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(A)     GE.07-61975    070907    070907 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 تقرير اهليئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتكنولوجية
 ملعقودة يف بون،عن أعمال دورهتا السادسة والعشرين، ا

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧يف الفترة من 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٧-١ .............................................................افتتاح الدورة -أوالً
 ) من جدول األعمال١البند ( 

 ٤ ١٥-٨ ..........................................................املسائل التنظيمية -ثانياً
 ) من جدول األعمال٢البند ( 
 ٤ ٩-٨ ..............................................إقرار جدول األعمال -ألف 
 ٥ ١٥-١٠ ...............................................تنظيم أعمال الدورة -باء 

 بـرنامج عمـل نـريويب املـتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به               -ثالثاً
 ٦ ٢١-١٦ ............................................................. والتكيف معه 
 ) من جدول األعمال٣البند ( 

 ٨ ٣٣-٢٢ ......................................................تطوير التكنولوجيات ونقلها -رابعاً
 ) من جدول األعمال٤البند ( 

 ١٠ ٣٩-٣٤ ......................بلدان الناميةخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف ال -خامساً
 ) من جدول األعمال٥البند ( 

 ١١ ٥٠-٤٠ .........................................................البحوث واملراقبة املنهجية -سادساً
 ) من جدول األعمال٦البند ( 

 ١٤ ٦٨-٥١ .................................................القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -سابعاً
 ) من جدول األعمال٧البند ( 
  املعين بتغري املناخ   املـبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل        -ألف 
 ١٤ ٦١-٥١ .......................................لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  
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 )تابع (احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ١٦ ٦٦-٦٢ ..............................................وصلة بيانات غازات الدفيئة -باء 
 ١٧ ٦٨-٦٧ .....االنبعاثات لنامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري -جيم 

 ١٧ ٧٩-٦٩ ......................................وجب بروتوكول كيوتوالقضايا املنهجية مب -ثامناً
 ) من جدول األعمال٨البند ( 
ــبات   -ألف  ــدة ملرك ــرافق جدي ــاء م ــلى إنش ــبة ع ــار املترت  اآلث
 سعياً للحصول على) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون   
 وحـدات خفـض معـتمد لالنـبعاثات مـن تدمـري مركبات               
 ١٧ ٧٤-٦٩ ............................)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون   
 آثـار التغـيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة            -باء  
 ١٨ ٧٩-٧٥ ....................التحريج الصغرية يف إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة  

 ١٩ ٨١-٨٠ .... االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -تاسعاً
 )ال من جدول األعم٩البند ( 

 ٢٠ ٨٣-٨٢ ............... من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -عاشراً
 ) من جدول األعمال١٠البند ( 

 حادي
 ٢٠ ٨٨-٨٤ .........................................التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة -عشر

 ) من جدول األعمال١١البند ( 
 ثاين
 ٢١ ٨٩ ....................................................................مسائل أخرى -عشر

 ) من جدول األعمال١٢البند ( 
 الثث

 ٢١ ٩٠ .....................................................................تقرير الدورة -عشر
 ) من جدول األعمال١٣البند ( 

 رابع
 ٢١ ٩١ ....................................................................اختتام الدورة -عشر

 املرفقات
 ٢٢ .........................................................مشروع مقرر مقترح من الرئيسني املشاركني -األول
 ٤١ .........................................٢٠٠٧برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام  -الثاين
 ٤٣ .................ثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان الناميةمشروع نص ملقرر بشأن خفض االنبعا -الثالث
 ٤٦ ........الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السادسة والعشرين -الرابع
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

شورة العلمية والتكنولوجية يف فندق ماريتيم يف       ُعقـدت الدورة السادسة والعشرون للهيئة الفرعية للم        -١
 .٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧بون، أملانيا، يف الفترة من 

ترينيداد (وافتـتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد كيشان كومارسنغ              -٢
 بصفتها نائبـة رئيس  ) ألبانيا(مريا فيدا   ورحب أيضاً بالسيدة إر   . ، فرحب جبميع األطراف واملراقبني    )وتوبـاغو 

 .اهليئة الفرعية

ودعا الرئيس األمني التنفيذي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيد إيفو دي بوير، إىل خماطبة اهليئة                 -٣
ايا فاغتنم األمني التنفيذي هذه املناسبة لتسليط الضوء على القض . الفرعـية للمشـورة العلمـية والتكنولوجـية       

السياساتية الرئيسية املتعلقة جبدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين وأعرب عن أمله يف 
 .أن حترز اهليئة أيضاً تقدماً بشأن البنود املهمة األخرى املدرجة يف جدول أعماهلا

 املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه ويف معرض إشارته إىل أن برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري -٤
قـد بدأ بنجاح، ذكر األمني التنفيذي أن اهليئة الفرعية ستتلقى من األمانة أول تقرير يطلعها على ما استجد من                    

 .تقدم حىت اآلن، وعلى األنشطة األخرى املزمع القيام هبا، يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال

تنفيذي عن أمله يف أن تكون لدى األطراف، يف هذه الدورة وقبل الدورة السابعة              وأعـرب األمـني ال     -٥
والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، الرغبة يف التغلب على خالفاهتم والتوصل إىل استنتاجات 

اهلادفة والفعالة الرامية إىل دعم     اإلطار املتعلق باإلجراءات    بشأن استعراض فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا و       
حىت يتسىن اختاذ قرار بشأن هذه املسألة يف        ) إطار نقل التكنولوجيا   ( من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥تنفـيذ الفقـرة     

 .الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف

الغابات يف البلدان وذكر األمني التنفيذي أنه منذ بدء املناقشات بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة           -٦
النامـية يف مؤمتر األطراف احلادي عشر الذي عقد يف مونتريال وبعد عقد حلقيت عمل بشأن هذه املسألة، تكون         

وأعرب عن أمله يف أن . لـدى األطـراف إدراك أفضل للتحديات التقنية والسياساتية واملالية احمليطة هبذه املسألة          
ة والتكنولوجية، يف دورهتا السادسة والعشرين، من التقدم كثرياً يف العمل           تـتمكن اهليئة الفرعية للمشورة العلمي     

  اليت أسندها مؤمتر األطراف إليها يف دورته        )١(على خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات ومن الوفاء بالوالية         
 .احلادية عشرة

بشكل إجيايب مع املنظمات الدولية     وسـلط األمني التنفيذي الضوء على أمهية التعاون على نطاق واسع و            -٧
وأشار إىل أن . ذات الصـلة وهيئات األمم املتحدة من أجل تعزيز العمل الفعلي يف امليدان فيما يتعلق بتغري املناخ            

                                                      

)١( FCCC/CP/2005/5 ٨٣، الفقرة. 
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وأشار إىل أنه . األمانة أنشأت قنوات اتصال مع سائر هيئات األمم املتحدة األخرى واملنظمات الدولية ذات الصلة
ة ستكون لألطراف فرصة تلقي معلومات بشأن اإلجراءات اليت اختذهتا املنظمات الدولية وهيئات خالل هذه الدور

األمـم املتحدة إما استجابة لطلبات األطراف أو مببادرة شخصية منها وبشأن مدى صلة هذه اإلجراءات بالعمل                 
 .املضطلع به يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  املسائل التنظيمية-اً ثاني
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

مايو، يف مذكرة / أيار٧نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف جلستها األوىل املعقودة يف  -٨
وأدىل ممثل دولة . (FCCC/SBSTA/2007/1)وشروحه مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت 

 .طرف ببيان

ويف اجللسة نفسها، وعقب اقتراح من الرئيس، أقرت اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية جدول  -٩
 :األعمال بصيغته التالية

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

 .يم أعمال الدورةتنظ )ب(   

 .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه -٣ 

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها -٤ 

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

 .البحوث واملراقبة املنهجية -٦ 

 :تفاقيةالقضايا املنهجية مبوجب اال -٧ 

املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لقوائم            )أ(  
 اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛

 وصلة بيانات غازات الدفيئة؛ )ب(   
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 .االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري )ج(   

 :وجب بروتوكول كيوتوالقضايا املنهجية مب -٨ 

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

 ؛(HFC-23) ٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

ريع التحريج وإعادة التحريج  آثـار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشا        )ب(  
 .الصغرية يف إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة

 . االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٩ 

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -١٠ 

 . ذات الصلةالتعاون مع املنظمات الدولية -١١ 

 .مسائل أخرى -١٢ 

 .تقرير الدورة -١٣ 

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

 ٧نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل، املعقودة يف  -١٠
اهليئة الفرعية على املضي يف العمل على أساس اقتراح     واتفقت  . مـايو، حيث اقترح الرئيس برنامج العمل      /أيـار 
وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، تكلم أحدهم باسم        . وأبلغت األمانة اهليئة الفرعية بشأن حالة الوثائق      . الرئيس

ة،  والصني، وتكلم آخر باسم أقل البلدان منواً، وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية النامي              ٧٧جمموعـة ا ل       
 .وآخر باسم اجملموعة املختلطة وآخر باسم اجملموعة األفريقية

وأبلغـت األمانة اهليئة الفرعية بتلقي طلبات أوراق االعتماد املؤقتة حلضور دورات اهليئتني الفرعيتني من        -١١
 من املادة   ٦ووافقت اهليئة الفرعية على قبول هذه املنظمات، استناداً إىل أحكام الفقرة            .  منظمة غري حكومية   ١١
 . من االتفاقية، دون اإلخالل بأي إجراء يتخذه مؤمتر األطراف الحقا٧ً

مايو، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        / أيار ١٨ويف اجللسة الرابعة، املعقودة يف       -١٢
علمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة الفرعية أن اجتماعا ُنظم يف أثناء الدورة التقى فيه رئيس اهليئة الفرعية للمشورة ال

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية الواردة    (للتنفيذ مع رؤساء أفرقة اخلرباء املنشأة مبوجب االتفاقية         
عين بأقل من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفرق اخلرباء امل

