      

  .                           ً                                 ل، فقد ال يكون تقريرها متاحاً قبل املوعد النهائي لتقدمي الوثائق    ً                       تبعاً ملوعد انعقاد حلقة العم  )  ١٨ (

                                                                                          وهذا ينبغي أن يتضمن، حسب االقتضاء، ممثلني من دوائر األعمال والصناعة، واملنظمات البيئية ومنظمات   )  ١٩ (
  .                                                                                     الشعوب األصلية ومنظمات البحوث واملنظمات املستقلة، وسلطات احلكومات احمللية، والسلطات البلدية

) ٢٠  (  FCCC/SBSTA/2006/5 ٥٢         ، الفقرة  ) ج (   إىل   )  أ .(   
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                                                  رفق األول لالتفاقية، واليت هي يف وضع ميكنها من                                                                وقامت اهليئة الفرعية بدعوة األطراف غري املدرجة يف امل         -  ٩١
                              ، أي معلومات حمدثة وبيانات         ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ٢٣                                                          ذلـك، وعـلى أساس طوعي، أن تقدم إىل األمانة، حبلول            

                          املعدة حللقة العمل املشار       )٢١ (                َّ                                                                     إضـافية لتلك املقدَّمة يف آخر بالغاهتا الوطنية وجتميعها يف ورقة املعلومات األساسية            
                                                                                  أعـاله، بشأن االنبعاثات واالجتاهات يف التصحر، واالحتياجات من البيانات، والسياسات        ٨٥                ا يف الفقـرة           إلـيه 

ّ          وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتّمع         .                                                                           والربامج املطبقة أو اليت جيري النظر فيها ملعاجلة التصحر وأسبابه اجلذرية                                             
  .      ً      ً               م عرضاً خمتصراً يف حلقة العمل                                            وتتيح املعلومات يف حلقة العمل الثانية، وأن تقد

                                                                                               ووافقت اهليئة الفرعية على بدء النظر، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف تقريري حلقيت العمل املشار إليهما  -  ٩٢
                                                                                   أعاله، وكذلك العناصر ذات الصلة اليت ميكن إدراجها يف تقريرها يف دورهتا السابعة والعشرين   ٨٦   و  ٨٥          يف الفقرتني 

    كما   .  )٢٢ (                                                                               من جدول األعمال، مبا يف ذلك أي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة                         بشـأن هذا البند   
ُ                    ُ   ً                                    وافقـت اهليـئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف ُسبل املضي يف العملية قُدماً، مبا يف ذلك                                                                                   

                            أو مشاورات غري رمسية، حبيث      /           ات خرباء و                                                                      احلاجة احملتملة لورقات معلومات أساسية، وحلقة عمل ثالثة، واجتماع        
  .                               تبدأ قبل دورهتا السابعة والعشرين

  البحوث واملراقبة املنهجية-     ً سادسا  
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

          نوفمرب على  /             تشرين الثاين  ١٤   و ٧                                                                     نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف  -  ٩٣
             وباإلضافة إىل    .  )٢٣ (                                                             أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء         ٨                     وأدىل ببيانات ممثلو      .        لـتوايل  ا

                                                                                             ً              ذلك، أدىل ببيان ممثل عن أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ وممثل عن الواليات املتحدة األمريكية متكلماً باسم اللجنة 
  .                         املعنية بسواتل مراقبة األرض

                                                                                                اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية يعقدها الرئيس   ويف -  ٩٤
                         ويف اجللسة الرابعة، قدم       ).       أملانيا (                       والسيد ستيفان روسنر      )         موريشيوس (                                           مبساعدة السيد سوباراج نايرو سوك آبادو       

    اليت    )٢٤ (                                              ة نفسها، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات              ويف اجللس   .                       ً                        السـيد سوك آبادو تقريراً عن هذه املشاورات       
  .                       اقترحها الرئيس واعتمدهتا

                                                      

 ١، اإلضافة (2006) (c) 1انظر ورقة العمل رقم  )٢١(
<http:/unfcc.int/files/smethods_and_science/lulucf/application/pdf/addendum_I_ncs.pdf>. 

) ٢٢  (  FCCC/CP/2005/5 ٨٣         ، الفقرة  .  

                                     هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     ُ                                                                   أُديل هبـذا البـيان باالشـتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ومج             )  ٢٣ (
  .                        ورومانيا وصربيا وكرواتيا

  .FCCC/SBSTA/2006/L.22  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٢٤ (



FCCC/SBSTA/2006/11 
Page 22 

 

 االستنتاجات -٢

                                                                                                                 تعـرب اهليئة الفرعية عن تقديرها ألمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إلعداد مقترح من أجل التنقيح احملتمل                 -  ٩٥
   "                                    ُ                         بشأن تغري املناخ املتعلقة باإلبالغ عن الُنظم العاملية ملراقبة املناخ                                             املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية  "   ل  
) FCCC/SBSTA/2006/MISC.12 (          لـيعكس أولويات خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ                                                           ) والحظت اهليئة    .  )٢٥             

                           واملوافقة على النظر يف                                                                             ً     ً              الفرعـية فائدة هذا املقترح وقيام اخلرباء العلميني واحلكوميني باستعراضه استعراضاً شامالً،           
  .                                                                       يف دورهتا السابعة والعشرين لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة )٢٦ (                       املبادئ التوجيهية املنقحة

                         ً                                                                                                      وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بالتقرير املتعلق بنتائج برنامج حلقة العمل اإلقليمية الذي قدمته أمانة النظام                  -  ٩٦
                                                                  ورحبت باإلجناز اهلائل الذي حققته عملية إضفاء الصبغة النهائية            ). FCCC/SBSTA/2006/MISC.13 (             لتغري املناخ             العـاملي   

  .                                                                                                                         عـلى خطـط العمـل اإلقليمية يف إطار هذا الربنامج واألساس املمتاز الذي توفره ملواصلة العمل على املستوى اإلقليمي                   
                                                                   ة على اإلفادة من نتائج برنامج حلقة العمل اإلقليمية، ومواصلة                                                                وشـجعت اهليـئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات الصل        

                                                          وحثت األطراف واملنظمات ذات الصلة اليت هي يف وضع يسمح            .                                                          النهوض بتنفيذ اإلجراءات املبينة يف خطط العمل اإلقليمية       
  .                                                                 هلا بذلك على مواصلة تعبئة املوارد للوفاء باألولويات احملددة يف تلك اخلطط

                                                                                             يئة الفرعية تأكيد أمهية شبكات الرصد على عني املكان واألنشطة اليت تدعم اهلياكل األساسية                        وأعادت اهل  -  ٩٧
                                                                                                       للرصد وتشجع التعاون مع جهات من بينها دوائر األرصاد اجلوية واملوارد البيئية الوطنية، مبا يف ذلك من أجل تنفيذ 

  .      أعاله  ٩٦                                        خطط العمل اإلقليمية املشار إليها يف الفقرة 

                      ً                                                                                             اطـت اهليـئة الفرعـية علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ حول اجتماع متابعة                     وأح -  ٩٨
  .                            بأديس أبابا يف إثيوبيا        ٢٠٠٦       أبريل   /                                                                                            اسـتراتيجية التنفيذ األفريقية اليت نظمتها أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ يف نيسان            

       يتناول   )                                    املناخ من أجل التنمية يف أفريقيا      (                                       وضع نظام متكامل ومتعدد الشركاء                                             وسلمت بأن هذا االجتماع قد أفضى إىل      
      وشجعت   .  )٢٧ (                                                                                                           رصـد املـناخ، وإدارة املخاطـر املتعلقة باملناخ، واحتياجات السياسات العامة يف جمال املناخ يف أفريقيا                

                                   ثتها على القيام بأنشطة وحبوث مماثلة،                                                                              األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك على املسامهة يف تنفيذ هذا الربنامج وح           
  .                                                                                 حسب االقتضاء، وتوسيعها بطريقة مناسبة لتشمل مناطق أخرى جاءت فيها بداية النشاط بطيئة

                                                                                                     ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي قدمته الواليات املتحدة األمريكية نيابة عن اللجنة املعنية بسواتل مراقبة  -  ٩٩
                                                                    ، الـذي وصـف االستجابة املنسقة لوكاالت الفضاء املعنية بعمليات            )FCCC/SBSTA/2006/MISC.14 (      األرض  

                                  ودعت اهليئة الفرعية األطراف اليت       .                           ُ                                                          الرصد العاملية لالحتياجات املُعرب عنها يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ           
                                جراءات احملددة يف تقرير النظام                                                                                     تدعم وكاالت الفضاء لتمكني هذه الوكاالت من القيام، قدر املستطاع، بتنفيذ اإل           

                                                      

) ٢٥  (  <http://www.wmo.ch/web/gcos/Implementation_plan_(GCOS).pdf>.  

                ّ                                   أو يف أي نسـخة حمّدثة من هذه الوثيقة، حسب           FCCC/SBSTA/2006/MISC.12                           كمـا وردت يف الوثـيقة         )  ٢٦ (
  .                                                                                                      تضاء، باالستناد إىل التعليقات األخرى املقدمة من اخلرباء العلميني واحلكوميني إىل أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ   االق

) ٢٧  (  <http://www.wmo.ch/web/gcos/scXIV/26_Addis_Ababa_Report.pdf>.  
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                                                                                                                       العـاملي ملراقـبة املناخ ومواصلة االستجابة بطريقة منسقة من خالل النظام العاملي للجهود الرامية إىل الوفاء هبذه                  
                                                                                                         وشجعت اهليئة الفرعية النظام العاملي ملراقبة املناخ واللجنة املعنية بسواتل مراقبة األرض على مواصلة                .          االحتياجات
                                                                                                   ا من أجل ربط القدرات القائمة على الفضاء باحتياجات رصد املناخ العاملي، وشجعت األطراف على                        شـراكتهم 

  .                                                                    حتسني وصول مجيع األطراف اليت يهمها باألمر إىل عمليات مراقبة املناخ من الفضاء

               ض، وذلك بغية                                                                                               وأعـادت اهليئة الفرعية تأكيد األمهية املتزايدة ملواصلة إدماج وتنسيق عمليات مراقبة األر             -   ١٠٠
                                                                                                                  حتقـيق أمور من بينها السماح بوضع منتجات متكاملة للتحليل العاملي لرصد تغري املناخ، وتقدمي إسهام يف مناذج                  

              وسوف تنهض هذه   .                        ِّ                                                       املناخ اليت من شأهنا أن متكِّن من حتسني إسقاطات تغري املناخ والتحقق من سالمة هذه النماذج
  .                                         ستجابة لتغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل التكيف                                  العناصر بالقاعدة العلمية لألطراف لال

                                                                                                          وشـجعت اهليئة الفرعية األطراف على مواصلة النهوض بأنشطتها الوطنية ذات الصلة بالنظام العاملي لتغري               -   ١٠١
  .                                                                             املناخ واملنظومة العاملية لنظم رصد األرض، وعلى األخذ بالعالقة الوثيقة بني تلك األنشطة

 نهجية مبوجب االتفاقية القضايا امل-     ً سابعا  
 ) من جدول األعمال٧البند (

  االنبعاثات الناجتة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٧البند (

         تشرين    ١٠    و  ٧                                                                                                 نظـرت اهليـئة الفرعـية يف هـذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني يف                   -   ١٠٢
  . )٢٨ (                                                     أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء ٩                  وأدىل ببيانات ممثلو   .                 نوفمرب على التوايل /     الثاين

  .                                                                                        اتفقت اهليئة الفرعية على أن يعقد الرئيس مشاورات حول كيفية النظر يف هذا البند               .                     ويف اجللسـة الثانية    -   ١٠٣
                                          ً             ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية، بناًء على          .             د إىل اتفاق                                                        ويف اجللسة الثالثة، أفاد الرئيس أن مشاوراته مل تؤ        

  .                                                                        اقتراح من الرئيس، على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السادسة والعشرين

  القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٧البند (

 املداوالت -١

        تشرين   ١٤   و ٧                                                                   ة يف هـذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                                 نظـرت اهليـئة الفرعـي      -   ١٠٤
  . )٢٩ (                                                     أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء ٣                  وأدىل ببيانات ممثلو   .                 نوفمرب على التوايل /     الثاين

                                                      

                 غوسالفية السابقة   ُ                                                                                       أُديل هبـذا البـيان باالشـتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليو               )  ٢٨ (
  .                        ورومانيا وصربيا وكرواتيا

 ُ                                                                                                        أُديل هبـذا البـيان باالشـتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة                 )  ٢٩ (
  .               ورومانيا وصربيا
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                                    ة األمانة، بصياغة استنتاجات بشأن هذا                                                              ويف اجللسة الثانية، طلبت اهليئة الفرعية إىل الرئيس أن يقوم، مبساعد -   ١٠٥
  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٠ (                                                 ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  .      البند