وكان هذا االجتماع، الذي شارك فيه األمني التنفيذي أيضاً، ذا ثالثة أهداف هي تبادل املعلومات               ). البلدان منواً 
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بشأن حالة كل برنامج عمل للفريق، وتبادل املعلومات بشأن التعاون فيما بني أفرقة اخلرباء حىت اآلن والنظر يف                  
 .امهة األفرقة يف برنامج عمل نريويبتوصيات مبزيد من التعاون، والنظر يف مس

. وأفاد الرئيس أن أفرقة اخلرباء الثالثة قد أحرزت تقدماً جيداً حىت اآلن فيما يتعلق بتعزيز التعاون بينها                 -١٣
فقـد جرت العادة أن تدعى أفرقة اخلرباء إىل حضور اجتماعات أفرقة خرباء أخرى ومن املتوقع أن تستمر هذه                   

وباإلضافة إىل ذلك، أُعطيت أفرقة اخلرباء بانتظام فرصة التعليق على مسامهات كل فريق             . بلاملمارسـة يف املستق   
وقد َسرَّ رئيسي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أن . منهم، مثل املواد التدريبية

تنفيذ برنامج عمل كل فريق وأعربا عن أملهما يف أن          يالحظا أن التعاون بني أفرقة اخلرباء أصبح ممارسة جيدة يف           
 .يستمر هذا التعاون بل يتعزز يف السنوات القادمة

وأشار إىل أن اخلطوة األوىل . والحظ الرئيس أن أفرقة اخلرباء حريصة على املسامهة يف برنامج عمل نريويب -١٤
اء ذات الصلة من التقرير التوليفي املتعلق       سـتتمثل يف املشـاركة يف حلقات العمل ذات الصلة والنظر يف األجز            

مبمارسات وخطط التكيف، الذي سيعد للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والعشرين 
 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(

ىل أن األفرقة تواجه وانتهى الرئيس إىل أن رؤساء أفرقة اخلرباء الثالثة أشاروا بوضوح يف أثناء االجتماع إ -١٥
ويف معرض اإلشارة إىل كون فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يعمل مع األطراف             . حتديـات مشتركة حامسة   

بشأن تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا، ومع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بشأن خطط العمل الوطنية              
ري بشأن البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           للتكـيف ومع فريق اخلرباء االستشا     

، ذكر الرئيس أن األطراف بصدد الوصول اآلن إىل مرحلة يتعني فيها تنفيذ )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(
ات من التكنولوجيا وخطط فاملسألة اآلن هي كيفية حتويل األفكار اجليدة من تقييمات االحتياج. نتائج هذا العمل

وذكر . العمـل الوطنية للتكيف والبالغات الوطنية إىل مقترحات مشاريع تستجيب للمقاييس الدولية للممولني            
الذي وضعه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا دليل إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا ألغراض التمويل الرئيس أن 

 .قد يكون مفيداً يف هذا الصدد

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ -الثاً ث
 والقابلية للتأثر به والتكيف معه         

 )األعمال من جدول ٣البند (

 املداوالت -١

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرابعة، املعقودتني               -١٦
 ٧٧وأدىل ببيانات ممثلو سبع دول أطراف، تكلم أحدهم باسم جمموعة ال              . يو، على التوايل  ما/ أيـار  ١٨ و ٧يف  

والصـني، وتكـلم آخـر باسـم حتالف الدول اجلزرية الصغرية النامية، وآخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا                  
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امج األمم املتحدة اإلمنائي،    وأدىل ببـيانات أيضاً ممثلون عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وبرن          . )٢(األعضـاء 
وباإلضافة إىل ذلك أدىل ببيان ممثل عن . والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وعن اتفاقية التنوع البيولوجي 

 .منظمة غري حكومية

 ويف جلستها األوىل، طلبت اهليئة الفرعية إىل الرئيس، أن يقوم، مبساعدة من األمانة، بصياغة استنتاجات               -١٧
ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف االستنتاجات اليت            . بشـأن هذا البند   

 .)٣(اقترحها الرئيس فاعتمدهتا

 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقرير املرحلي لألمانة عن تنفيذ برنامج عمل  -١٨
ـ  ريويب املـتعلق بـتأثريات تغـري املـناخ والقابلـية للـتأثر بـه والتكيف معه، كما أحاطت علماً بالوثائق                     ن

FCCC/SBSTA/2007/Misc.4و Add.1و2 و FCCC/SBSTA/2007/Misc.5. 

، الذي أُعد بتوجيه من رئيس اهليئة       )٤(وأحاطـت اهليـئة الفرعية علماً كذلك بالتقرير املرحلي لألمانة          -١٩
، عـن اخلطوات املتخذة حنو تنفيذ برنامج عمل نريويب، مبا يف ذلك تنظيم حلقيت العمل بشأن املخاطر                  الفرعـية 

(املتصــلة باملــناخ والظواهــر املناخــية الــبالغة الشـــدة وبشــأن ختطــيـط التكــيـف وممارســاته  
FCCC/SBSTA/2006/11   برنامج العمل  ، ويف إشراك املنظمات املعنية ونشر املعلومات عن         )٥٨ و ٤٨، الفقرتان

 .على أصحاب املصلحة املعنيني

ورحبـت اهليـئة الفرعية بالبيانات والوثائق اليت قدمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، وبرنامج األمم                -٢٠
املـتحدة اإلمنائي، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والبنك الدويل، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،               

ظام التحليل والبحث والتدريب بشأن التغري على املستوى العاملي، عن أنشطتها الرامية إىل تنفيذ برنامج عمل                ون
وحثـت اهليـئة الفرعية املنظمات الدولية املعنية على االضطالع بأنشطتها هي دعماً للهدف املتوخى               . نـريويب 

  الفرعـية يف دورهتـا اخلامسة والعشرين         ويف اسـتنتاجات اهليـئة     ١١-م أ /٢واملواضـيع احملـددة يف املقـرر        
)FCCC/SBSTA/2006/11     وعلى تقاسم نتائج هذه األنشطة مع اهليئة الفرعية يف          )٧١ إىل   ١١، الفقـرات من ،

 .دوراهتا التالية، حسبما يكون مالئماً

إسبانيا والسويد  وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومات أستراليا وكندا واليابان وهولندا والنرويج و            -٢١
 .وسويسرا ملا قدمته من مسامهات من أجل تنفيذ برنامج عمل نريويب

                                                      

حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا،  )٢(
 .وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.6اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣(

)٤( <http://unfccc.int/3633.php>. 
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٤البند (

 املداوالت -١

 نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني              -٢٢
 ٧٧وأدىل ببيانات ممثلو تسع دول أطراف، تكلم أحدهم باسم جمموعة ال              . مايو، على التوايل  / أيـار  ١٨ و ٧يف  

 .)٥(والصني، وتكلم آخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

سته ويف جلستها األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر يف هذا البند ضمن فريق اتصال يشترك يف رئا -٢٣
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد     ). اليابان(والسيد كونيهيكو شيمادا    ) جامايكا(كل من السيد كليفورد ماهلونغ      

ويف اجللسة ذاهتا، نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية        . شيمادا تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال       
 .ا الرئيس فاعتمدهتا اليت اقترحه)٦(والتكنولوجية يف االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

، وقررت أن   ١٢-م أ /٥نظرت اهليئة الفرعية يف نص مشروع مقرر، حسبما هو مطلوب مبوجب املقرر              -٢٤
 .كي تنظر فيه خالل دورهتا السابعة والعشرين) انظر املرفق األول(ُتحيل مشروع مقرر إىل اهليئة الفرعية 

ات غري الرمسية اليت اختذهتا حكومتا الصني واليابان يف تيسري احلوار فيما بني ورّحبت اهليئة الفرعية باملبادر -٢٥
 . أعاله٢٤األطراف بغية دفع املشاورات قُدماً بشأن مشروع املقرر املشار إليه يف الفقرة 

رئيساً لفريق اخلرباء املعين بنقل     ) ماليزيا(ورّحبـت اهليـئة الفرعـية بانـتخاب السيد تشاو كوك كي              -٢٦
كما . نائباً لرئيس الفريق  ) الواليات املتحدة األمريكية  (، وبانتخاب السيد إملر هولت      ٢٠٠٧تكنولوجـيا لعام    ال

رّحبـت اهليئة الفرعية بالتقرير الشفوي الذي قّدمه رئيس فريق اخلرباء بشأن النتائج اليت متخض عنها االجتماع                 
، وأّيدت برنامج عمل فريق اخلرباء      ٢٠٠٧مايو  / أيار ٥ و ٤احلادي عشر للفريق الذي ُعقد يف بون بأملانيا يومي          

 ).انظر املرفق الثاين (٢٠٠٧لعام 

 فيما يتصل بنشر    )٧(والحظـت اهليئة الفرعية مع التقدير خطة عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا             -٢٧
 إلعداد مشاريع نقل التكنولوجيا دليلواسـتخدام منشور اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ املعنون    

 وذلك مبساعدة من األمانة، ودعت مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج        ألغـراض التمويل  

                                                      

حظـي املوقف املُعرب عنه يف البيانني املدىل هبما باسم هذه اجملموعة بتأييد كل من مجهورية مقدونيا                  )٥(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، كرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.9اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٦(

)٧( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/index.jsp?mainFrame=../html/EGTT10Training.html>. 
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األمـم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، فضالً عن املنظمات               
 .ى املعنية، إىل التعاون يف تنفيذ خطة العمل هذهالدولية األخر

وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املتعلق مبناقشات اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى بشأن               -٢٨
الـتعاون الـدويل يف جمـال التكنولوجيا والشراكات يف تطوير ونشر وتعميم ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً          

ـ  ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل االستفادة من       . (FCCC/SBSTA/2007/2)ة العملـية يف هذا اجملال       والدراي
املعلومات الواردة يف هذا التقرير لدى النظر يف اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا،                 

وجيات يف سياق العمل التعاوين الطويل األمد من        والُسـبل والوسائل الكفيلة بتحقيق اإلمكانات الكاملة للتكنول       
 .أجل التصدي لتغّير املناخ

وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً كذلك بتقرير حول املشروع التجرييب املتعلق بالربط الشبكي بني مركز                -٢٩
 (TT:CLEAR)اخ  تـبادل املعلومـات عن نقل التكنولوجيا التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املن              

وسلَّمت اهليئة الفرعية بأن    . (FCCC/SBSTA/2007/INF.1)واملراكز اإلقليمية والوطنية للمعلومات التكنولوجية      
وستعود . األنشـطة املنفَّذة يف إطار املرحلة التجريبية قد أتاحت معلومات مفيدة لتقييم جدوى مثل هذه الشبكة               

 .ة يف دورهتا السابعة والعشريناهليئة الفرعية إىل النظر يف هذه املسأل

وسلَّمت اهليئة الفرعية بأن تطبيق نتائج عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا يظل هدفاً رئيسياً ميكن تعزيزه       -٣٠
مـن خالل املساعدة التقنية لتحسني إعداد مقترحات املشاريع، وكذلك من خالل زيادة إمكانية الوصول إىل موارد                  

 الـيت ميكن أن تستند إىل املشورة املتعلقة بالتمويل اليت ُتقّدمها شبكات استشارية مثل املشروع                الـتمويل والـنماذج   
 .التجرييب املتعلق بالشبكة االستشارية املعنية بالتمويل اخلاص التابعة ملبادرة تكنولوجيا املناخ

 السويد والنرويج والواليات    والحظـت اهليئة الفرعية مع التقدير املساعدة املالية املقّدمة من حكومات           -٣١
املـتحدة األمريكية واجلماعة األوروبية ومبادرة تكنولوجيا املناخ من أجل تنفيذ األنشطة احملّددة ألغراض املتابعة               

وألغراض العمل اجلاري الذي يضطلع به فريق اخلرباء املعين         ). ٨٠، الفقرة   (FCCC/SBSTA/2006/11الفوريـة   
 .بنقل التكنولوجيا واألمانة

 :وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، مبا يلي -٣٢

أن ُتتـيح لألطـراف ورقـةً بشـأن أفضل املمارسات يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات                 )أ( 
ات تقييم  أدناه، والتقرير التوليفي لعملي   ) ب(٩للتكنولوجيا باالستناد إىل نتائج حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة           

، وعمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا املنجزة    (FCCC/SBSTA/2006/INF.1)االحتـياجات للتكنولوجـيا     
وسوف ُتتاح هذه الورقة كمرجع يف حلقة العمل اليت ستنظّمها األمانة . مؤخراً، وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة

اف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إعداد         بشـأن تـبادل اخلـربات واملمارسات اجليدة فيما بني األطر          
الـبالغات الوطنـية، وبشأن القضايا الشاملة لعدة قطاعات، وسوف ُتعقد حلقة العمل هذه يف القاهرة مبصر يف     

وسوف تنظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذه         . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ٢٠الفترة من   
  دورهتا السابعة والعشرين؛الورقة يف
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أن ُتقّدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا السابعة والعشرين،              )ب( 
بشأن نتائج حلقة العمل املتعلقة بأفضل املمارسات يف إجراء عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا، وهي حلقة          

مانة واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة، العمل اليت ستشترك يف تنظيمها األ
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٧وسُتعقد يف بانكوك بتايلند يف الفترة من 

وشّجعت اهليئة الفرعية على إجراء مشاورات ضمن اجملموعات اإلقليمية بغية تسمية أعضاء اهليئة املنشأة               -٣٣
، ريثما يعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، )٣انظر املرفق األول، الفقرة (ليها يف مشروع املقرر املشار إ

 .مقرراً بشأن هذه املسألة

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

 املداوالت -١

مايو، على  / أيار ١٨ و ٧ة يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف           نظـرت اهليـئة الفرعي     -٣٤
، وآخر باسم   )٨( طرفاً، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء        ١٨وأدىل ببيانات ممثلو    . الـتوايل 

واتفاقية التنوع البيولوجي والبنك    وأدىل أيضاً ببيانات ممثلو كل من منظمة األغذية والزراعة،          . اجملموعة األفريقية 
 .وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيان ممثل عن منظمة غري حكومية. الدويل

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                   -٣٥
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد كارلينو      ). نرويجال(والسيد آودون روسالند    ) األرجنتني(السـيد هرنان كارلينو     

اليت اقترحها   )٩(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات       . تقريـراً عن مشاورات فريق االتصال     
 .الرئيس فاعتمدهتا

 االستنتاجات -٢

أستراليا ونيوزيلندا الستضافتهما معاً    أعربت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تقديرها حلكوميت           -٣٦
 بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، واليت عقدت يف كرينز،               )١٠(حلقـة العمـل الثانـية     

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها أيضاً حلكومات أستراليا،        . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩ إىل   ٧أسـتراليا، يف الفـترة مـن        
 .ندا، والنرويج، على دعمها املايل حللقة العملونيوزيل

                                                      

حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،  )٨(
 .وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.10اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٩(
خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية يف روما،      شأن  عقـدت حلقـة العمل األوىل ب       )١٠(

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١أغسطس إىل / آب٣٠إيطاليا يف الفترة من 
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  FCCC/SBSTA/2006/10(وأحاطـت اهليـئة الفرعـية عـلماً بـتقريري حلقيت العمل بشأن هذه املسألة                 -٣٧
 ).FCCC/SBSTA/2007/3و

وع ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة عملها بشأن هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين، على أساس مشر                -٣٨
 .النص الوارد يف املرفق

، آراءها يف   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥ودعـت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه               -٣٩
القضايا املتصلة باخلطوات األخرى املتخذة مبوجب االتفاقية يف جمال خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان                 

وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً إىل األمانة أن ُتجمع هذه اآلراء لكي تنظر فيها يف دورهتا               . ملتبعة حلفز العمل  النهج ا : النامـية 
 .السابعة والعشرين

  البحوث واملراقبة املنهجية-سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

مايو، على  / أيار ١٨ و ٧ة املعقودتني يف    نظـرت اهليـئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرابع            -٤٠
وباإلضافة إىل . )١١(وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء. التوايل

 .ذلك، أدىل ببيان ممثل ملنظمة األغذية والزراعة ببيان باسم أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض

، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                ويف اجللسة األوىل   -٤١
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة فيدا تقريراً عن        ). إيطاليا(كـل مـن السيدة فيدا والسيد سريجيو كاستياري          

وجزاً شفوياً بشأن االجتماع غري     وإضافة إىل ذلك، قدَّم الرئيس تقريراً م      . املشـاورات اليت أجراها فريق االتصال     
الطرق اليت ميكن للهيئة الفرعية أن تيسر هبا إجراء حواٍر أكثر           وتناول  . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٨الـرمسي الذي عقد يف      

ويف اجللسة  . )١٢(١١-م أ /٩فعالية بني األطراف وبرامج البحوث اإلقليمية والدولية املعنية بتغري املناخ يف سياق املقرر              
 .اليت اقترحها الرئيس فاعتمدهتا )١٣(رت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتنفسها، نظ

                                                      

حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من تركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،  )١١(
 .وصربيا، وكرواتيا

جد نسخة من موجز الرئيس يف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة تو )١٢(
 :إنترنت بالعنوان التايل

<http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/4000.php>. 

 .FCCC/SBSTA/2007/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٣(
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 االستنتاجات -٢

أحاطـت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بآراء األطراف بشأن الطرق اليت ميكن للهيئة                 -٤٢
قليمية والدولية املعنية بتغري املناخ يف سياق الفرعية أن تيسر هبا إجراء حواٍر أكثر فعالية بني األطراف وبرامج البحوث اإل

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للربامج واملنظمات اإلقليمية        ). FCCC/SBSTA/2007/Misc.7 (١١-م أ /٩املقرر  
وعلى ) FCCC/SBSTA/2007/Misc.8(والدولية املعنية بالبحوث املتعلقة بتغري املناخ على آرائها حول هذا املوضوع            

، )٤١، الفقرة   FCCC/SBSTA/2006/5(قارير املوجـزة اليت قُّدمت استجابةً للدعوة اليت وجهتها اهليئة الفرعية            الـت 
مسترشـدةً باحلدث اجلانيب اخلاص بشأن االحتياجات البحثية لالتفاقية الذي ُنظم أثناء الدورة الرابعة والعشرين للهيئة                

التوليفي بشأن االحتياجات واألولويات البحثية، الذي يتضمن       وبالتقرير  ) FCCC/SBSTA/2006/Misc.15(الفرعـية   
 ).FCCC/SBSTA/2006/INF.2(آراء األطراف بشأن هذه املسألة 

ورحبـت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية بتبادل اآلراء بني األطراف وممثلي الربامج                 -٤٣
 والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،       )١٤(لقة بتغري املناخ  واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بالبحوث املتع     

 يف بون بأملانيا، بشأن الطرق اليت ميكن للهيئة الفرعية ٢٠٠٧مايو / أيار٨أثناء االجتماع غري الرمسي الذي ُعقد يف 
 والدولية املعنية بتغري    أن تيّسر هبا إجراء حوار أكثر فعالية بني األطراف وبني برامج ومنظمات البحوث اإلقليمية             

وأكّدت اهليئة الفرعية جمدداً أن . ١١-م أ/٩يف سياق املقرر   ) املُشار إليها أدناه بربامج ومنظمات البحوث     (املناخ  
الفـريق احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ ال يزال املصدر األول لتزويد االتفاقية باملعلومات العلمية والتقنية              

 .قتصادية من خالل تقاريره املتكاملة اال-واالجتماعية 

ووافقت اهليئة الفرعية على تطوير وإدامة احلوار بني األطراف وبرامج ومنظمات البحوث، يف سياق املقرر  -٤٤
" شراكة البحوث العلمية املتعلقة بنظام األرض     "وترحـب اهليـئة الفرعـية باملشاركة املستمرة من          . ١١-م أ /٩

 .ارها، ومن برامج ومنظمات البحوث اإلقليمية املعنية بتغري املناخ يف هذا احلواروالربامج املنضوية يف إط

ويف هذا  . كما وافقت اهليئة الفرعية على أن دورها يف هذا السياق ينبغي أن يكون دوراً ميسراً ال آمراً                 -٤٥
كما وافقت على   . لبحثيةالصـدد، أقّرت اهليئة الفرعية باستقالل برامج ومنظمات البحوث يف حتديد أولوياهتا ا            

كاألحداث غري  (إمكانية استخدام شىت الُنهج، يف إطار عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ وخارجه               
 .، لضمان فعالية هذا احلوار ومرونته)الرمسية وحلقات العمل واألحداث اجلانبية

اً لتحديد الثغرات والقيود اليت حتّد من القدرات        وأحاطـت اهليـئة الفرعية علماً بأمهية هذا احلوار أيض          -٤٦
البحثـية يف الـبلدان النامـية، والنظر يف الفرص املمكنة ملعاجلة هذه الثغرات والقيود لتمكني البلدان النامية من         

 .االضطالع بدوٍر أنشط يف البحوث املتعلقة بتغري املناخ على الصعيدين اإلقليمي والدويل
                                                      

شـراكة الـبحوث العلمية املتعلقة بنظام األرض، والربنامج العاملي لبحوث املناخ، والربنامج الدويل               )١٤(
للغالف األرضي والغالف احليوي، والربنامج الدويل لألبعاد البشرية لتغري البيئة العاملية، ونظام التحليل والبحث والتدريب 

األمريكية لبحوث التغري العاملي، وشبكة آسيا واحمليط اهلادئ لبحوث   ، ومعهد البلدان    )START(يف جمـال التغري العاملي      
 .التغري العاملي
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عية برامج ومنظمات البحوث إىل إحاطتها على حنٍو منتظم بالتطورات يف األنشطة            ودعـت اهليـئة الفر     -٤٧
 :البحثية املتعلقة باحتياجات االتفاقية، مبا يف ذلك

 االكتشافات العلمية الناشئة؛ )أ( 

أنشطة ختطيط البحوث، مبا يف ذلك األنشطة اليت ُتنفذ استجابةً جلوانب عدم اليقني واالحتياجات  )ب( 
 ة الرئيسية اليت حيددها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ أو تطرحها األطراف؛البحثي

 األولويات البحثية والثغرات يف تنفيذ هذه األولويات؛ )ج( 

 أنشطة بناء القدرات البحثية، ال سيما يف البلدان النامية؛ )د( 

 الشبكات اإلقليمية للبحوث املعنية بتغري املناخ؛  )ه( 

 .قضايا االتصال ذات الصلة )و( 

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة توجيه دعوة إىل برامج ومنظمات البحوث املعنية للنظر يف هذه القضايا يف نقاش                  
 ).٢٠٠٨يونيه /حزيران(غري رمسي يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية 

لة تعزيز أنشطة برامج ومنظمات البحوث، وشجعت وحثّت اهليئة الفرعية األطراف مرة أخرى على مواص -٤٨
 .األطراف على مراعاة األولويات البحثية اليت حتددها هذه الربامج واملنظمات لدى وضع براجمها الوطنية

وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً بأمهية األنشطة البحثية اليت تساهم يف عمل االتفاقية، مبا يف ذلك األنشطة        -٤٩
زء من برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه، من قبيل                املضـطلع هبا كج   

، املقرر عقدها أثناء الدورة الثامنة املناخية وختفيض قيم بياناهتاوالسيناريوهات   النماذجوضعحلقة العمل املتعلقة ب
 .والعشرين للهيئة الفرعية

بيان الشفهي الذي ألقي بالنيابة عن أمانة النظام العاملي ملراقبة األرض وبالتقارير ورحبت اهليئة الفرعية بال -٥٠
املرحلية اليت تقدمها األمانة بشأن التقدم احملرز يف وضع إطار إلعداد املواد اإلرشادية واملعايري واملبادئ التوجيهية                

يم حالة وضع املعايري لكل متغري من متغريات        لـتقدمي التقارير فيما خيص نظم املراقبة األرضية للمناخ، وبشأن تقي          
ووافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذه       ). FCCC/SBSTA/2007/Misc.6(املـناخ األساسية يف اجملال األرضي       

التقارير، فضالً عن أي تقارير حمّدثة تتلقاها أمانة النظام، يف دورهتا السابعة والعشرين أثناء دراسة القضايا املتعلقة 
 .)١٥(ملراقبة املنهجيةبا

                                                      

، ))أ(١٠٩، الفقرة   FCCC/SBI/2006/11(وفقـاً لتوصيات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين            )١٥(
 .ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتناوبُتمّيز املواضيع املدرجة حتت بندي البحوث واملراقبة املنهجية وتدرسها اللجن



FCCC/SBSTA/2007/4 
Page 14 

 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية-سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

 املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -ألف 
         لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  

 ) من جدول األعمال)أ(٧البند (

 املداوالت -١

مايو، / أيار ١٨ و ٧نظـرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                -٥١
. )١٦(وأدىل ببـيانات ممثلو سبعة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء          . عـلى الـتوايل   

 . املعين بتغري املناخوباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيان ممثل عن الفريق احلكومي الدويل

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                   -٥٢
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد     ). السودان(والسيد جنم الدين قطيب احلسن      ) فنلندا(كـل من السيدة ريتا بيبايت       

ويف اجللسة ذاهتا، نظرت اهليئة الفرعية يف       . لـيت أجـراها فريق االتصال     احلسـن تقريـراً عـن املشـاورات ا        
 .اليت اقترحها الرئيس فاعتمدهتا )١٧(االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

 لقوائم  ٢٠٠٦قضـايا تتصل حتديداً باملبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف                
 دفيئةاجلرد الوطنية لغازات ال

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بأمهية التحسني املستمر لقوائم جرد غازات              -٥٣
 . من االتفاقية٤من املادة ) أ(١الدفيئة يف تلبية االلتزامات مبوجب الفقرة 

لسابعة عشرة، الفريق   وذكَّـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأهنا دعت، يف دورهتا ا             -٥٤
املبادئ التوجيهية املنقحة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين "احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، إىل تنقيح 

، ورحبت باملبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق يف     " لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     ١٩٩٦بـتغري املناخ يف     
واليت أعدها   )١٨() التوجيهية للفريق احلكومي الدويل    ٢٠٠٦مبادئ  (الوطنية لغازات الدفيئة     لقوائم اجلرد    ٢٠٠٦

 .استجابة لدعوة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

                                                      

 .حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا )١٦(

 .FCCC/SBSTA/2007/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٧(
 لقوائم اجلرد الوطنية ٢٠٠٦ي الدويل املعين بتغري املناخ يف املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكوم )١٨(

وخصص هلذه املبادئ التوجيهية    . <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.htm>: لغـازات الدفيئة  
 .١فصل أورد استعراضاً عاماً هلا يف اجمللد 
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 التوجيهية للفريق احلكومي الدويل يف      ٢٠٠٦والحظت اهليئة الفرعية احلاجة إىل النظر املستمر يف مبادئ           -٥٥
بادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ من ِقَبل              سـياق تنقـيح امل    

 .)١٩(األطراف املدرجة يف املرفق األول

 أعاله، ودون اإلخالل باملبادئ التوجيهية القائمة فيما يتعلق باإلبالغ، شجعت           ٥٤ و ٥٣وباإلشارة إىل الفقرتني     -٥٦
 التوجيهية ٢٠٠٦رة العلمية والتكنولوجية األطراف اليت يسمح هلا وضعها باكتساب اخلربة من مبادئ اهليئة الفرعية للمشو 

فرباير / شباط١٥ودعت األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه . للفـريق احلكومي الدويل على أن تفعل ذلك  
التنقيح املقبل للمبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة       ، معلومات عن خرباهتا، وعن االعتبارات اإلضافية املتصلة ب        ٢٠٠٩

اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ من ِقَبل األطراف املدرجة يف املرفق األول، واالعتبارات املتصلة مببادئ                   
الفرعية على أن تواصل    ووافقت اهليئة   .  التوجيهـية للفريق احلكومي الدويل لتجميعها يف وثيقة معلومات متنوعة          ٢٠٠٦

 ).٢٠٠٩يونيه / حزيران-مايو /أيار( التوجيهية للفريق احلكومي الدويل يف دورهتا الثالثني ٢٠٠٦نظرها يف مبادئ 

 التوجيهية للفريق احلكومي الدويل ينبغي      ٢٠٠٦وأقرت اهليئة الفرعية بوجود قضايا إبالغ تتصل مببادئ          -٥٧
لتوجيهية وتنقيح املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ مناقشتها أثناء النظر يف املبادئ ا

ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل النظر يف هذه . فـيما يتعلق باإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول          
 . أعاله٥٦القضايا كجزء من البالغات املشار إليها يف الفقرة 

 التوجيهية  ٢٠٠٦ اهليئة الفرعية علماً باحلاجة إىل بناء القدرات لكي يتيسر استخدام مبادئ             وأحاطـت  -٥٨
ودعت اهليئة . للفريق احلكومي الدويل من ِقبل األطراف، وال سيما األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 .لة وتدعيم جهودها يف هذا امليدانالفرعية الفريق احلكومي الدويل واملنظمات األخرى املختصة إىل مواص

 قضايا تتصل حتديداً مبنتجات اخلشب املقطوع

ذكّرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بأهنا دعت، يف دورهتا الرابعة والعشرين، األطراف              -٥٩
ة بطريقة تتسق مع الـيت يسمح هلا وضعها باإلبالغ طواعية عن منتجات اخلشب املقطوع يف قوائم جردها الوطني         

 .املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ إىل أن تفعل ذلك

 ٢٠٠٦وقـررت اهليئة الفرعية مناقشة اإلبالغ عن منتجات اخلشب املقطوع يف سياق نظرها يف مبادئ                 -٦٠
 . املناخالتوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري

ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف قضايا أخرى تتصل مبنتجات اخلشب املقطوع يف سياق النظر  -٦١
 .يف قضايا أرحب تتصل باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف دورات مقبلة