 االستنتاجات -٢

                                                                                                 رحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن األنشطة املتعلقة باالستعراض التقين لقوائم جرد غازات  -   ١٠٦
                                                                                                              الدفيـئة املقدمـة مـن األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقـية، وهـو الـتقرير الصـادر يف الوثيقة                 

FCCC/SBSTA/2006/INF.6 .   ،والحظت اهليئة الفرعية أن هذه األنشطة، مبا فيها عمليات استعراض قوائم مبفردها                                                                        
                                  خرباء االستعراض، قد سامهت يف حتسني                                                                            واجـتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني لقوائم اجلرد، وبرنامج تدريب          

                                                                                              فعالية وكفاءة عملية االستعراض، وجودة قوائم اجلرد اخلاصة باألطراف املدرجة يف املرفق األول، وكذلك يف حتسني 
                                                       ً                 وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل هذه األنشطة، رهناً بتوفر             .                                          موثوقـية املعلومات املتاحة ملؤمتر األطراف     

  .             الالزمة لذلك      املوارد

        وقد أدى   .                                                                                   والحظت اهليئة الفرعية أمهية برنامج تدريب اخلرباء اجلدد يف استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة -   ١٠٧
                                                                                                           هـذا الـربنامج إىل حتسـني إعـداد خرباء االستعراض وتسهيل اندماج خرباء االستعراض اجلدد يف أفرقة خرباء                   

                                                                     دور الذي تؤديه يف جمال بناء القدرات املشاركة يف عملية االستعراض                                   ً       والحظت اهليئة الفرعية أيضاً ال      .         االستعراض
  .                                                                                                                 مـن قـبل خرباء من بلدان تتحول اقتصاداهتا إىل نظام اقتصادات السوق ومن بلدان غري أطراف يف املرفق األول                   

ّ                                      وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن حتّدث برنامج التدريب يف عام                       ل تدريب                             حبسب االقتضاء، وأن تواص        ٢٠٠٧                                  
                           وشجعت اهليئة الفرعية األطراف   .                                           ً                          خرباء االستعراض املرشحني لسجل اخلرباء، وذلك رهناً بتوفر املوارد الالزمة لذلك

  .                                                                القادرة على تقدمي الدعم لألنشطة املتعلقة بربنامج التدريب أن تفعل ذلك

ٍ                                  والحظت اهليئة الفرعية احلاجة إىل عدد كاٍف من خرباء االستعراض، وشجع           -   ١٠٨                                 ت األطراف على ترشيح خرباء من                                         
  .                                                               ّ                      ذوي اخلربة املناسبة لسجل اخلرباء لدى االتفاقية، وعلى دعم مشاركتهم الفّعالة يف عملية االستعراض

                  للمبادئ التوجيهية  "                ً   اليت تتضمن حتديثاً FCCC/SBSTA/2006/9                         ً                 وأحاطـت اهليـئة الفرعية علماً بالوثيقة      -   ١٠٩
                  املبادئ التوجيهية    :                                                          األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، اجلزء األول                                             إلعـداد البالغات الوطنية املقدمة من     

                  ، وطلبت إىل األطراف  "                                                                                         التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد الوطنية       
ّ                                         االستفادة من الوثيقة احملّدثة لدى إعداد قوائم اجلرد الوطنية اليت يقد   .    موهنا                      

                     بشأن هذه املسألة يف       )٣١ (                                                                           وقـررت اهليئة الفرعية أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع االستنتاجات           -   ١١٠
  .                  دورته الثانية عشرة

                                                      

  .FCCC/SBSTA/2006/L.20  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٠ (

                 واو من الوثيقة �                     ة يف إطار الفرع اخلامس                                                      لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر االستنتاجات الوارد  )  ٣١ (
FCCC/CP/2006/5.  
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  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو-     ً ثامنا  
 ) من جدول األعمال٨البند (

     ٢٢  -                 كلوروفلوروكربون                                                                اآلثـار املترتـبة عـلى إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدرو           -    ألف 
) HCFC-22 (     سـعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات                                                        ً    

  )HFC-23   (  ٢٣  -                 اهليدروفلوروكربون 
 )من جدول األعمال) أ(٨البند (

 املداوالت -١

        تشرين   ١٤   و ٧                                                                                            نظـرت اهليـئة الفرعـية يف هـذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف              -   ١١١
  . )٣٢ (                                                     أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء ٣                  وأدىل ببيانات ممثلو   .                 نوفمرب على التوايل /     الثاين

                                                                                                              ويف اجللسـة الثانـية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية                    -   ١١٢
                                    ً                  ويف اجللسة الرابعة، قدمت األمانة تقريراً عن هذه املشاورات    ).       أملانيا (      نايدر                                  يعقدها الرئيس مبساعدة السيد المربت ش

  .                 باسم السيد شنايدر

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٣ (                                                 ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات -   ١١٣

 االستنتاجات -٢

                                       ّ                    فه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قد سلّم، يف مقرره                                                             الحظت اهليئة الفرعية أن مؤمتر األطراف العامل بوص        -   ١١٤
            يف مرافق   (HFC-23)    ٢٣                                                                                 بأن إصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون             ١-     م أإ  / ٨

                                                        ميكـن أن يسـفر عن زيادة اإلنتاج العاملي ملركبات           (HCFC-22)    ٢٢                                            جديـدة ملركـبات اهلـيدروكلوروفلوروكربون       
                     عما ميكن أن حيدث     (HFC-23)    ٢٣                                أو مركـبات اهليدروفلوروكربون      /    و (HCFC-22)    ٢٢                   روكلوروفلوروكربون      اهلـيد 

  .                 ُ                                                       خالف ذلك، وبأنه ال ُيفترض أن تؤدي آلية التنمية النظيفة إىل حدوث هذه الزيادات

       ، اليت  FCCC/SBSTA/2006/Misc.11                                                                             ونظرت اهليئة الفرعية يف الرسائل املقدمة من األطراف والواردة يف الوثيقة             -   ١١٥
          ً     ً                                                                                                       تتضـمن شرحاً مفصالً للحلول العملية اليت يتعني األخذ هبا ملعاجلة اآلثار املترتبة على احلالة املشار إليها يف الفقرة                   

  .      أعاله   ١١٤

  .                                              ومل يتسن للهيئة الفرعية إمتام نظرها يف هذه املسألة -   ١١٦

                                                      

 ُ                                                                                                        أُديل هبـذا البـيان باالشـتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة                 )  ٣٢ (
  .               ورومانيا وصربيا

  .FCCC/SBSTA/2006/L.23  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٣ (
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  القضايا املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٨البند (

 املداوالت -١

        تشرين   ١٤   و ٧                                                                                            نظـرت اهليـئة الفرعـية يف هـذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف              -   ١١٧
                                                                                          ويف اجللسة الثانية، طلبت اهليئة الفرعية إىل الرئيس أن يقوم، مبساعدة األمانة، بصياغة               .                   نوفمرب على التوايل   /       الـثاين 

                        اليت اقترحها الرئيس     )٣٤ (                                                        ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         .              ن هذا البند                    اسـتنتاجات بشـأ   
  .        واعتمدهتا

 االستنتاجات -٢

                                             اليت تتضمن معلومات عن الربنامج التدرييب       FCCC/SBSTA/2006/INF.7                        ً               أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالوثيقة       -   ١١٨
  .                   من بروتوكول كيوتو ٨                                   ني يف أنشطة االستعراض األويل مبوجب املادة                                 ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشارك

                                                                                                          والحظـت اهليـئة الفرعـية مع التقدير أن الربنامج التدرييب أصبح وسيلة مهمة وناجحة يف إعداد خرباء                   -   ١١٩
  ت      ً                                         خبرياً شاركوا يف الدورة واجتازوا االمتحانا         ١٦٤          ً       والحظت أيضاً أن      .                                   االسـتعراض إلجراء عملية االستعراض    

  .         املتصلة هبا

                                                                    ً                                         وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل عرض الربنامج التدرييب إلكترونياً، وأن تتيح املدربني للربنامج                -   ١٢٠
                             ويف هذا الصدد، شجعت اهليئة       .                                                            ً                       التدرييب اإللتكروين، وأن تنظم حلقة دراسية متصلة بالربنامج، رهناً بوجود املوارد          

  .                                          اعة على دعم األنشطة املتصلة بالربنامج التدرييب                        الفرعية األطراف ذات االستط

                        ً                                                                            والحظـت اهليـئة الفرعية أيضاً ازدياد احلاجة إىل إجراء استعراضات مبوجب بروتوكول كيوتو، ال سيما               -   ١٢١
                                                                            والحظت اهليئة الفرعية احلاجة إىل اخلرباء وشجعت األطراف على ترشيح خرباء أكفاء          .                            اسـتعراض التقارير األولية   

                                                                                                            ضمن قائمة اخلرباء اليت تنص عليها اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وعلى دعم املشاركة                        إلدراجهم
  .                                   اإلجيابية هلؤالء اخلرباء يف عملية االستعراض

                                           ً                                                                 وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، رهناً بوجود موارد، بإعداد دورة تدريبية الستعراض املعلومات                -   ١٢٢
      وشجعت   .  ٣           من املادة  ٤   و ٣                                        ، املتصلة باألنشطة املنصوص عليها يف الفقرتني  ٧           من املادة  ١                   عنها مبوجب الفقرة      املبلغ

                                                                                                                      اهليـئة الفرعية األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بتقدمي الدعم املايل إلعداد هذه الدورة التدريبية على أن تفعل                    
  .   ذلك

                                                      

  .FCCC/SBSTA/2006/L.21  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٤ (
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                                                             طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن                 مؤمتر األ                                  وقررت اهليئة الفرعية أن توصي       -   ١٢٣
  .                 بشأن هذه املسألة )٣٥ (                                     يعتمد يف دورته الثانية مشروع استنتاجات

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة -     ً تاسعا  
 ) من جدول األعمال٩البند (

          نوفمرب على  /             تشرين الثاين  ١٠   و ٧                                  ستيها الثانية والثالثة املعقودتني يف                                    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جل -   ١٢٤
                                                                                   أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، وآخر باسم جمموعة             ٥                     وأدىل ببيانات ممثلو      .       التوايل

  .       والصني  ٧٧    ال  

  .                                      ورات حول كيفية النظر يف هذا البند                                                                             ويف اجللسـة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن يعقد الرئيس مشا            -   ١٢٥
ِ                    ويف اجللسة الثالثة، أفاد الرئيس أن مشاوراته مل تؤِد إىل اتفاق                                                     ً             ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية، بناًء على          .                                               

  .                                                                        اقتراح من الرئيس، على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السادسة والعشرين

  الدولية ذات الصلة التعاون مع املنظمات-     ً عاشرا  
 ) من جدول األعمال١٠البند (

               وأعلمت األمانة    .      نوفمرب /               تشرين الثاين    ١٠                                                                     نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستها الثالثة املعقودة يف             -   ١٢٦
                         وتقدمي تقرير عن هذا         ٢٠٠٦       ديسمرب   /                                                                            اهليـئة الفرعـية بنيتها عقد اجتماع لفريق اتصال مشترك يف كانون األول            

                                                      وأدىل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ببيان عن       .                                                     ماع إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين           االجت
  .                                     حالة أنشطته املتصلة بعمل اهليئة الفرعية

  التقارير املرحلية-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 املداوالت -١

          نوفمرب على  /             تشرين الثاين  ١٤   و ٧                                      يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                                نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند  -   ١٢٧
  :                                            وقدمت األمانة تقارير مرحلية عن املسائل التالية  .       التوايل

          ُ  َّ         ً       ً     األنشطة املُنفَّذة تنفيذاً مشتركاً؛  ) أ ( 

                                                                    حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة عن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه؛  ) ب ( 

                                                      

                                                                                                        لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر االستنتاجات الواردة يف إطار الفرع الثامن عشر من الوثيقة                 )  ٣٥ (
FCCC/KP/CMP/2006/10.  
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                        القضايا املتصلة مبركبات     :                                                                 ير اخلـاص املتعلق حبماية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي                الـتقر   ) ج ( 
  .                                              اهليدروفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور

              ، وآخر باسم    )٣٦ (     ً                                                        طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء          ١٩                         وأدىل ببـيانات ممـثلو       -   ١٢٨
  .    صغرية                    حتالف الدول اجلزرية ال

                                                                                                             ويف اجللسـة الثالـثة، طلبت اهليئة الفرعية إىل الرئيس أن يقوم، مبساعدة األمانة، بصياغة استنتاجات عن                  -   ١٢٩
                                    ً       ً                                                                   القضـايا املتصلة باألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً وعن حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة بشأن احتجاز ثاين أكسيد       

  .              الكربون وختزينه

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٧ (                                   عة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات              ويف اجللسة الراب -   ١٣٠

 االستنتاجات -٢

                     ً       ً  األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً

                        ً                                                 ً       ً                               أحاطـت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير التوليفي السابع عن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة                 -   ١٣١
   ).Corr.1   وFCCC/SBSTA/2006/8 (          التجريبية 

                             بشأن مواصلة األنشطة املنفذة       )٣٨ (                                                                     وقـررت اهليئة الفرعية أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع مقرر           -   ١٣٢
  .      ً       ً                                               تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية يف دورته الثانية عشرة

                                                                     حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة بشأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

                                                                                                           اهليئة الفرعية بالتقرير املتعلق حبلقة العمل املعقودة أثناء دورهتا الرابعة والعشرين بشأن احتجاز ثاين                    رحبت   -   ١٣٣
   ).FCCC/SBSTA/2006/7 (                     أكسيد الكربون وختزينه 

  مسائل أخرى-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

  .  ُ                   مل ُتثر أية مسائل أخرى -   ١٣٤
                                                      

 ُ                                                                                                        أُديل هبـذا البـيان باالشـتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة                 )  ٣٦ (
  .               ورومانيا وصربيا

                            ً       ً                         تمدة عــن األنشــطة املــنفذة تنفــيذاً مشــتركاً يف الوثــيقة                                   تــرد االســتنتاجات بصــيغتها املعــ  )  ٣٧ (
FCCC/SBSTA/2006/L.19 .   وترد االستنتاجات بصيغتها املعتمدة عن حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة بشأن احتجاز ثاين                                                                                   

  .FCCC/SBSTA/2006/L.24                               أكسيد الكربون وختزينه يف الوثيقة 
  .  ١٢-   م أ / ٦        ، املقرر FCCC/CP/2006/5/Add.1      وثيقة                                       لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر ال  )  ٣٨ (
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 لدورة التقرير املتعلق بأعمال ا-ثالث عشر 
 ) من جدول األعمال١٣البند (

                                  نوفمرب، يف مشروع التقرير املتعلق      /               تشرين الثاين    ١٤                                                      نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها اخلامسة املعقودة يف          -   ١٣٥
ِ                             ً                       ويف اجللسة نفسها، أِذنت اهليئة الفرعية للمقرر، بناًء على اقتراح            .  )٣٩ (                                         بأعمال دورهتا اخلامسة والعشرين واعتمدته                      

ِ                                                 بأن ُيكِمل التقرير املتعلق بأعمال الدورة، مبساعدة األمانة          من الرئيس،   ُ     .  

  اختتام الدورة-رابع عشر 

                                                              نوفمرب، أطلع ممثل األمني التنفيذي اهليئة الفرعية على تقييم          /               تشرين الثاين    ١٤                               يف اجللسة الرابعة املعقودة يف       -   ١٣٦
        الذي   ٩-    م أ  /  ١٦              من املقرر      ٢٠         ً             يت هذا عمالً بالفقرة        ويأ  .                                                         أويل لآلثار املترتبة على االستنتاجات املعتمدة يف املوارد       

                                                                                                          يطلـب إىل األمـني التنفيذي تقدمي توضيحات عن آثار املقررات يف اإلدارة وامليزانية إذا تعذر الوفاء بتكاليفها من      
  .                                املوارد املتاحة يف امليزانية األساسية

                                       شاريع املقررات املعتمدة أثناء الدورة          ً                                                          ووفقـاً للـتقديرات األوىل لألمانة، سوف تتطلب االستنتاجات وم          -   ١٣٧
                                        دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف        ١     ١٧٥     ٠٠٠                                                               اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية موارد إضافية مببلغ يناهز         

  ُ                                                                                            وسُتضـاف هذه املتطلبات اخلاصة بالصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية إىل املتطلبات اليت سبق               .     ٢٠٠٧       عـام   
   ١     ٢١٠     ٠٠٠                             وتنشأ متطلبات أخرى قدرها       .                     املتعلق بامليزانية    ١١-    م أ  /  ١٢                      ول املعتمد يف املقرر                      إدراجهـا يف اجلد   

                                                                                                      دوالر مـن دوالرات الواليـات املـتحدة مـن االسـتنتاجات ومشاريع املقررات املعتمدة يف هذه الدورة للفترة         
  .           وما بعدها    ٢٠٠٨

                                                 تعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به                                                                وختـص هـذه االستنتاجات واملقررات برنامج عمل نريويب امل          -   ١٣٨
                                                                                                      والتكيف معه، وخبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات، وقوائم جرد غازات الدفيئة مبوجب االتفاقية وبروتوكول 

  .                       كيوتو، ونقل التكنولوجيا

              شاء خدمتني على                     وثائق ونشرات، وإن  ٥                                   حلقات عمل واجتماعات، وإعداد       ٩                             وتشـمل هذه املبالغ تنظيم       -   ١٣٩
  .                                                               برامج تدريبية وتنظيم دورات تدريبية خاصة هبا، وإدارة قائميت خرباء ٣             الشبكة، ووضع 

                                                           ُ                                           وأوضح ممثل األمني التنفيذي أن األمانة ستواصل حتليل االستنتاجات وسُتدرج املتطلبات يف قائمة األنشطة               -   ١٤٠
                                                   بدء النظر يف تقدمي تربعات لألنشطة املطلوبة أثناء                                                         وشجع باسم األمني التنفيذي األطراف املهتمة على          .            التكميلـية 

  .                                     الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية

                                                               ِّ                                      وقـبل اختتام الدورة، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال وميسِّري املشاورات غري الرمسية على            -   ١٤١
  .       مسامهاهتم

                                                      

  .FCCC/SBSTA/2005/L.18  ُ                   اعُتمد بوصفه الوثيقة   )  ٣٩ (
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 املرفق األول

 ة يف برنامج عمل نريويباستعراض تنفيذ األنشطة واإلجراءات األولي
      السنة ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

       الدورة ٢٦حبلول الدورة /قبل ٢٧حبلول الدورة /قبل ٢٨حبلول الدورة /قبل ٢٩حبلول الدورة /قبل

            جمال التركيز اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة

ــج -   ــر ونوات                    تقري
                 أخرى من اجتماع   

   اء   اخلرب

ـــم -                 وثيقة متنوعات-               تقرير توليفي-               تقديـــ
                اإلسـهامات قبل   

       مــايو  /        أيــار  ١٥
٢٠٠٧     

                األساليب واألدوات

                      األجزاء ذات الصلة    -  
                من اجتماع اخلرباء

  ) أ (             اجتماع خرباء-

                         تقـدمي اإلسهامات قبل     - 
ــول  ٢١ ــبتمرب  /         أيل         س

٢٠٠٧     
                وثيقة متنوعات-

                  البيانات واملالحظات  

                   تقريــر ونواتــج -
            من حلقة       أخرى

ــناء  ــل أث                 العم
       الدورة

                    حلقـة عمل أثناء   -  
       الدورة

                         تقـدمي اإلسهامات قبل     - 
ــول  ٢١ ــبتمرب  /         أيل         س

٢٠٠٧     
                وثيقة متنوعات-

                    وضـع مناذج مناخية      
                  وسيناريوهات وخفض  

            حجم النماذج

                       تقرير ونواتج أخرى    -    
              من حلقة العمل

                  تقدمي اإلسهامات   -            حلقة عمل-
 /       شباط   ٢٣       قـبل   
     ٢٠٠٧      فرباير 

                وثيقة متنوعات-

                     املخاطـر ذات الصلة    
ــر   ــناخ والظواه                      بامل

                    املناخية بالغة الشدة

                      األجزاء ذات الصلة    -  
                  من تقرير اجتماع   

      اخلرباء

                         تقـدمي اإلسهامات قبل     -   ) أ (             اجتماع خرباء-
ــول  ٢١ ــبتمرب  /         أيل         س

٢٠٠٧     
                وثيقة متنوعات-

                    املعلـومات االجتماعية   
            االقتصادية-



 
 

FC
C

C
/SB

STA
/2006/11 

page 31 

      السنة ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

       الدورة ٢٦حبلول الدورة /قبل ٢٧حبلول الدورة /قبل ٢٨حبلول الدورة /قبل ٢٩حبلول الدورة /قبل

            جمال التركيز اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة اإلجراءات األنشطة

  يت                       الوصلة البينية ال   -  
                تستند إىل الشبكة

  ) ب ( ١                 التقرير التوليفي   - 
  ٢                   التقرير التوليفي -
                       تقرير ونواتج أخرى    -

              من حلقة العمل

  ) ب (               وثيقة متنوعات-

           حلقة عمل-

ــية -                بنـــــ
ــهامات،               اإلسـ
                   اليت تضعها األمانة   

         كانون    ٢٠       قـبل   
     ٢٠٠٧      يناير  /     الثاين

                  تقدمي اإلسهامات   -
     مايو  /       أيار   ١٥     قبل  

٢٠٠٧     

ــيف  ــيط للتك                    التخط
               وممارسات التكيف

       البحوث                  تقرير توليفي-    

                  تكنولوجيات التكيف             ورقة فنية-                تقرير توليفي-    

                         تقـدمي اإلسهامات قبل     -               تقرير توليفي-    
ــطس  /    آب  ١٧          أغسـ

٢٠٠٧     
                وثيقة متنوعات-

                 التنويع االقتصادي  

                  اجتماع غري رمسي   -              تقرير مرحلي-              تقرير موجز-
             ملمثلي األطراف

                  تقدمي اإلسهامات   -
              حـول األنشطة   

        اإلضافية
                وثيقة متنوعات-

                       تقدمي اإلسهامات حول    -            تقرير مرحلي
    ٢١                    فـريق اخلرباء قبل     

     ٢٠٠٧      سبتمرب  /     أيلول
                وثيقة متنوعات-

                جماالت تركيز عامة               تقرير مرحلي-

  .ُ                                  ُيحتمل عقد اجتماعي اخلرباء يف آن واحد  ) أ ( 
  .                                       والتقرير التوليفي قبل انعقاد حلقة العمل                           جيب تقدمي وثيقة املتنوعات هذه   ) ب ( 



FCCC/SBSTA/2006/11 
Page 32 

 

 

 املرفق الثاين

 تطوير ونقل التكنولوجيا

 مشروع مقرر مقترح من الرئيسني[

                إن مؤمتر األطراف،

                                                  واألحكام ذات الصلة من برنامج مواصلة تنفيذ          ٢١                           من جدول أعمال القرن        ٣٤           إىل الفصل              إذ يشـري     
             ً                                                  السليمة بيئياً الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف                                     بشأن نقل التكنولوجيات       ٢١                      جـدول أعمال القرن     

                               دورهتا االستثنائية التاسعة عشرة،

  ،  ٤              من املادة     ٩    و  ٨    و  ٧    و  ٥    و  ٣    و  ١                                                             إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما الفقرات               ُ     وإذ ُيشري  
  ،  ١٢           من املادة  ٤   و ٣           ، والفقرتني   ١١           من املادة  ٥   و ١           ، والفقرتني  ٩         من املادة   )  ج ( ٢        والفقرة 

  ،  ١١-   م أ / ٦   ، و  ١٠-   م أ / ٦   ، و ٧-   م أ / ٤             إىل مقرراته     ُ    وإذ ُيشري 

ّ       وإذ ُيرّحب                                                                                               مبا أحرزه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا منذ إنشائه وحىت اآلن من تقدم يف أعماله وما             ُ  
      من   ٤              من املادة     ٥    رة                                                                                                 حققـه من إجنازات يف دفع وتيسري تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفق              

                                            االتفاقية، وما اضطلع به من أنشطة مبوجب اإلطار،

                                                                                             اجملموعة الواسعة من اإلجراءات والشراكات اهلامة اليت أقامها األطراف ضمن إطار االتفاقية                      وإذ يالحظ  
   كة                                                           ً                                             وخارجـه والـيت تسـاهم يف تطوير ونقل ونشر تكنولوجيات سليمة بيئياً، وذلك بطرق منها الربامج املشتر            

                 للبحوث والتطوير،

                                                                           ما أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق الثاين من تقدم يف إقامة شراكات                        مع التقدير                ً     وإذ يالحـظ أيضاً    
ُ                                                                                    متويلية مبتكرة أو ُمعززة مثل الصندوق العاملي لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ومبادرة االحتاد األورويب للطاقة،                   

                                                          ختذها األطراف للمسامهة يف معاجلة قضايا متويل التكنولوجيا بأدوات                 اإلجراءات اليت ا             وإذ يالحظ كذلك 
                                                                          ً                                           مـنها مـرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص بتغري املناخ، وصندوق أقل البلدان منواً، والبنك الدويل، ومبادرة                 