                                                      

مة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية،        املـبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقد       )١٩(
املـبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد            : اجلـزء األول  

 .(FCCC/SBSTA/2006/9)السنوية 
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  وصلة بيانات غازات الدفيئة-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٧البند (

 املداوالت -١

مايو، / أيار ١٨ و ٧نظـرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                -٦٢
. )٢٠(وأدىل ببـيانات ممثلو ثالثة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء            . عـلى الـتوايل   

 .احلكومي الدويل املعين بتغري املناخوباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيان ممثل عن الفريق 

ويف اجللسـة األوىل، طلبت اهليئة الفرعية إىل الرئيس أن يقوم، مبساعدة من األمانة، بصياغة استنتاجات                 -٦٣
 .اليت اقترحها الرئيس فاعتمدهتا )٢١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات. بشأن هذا البند

 االستنتاجات -٢

أن ) ١٤٣، الفقرة   FCCC/SBSTA/2006/5(طلبها إىل األمانة    ) اهليئة الفرعية (كـررت اهليـئة الفرعية       -٦٤
تواصل حتسني إمكانية الوصول إىل املعلومات املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة وحتديث هذه املعلومات بصورة               

شـارت اهليئـة الفرعيـة أيضـاً إىل طلبهـا وأ. )٢٢(منتظمة من خالل املوقـع اإللكتروين لالتفاقيـة اإلطارية
)FCCC/SBSTA/2004/13   إنشاء وصلة بسيطة ومالئمة للمستخدمني ُتتاح على املوقع اإللكتروين         ) ٥٨، الفقرة

لالتفاقية اإلطارية وعلى أقراص مدجمة بذاكرة مقروءة، ملساعدة األطراف يف البحث عن البيانات املتاحة عن قوائم 
وحثت اهليئة الفرعية األمانة على إجناز عملها املتعلق بالوصول إىل          . يئة وفرز هذه البيانات   جـرد غـازات الدف    

، قبل الدورة السابعة    )٢٣(البـيانات اخلاصـة بانبعاثات غازات الدفيئة، على النحو املبني يف عرض قدمته األمانة             
 .والعشرين للهيئة الفرعية

 االطالع عن طريق الوصلة على البيانات املتعلقة باألنشطة،         وأكـدت اهليـئة الفرعية أيضاً أمهية إتاحة        -٦٥
وطلبت . وعوامـل االنبعاثات الضمنية اليت أبلغت هبا األمانة، والبيانات املتعلقة بالسكان والناتج احمللي اإلمجايل             

لثامنة والعشرين  اهليئة الفرعية إىل األمانة، تطوير وظائف الوصلة الالزمة للوصول إىل هذه البيانات، قبل الدورة ا              
 ).٢٠٠٨يونيه /حزيران(للهيئة الفرعية 

                                                      

 مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من مجهورية )٢٠(
 .وكرواتيا

 .FCCC/SBSTA/2007/L.3اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢١(

)٢٢( <http://unfccc.int/ghg_emissions_data/items/3800.php>. 
)٢٣( <http://unfccc.int/files/ghg_emissions_data/application/vnd.ms-powerpoint/presentation_on_data_ 

interface_v1.2_final__20_dec.2006_.pps>. 
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ووافقـت اهليـئة الفرعية على أن تنظر، يف دورهتا السابعة والعشرين، يف املسائل املتعلقة مبواصلة تطوير       -٦٦
 عنها وصلة البيانات، مبا يف ذلك بيانات السكان والناتج احمللي اإلمجايل اليت ينبغي استخدامها، واآلراء اليت أعرب 

، بغية تقييم التقدم احملرز وحتديد ما يلزم Add.1 وFCCC/SBSTA/2007/Misc.9يف العروض املدرجة يف الوثيقتني 
 .اختاذه من خطوات أخرى

  االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٧البند (

مايو، / أيار ١٨ و ٨ة يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف            نظـرت اهليئة الفرعي    -٦٧
، وتكلم )٢٤(وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء. على التوايل

من منظمة الطريان املدين الدويل     ووزَّع بيانات كتابية كل     . آخـر باسـم حتالف الدول اجلزرية الصغرية النامية        
 .واملنظمة البحرية الدولية

ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على أن يتشاور الرئيس يف هذه الدورة بشأن كيفية النظر يف هذا  -٦٨
 النظر يف هذه ويف اجللسة الرابعة، وباقتراح من الرئيس، اتفقت اهليئة الفرعية أن تواصل. البند يف الدورات الالحقة

 .املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو-ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند (

  ٢٢ -اآلثـار املترتـبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون            -ألف 
)HCFC-22 (         ت من تدمري   سـعياً للحصـول عـلى وحدات خفض معتمد لالنبعاثا

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

 املداوالت -١

مايو، / أيار ١٨ و ٧نظـرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                -٦٩
 .)٢٥(عة األوروبية ودوهلا األعضاءوأدىل ببيانات ممثلو طرفني، تكلم أحدمها باسم اجلما. على التوايل

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن جيري الرئيس مشاورات مع األطراف بشأن هذه املسألة          -٧٠
 .اليت اقترحها الرئيس فاعتمدهتا )٢٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات. ويعد استنتاجات

                                                      

 .حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا )٢٤(
 .وكرواتياحظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا،  )٢٥(

 .FCCC/SBSTA/2007/L.8اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٦(
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 االستنتاجات -٢

حظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف ال -٧١
، بأن إصدار وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري ١-م أإ/٨يف بروتوكول كيوتو كان قد سلَّم، يف مقرره       

، ميكن أن ُيسفر عن ٢٢ -وروكربون  مبرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفل٢٣ -مركبات اهليدروفلوروكربون 
 أعلى مما ميكن أن حيدث      ٢٣ -أو اهليدروفلوروكربون   / و ٢٢ -إنتاج عاملي ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون     

 .خالف ذلك، وبأن آلية التنمية النظيفة ينبغي أال تؤدي إىل حدوث مثل هذه الزيادة

وجية أهنا ترّحب باملعلومات أو التحليالت أو نتائج        وذكـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول        -٧٢
عمليات التقييم اليت ُيجريها اخلرباء، واالتفاقات واملنظمات الدولية، اليت قد تكون هلا صلة باملناقشات حول آثار                

الياً فريق   أعاله، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، عملية التقييم اليت يقوم هبا ح             ٧١الوضع املشار إليه يف الفقرة      
 .التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابع لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

ودعـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األطراف واملراقبني املعتمدين واملنظمات احلكومية           -٧٣
 باآلراء بشأن أية ُنهج ممكنة، مثل       ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١الدولـية املعنـية إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه           

 اليت كان قد مت حبثها يف املشاورات يف الدورات السابقة، للتطرق لآلثار املشار إليها يف الفقرة أعاله،          )٢٧(الـُنهج 
ية يف  وطلبـت إىل األمانـة جتميع وجهات النظر هذه لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج                

 :وجيب أن تتوسَّع اآلراء املقدمة يف أمور من بينها ما يلي. دورهتا السابعة والعشرين

  أعاله؛٧١ما إذا كان النهج يتطرق لتفادي اآلثار املشار إليها يف الفقرة  )أ( 

 .جدوى تنفيذ النهج )ب( 

 والقيام، إذا أمكن، بإعداد     ووافقـت اهليـئة أيضاً على حبث هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين،             -٧٤
مشروع مقرر يتضمن توجيهات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه             

 .اجتماع األطراف يف دورته الثالثة

 آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج -باء 
  إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة    الصغرية يف  

 )من جدول األعمال) ب(٨ البند(

 املداوالت -١

مايو، / أيار ١٨ و ٧نظـرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                -٧٥
 .)٢٨(ة ودوهلا األعضاءوأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبي. على التوايل

                                                      

)٢٧( FCCC/SBSTA/2007/1 ٣٧، الفقرة. 
حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا،  )٢٨(
 .وكرواتيا
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ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                   -٧٦
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة     ). اليابان(والسيد ساطوشي أكاهوري    ) الربازيل(كل من السيدة تيلما كروغ      

ـ            ويف اجللسة ذاهتا، نظرت اهليئة الفرعية يف       . راها فريق االتصال  كـروغ تقريـراً عـن املشـاورات الـيت أج
 .اليت اقترحها الرئيس فاعتمدهتا )٢٩(االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بأن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف              أحاطت -٧٧
، إىل األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري        ٢-م أإ /١مقرره  يف بـروتوكول كـيوتو طلـب، مبوجب         

آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج       احلكومـية موافاة األمانة بآرائها بشأن       
يئة الفرعية يف دورهتا السادسة     ، لكي تنظر فيها اهل    ١-م أإ /٥ مبوجب املقرر    الصـغرية يف إطـار آلـية التنمية النظيفة        

يف وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمات احلكومية الدولية املعتمدة والواردة              . والعشـرين 
 .FCCC/SBSTA/2007/Misc.1الوثيقة 

 اخلربات الوطنية، آلثار    ووافقت اهليئة الفرعية على إجراء تقييم حتليلي إضايف، يستند إىل مجلة أمور منها             -٧٨
، مبا يف   ١-م أإ /٥مبوجب املقرر   التغـيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج الصغرية            

 :ذلك القضايا التالية

 اآلثار االجتماعية؛ )أ( 

 اآلثار االقتصادية؛ )ب( 

 .اآلثار البيئية، مبا يف ذلك تقدير التسرب )ج( 

يئة الفرعية األطراف، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية إىل موافاة األمانة، يف موعد              ودعت اهل  -٧٩
 أعاله، وطلبت إىل األمانة جتميع هذه اآلراء        ٢، بآرائها بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١أقصاه  

 .السابعة والعشرينلكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا 

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

 ) من جدول األعمال٩البند (

اتفقـت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والعشرين، على مواصلة عملها املتعلق باجلوانب العلمية والتقنية       -٨٠
 االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ، وعلى التركيز على تبادل املعلومات واخلربات ووجهات -واالجتماعية 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/L.2/Rev.1اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(
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الـنظر فيما بني األطراف بشأن الفرص واحللول العملية اليت ُتيسِّر تنفيذ االتفاقية وفقاً للوالية املنصوص عليها يف    
 .٩-م أ/١٠املقرر 