                 تكنولوجيا املناخ،

                   تماد وتوزيع ونقل                                                                             بوجـود حاجـة ماسـة إىل التعجـيل يف االبتكار يف تطوير ونشر واع                   ُ   ّ     وإذ ُيسـلّم   
                      ً                                                                                              تكنولوجيات سليمة بيئياً فيما بني مجيع األطراف، ال سيما من البلدان املتقدمة النمو إىل البلدان النامية ألغراض                 

                 التخفيف والتكيف،

                                                                                     أن اإلجراءات الفعالة ملعاجلة تغري املناخ تتطلب جمموعة واسعة من األنشطة تتضمن االستيعاب              وإذ يؤكد  
                                                 نولوجيات جديدة وقائمة وإجياد بيئات متكينية مناسبة،                 على نطاق واسع لتك
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                                                                                         بأن التعاون الوثيق بني احلكومة والصناعة واألوساط البحثية وخباصة من خالل الشراكات بني             ُ   ّ    وإذ ُيسلّم  
                                                                                                            القطـاعني العام واخلاص ميكنه أن يزيد يف حفز تطوير جمموعة واسعة من تكنولوجيات التخفيف والتكيف، وأن                

        اليفها،   ّ        يقلّل من تك

                                             ً                                 أن اإلسراع يف تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً واحلصول عليها يتطلبان استجابات              وإذ يؤكد كذلك [ 
  ]                                                                                      مناسبة ملسائل التطوير، والكلفة، وامللكية، وحقوق امللكية الفكرية املرتبطة هبذه التكنولوجيات،

                                      ؤسسية القائمة يف شكل الصندوق اخلاص                                                     بأن املخصصات املالية احلالية والترتيبات امل          ُ   ّ          وإذ ُيسلّم كذلك   [ 
                                                             ُ                                                         بـتغري املـناخ وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية ُتعترب غري كافية إلجناز تطوير للتكنولوجيا                  

  ]                                              ً              ونشرها وتوزيعها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة عاجلة،

  ]                                                ملؤسسية احلالية لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا،                              بوجود جمال لتعزيز الترتيبات ا       ّ       وإذ يسلّم كذلك [ 

                                                                                        بـأن املواضـيع اخلمسـة املدرجة يف اإلطار وبنية وتعاريف وغرض اإلطار احلايل لنقل                   ّ   يقـرّ  - ١ 
  ؛ ٤           من املادة  ٥                    ُ          ً     ً                        التكنولوجيا ما زالت ُتشكل أساساً صلباً لتعزيز تنفيذ الفقرة 

                                                جماالت املواضيع اخلمسة إلطار اإلجراءات اهلادفة                                             جمموعـة إجراءات تعزيز التنفيذ يف             يعـتمد  - ٢ 
                      هذا املقرر، ويرى أن       )١ (                                              من االتفاقية، وهي اجملاالت الواردة يف مرفق        ٤              من املادة     ٥                                 والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة     

ّ                                                                      هذه األنشطة ُتكّمل اإلجراءات احملددة يف اإلطار احلايل لنقل التكنولوجيا الوارد يف مرفق املقرر          كأساس  ٧-   م أ / ٤           ُ  
                         يف وضع برامج عمله املقبلة؛  ]                           جملس تطوير ونقل التكنولوجيا   ] [                                فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا [           يستند إليه 

  ١      اخليار  [

ٍ                                      ّ                    على إعادة تكوين فريِق خرباٍء معزز معٍين بنقل التكنولوجيا، وذلك على النحو املبّين يف                     يوافق   - ٣           ٍ     ِ                    
ّ           واملعّدل هبذا امل ٧-   م أ / ٤           مرفق املقرر                                    قرر وباالختصاصات املنقحة املرفقة به؛     

                          باستعراض التقدم الذي حيرزه   )                أو الثامنة عشرة (                                  على القيام يف دورته السابعة عشرة      يوافق    -         مكـرر   ٣ 
  ]                                                           فريق اخلرباء واختصاصاته، مبا يف ذلك وضعه واستمراره عند االقتضاء؛

  ٢      اخليار  [

  ]                                        دائمة حتت إشراف مؤمتر األطراف يف االتفاقية؛                                        إنشاء جملس تطوير ونقل التكنولوجيا كهيئةُ     ُيقرر - ٣ 

    كما   ]                           جملس تطوير ونقل التكنولوجيا   ] [                                فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا [           اختصاصات      يعتمد - ٤ 
      من   ٤              من املادة     ٥                                                                          هـذا املقرر، وذلك هبدف تعزيز ومعاجلة احلاجة املاسة إىل تنفيذ الفقرة                )٢ (                وردت يف تذيـيل   
                                       ة بالتايل يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية؛               االتفاقية واملسامه

                                                      

  .                                                                         هذا املرفق الذي يتضمن خيارين يشار إليه باعتباره التذييل األول يف هذه الوثيقة  ) ١ ( 

  .                                                        يشار إىل هذا التذييل باعتباره التذييل الثاين يف هذه الوثيقة  ) ٢ (
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ّ                                             إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن ُيقّدم برنامج عمله املقترح للفترة                  يطلب - ٥ [    ُ                                        ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧      
                                                                                                                      كي تعتمده اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السادسة والعشرين، بالنظر إىل جمموعة اإلجراءات               

  ]                                                                                           كنة املدرجة يف التوصيات املشار إليها أعاله واملواضيع الفرعية اجلديدة األربعة إلطار نقل التكنولوجيا؛   املم

  ١      اخليار  [

       أعاله  ٢                ً                                                                بدء النفاذ فوراً جملموعة إجراءات تطبيق إطار نقل التكنولوجيا املشار إليه يف الفقرة     يقرر - ٦ 
                                                               بالتزاماهتا القائمة مبوجب االتفاقية على أن توضع يف االعتبار                                                               بغـية مسـاعدة البلدان النامية األطراف يف الوفاء          

  ]                                                                               من االتفاقية بشأن التزامات البلدان املتقدمة النمو األطراف بشأن نقل التكنولوجيات؛ ٥- ٤      املادة 

  ٢      اخليار  [

                                                                                             إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يتوىل عند وضع برنامج عمله األول االضطالع                    يطلـب  - ٦ 
  ] ؛    ٢٠٠٦                                                                                                    بأنشطة املتابعة الفورية احملددة يف الفرع اخلامس من التقرير السنوي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 

          أن يتوىل،    ]            التكنولوجيا                  جملس تطوير ونقل       ] [                                    فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا     [       إىل         يطلـب  - ٧ 
                                                          املعنية، وأن يطلب معلومات عن قدراهتا وإمكاناهتا لدعم أنشطة                                             مبساعدة من األمانة، التشاور مع املنظمات الدولية

                                                                                                                  معيـنة مـن األنشـطة احملـددة يف إطـار اإلجـراءات اهلادفـة والفعالـة الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة                    
FCCC/SBSTA/2006/5        اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف      [                 ً                         ، وأن يقدم تقريراً عن استنتاجاته إىل                                                   
  ؛ ]                           مؤمتر األطراف يف دورته القادمة   ] [                      دورهتا التاسعة والعشرين

                                                                                            األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على استخدام دليل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن                   حيـث  - ٨ 
        ولوجيا؛                                       عند االضطالع بتقييماهتا الحتياجاهتا من التكن  "                  يف جمال تغري املناخ           التكنولوجيا                       إجراء تقديرات احتياجات  "

                                                                                                 األطـراف، وخباصة األطراف من البلدان املتقدمة النمو، على تقدمي املساعدة التقنية واملالية،                  حيـث  - ٩ 
                                                                                                                        حبسب االقتضاء، عن طريق برامج التعاون القائمة الثنائية واملتعددة األطراف لدعم اجلهود اليت يبذهلا األطراف يف تنفيذ                 

    ٥                                    وذلـك لـتعزيز تنفيذ الفقرة        FCCC/SBSTA/2006/5         وثـيقة                                                       التوصـيات الـواردة يف املـرفق الـثاين مـن ال           
               من االتفاقية؛ ٤         من املادة 

                                                          الثاين لالتفاقية، واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة،                املـرفق        يف          املدرجـة             األطـراف       حيـث  -  ١٠ 
                ين واملايل إذا كان                                                                                                      واملؤسسـات املالـية الدولـية، وأنشطة أخرى تضم مبادرة تكنولوجيا املناخ على تقدمي الدعم التق               

                                                                    والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تعيني احتياجاهتا                    املرفق األول    يف            غري املدرجة           األطراف                   بوسـعها ذلك إىل     
                                                                              من التكنولوجيا ومواصلة حتديد هذه االحتياجات واملساعدة على ترتيبها حبسب أولوياهتا؛ 

  ١      اخليار  [

                                              الثاين، على توفري البيئة التمكينية للصناعة            ملرفق     يف       ملدرجة          األطراف   ة                       مجيع األطراف، وخباص       حيـث  -  ١١ 
                                                                                                             واألوسـاط البحثية بواسطة جمموعة من األدوات مثل تسعري الكربون، وضريبة الكربون، ورخص االجتار بالكربون،               

   ً          مناً من خالل        أو ض  /    ، و  ]                                                                    ، واإلعفاء الضرييب، وتأمني صادرات التكنولوجيا أو القروض، والدعم         [                    وعقـود الكـربون     



FCCC/SBSTA/2006/11 
Page 35 

 

                                                                                                               التنظـيم هبدف تقدمي الدعم مباشرة للبحوث املتعلقة بإجياد سبل جديدة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة؛ ورفع مستوى        
                                                                                                                  الدعـم ملشـاريع البحث والتطوير والتجريب يف املؤسسات البحثية العامة ويف القطاع اخلاص؛ وتقدمي الدعم إلضفاء                 

  ؛ ]                          استثمارات يف بعض القطاعات                                الطابع التجاري يف مرحلة مبكرة على

  ٢      اخليار  [

                                         الثاين، على توفري البيئة التمكينية للصناعة       املرفق   يف       املدرجة        األطراف                    مجيع األطراف، وخباصة     حيـث  -  ١١ 
                                                                                                                     واألوسـاط البحثـية بواسطة جمموعة من اإلجراءات الرامية إىل احلفز على إجياد سبل جديدة لتقليل انبعاثات غازات                  

                                                                                                مستوى الدعم ملشاريع البحث والتطوير والتجريب يف املؤسسات البحثية العامة ويف القطاع اخلاص؛                               الدفيـئة؛ ورفع    
  ؛ ]                                                                            وتقدمي الدعم إلضفاء الطابع التجاري يف مرحلة مبكرة على االستثمارات يف بعض القطاعات

                 يل احلالية بغية                                                                                     إنشاء صندوق اقتناء التكنولوجيا املتعدد األطراف وذلك إىل جانب آليات التمو                 يقـرر  -  ١٢ [ 
  ]                                                                                                           متويل تطوير التكنولوجيات ونشرها وتوزيعها ونقلها إىل البلدان النامية جبملة وسائل منها شراء حقوق امللكية الفكرية؛

                                                                                    كذلك أن ينشئ يف الدورة الثالثة عشرة الصيغ واإلدارة الرشيدة لتشغيل صندوق                 يقرر  -         مكـرر    ١٢ [ 
    ١٥                                                                 لب إىل األطراف أن تقدم وثائق تتعلق بالطرائق والبنية حبلول                                    املـتعدد األطراف، ويط                 التكنولوجـيا           اقتـناء   

  ] ؛    ٢٠٠٧      أغسطس  /  آب

              أن يتناول يف     ]                                     فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا       ] [                               جملـس تطوير ونقل التكنولوجيا     [       إىل         يطلـب  -  ١٣ 
                      بانتظام برصد وتقييم                                للرصد واألداء بغية القيام       ]       مؤشرات   ] [     معايري [     وضع    ]                   مسائل تتصل ب       [                        بـرنامج عملـه األول      

                                                                                                                             الفعالية واألثر والتقدم احملرز يف تنفيذ جمموعة إجراءات تعزيز تطبيق إطار نقل التكنولوجيا الوارد يف مرفق هذا املقرر،                  
                                   يف تقريره السنوي الذي يقدمه إىل         ] [                                                     إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة كي يعتمده         [               ً             وأن يقدم تقريراً عن ذلك      

  ]                                                         ية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا التاسعة والعشرين؛           اهليئة الفرع

  ١      اخليار  [

                                                                                           األطراف إىل تقدمي معلومات من خالل البالغات الوطنية وغريها من التقارير لتمكني اهليئة                    يدعـو  -  ١٤ 
  ]                                                                     الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من رصد التقدم يف تطبيق هذا اإلطار؛

  ٢      اخليار  [

                                                                                     األطراف إىل تقدمي معلومات من خالل البالغات الوطنية، واإلسهامات املنظمة، وغريها              و   يدع -  ١٤ 
  ]                                                                   من التقارير لتمكني مؤمتر األطراف من رصد التقدم احملرز يف تنفيذ هذا اإلطار؛

                 ِّ                                                                               إىل األمانة أن تيسِّر تنفيذ إجراءات تعزيز تطبيق إطار نقل التكنولوجيا الوارد يف مرفق                     يطلـب  -  ١٥ 
ّ                              واملفصـل تفصـيالً أكثر يف مرفق هذا املقرر، وأن تيسّر كذلك أعمال                ٧-    م أ  / ٤   ر        املقـر                   جملس تطوير ونقل    [             ً                               

                                                     بالتعاون مع األطراف، ومرفق البيئة العاملية، وغري ذلك من   ]            التكنولوجيا                      فريق اخلرباء املعين بنقل     ] [             التكنولوجـيا 
   .]     دولية                                                       املنظمات الدولية املعنية، واملبادرات، والعمليات احلكومية ال
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 التذييل األول

  ١      اخليار  [

    )١ ( ]FCCC/SBSTA/2006/5                            انظر املرفق الثاين من الوثيقة  [

  ٢      اخليار 

 جمموعة من اإلجراءات لتعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة [
 )٢( من االتفاقية٤ من املادة ٥لتعزيز تنفيذ الفقرة 

  الغرض-ألف 

                                                                      التكميلية يف تعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لضمان تنفيذ                                  يتمثل الغرض من هذه اإلجراءات     - ١
   ). ُ                                             وُيشار إليه فيما يلي باسم إطار نقل التكنولوجيا (              من االتفاقية  ٤           من املادة  ٥       الفقرة 

  النهج العام-باء 

                 بنهج متكامل ذي                                                    ً                                         إن النجاح يف تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية العملية يتطلب األخذ              - ٢
                                                    وهذا ينبغي أن يشمل التعاون فيما بني خمتلف اجلهات صاحبة   .           ُ                                توجه قطري ُيتبع على املستويني الوطين والقطاعي

                                                                                           القطاع اخلاص واحلكومات واألوساط املاحنة واملؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف واملنظمات غري            (          املصـلحة   
                                                          ، مبا يف ذلك األنشطة املتعلقة بعمليات تقييم االحتياجات          )    بحوث                                         احلكومـية واألوساط األكادميية ومؤسسات ال     

  .                                                                                                     للتكنولوجيا، واملعلومات املتصلة بالتكنولوجيا، والبيئات التمكينية، وبناء القدرات، وآليات نقل التكنولوجيا

  املواضيع واجملاالت الرئيسية لإلجراءات اهلادفة والفعالة -جيم 

 ليات تقييم االحتياجات  االحتياجات للتكنولوجيا وعم-١

  :                                                                       من أجل تعزيز تنفيذ هذا املوضوع باالستناد إىل الدروس املستفادة يف سياق تنفيذه - ٣

ِ                                                   ُتشـجَّع األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت مل جتِر أو ُتنِجز بعد العمليات اخلاصة بتقييم                    ) أ (   ُ      ِ                                         َّ   ُ
                                                   كن وعلى أن تتيح لألمانة التقارير اخلاصة هبذه العمليات                                                           احتـياجاهتا للتكنولوجيا على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت مم       

                                                                                                       إلدراجها على موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

                                                      

                                          توصيات فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا FCCC/SBSTA/2006/5              اين من الوثيقة                يتضمن املرفق الث  ) ١ (
  .                                                                             اليت أيدهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والعشرين

  .                                 ُ                      مل يتم حترير حمتوى اخليار الثاين ألنه قُدم من جمموعة من األطراف  ) ٢ (
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        غريها من ُ   َّ                                                                           ُتشجَّع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على أن تقدم يف بالغاهتا الوطنية الثانية و     ) ب ( 
ُ   َّ                                                             التقارير الوطنية معلومات ُمحدَّثة عن احتياجاهتا للتكنولوجيا وعلى إتاحة هذه املعلومات لألمانة؛                           

ِ         ً        ً             ُيطلـب من األمانة أن ُتِعد تقريراً توليفياً           ) ج (    )  أ ( ٣                               للمعلومات املذكورة يف الفقرة       )                تقارير توليفية  (ُ                  ُ 
             مؤمتر األطراف؛  )     فيها (                  أعاله لكي ينظر فيه   )  ب ( و

                                      ِّ                                                       لـب مـن مـرفق البيـئة العاملية ووكاالته املنفِّذة، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى،               ُ   ُيط  ) د ( 
                                                                                                              واملؤسسـات املالية الدولية، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، واألطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك، أن تقدم                 

                             قييم االحتياجات للتكنولوجيا                                     ً                                                لألطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول دعماً لبناء قدراهتا على إجراء عمليات ت              
                                   واإلبالغ عن هذه العمليات واستخدامها؛

ُ                                                                                                  ُيطلب من األمانة أن تقوم، بالتعاون مع جملس تطوير ونقل التكنولوجيا، وبرنامج األمم املتحدة                  ) ه ( 
           يات تقييم                                                                                                        اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، بتحديث الدليل اخلاص بإجراء عمل            

                                                                                                    االحتياجات للتكنولوجيا قبل موعد انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، آخذة يف اعتبارها اخلربة املكتسبة 
                                                                                                                     والـدروس املسـتفادة املشار إليها يف التقرير التوليفي املتعلق باالحتياجات للتكنولوجيا الذي أعدته األمانة، مع                

                                                  ُ               َّ    املتعلقة بالتمويل االبتكاري وتكنولوجيات التكيف، وأن ُتعمم الدليل احملدَّث                               إدراج إشارات مرجعية إىل األعمال 
                                                                                                            عـلى األطـراف عـلى نطاق واسع عن طريق مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا وغري ذلك من الوسائل                   

                                  ومبختلف اللغات الرمسية لألمم املتحدة؛

                                       اعدة من األمانة، ويف موعد ال يتجاوز       ُ                                                       ُيطلب من جملس تطوير ونقل التكنولوجيا أن يقوم، مبس          ) و ( 
                                                                                                    ، بـإعداد تقرير عن املمارسات اجليدة فيما يتعلق بإجراء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا                  ٢٠٠٩       عـام   

                                                                                                                   بالـتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومبادرة تكنولوجيا املناخ لكي ينظر فيه             
      ُ                                            وأن ُتعممه على أصحاب املصلحة واملمارسني ذوي الصلة؛            مؤمتر األطراف،

ُ                                                                                               ُيطلب من األمانة أن تتيح نتائج عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا وما يتصل هبا من خربة              ) ز ( 
                                                                                                            ودروس مستفادة من عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا، وتبادهلا على الصعيدين الوطين والدويل عن طريق              

                                                                                                ملعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم حلقات عمل بالتعاون مع املنظمات                              شـبكة مراكز ا   
                             واملبادرات الدولية ذات الصلة؛

ُ   َّ                                                         ُيطلب من األمانة تقدمي معلومات ُمحدَّثة بصورة منتظمة عن التقدم احملرز يف تنفيذ النتائج املتصلة   ) ح (                              ُ
                                                                    ليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا، مبا يف ذلك قصص النجاح، لكي                                                باالحتياجات للتكنولوجيا واحملددة يف عم    

                                                   ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دوراته الالحقة حسب االقتضاء؛

ُ                                                                              َّ                  ُيدعى جملس تطوير ونقل التكنولوجيا إىل التعاون بشكل وثيق مع أفرقة اخلرباء األخرى املشكَّلة                ) ط ( 
                                                          ستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف                                       يف إطار االتفاقية، وال سيما فريق اخلرباء اال

  .                                                                                                  املرفق األول لالتفاقية، هبدف تنسيق األنشطة املتعلقة بعمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا والبالغات الوطنية
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  املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا-٢

  :                               الدروس املستفادة يف سياق تنفيذه                                         من أجل تعزيز تنفيذ هذا املوضوع باالستناد إىل - ٤

  :ُ               ُيطلب من األمانة  ) أ ( 

                                                                                              احلفاظ على مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا وحتديثه وزيادة تطويره، على أن تؤخذ يف               ̀  ١̀ 
                                                                                       االعتبار االستنتاجات ذات الصلة اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 

                    واستقصاءات الزبائن؛                يف دورهتا العشرين 

                                                                                                   دعم أنشطة التوعية اليت تقوم هبا األمانة بغية زيادة أعداد مستعملي مركز تبادل املعلومات عن                ̀  ٢̀ 
                                                 التكنولوجيا املنتمني إىل األطراف من البلدان النامية؛

     شروع                                                                                     تقاسم اخلربات والدروس املستفادة فيما بني اخلرباء الوطنيني واإلقليميني املشتركني يف امل            ̀  ٣̀ 
                                                                          التجرييب املتعلق بالربط الشبكي بني هذه املراكز عن طريق تنظيم اجتماعات للخرباء؛

                                                                                    تشجيع الربط بني مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا ومقدمي املعلومات التقنية، مبا يف ذلك  ̀  ٤̀ 
                                    القطاع اخلاص، يف جمال نقل التكنولوجيا؛

                                                 اون مع جملس تطوير ونقل التكنولوجيا واملنظمات                                                    تنظـيم بـرامج تدريبية وحلقات عمل بالتع        ̀  ٥̀ 
                                                                                                 الوطنـية واإلقليمـية والدولية ذات الصلة، من أجل بناء قدرات اخلرباء يف جمال إنشاء قواعد                

                                                بياناهتم الوطنية للمعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا؛

  :ُ   َّ                     ُتشجَّع األطراف على ما يلي  ) ب ( 

                                 َّ                  وجيا وشبكة مراكز التكنولوجيا املطوَّرة عن طريق                                                  استعمال مركز تبادل املعلومات عن التكنول      ̀  ١̀ 
                                                                                       الربنامج التجرييب الراهن بغية تقاسم املعلومات التقنية بشأن تكنولوجيات التكيف وما يرتبط هبا 
                                                                                                 مـن بناء للقدرات من أجل تلبية ما حتتاجه اجملتمعات والبلدان املعرضة للمخاطر من معلومات               

                عن التكنولوجيا؛

  .                                                                 من املعلومات يف بالغاهتا الوطنية بشأن أنشطتها يف جمال نقل التكنولوجيا          تقدمي املزيد ̀  ٢̀ 

  البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا-٣

  :                                                                       من أجل تعزيز تنفيذ هذا املوضوع باالستناد إىل الدروس املستفادة يف سياق تنفيذه - ٥

                           ظمات واملبادرات الدولية ذات ُ                                                            ُتدعى األطراف، وجملس تطوير ونقل التكنولوجيا، واألمانة، واملن      ) أ ( 
                                                                                                            الصـلة، والقطاع اخلاص، إىل إعداد دراسات تقنية، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف، بشأن احلواجز واملمارسات                
                                              ُ   ِّ                                         ً                          اجلـيدة والتوصيات يف جمال هتيئة بيئات متكينية معززة ُتعجِّل يف تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، على                 
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         مبا يف ذلك  (                                                                     وينبغي أن يشمل ذلك قضايا التجارة ذات الصلة، وتطوير التكنولوجيا      .                         الصـعيدين الوطين والدويل   
                                                               ، وعوامل الدفع املتصلة بالتكنولوجيا وعوامل اجلذب املتصلة باألسواق؛ )                  التكنولوجيات احمللية

      د نقل ُ   َّ                                                                          ِّ   ُتشجَّع األطراف على جتنب السياسات املتعلقة بالتجارة أو حبقوق امللكية الفكرية واليت تقيِّ  ) ب ( 
                                                                       ِّ   التكنولوجيا، أو على جتنب عدم وجود هذه السياسات إن كان لـه نفس األثر املقيِّد؛

ُ   َّ                                                                                           ُتشـجَّع األطـراف على أن تتيح، عن طريق مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا والوسائل                 ) ج ( 
                      ولة من مصادر عامة،                                                                                           األخـرى، املعلومات املتعلقة باألنشطة اجلارية واملخطط هلا يف جمال البحث والتطوير واملم            

ِ                                                                                                      حيـثما ُوِجدت فرص أمام األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالشتراك يف أنشطة البحث والتطوير هذه، إىل                    ُ       
                                                                                    جانب الشروط اليت قد تشارك مبوجبها األطراف واخلطوات الضرورية إلقامة هذه العالقة التعاونية؛

                          أو اخلاصة اليت تركز على      /                      ع الشراكات العامة و   ُ   َّ                                            ُتشـجَّع األطراف على تعزيز التعاون الوثيق م         ) د ( 
                                                                    ً                                 حتسني البيئات التمكينية للتعجيل بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً، وهي الشراكات اليت أنشئت يف سياق 
                                                                                                                عملـيات مثل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، وجمموعة الدول الصناعية الثماين الكربى، ومبادرات أخرى               