أن تقوم، رهناً بوجود املوارد، بتنظيم حلقات عمل بشأن مخسة          وطلبـت اهليـئة الفرعـية إىل األمانة          -٨١
فقد ُعقدت حلقة عمل . ويف الـدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية، ُعقدت ثالث حلقات عمل         . مواضـيع 

وُعقدت حلقة عمل بشأن كفاءة    . مايو/ أيار ١١بشأن التخطيط والتنمية احلضريني، مبا يف ذلك النقل يوم اجلمعة           
ام الطاقة، مبا يف ذلك استخدامها النهائي يف اجملاالت الصناعية والسكنية والتجارية وحلقة عمل بشأن توليد استخد

ويف اجللسة  . مايو/ أيار ١٥الطاقـة، مبا يف ذلك أنواع الوقود األحفوري النظيف والطاقة املتجددة يوم الثالثاء،              
 .لثالثالرابعة، قدم الرئيس تقريراً شفوياً عن هذه احللقات ا

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة -عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠د البن(

مايو، / أيار ١٨ و ٨نظـرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                -٨٢
 والصني وآخر باسم اجلماعة األوروبية ٧٧دمها باسم جمموعة ال  وأدىل ببيانات ممثلو طرفني، تكلم أح. على التوايل

 .)٣٠(ودوهلا األعضاء

ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على أن يتشاور الرئيس يف هذه الدورة بشأن كيفية النظر يف هذا  -٨٣
يئة الفرعية أن تواصل النظر يف هذه ويف اجللسة الرابعة، وباقتراح من الرئيس، اتفقت اهل. البند يف الدورات الالحقة

 .املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين

  التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 املداوالت -١

على مايو،  / أيار ١٨ و ٧نظـرت اهليـئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                -٨٤
وأدىل . )٣١(وأدىل ببـيانات ممثلو ثالثة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء            . الـتوايل 

ببـيانات أيضـاً األمني التنفيذي وممثلو كل من منظمة األغذية والزراعة، والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة    
ملناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة        اإلمنـائي، والفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري ا        

 .ملكافحة التصحر

                                                      

حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا،  )٣٠(
 .وكرواتيا

حظي املوقف املُعرب عنه يف هذا البيان بتأييد كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وصربيا،  )٣١(
 .وكرواتيا
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واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية يعقدها                  -٨٥
يف اجللسة الرابعة، قدم السيد     و). أسترااليا(والسيد غريغوري بيكر    ) شيلي(الرئيس مبساعدة السيدة مارسيال مني      

ويف اجللسة ذاهتا، قدم ممثل عن األمانة، لعلم األطراف، تقريراً عن نتائج الدورة             . بيكر تقريراً عن هذه املشاورات    
 .٢٠٠٧مايو / أيار١١اخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة، اليت اختتمت أعماهلا يف 

 .اليت اقترحها الرئيس فاعتمدهتا )٣٢(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاترابعة، ويف اجللسة ال -٨٦

 االستنتاجات -٢

أحاطـت اهليـئة الفرعـية عـلماً مع التقدير ببيانات ممثلي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، والبنك الدويل،                    -٨٧
ي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، وبرنامج األمم املتحدة         وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي، واتفاقية التنوع البيولوج        

 .للبيئة، بشأن أنشطتها وجهودها يف سبيل التصدي لتغري املناخ ومسامهاهتا يف أعمال االتفاقية

كمـا أحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بالبيان الذي قدمه ممثل الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري     -٨٨
مايو / أيار ١٢املناخ عن حالة التقرير التقييمي الرابع للفريق، ورحبت باجللسة اإلعالمية املتعمقة اليت ُعقدت يف               

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف    . )٣٣( بشأن تقارير األفرقة العاملة الثالثة التابعة للفريق احلكومي الدويل         ٢٠٠٧
والحظت اهليئة الفرعية أن من املقرر إجناز التقرير       . األفرقة العاملة على االستفادة من املعلومات الواردة يف تقارير        

والحظت اهليئة  . التولـيفي الذي يتضمنه التقرير التقييمي الرابع قبل انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف             
 .الفرعية أمهية التقرير التقييمي الرابع ألعمال االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

  مسائل أخرى-اين عشر ث
 ) من جدول األعمال١٢د البن(

 .مل ُتثر أية مسائل أخرى -٨٩

  تقرير الدورة-ثالث عشر 
 )جدول األعمال من ١٣البند (

مايو، يف مشروع التقرير عن أعمال دورهتا       / أيار ١٨نظـرت اهليـئة الفرعـية، يف جلستها الرابعة املعقودة يف             -٩٠
 .لسة ذاهتا، أذنت اهليئة الفرعية للرئيس باستكمال تقرير الدورة مبساعدة من األمانةويف اجل. )٣٤(السادسة والعشرين

  اختتام الدورة-رابع عشر 
قبل اختتام الدورة، شكر الرئيس أعضاء الوفود ورؤساء أفرقة االتصال ومنسقي املشاورات غري الرمسية               -٩١

 .على ما قدموه من مسامهات

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2007/L.7اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٢(
)٣٣( <http://www.ipcc.ch>. 

 .FCCC/SBSTA/2007/L.1اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٣٤(
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 املرفق األول

 رح من الرئيسني املشاركنيمشروع مقرر مقت

 إن مؤمتر األطراف،

 من جدول أعمال القرن احلادي والعشرين واألحكام ذات الصلة من برنامج  ٣٤ إىل الفصـل     إذ ُيشـري   
مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن احلادي والعشرين بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً الذي اعتمدته اجلمعية 

 يف دورهتا االستثنائية التاسعة عشرة،العامة لألمم املتحدة 

، ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١إىل األحكام ذات الصلة من االتفاقية، وال سيما الفقرات          وإذ ُيشري    
 ،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(٢والفقرة 

 ،١٢-م أ/٣، و١١-م أ/٦ و،١٠-م أ/٦، و٧-م أ/٤ إىل مقرراته وإذ ُيشري 

 مبا أحرزه فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، منذ إنشائه وحىت اآلن، من تقّدم يف أعماله   وإذ ُيرّحـب   
 من ٤ من املادة ٥وما حققه من إجنازات يف دفع وتيسري تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة 

  من أنشطة ذات صلة مبوجب هذا اإلطار،االتفاقية، وما اضطلع به

 جمموعـة اإلجراءات املتخذة والشراكات اهلامة اليت أقامتها األطراف ضمن إطار االتفاقية             وإذ يالحـظ   
وخارجـه والـيت ُتسـاهم يف تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً، وذلك بطرق منها برامج البحث            

 والتطوير املشتركة،

 ما أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية من تقّدم يف إقامة شراكات              ع التقدير وإذ ُيالحظ م   
 متويلية مبتكرة مثل الصندوق العاملي لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة، ومبادرة االحتاد األورويب للطاقة،

ضايا متويل التكنولوجيا بأدوات  اإلجراءات اليت اختذهتا األطراف للمسامهة يف معاجلة قوإذ ُيالحظ كذلك 
مـنها مرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص لتغري املناخ، والصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً، والبنك الدويل،                

 ومبادرة تكنولوجيا املناخ،

 بوجـود حاجـة ماسـة إىل التعجـيل يف االبتكار يف تطوير ونشر واعتماد وتعميم ونقل                  وإذ ُيسـلّم   
جـيات السليمة بيئياً فيما بني مجيع األطراف، ال سيما من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية، ألغراض                 التكنولو

 التخفيف من آثار تغري املناخ والتكّيف معه على السواء،

 عـلى أن اإلجراءات الفعالة ملعاجلة تغري املناخ تتطلب جمموعة واسعة من األنشطة تتضمن               وإذ يشـدد   
  نطاق واسع لتكنولوجيات جديدة وقائمة وإجياد بيئات متكينية مناسبة،االستيعاب على
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 بأن التعاون الوثيق بني احلكومة والصناعة واألوساط البحثية، وخباصة من خالل الشراكات بني وإذ ُيسلّم 
 القطـاعني العـام واخلـاص، ميكـن أن ُيحفّز تطوير جمموعة واسعة من تكنولوجيات التخفيف والتكّيف وأن                  

 ُيخفّض تكاليفها،

تتسم [يف إطار االتفاقية ] القائمة[والترتيبات املؤسسية ] احلالية[ بأن املخصصات املالية وإذ ُيسلّم كذلك[ 
وينبغي [، يف شكل الصندوق اخلاص لتغري املناخ وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، ليست كافية               ][باألمهـية 
 ]يا ونشرها وتعميمها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة عاجلة،إلجناز تطوير التكنولوج]] تعزيزها

 بأن إجناز تطوير التكنولوجيا ونشرها وتعمميها ونقلها إىل البلدان النامية فوراً وبصفة  وإذ يسلِّم كذلك  [ 
 األطراف ، وبصفة خاصة[مبا يف ذلك مواصلة التشديد من ِقبل مجيع األطراف       [عاجلة يتطلب استجابات مناسبة     

وتيسري الوصول إىل املعلومات التكنولوجية وبناء      [عـلى تعزيز البيئات املواتية،      ]] املدرجـة يف املـرفق األول،     
والتمويل االبتكاري الذي ُيعّبئ املوارد اهلائلة للقطاع اخلاص من         ] ، وحتديد االحتياجات للتكنولوجيا   ][القدرات

 ]ن ذلك مناسباً،أجل تكملة مصادر التمويل العام، حيثما يكو

 بأمهية وجود ترتيب مؤسسي فعال، وإتاحة الوصول إىل التمويل، ومؤشرات مناسبة            وإذ يسـلِّم كذلك    
 لرصد وتقييم فعالية تطوير ونشر وتعميم ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً إىل البلدان النامية، 