ـ  (                                                                                                           راكة املتعلقة بالطاقة املتجددة وبالكفاءة يف الطاقة، وائتالف جوهانسربغ للطاقة املتجددة، ومنتدى قيادة                  الش
  ؛ )                                                                                                عملية تنحية الكربون، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، واتفاقات التنفيذ األخرى اخلاصة بوكالة الطاقة الدولية

                                     السياسات الوطنية وتعزيز التفاعل بني ُ   َّ                                            ُتشـجَّع األطراف على إدماج هدف نقل التكنولوجيا يف      ) ه ( 
                      احلكومات والقطاع اخلاص؛

ُ   َّ                                                                                     ُتشـجَّع األطراف املدرجة يف املرفق الثاين على هتيئة البيئة التمكينية للصناعة وألوساط البحوث        ) و ( 
                                                                                             من خالل جمموعة من األدوات مثل تسعري الكربون عن طريق ضريبة الكربون، وتراخيص وحدات الكربون القابلة 

       ً                                                                        أو ضمناً عن طريق اللوائح التنظيمية بغية تقدمي الدعم بصورة مباشرة للبحوث املتعلقة  /                      تداول، وعقود الكربون و  لل
                                                                                                             بالسبل اجلديدة خلفض انبعاثات غازات الدفيئة، ورفع مستوى الدعم املقدم ملشاريع البحث والتطوير والتجريب              

                                           اص، وتقدمي الدعم لالستثمارات ألغراض الترويج                                                                العمـلي، سواء يف مؤسسات البحوث العامة أو يف القطاع اخل          
  .                                                                                                التجاري يف مرحلة مبكرة يف بعض القطاعات مثل توليد الطاقة الكهربائية والنقل واستخدام الطاقة والزراعة

  بناء القدرات فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا-٤

  :             سياق تنفيذه                                                           من أجل تعزيز تنفيذ هذا املوضوع باالستناد إىل الدروس املستفادة يف - ٦

ُ   َّ                                                                                     ُتشـجَّع األطـراف وجملس تطوير ونقل التكنولوجيا واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات              ) أ ( 
                                                                                                                  واملـبادرات األخرى على دعم أنشطة بناء القدرات الرامية إىل تعزيز نقل التكنولوجيا، على الصعيدين اإلقليمي                

                                                 ة يف جمال بناء القدرات واليت تقوم األطراف غري                                                                   والوطـين، الـيت تستهدف االستجابة لالحتياجات ذات األولوي        
                                                                                                              املدرجـة يف املـرفق األول بتحديدها يف تقييماهتا لالحتياجات من التكنولوجيا ويف بالغاهتا الوطنية وتقاريرها               

               الوطنية األخرى؛
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   ية ُ                                                                                                     ُيطلـب مـن األمانـة القيام، بتوجيه من رئيس جملس تطوير ونقل التكنولوجيا، بإعداد تقارير دور                 ) ب ( 
                                                                                                                         تتضـمن معلومـات تتعلق باالحتياجات لبناء القدرات فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات ونشرها وتطبيقها ونقلها، وأن                
                                                                                                                     تستمد هذه املعلومات من مجيع مصادر املعلومات ذات الصلة مثل البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف                  

                                                                              تياجات من التكنولوجيا، وتقارير التقييم الذايت للقدرات الوطنية واليت يدعمها                                                 املـرفق األول، وتقارير عمليات تقييم االح      
ّ                        وينبغي أن ُتحّدد يف هذه التقارير،        .                                                                                             مرفق البيئة العاملية وذلك لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              ُ          

                                              تطوير ونقل التكنولوجيات من أجل التخفيف من تغري                                                                       قـدر اإلمكان، العناصر الرئيسية لبناء القدرات بنجاح فيما يتعلق ب        
                          املناخ ومن أجل التكيف معه؛

ُ                                                                                            ُيطلب من األمانة زيادة االتصال والدعوة خبصوص أنشطة نقل التكنولوجيا ضمن إطار وأعمال               ) ج ( 
   )     الفرص (               ومعارض شراكة     )                 األدوات واألساليب  (                                                  ّ              جملـس تطوير ونقل التكنولوجيا عن طريق إنشاء مراكز تعلّم           
ٍ                                            بشكل متواٍز مع دورات اهليئتني الفرعيتني واألنشطة اجلانبية؛           

ّ                                                                              ُتشّجع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات واملبادرات األخرى على تنظيم تدريب   ) د (    ُ
                                               مؤسسات ذات صلة يف البلدان النامية من أجل         /             تعزيز منظمات  /                                              على إدارة وتشغيل تكنولوجيات املناخ؛ وإنشاء     

ـ                                       ِ                          تعزيز برامج التدريب وتبادل اخلرباء واِملنح الدراسية وبرامج       /                                     درات خبصوص نقل التكنولوجيا؛ وإقامة                 بـناء الق
                                                                                                                  الـبحوث التعاونية يف املؤسسات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة يف البلدان النامية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات            

                                    ّ              ل بشأن بناء القدرات فيما يتعلق بالتكّيف مع                 حلقات عم  /            حلقات تدريب  /             ً                          السليمة بيئياً؛ وتنظيم حلقات دراسية    
  .                                  اآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ

  آليات نقل التكنولوجيا-٥

ِ                        ً                                                                                   أُِعـدت اإلجـراءات التالـية بناًء على األعمال اجلارية اليت تقوم هبا األمانة وفريق اخلرباء املعين بنقل                   - ٧ ُ 
  .                             اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا                                          التكنولوجيا يف جماالت خمتلفة تتعلق بدعم تنفيذ 

 اخليارات االبتكارية املتعلقة بتمويل تطوير ونقل التكنولوجيات -ألف 

  :                              اإلجراءات يف هذا اجملال هي كما يلي - ٨

ُ                                                                                          ُتدعى املنظمات واملبادرات الدولية ذات الصلة، مثل املبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، بالتعاون   ) أ ( 
                                                                                          التكنولوجيا واألمانة، إىل تقدمي دعم تقين عن طريق برامج التدريب ملطوري املشاريع يف                                    مـع جملس تطوير ونقل    

                                                                                                                          الـبلدان النامـية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بغية تدريبهم على حتويل أفكار املشاريع الناجتة عن                  
                      قدمي التمويل الدوليني؛                                                           تقييمات االحتياجات للتكنولوجيا إىل مقترحات مشاريع تليب معايري م

ُ                                        ُ                                                        ُيطلـب من األمانة نشر دليل املمارسني اجلديد املُعد يف إطار االتفاقية واملتعلق بإعداد وعرض                 ) ب ( 
                                                                                                            مقترحات متويل املشاريع على األطراف واملمارسني يف البلدان النامية وتشجيع استخدامه يف النشاط املذكور يف                

                                                      ّ     ُ      لى موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا ألغراض التعلّم عن ُبعد                        أعاله؛ ووضع هذا الدليل ع  )  أ (  ١٤       الفقرة 
                                والستعماله يف برامج تدريبية أخرى؛
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ُ                                                                                       ُيطلـب مـن جملس تطوير ونقل التكنولوجيا ترويج قصص النجاح يف جمال متويل مشاريع نقل             ) ج ( 
              واملستثمرين  -              ديق الكربون                     مبا يف ذلك صنا    -                                                               التكنولوجـيا يف األسـواق الناشئة واليت تشمل القطاع اخلاص           

                                                                              احلريصني على املسؤولية االجتماعية للشركات واملستثمرين املراعني للقواعد الدنيا الثالث؛

ّ                                                                                   ُتشـّجع األطراف على هتيئة بيئة مواتية الستثمارات القطاع اخلاص عن طريق تقدمي حوافز مثل        ) د (    ُ
            اهلادفة اليت    "       الذكية "                                خرى املتاحة لدى خمططات الدعم                                                             زيادة الوصول إىل املصادر املتعددة األطراف واملصادر األ       

                                        حتفز التمويل املشترك من جانب القطاع اخلاص؛

                                                  أو استحداث آليات وأدوات متويل ابتكارية تابعة        /                                       تشـجيع األطـراف عـلى رفع مستوى و            ) ه ( 
                      ً     نامية الذين يؤدون دوراً                                                                                           للقطاعني العام واخلاص تزيد الوصول إىل مطوري املشاريع وأنشطة األعمال يف البلدان ال            

  :                                   أو نشرها، مع التركيز بصورة خاصة على /                                ً            يف نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً وتطويرها و

                                                                  زيادة إمكانات الصناديق العامة لالستفادة من رؤوس أموال القطاع اخلاص؛ ̀  ١̀ 

        ً       احلجم معاً لسد                                                                                 زيـادة اخليارات املتاحة أمام تقاسم وختفيف املخاطر وجتميع املشاريع الصغرية             ̀  ٢̀ 
                                                                                        الفجـوة بني املستثمرين الكبريي احلجم يف جمال اهلياكل األساسية ومطوري املشاريع وأنشطة             

                    األعمال الصغرية احلجم؛

                                                                                          الـدور الذي ميكن أن تقوم به مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم، وخاصة املشاريع               ̀  ٣̀ 
                   ونشرها وتطويرها؛                                             ً املشتركة، يف جمال نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

                                                                                                    توفـري خيارات فيما يتعلق باملساعدة التقنية املتكاملة بغية املعاونة على تطوير وإدارة وتشغيل               ̀  ٤̀ 
                                                               ً  املشاريع وأنشطة األعمال العاملة يف جمال التكنولوجيات السليمة بيئياً؛

           سات األعمال                                                                                 الـنهوض بعملـيات البحـث والـتطوير واالبتكار وختفيض التكلفة اليت تقودها مؤس          ̀  ٥̀ 
          والشركات؛

ُ                                                                                            ُتدعـى األطـراف إىل تعزيز احلوار بني احلكومة والصناعة بغية تشجيع إجراء مناقشات بني الوزارات          ) و ( 
                                                                                                                  املعنـية يف الـبلدان املتلقـية ومنظمات القطاع اخلاص من أجل حتسني األوضاع االستثمارية فيما يتعلق بالتكنولوجيات             

               املالئمة للمناخ؛

                                                                             لس تطوير ونقل التكنولوجيا تقدمي تقارير بانتظام عن تنفيذ آليات نقل التكنولوجيا ُ          ُيطلب من جم  ) ز ( 
ُ                                      كما هي موضحة يف هذه الوثيقة على أساس منتظم بغية التوصية بُنُهج جديدة تزيد من دعم نقل التكنولوجيا  ُ                                                        .  
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                                                   الطـرق والوسـائل املمكـنة لدعـم التعاون مع           -    باء 
               ولية ذات الصلة                               االتفاقيات والعمليات احلكومية الد

  :                              اإلجراءات يف هذا اجملال هي كما يلي - ٩

ُ                                                                                               ُيطلب من جملس تطوير ونقل التكنولوجيا أن يبحث الطرق املمكنة لدعم التعاون بني االتفاقية                ) أ ( 
                                                                                                                واالتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف عن طريق أمور من بينها فريق االتصال املشترك والعمليات احلكومية               

                     وقد يكون من املفيد      .                                                                                      ة األخرى، وخاصة جلنة التنمية املستدامة، اليت جيري فيها النظر يف نقل التكنولوجيا                  الدولي
                                                                                                                   الـتطلع إىل أبعد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف والبحث عن أوجه تآزر مع العمليات احلكومية الدولية                 

                                                            وجمموعة الدول الثماين الصناعية الكربى، ومنتدى التعاون           ً                                                    مثالً منظمة التجارة العاملية، ووكالة الطاقة الدولية،       (
  ؛ )                         االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ

ُ                                                                                               ُيطلـب من األمانة أن تكون سباقة يف تقاسم املعلومات واخلربات املتعلقة بنقل التكنولوجيات،                ) ب ( 
                            وخاصة فيما يتعلق بتكييفها؛ 

ّ                                              ُتشـّجع األطراف على أن تأخذ يف االعتبار أهدا          ) ج (                                               ف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف      ُ  
                                                                 وذلك عند صياغة االستراتيجيات والربامج واملشاريع املتعلقة بتغري املناخ؛

  .ُ                                                                      ُتدعى األطراف إىل حتديد جماالت التعاون احملتمل وصياغة أهداف واضحة هلذا التعاون  ) د ( 

                                               تعزيـز التطوير احمللي للتكنولوجيا عن طريق توفري    -    جيم 
                                           وارد املالية وعمليات البحث والتطوير املشتركة  امل