 ٥اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة  على أن املواضيع اخلمسة املدرجة يف إطار اإلجراءات يوافق -١ 
، وبنية وتعاريف ٧-م أ/٤، على النحو الوارد يف مرفق املقرر        )إطار نقل التكنولوجيا  ( من االتفاقية    ٤مـن املادة    

  من االتفاقية؛٤ من املادة ٥وغرض هذا اإلطار، ما زالت تشكل أساساً قوياً لتعزيز تنفيذ الفقرة 

راءات الواردة يف املرفق األول لتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، مبا يتوافق  جمموعة اإلجيعتمد[ -٢ 
مـع اإلجـراءات الـيت أوصـى هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وأيَّدهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                   

 ]ر نقل التكنولوجيا؛، ويوافق على أن هذه األنشطة ستكمِّل اإلجراءات احملددة يف إطا)١(والتكنولوجية

يف صياغة برامج عملها    ] اهليئة املنشأة [ جمموعة اإلجراءات، للنظر فيها من ِقبل        يعـتمد [  - الـبديلة    ٢ 
 من ٥املقـبلة، على النحو املبيَّن يف التوصيات املتعلقة بتعزيز إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة      

 ]ردة يف املرفق األول هبذا املقرر؛ من االتفاقية والوا٤املادة 

معنية بنقل التكنولوجيا ملدة مخس سنوات    ] منشأة[هيئة  ] تكوين] [إعادة تشكيل [ على   يوافـق  -٣ 
وأن يستعرض، يف دورته الثامنة عشرة، التقدم الذي حترزه هذه ] املرفق الثاين[ُتسند إليها االختصاصات الواردة يف 

 لك وضعها واستمراريتها، عند االقتضاء؛اهليئة واختصاصاهتا، مبا يف ذ

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/5املرفق الثاين ،. 
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 أن ينشـئ صندوقاً جديداً للتعاون التكنولوجي املتعدد األطراف من أجل متويل تطوير            ُيقـرر [ -٤ 
وسوف يشمل ترتيب التمويل هذا، يف      . التكنولوجيات السليمة بيئياً ونشرها وتعمميها ونقلها إىل البلدان النامية        

 :مجلة أمور، ما يلي

  تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا؛دعم )أ( 

املشـاركة يف بـرامج البحث والتطوير املشتركة واألنشطة املضطلع هبا يف جمال تطوير التكنولوجيا                )ب( 
 اجلديدة؛

 تنفيذ املشاريع اإليضاحية؛ )ج( 

 هتيئة بيئات مواتية لنقل التكنولوجيا؛ )د( 

 اص؛توفري احلوافز إلشراك القطاع اخل  )ه( 

 دعم التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )و( 

 تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية؛ )ز( 

 تغطية التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها؛ )ح( 

 شراء التراخيص لدعم نقل التكنولوجيات املنخفضة الكربون، واهلياكل األساسية؛ )ط( 

 .]رأمسال استثماري يكون مقره يف مؤسسة مالية متعددة األطرافالتمويل من خالل إنشاء صندوق  )ي( 

اآللية املؤسسية الفعالة اليت ُتعترب ضرورية لدعم اإلجراءات        ] اهليئة املنشأة [ أن تشكل    يقرر[  - البديلة   ٤ 
  املشار إليها   يف إطار االتفاقية، وأن تويل هذه اهليئة اعتباراً خاصاً للحاجة إىل ما يلي، مبا يتفق مع االختصاصات                

 :٣يف الفقرة 

  من االتفاقية؛٤ من املادة ٥تقدمي الدعم املايل املالئم ويف الوقت املناسب، ضمن سياق الفقرة  )أ( 

 .]وضع مؤشرات لألداء من أجل رصد وتقييم الفعالية )ب( 

د وتقييم أن تضع مؤشرات لألداء من أجل القيام بصورة منتظمة برص] اهليئة املنشأة[ من يطلب[ -٥ 
الفعالية واألثر والتقدم احملرز يف تنفيذ جمموعة اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا الواردة يف                 

 ]كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة؛] املرفق األول[

ملنظمات الدولية ذات الصلة، أن تقوم، بدعم من األمانة، بالتشاور مع ا] اهليئة املنشأة[ من يطلب -٦ 
املرفق [وأن تلتمس منها معلومات عن قدراهتا على دعم بعض األنشطة املُحددة يف جمموعة اإلجراءات الواردة يف                 
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اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف      [، وأن تقدم تقارير سنوية عن النتائج اليت ختلص إليها إىل            ]األول
 ؛]ومؤمتر األطراف] [عشريندورهتا التاسعة وال

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على استخدام دليل برنامج األمم املتحدة              حيـث  -٧ 
عند االضطالع بتقييماهتا الحتياجاهتا  )٢(إجراء تقديرات احتياجات التكنولوجيا يف جمال تغري املناخاإلمنائي املعنون 
 من التكنولوجيا؛

طـراف، وخباصة األطراف من البلدان املتقدمة، على تقدمي املساعدة التقنية واملالية،             األ حيـث [ -٨ 
حبسب االقتضاء، عن طريق برامج التعاون القائمة الثنائية واملتعددة األطراف لدعم اجلهود اليت تبذهلا األطراف يف                

 ؛] أعاله٢ إليه يف الفقرة تنفيذ جمموعة اإلجراءات اخلاصة بتعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا املشار

 األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة،             حيـث  -٩ 
والشـراكات واملبادرات األخرى، مبا يف ذلك مبادرة تكنولوجيا املناخ، على تقدمي الدعم التقين واملايل، إذا كان        

 يف املرفق األول والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وذلك يف بوسـعها ذلـك، إىل األطراف غري املدرجة   
 حتديد احتياجاهتا للتكنولوجيا وتعيني أولويات هذه االحتياجات واملساعدة يف تلبيتها؛

 من األمانة أن تيسِّر تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بتعزيز إطار نقل التكنولوجيا املبيَّن مبزيد من يطلب -١٠ 
بشأن نقل التكنولوجيا وذلك بالتعاون مع      ] اهليئة املنشأة [، وأن تيسِّر كذلك أعمال      ]املرفق األول [صـيل يف    التف

األطـراف، ومرفق البيئة العاملية، وغري ذلك من املنظمات املعنية واملبادرات الدولية والعمليات احلكومية الدولية               
 ذات الصلة؛

فه الكيان الذي يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، أن يقدم           من مرفق البيئة العاملية، بوص     يطلب -١١ 
 من االتفاقية، املعتمد مبوجب     ٤ من املادة    ٥إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة        [دعماً مالياً إىل    

بقدر ما تكون   [تفاقية   من اال  ٤ من املادة    ٥، وإىل جمموعة التوصيات اخلاصة بتعزيز تنفيذ الفقرة         ٧-م أ /٤املقرر  
تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا [، من خالل اجملال احملوري لتغري املناخ ]]اهليئة املنشأة[مدجمة يف برنامج العمل املقبل ل  

 ]].املرفق األول[الذي تكمِّله جمموعة اإلجراءات الواردة يف 

                                                      

)٢( <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/TNA/UNDP/TNA%20Handbook_Final%20version.pdf> . 
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 املرفق األول[

 ءات اهلادفة والفعالة توصيات لدعم عملية تنفيذ اإلطار املتعلق باإلجرا
  من االتفاقية٤ من املادة ٥الرامية إىل دعم تنفيذ الفقرة 

الغرض من التوصيات املعروضة يف املرفق هو تعيني اإلجراءات احملددة الالزمة لدعم تنفيذ اإلطار املتعلق                -١
املشار إليه فيما يلي باسم (تفاقية  من اال٤ من املادة ٥باإلجـراءات اهلادفة والفعالة الرامية إىل دعم تنفيذ الفقرة     

 .١٠-م أ/٦، كما طُلب يف املقرر )اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا

 :وقد أُخذت االعتبارات التالية يف احلسبان عند وضع هذه التوصيات -٢

ف اخلربة والدروس املستفادة من تنفيذ اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا منذ اعتمده مؤمتر األطرا             )أ( 
 ؛)٧-م أ/٤املقرر (يف دورته السابعة 

تقدم العمل واألنشطة اليت اكتملت منذ بداية عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف عام                )ب( 
  ونتائج مداوالته؛٢٠٠١

األنشـطة اجلاريـة ذات الصـلة، املتعلقة بنقل التكنولوجيات، اليت تقوم هبا املنظمات الوطنية                )ج( 
 والدولية املختلفة واحلكومات والقطاع اخلاص، يف حمافل خمتلفة؛واإلقليمية 

التأكد من أن العمل املتعلق بالنهوض باستيعاب تكنولوجيات التخفيف وتكنولوجيات التكيف            )د( 
مع تغري املناخ ينطوي على أنشطة شاملة وأن جيري عادة، بصفته هذه، تنفيذه يف إطار مواضيع رئيسية متعددة من 

 اإلطار؛مواضيع 

وخاصة (احلاجـة إىل تشجيع حتقيق إشراك أكرب لألطراف واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص                 )ه( 
، واملمارسني يف جمال التكنولوجيا وأصحاب املصلحة       )قطاعـات األعمـال والصناعة فضالً عن األوساط املالية        

 املعنيني اآلخرين من أجل تنفيذ اإلطار؛

ازن بني اإلجراءات االستراتيجية واإلجراءات التشغيلية جيري مبقتضاه تنفيذ         احلاجة إىل إقامة تو    )و( 
وهذه تؤدي إىل إعداد تقارير     . اإلجـراءات االستراتيجية عن طريق تنظيم حلقات عمل تقنية واجتماعات خرباء          

 األطراف  وورقـات تقنـية وأدوات أخـرى بشأن القضايا احملددة تتيح إسهامات تقنية وتوجيهاً تشغيلياً لصاحل               
 .واملستعملني اآلخرين

ومـا زال اهليكل القائم وجماالت العمل املواضيعية اخلمسة، والتعاريف واملقاصد احملددة يف اإلطار احلايل        -٣
 ٤ من املادة    ٥ تتيح أساساً متيناً لتنفيذ أحكام الفقرة        ٧-م أ /٤املتعلق بنقل التكنولوجيا والواردة يف مرفق املقرر        