  :                              اإلجراءات يف هذا اجملال هي كما يلي -  ١٠

َ                        ُتدعـى األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل تقدمي معلومات عن احلواجز اليت ُتصاَدف يف                  ) أ (     ُ                                                                 ُ
                              ل تعزيز التكنولوجيات احمللية     ُ                                             وُتدعى األطراف إىل تقاسم اخلربات اجليدة يف جما         .                                جمال تطوير التكنولوجيات احمللية   

                                       يف بلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

ُ                                                                                               ُتدعى األطراف إىل النظر يف خيارات لتشجيع إقامة مؤسسات مثل النظم الوطنية لالبتكار اليت ميكن أن           ) ب ( 
                     يت متر مبرحلة انتقالية؛                                                                             تؤدي إىل التطوير احمللي للتكنولوجيات يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات ال

                                                                              تقاسم الدروس املستفادة يف جمال تطوير التكنولوجيا احمللية عن طريق مراكز تبادل       ُ                   ُتدعى األطراف إىل      ) ج ( 
                         املعلومات عن التكنولوجيا؛

ُ                                                                                             ُيطلـب مـن األطراف تقدمي تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف عن تطوير التكنولوجيا احمللية                 ) د ( 
  .                     لتوجيه من مؤمتر األطراف                 والتماس مزيد من ا
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                               َ                    النهوض بالبحث والتطوير التعاوني ني بشأن التكنولوجيات -دال 

  :                              اإلجراءات يف هذا اجملال هي كما يلي -  ١١

ُ                                                                                                 ُيطلـب مـن جملس تطوير ونقل التكنولوجيا توفري التوجيه فيما يتعلق بتقدمي تقارير تقييمات                 ) أ ( 
َ                             اجات من البحث والتطوير املشتَركني واستخدام املعلومات                                                        االحتـياجات مـن التكنولوجيا وذلك بشأن االحتي                                   

                                                                                                              الـواردة يف الـبالغات الوطنـية وتقييمات االحتياجات من التكنولوجيا لتحديد االحتياجات والفرص القائمة               
                            فيما يتعلق بالبحث والتطوير؛

                  طوير، مبا يف ذلك    ُ                                                                             ُتدعى األطراف إىل تقدمي تقارير عن االتفاقات املشتركة املتعلقة بالبحث والت            ) ب ( 
                                                                             االتفاقات الطوعية، وذلك بإدراجها على موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا؛

   ً                                              مثالً، الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،        (ُ                                              ُتدعى املنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة         ) ج ( 
                                                 ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة                                                                        وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،          

                             إىل تقدمي معلومات عن أنشطة       )                         ً    وكالة الطاقة الدولية مثالً    (                   واملنظمات الدولية     )                                 األمـم املتحدة لألغذية والزراعة    
                                           البحث والتطوير املدعومة املتعلقة بتغري املناخ؛

                            ث اإلقليمية، واالستفادة من    ُ                                                               ُيطلـب مـن األطـراف النظر يف خيارات للنهوض بربامج البحو             ) د ( 
                                           الشبكات القائمة ملراكز االمتياز، حيثما أمكن؛

ُ                                                                                                 ُيطلب من األمانة إعداد ورقات تقييم دورية عن حالة البحث والتطوير والفرص املتاحة بشأنه                  ) ه ( 
                                 واالحتياجات إىل القيام باملزيد منه؛

                                    على تطوير برامج البحوث بغية تناول ُ                                               ُتدعى احلكومات إىل تشجيع األوساط األكادميية والصناعة  ) و ( 
   .]                                                          التكنولوجيات املالئمة للبيئة وتشجيع االستثمار يف جمال تغري املناخ
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 التذييل الثاين

 ] فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا[اختصاصات [
 ]جملس تطوير ونقل التكنولوجيا[

     وتدل    ).       فقط  ١       اخليار   (            اصات احلايل                               هو تعديل على نص االختص                باخلط املائل                 الـنص الوارد      :         املفـتاح  
ُ                                             على أن النص ُحذف من نص االختصاصات األصلي يف املقرر                 ([ ])                             األقـواس املعقوفة واملغلقة          وقد   .  ٧-    م أ  / ٤            

                                          ُ               وإذا كان اخليار يتضمن عدة فقرات إلحدى املهام ُيضاف حينئذ إىل   . ُ                                   ُجمعـت الفقرات حبسب املهام واخليارات  
  .     ً     ثالثاً، إخل     ً   مكرراً،   :                   أرقام الفقرات تعبري

  ١      اخليار 

                                     أحكام االتفاقية املتصلة بتعزيز نقل                                                                           يهـدف فـريق اخلـرباء املعـين بنقل التكنولوجيا إىل تعزيز تنفيذ               - ١
                                  وما يتصل هبا من أحكام مبوجب        ٤              من املادة     ٥                          ً                                       التكنولوجـيات السليمة بيئياً وتطويرها ونشرها وخباصة الفقرة         

  .              بروتوكول كيوتو

  ٢      اخليار 

                            من االتفاقية مع مراعاة      ٤              من املادة     ٥                                                    تطوير ونقل التكنولوجيا إىل تعزيز تنفيذ الفقرة                       يهـدف جملـس      - ١
                                                                        ً                                          الطـابع العاجل لذلك، وتعزيز األنشطة املتصلة بنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية وإتاحة الوصول          

  .                   إليها مبوجب االتفاقية

                                                      هيئة دائمة يف إطار االتفاقية ومسؤولة عن تطوير                                                          يكـون جملـس تطويـر ونقـل التكنولوجيا          -      ً      مكـرراً     ١
  .                          ً                        التكنولوجيات السليمة بيئياً ونشرها وتعميمها ونقلها

  ١      اخليار 

        [    ].                                                                                                  حيلـل فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وحيدد سبل تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا                 - ٢
                        ، وخباصة تلك اإلجراءات        ٢٠٠٦-    ٢٠٠١                     التكنولوجيا للفترة                                                       وتستند األنشطة إىل أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل         

   .                                                             ، وتقدم توصيات إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  ١٢-   م أ /X              احملددة يف املقرر 

  ٢      اخليار 

                                                                                                يوفر جملس تطوير ونقل التكنولوجيا الدعم التقين لتنفيذ جمموعة اإلجراءات املتعلقة بتعزيز تنفيذ إطار نقل  - ٢
                                                        ً                    هبذا املقرر ويستمر يف دعم تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا وفقاً للمقرر             )١ (                                        لتكنولوجـيا الـوارد يف املـرفق األول        ا
  .        ومرفقه ٧-   م أ / ٤

                                                      

  . ١            يف التذييل  ٢          اره اخليار                          هذا املرفق مشار إليه باعتب  ) ١ (
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                                                                                         باإلضافة إىل ذلك، يهدف جملس تطوير ونقل التكنولوجيا إىل تقييم احتياجات خمتلف مناطق البلدان -      ً   مكرراً  ٢
                                                                         ا وتعميمها ونقلها واالستجابة هلا، حبسب االقتضاء، مع مراعاة األولويات                                                النامية من تطوير التكنولوجيا ونشره    

                                                                                 وتكون للمجلس برامج متخصصة ملنطقة أفريقيا والبلدان اجلزرية الصغرية النامية اليت         .                             اإلمنائية لبلدان هذه املناطق   
   .  خ                                                 واليت ستكون أشدها معاناة من اآلثار الضارة لتغري املنا  ،                      ً هي من أقل البلدان منواً

                  أو إصدار التوصيات  /                                                                          تكون جمللس تطوير ونقل التكنولوجيا سلطات اختاذ القرارات وتقدمي املشورة و    -      ً     ثالـثاً   ٢
                                                                                                                      وكذلـك تقدمي التقارير مباشرة إىل مؤمتر األطراف بشأن القضايا العلمية والتقنية واملالية وقضايا التنفيذ املتصلة                

  .                                 تعمميها ونقلها إىل البلدان النامية                                 ً          بتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ونشرها و

  ١      اخليار 

                                                  باقتراح برنامج عمل يستغرق سنتني لألعوام التالية لكي        [    ]                                       يقوم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا  - ٣
                                                         وسيقدم برنامج العمل األول إىل اهليئة الفرعية للمشورة          .                                                           تبـت فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       

  .                                                                                                  لعلمية والتكنولوجية يف دورهتا السادسة والعشرين ويغطي الفترة املمتدة حىت الدورة التاسعة والعشرين للهيئة ا

  ٢      اخليار 

                                                                                                        يقـترح جملـس تطوير ونقل التكنولوجيا برنامج عمل متجدد يستغرق ثالثة أعوام لكي ينظر فيه مؤمتر                  - ٣
  . ً                اً عن تقدم أعماله                                         ً      األطراف ويقره، ويقدم إىل مؤمتر األطراف تقريراً سنوي

  ١      اخليار 

                                                            ً                                       يضع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ويقترح استراتيجيات وهنجاً قصرية ومتوسطة وطويلة األجل،              - ٤
                                                                                 ، ملواصلة تطوير التكنولوجيا ونقلها وتعميمها، مع مراعاة االحتياجات واحلواجز           )                             مبـا يف ذلك النهج القطاعية      (

  .        ورة خاصة                           والفرص يف البلدان النامية بص

  ٢      اخليار 

                                                       ً                                           يضـع جملـس تطوير ونقل التكنولوجيا ويعتمد استراتيجيات وهنجاً قصرية ومتوسطة وطويلة األجل،               - ٤
                      وينبغي أن تؤدي هذه      .                                                               ، لتطوير التكنولوجيات ونقلها وتعميمها يف البلدان النامية        )                             مبـا يف ذلك النهج القطاعية      (

  .                                                          ونشرها وتعميمها ونقلها بشكل فعلي وملموس إىل البلدان النامية                                         االستراتيجيات والنهج إىل تطوير التكنولوجيا 

                    لكي يتزامن ذلك        ٢٠٠٩           حبلول عام    (                                                                   يقدم جملس تطوير ونقل التكنولوجيا، بعد عامني من النشاط            -      ً    مكرراً    ٤
          جل لتطوير                                          ، استراتيجيته القصرية واملتوسطة والطويلة األ )                                                 مع العمل املتعلق حبوار املستقبل والفريق العامل املخصص

                       ّ                                                                                           التكنولوجيا ونقلها، ويقّيم، ضمن مجلة أمور، إمكانية اعتماد األطراف التفاق دويل لتطوير التكنولوجيا ونقلها،              
                   لضمان سهولة وصول      ")      الدفع "       عوامل   (                                                                           وقـيام األطراف املدرجة يف املرفق األول بتهيئة البيئة املساعدة الالزمة،            

                                                                  التكنولوجيات، ويوفر التوجيه ملؤمتر األطراف ملعاجلة قضية حقوق                                                   األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول إىل        
  .              امللكية الفكرية



FCCC/SBSTA/2006/11 
Page 46 

 

 

                                                                                                      يقـوم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف إطار برنامج عمله بتقدمي املشورة إىل مؤمتر األطراف أو اهليئتني        - ٥
  .                              ب التكنولوجيا دون تأخري العملية                                                           الفرعيتني حبسب االقتضاء بشأن خمتلف بنود جدول األعمال املتصلة جبوان

                                          للمرة األوىل يف الدورة السابعة والعشرين                                                  ً                      يقـدم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا تقريراً عن أعماله            - ٦
  .                                                                               للهيئة لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ويقوم بتحديث سنوي لربنامج عمله املتجدد

      لفترة   ]                              جملس تطوير ونقل التكنولوجيا      ] [                      ملعين بنقل التكنولوجيا                فريق اخلرباء ا   [                        تعـني األطـراف أعضاء       - ٧
                                                      وتضمن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        .                                                     عـامني وحيـق لألعضاء شغل منصبهم لفترتني متتاليتني        

        اجة إىل                                                                                                             اسـتمرار نصف أعضاء فريق اخلرباء املعينني يف البداية يف شغل منصبهم لفترة ثالثة أعوام، مع مراعاة احل                 
                      ويعترب التعيني مبوجب هذه   .                               ً            وبعد ذلك، يعني نصف األعضاء سنوياً لفترة عامني  .                               احلفاظ على التوازن العام للفريق
                  ويكون األعضاء من     .                                                        ويبقى األعضاء يف مناصبهم إىل أن يتم تعيني من خيلفهم           .              ً                     الفقـرة تعييـناً لفـترة واحدة      

                                                     برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة         :         دائمني                                                     املـنظمات الدولية الست التالية ذات الصلة أعضاء       
  .                                                                                                                      اإلمنـائي ومـنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومرفق البيئة العاملية والبنك الدويل والوكالة الدولية للطاقة               

  .                                                             وللفريق أن يدعو، حبسب االقتضاء، خرباء على أساس معاجلة قضية بعينها

  ]                              جملس تطوير ونقل التكنولوجيا      ] [                                    فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا     [              من أعضاء                        يف حال استقالة عضو    - ٨
ٍ                                                                                          أو عـدم قدرته على حنٍو آخر على إمتام فترة املنصب املوكل إليه أو أداء مهام ذلك املنصب، جيوز ل                          ]            فريق اخلرباء  [                  

  ]       اجملموعة [                            ؤمتر األطراف، أن يطلب إىل                                                    أن يقرر، مع مراعاة قرب الدورة التالية مل         ]                              جملس تطوير ونقل التكنولوجيا    [
  .                             للفترة املتبقية من والية العضو [             ّ                                               الذي كان قد عّين العضو تسمية عضو آخر لكي حيل حمل العضو املذكور   ]      الطرف [

   .]                                                ُ                              ّ           ويف هذه احلالة، يأخذ فريق اخلرباء يف اعتباره أي آراء ُتعرب عنها اجملموعة اليت كانت قد عّينت العضو

     ً      ً       ً    سنوياً رئيساً ونائباً     ]                              جملس تطوير ونقل التكنولوجيا      ] [                                 اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا          فـريق  [         ينتخـب    - ٩
ُ                            ً                           للرئيس من بني أعضائه، على أن يكون أحدمها عضواً من طرف ُمدرج يف املرفق األول واآلخر عضواً من طرف                            ً                                           

 ً                         اً بني عضو من طرف مدرج                                                            ويتم شغل منصيب الرئيس ونائب الرئيس بالتناوب سنوي         .                         غري مدرج يف املرفق األول    
  .                                             يف املرفق األول وعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول

  ١      اخليار 

             منصبه بصفته    ]                              جملس تطوير ونقل التكنولوجيا      ] [                                    فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا     [               يشـغل عضـو      -  ١٠
                      ات ختفيف غازات الدفيئة         تكنولوجي  :                                                            الشخصية وتكون لديه خربة يف أي من اجملاالت التالية، ضمن جماالت أخرى

                  مبا يف ذلك أدوات                                                                                                    والتكـيف، أو عملـيات تقييم التكنولوجيا، أو تكنولوجيا املعلومات، أو اقتصاديات املوارد              
  .                             أو اخلاص، أو التنمية االجتماعية / و              التمويل العام 

 ُ       وُيختار   .          امج عمله               أو تطبيق برن   /                                                                       جيوز لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يطلب من اخلرباء وضع و            -  ١١
  .                                                اخلرباء من قائمة باخلرباء يف امليادين اليت تشملها واليته
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  ١      اخليار 

  :     ً                   خبرياً، على النحو التايل  ٢٣                                          يتألف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من  -  ١٢

  ا                                                                                ثالثة أعضاء من كل منطقة من مناطق األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، أي أفريقيا، وآسي  ) أ ( 
                                                    واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

                                    عضو من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛  ) ب ( 

                                          سبعة أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛  ) ج ( 

  .                                      ستة أعضاء من املنظمات الدولية ذات الصلة  ) د ( 

  ٢      اخليار 

                ويكون مخسة عشر     .           ً   ّ               عشرين شخصاً تعّينهم األطراف                                                   يتألف جملس تطوير ونقل التكنولوجيا من مخسة و        -  ١٢
                                                                      مخسة أعضاء من أفريقيا، وأربعة من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر           (    ً            ّ                               شخصاً من هؤالء املعّينني من البلدان النامية        

  .                                   وعشرة أعضاء من البلدان املتقدمة      )                                                                              الكـارييب، وأربعـة مـن آسيا، واثنان من الدول اجلزرية الصغرية النامية            
                              أو احلكومية الدولية على أن      /                                                                          ضافة إىل ذلك، يشارك يف اجمللس مخسة أعضاء دائمني من املنظمات الدولية و                وباإل

                               وتكون لدى أعضاء جملس تطوير ونقل   .                                                              يكـون مـن بيـنهم ممـثل واحد على األقل عن جمموعة البنك الدويل     
                                      ايل مع مراعاة إمكانية قيام األطراف                                                                              التكنولوجـيا خـربة يف اجملاالت املواضيعية اخلمسة اليت يشملها اإلطار احل           

  .                                               بإدخال تعديالت يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

  ١      اخليار 

                                                                                                    تيسر األمانة تنظيم اجتماعات الفريق وإعداد تقاريره إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف     -  ١٣
  .                              دوراهتا التالية وإىل مؤمتر األطراف

  ٢      اخليار 

  .                                                          ر األمانة تنظيم اجتماعات اجمللس وإعداد تقاريره إىل مؤمتر األطراف   تيس -  ١٣

  ١      اخليار 

  .       ً                                        سنوياً بالتزامن مع دوريت اهليئتني الفرعيتني               على األقل                                                   جيتمع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا مرتني         -  ١٤
  .                            ً               وجيوز تنظيم دورات إضافية رهناً بتوافر املوارد
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  ٢      اخليار 

                                        ً                                                وير ونقل التكنولوجيا اجتماعات مرتني سنوياً بالتزامن مع اهليئتني الفرعيتني لالتفاقية                            يعقـد جملـس تط     -  ١٤
                                                                     ُ                             ويعقد باإلضافة إىل ذلك أربعة اجتماعات على األقل فيما بني الدورات، على أن ُيعقد اجتماعان قبل كل اجتماع 

   .                                              من اجتماعات اهليئتني الفرعيتني التابعتني لالتفاقية

  ٢      اخليار 

                                 ً                                                     جملـس تطوير ونقل التكنولوجيا أيضاً خيارات إىل مؤمتر األطراف بشأن كيفية مكافأة األطراف         يقـدم  -  ١٥
                                                                                                                     الـيت تكفـل تطويـر التكنولوجـيات ونقـلها فعلـيا إىل البلدان النامية عن طريق آليات مثل أرصدة تطوير                     

  .                  التكنولوجيا ونقلها

                                           جملاالت املواضيعية اخلمسة اليت يشملها اإلطار      ُ                                                          ُينشئ جملس تطوير ونقل التكنولوجيا أفرقة خرباء بشأن ا         -  ١٦
                                                                                                                احلـايل وتقـوم هذه األفرقة، ضمن مجلة أمور، بتقدمي املشورة التقنية إىل اجمللس بشأن فعالية اجملاالت املواضيعية                

  .        يف املسامهة

         م اخلاصة                                                                                            يدعو جملس تطوير ونقل التكنولوجيا خرباء تقنيني إضافيني إىل حضور اجتماعاته لتقدمي خرباهت             -  ١٧
                                                                                 ولضمان الشفافية ومشاركة أصحاب املصلحة اآلخرين، وخباصة الصناعة والقطاع اخلاص            .                 حبسـب االقتضـاء   

  .                                               مشاركة فعالة، يسمح اجمللس للمراقبني حبضور اجتماعاته

   .]                                                                        يضع جملس تطوير ونقل التكنولوجيا ويقر نظامه الداخلي مع مراعاة طلبات األطراف -  ١٨
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 املرفق الثالث

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

           ُ          الوثائق امل عدة للدورة

 FCCC/SBSTA/2006/6                              مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

        نولوجية                                                                           تقرير عن حلقة العمل اليت عقدهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك         
  .                                                                             أثـناء دورهتـا الرابعة والعشرين عن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه           

                                                               مذكرة مقدمة من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2006/7 

                  التقرير التوليفي    .                     ً       ً                                   األنشـطة املـنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية         
          من األمانة            مذكرة مقدمة   .       السابع

 FCCC/SBSTA/2006/8 

Corr.1و  
                    َّ                                                             املبادئ التوجيهية احملدَّثة التفاقية األمم املتحدة األطارية بشأن تغري املناخ فيما           
                                                                              يـتعلق بـاإلبالغ عـن قوائـم اجلـرد السـنوية إثر إدراج أحكام املقرر                

                      مذكرة مقدمة من األمانة  .   ١١-   م أ /  ١٤

 FCCC/SBSTA/2006/9 

                                                    عنية خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف                                   تقريـر عـن حلقة عمل م      
                      مذكرة مقدمة من األمانة  .                البلدان النامية

 FCCC/SBSTA/2006/10 

Summary of the outcomes of the informal consultations on issues 
relating to possible actions for enhancing the implementation of the 
technology transfer framework. Note by the Chair of the Subsidiary 

Body for Scientific and Technological Advice 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.5 

Annual report on the technical review of greenhouse gas 
inventories from Parties included in Annex I to the Convention. 

Note by the secretariat 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.6 

Training programme for review experts under Article 8 of the  
Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.7 

Annual report of the Expert Group on Technology Transfer for 
2006. Note by the Chair of the Expert Group on Technology 

Transfer 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.8 

Views and suggestions relating to the review of the Expert Group 
on Technology Transfer by the Conference of the Parties at its 

twelfth session. Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.10 

Add.1و  

Implications of the establishment of new hydrochlorofluorocarbon-
22 (HCFC-22) facilities seeking to obtain certified emission 
reductions for the destruction of hydrofluorocarbon-23 (HFC-23). 

Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.11 
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Proposals for possible revision of the UNFCCC reporting guidelines 
on global climate change observing systems. Submission from the 

Global Climate Observing System secretariat 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.12 

Report on the results of the regional workshop programme. 
Submission from the Global Climate Observing System secretariat 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.13 

Report on a coordinated response from space agencies involved in 
global observations to the needs expressed in the Global Climate 
Observing System implementation plan. Submission from the 
United States of America on behalf of the Committee on Earth 

Observation Satellites 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.14 

Summary reports drawing on the special side event on research 
needs relating to the Convention held during the twenty-fourth 
session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological 
Advice. Submissions from regional and international climate 

change research programmes 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.15 

Innovative options for financing the development and transfer of 
technologies. Technical paper 

 FCCC/TP/2006/1 

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

 FCCC/SBSTA/2006/L.18 

      مشروع   .                 ُ           ً       ً                                  مواصـلة األنشطة املُنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية         
                          استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2006/L.19 

      مشروع   .                 ُ           ً       ً                                  مواصـلة األنشطة املُنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية         
                                        توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية       .      إضافة  .                             استنتاجات مقترح من الرئيس   

             والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2006/L.19/Add.1 

                        مشروع استنتاجات مقترح     .                                                 القضـايا املتصـلة بقوائم جرد غازات الدفيئة       
         ن الرئيس م

 FCCC/SBSTA/2006/L.20 

                            مشروع استنتاجات مقترح من      .                                               القضـايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة      
                                                 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  .      إضافة  .       الرئيس

 FCCC/SBSTA/2006/L.20/Add.1 

                         مشروع استنتاجات مقترح    .                                                 القضـايا املتصـلة بقوائم جرد غازات الدفيئة       
          من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2006/L.21 

                            مشروع استنتاجات مقترح من      .                                               القضـايا املتصلة بقوائم جرد غازات الدفيئة      
                                                 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  .      إضافة  .       الرئيس

 FCCC/SBSTA/2006/L.21/Add.1 

 FCCC/SBSTA/2006/L.22                                 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                        البحوث واملراقبة املنهجية



FCCC/SBSTA/2006/11 
Page 51 

 

    ٢٢  -                                                                         اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         
) HCFC-22 (            سـعياً للحصـول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من                                                    ً    

                مشروع استنتاجات    ). HFC-23   (  ٢٣-                                تدمـري مركبات اهليدروفلوروكربون   
                مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2006/L.23 

  .                                                                            ة العمل املعقودة أثناء الدورة بشأن احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه             حلق
                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2006/L.24 

      مشروع   .                                                                      خفـض االنـبعاثات الـناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية           
                          استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2006/L.25 

                                                             ات اخلمس املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به                             بـرنامج عمل السنو   
                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .            والتكيف معه

 FCCC/SBSTA/2006/L.26 

 FCCC/SBSTA/2006/L.27                                 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                          تطوير التكنولوجيات ونقلها

  .      إضافة  .          الرئيس                            مشروع استنتاجات مقترح من     .                           تطويـر التطويرات ونقلها   
                                                 توصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 FCCC/SBSTA/2006/L.27/Add.1 

Recommendation of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on the five-year programme of work on 

impacts, vulnerability and adaptation to climate change 

 FCCC/SBSTA/2006/CRP.1 

 الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

                                                                                   تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الرابعة           
     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٦     إىل   ١٨                                    والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2006/5 

                                                    ة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا الرابعة                                      تقريـر اهليئة الفرعية للمشور    
  .     ٢٠٠٦      مايو   /       أيار   ٢٦       إىل     ١٨                                               والعشـرين، املعقـودة يف بون يف الفترة من          

           ُ                                                   مشـروع مقرر ُمحال إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             .        إضـافة 
                                األطراف يف بروتوكول كيوتو العتماده

 FCCC/SBSTA/2006/5/Add.1 

- - - - - 

 