 .من االتفاقية
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وبالنظر إىل أن التكنولوجيا هي أحد العناصر اهلامة للمناقشة بشأن اإلجراءات التعاونية الطويلة األجل يف  -٤
املستقبل للتصدي لتغري املناخ عن طريق دعم تنفيذ االتفاقية، فإن اإلطار الزمين املقترح لتنفيذ اإلجراءات احملددة                

 أو حىت الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر  ٢٠١٢ و ٢٠٠٧ني عامي   أدنـاه هـو األجل املتوسط الذي يغطي الفترة ما ب          
وتتـناول هذه التوصيات العمل يف األجل املتوسط، يف انتظار ظهور نتائج احلوار املتعلق              ). ٢٠١٢(األطـراف   

 ).احلوار(باإلجراءات التعاونية الطويلة األجل بشأن تغري املناخ عن طريق دعم تنفيذ االتفاقية 

 من  ٤ من املادة    ٥ تنفيذ التوصيات املعروضة أدناه كجزء من إجراءات دعم تنفيذ الفقرة            وينبغي اعتبار  -٥
 . االتفاقية واملبينة يف اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا

وقـد وصلت األعمال املطوَّرة يف إطار كل موضوع رئيسي إىل مستوى أكثر عمليةً وأكثر توجهاً إىل                  -٦
ولذلك فاحلاجة قائمة   . ك عن طريق دعم اإلجراءات يف القطاعات واملناطق احملددة        النتائج وينبغي أن تستمر كذل    

 .إىل إجراء استعراض دوري بشأن تنفيذ اإلطار وفعاليته

وسـلَّم فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باحلاجة إىل الدعم املايل والتقين بغية متكني األطراف غري                  -٧
وقد ترغب األطراف يف هذا الصدد، . فاقية من تنفيذ اإلجراءات املوصى هبا املبينة أدناهاملدرجة يف املرفق األول لالت

 .عند نظرها يف هذه التوصيات، يف حبث الطرق والوسائل لتلبية هذه االحتياجات

  االحتياجات من التكنولوجيا وعمليات تقييم االحتياجات-ألف 

إلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا حتت موضوع عمليات تقييم         من ا  ٧إن معظـم اإلجـراءات املبيـنة يف الفقرة           -٨
 من اجلزء الرئيسي من الوثيقة ٢١-١٦االحتـياجات مـن التكنولوجـيا قـد اكتملـت على النحو املبني يف الفقرات                

(FCCC/SBSTA/2006/INF.4).             ية  واسـتناداً إىل الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، تقدَّم التوصيات التالية بغ
 :دعم تنفيذ هذا املوضوع الرئيسي

تقييم احتياجاهتا  عمليات  تشـجيع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل ُتجر أو ُتكمل حىت اآلن                 )أ( 
التكنولوجيا، على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن، وأن تتيح هذه التقارير لألمانة من أجل وضعها على موقع مركز                     من

 ؛)TT: CLEAR(ات عن التكنولوجيا التابع لالتفاقية  املعلومتبادل

تشـجيع األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي معلومات حمدَّثة عن احتياجاهتا من         )ب( 
 التكنولوجيا يف بالغاهتا الوطنية الثانية ويف تقاريرها الوطنية األخرى وأن تتيحها لألمانة؛

 بشأن املعلومات املذكورة يف الفقرة ) تقارير توليفية(د تقرير توليفي    أن ُيطلـب إىل األمانة إعدا      )ج( 
 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛) فيها(أعاله لكي تنظر فيه ) ب(و) أ(٨

أن ُيطلـب إىل مـرفق البيـئة العاملـية ووكاالته املنفذة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى                 )د( 
الدولية واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ واألطراف اليت هي يف وضع ميكنها من ذلك أن تقدم واملؤسسات املالية 



FCCC/SBSTA/2007/4 
Page 28 

 

لكي ُتجري تقييمات لالحتياجات من     املرفق األول    يفغري املدرجة   مسـاعدة يف جمال بناء القدرات إىل األطراف         
  وتقدم تقارير عنها وتستعملها؛التكنولوجيا

 :٢٠٠٩د ال يتجاوز عام أن ُيطلب، يف موع    )ه( 

 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   التكنولوجياإىل األمانـة، بالـتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل            `١` 
وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، حتديث الدليل املتعلق بإجراء             

 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية ٢٨ل الدورة   قب التكنولوجياعملـيات تقيـيم االحتياجات من       
والتكنولوجـية، عـلى أن تؤخذ يف احلسبان اخلربة والدروس املستفادة املشار إليها يف التقرير               

، مع إيراد إشارات مرجعية     )١( الذي أعدته األمانة   التكنولوجياالتوليفي املتعلق باالحتياجات من     
ت التكّيف ونشر الدليل احملدَّث على تكنولوجياري وإىل األعمـال املـتعلقة بالـتمويل االبتكا    

 والوسائل األخرى   التكنولوجيااألطراف على نطاق واسع عن طريق مركز تبادل املعلومات عن           
 وذلك باللغات الرمسية املختلفة لألمم املتحدة؛ 

ن املمارسات اجليدة ، مبساعدة من األمانة، إعداد تقرير عالتكنولوجياإىل فريق اخلرباء املعين بنقل  `٢` 
 بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة      التكنولوجيافـيما يـتعلق بإجراءات تقييم االحتياجات من         

 اهليئةاإلمنـائي وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ لكي تنظر فيه               
ى أصحاب املصلحة واملمارسني    ، ونشر هذا التقرير عل    العلمية والتكنولوجية  للمشورةالفرعـية   

 ذوي الصلة؛

إتاحة نتائج تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا وما يتصل هبا من خربة والدروس املستفادة من  )و( 
، وتقامسها مجيعاً على الصعيدين الوطين والدويل عن طريق شبكة مراكز           التكنولوجياعملية تقييم االحتياجات من     

، مبا يف ذلك عن طريق قيام األمانة بتنظيم حلقات عمل بالتعاون مع املنظمات              كنولوجياالتاملعلومـات املتعلقة ب   
 واملبادرات الدولية ذات الصلة؛ 

أن ُيطلـب إىل األمانـة تقـدمي حتديـثات منـتظمة عن التقدم احملرز يف تنفيذ النتائج املتصلة                    )ز( 
، مبا يف ذلك قصص النجاح      التكنولوجياتياجات من   تقييم االح عمليات   واحملددة يف    التكنولوجياباالحتياجات من   

  يف دوراهتا التالية، حسب االقتضاء؛العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةلكي تنظر فيها 

 إىل التعاون بشكل وثيق مع أفرقة اخلرباء األخرى    التكنولوجيادعـوة فـريق اخلرباء املعين بنقل         )ح( 
 وال سيما فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري             املشـكلة يف إطار االتفاقية،    

 التكنولوجياتقييم االحتياجات من    بعمليات  املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقية، هبدف تنسيق األنشطة املتعلقة            
 .والبالغات الوطنية

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2006/INF.1. 
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 واألمانة  التكنولوجيافريق اخلرباء املعين بنقل     واجلهـات الفاعلـة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف و           -٩
ومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ بالتعاون مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة 

 .على الصعيدين الوطين والدويل

  املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا-باء 

 من اجلزء الرئيسي من الوثيقة ٣٤-٢٧النحو املبني يف الفقرات اسـُتكملت بصـورة رئيسـية، عـلى        -١٠
FCCC/SBSTA/2006/INF.4      التكنولوجيا، اإلجـراءات احملـددة يف هذا املوضوع اخلاص باإلطار املتعلق بنقل .

 :واستناداً إىل الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات التالية لدعم تنفيذ هذا املوضوع

 وحتديثه ومواصلة تطويره، على أن تؤخذ يف التكنولوجيااحلفاظ على مركز تبادل املعلومات عن  )أ( 
 يف دورهتا  العلمية والتكنولوجية  للمشورةالفرعية   اهليئةاحلسـبان االسـتنتاجات ذات الصـلة اليت خلصت إليها           

 العشرين واستقصاءات العمالء؛

األمانة لزيادة أعداد مستعملي مركز تبادل املعلومات عن        دعـم أنشـطة التوعية اليت تقوم هبا          )ب( 
 التكنولوجيا املنتمني إىل البلدان النامية األطراف؛

تقاسم اخلربات والدروس املستفادة فيما بني اخلرباء الوطنيني واإلقليميني املشتركني يف املشروع             )ج( 
  طريق تنظيم اجتماعات خرباء؛عن التجرييب املتعلق بالربط الشبكي مع مركز تبادل املعلومات

استعمال مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا وشبكة مراكز التكنولوجيا املطورة عن طريق             )د( 
ت التكّيف وما يرتبط هبا من بناء القدرات تكنولوجياالربنامج التجرييب الراهن بغية تقاسم املعلومات التقنية بشأن 

 دان املعرضة للمخاطر من املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا؛لتلبية احتياجات اجملتمعات والبل

 ومقدمي املعلومات التقنية، مبا يف ذلك التكنولوجياتشجيع الربط بني مركز تبادل املعلومات عن     )ه( 
 ؛التكنولوجياالقطاع اخلاص، يف جمال نقل 

 واملنظمات الوطنية   تكنولوجياالتشـجيع قـيام األمانـة، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل              )و( 
واإلقليمية والدولية ذات الصلة، بتنظيم برامج تدريبية وحلقات عمل من أجل بناء قدرات اخلرباء يف جمال إنشاء                 

 ؛التكنولوجياقواعد بياناهتم الوطنية للمعلومات املتعلقة ب

عن أنشطتها يف جمال نقل تشـجيع األطراف على تقدمي املزيد من املعلومات يف بالغاهتا الوطنية          )ز( 
 .التكنولوجيا

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األمانة، واألطراف ومراكز التكنولوجيا الوطنية واإلقليمية               -١١
 .التابعة هلا، واملنظمات الدولية ذات الصلة، والقطاع اخلاص
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  البيئات التمكينية لنقل التكنولوجيا-جيم 

 :روس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات التالية لدعم تنفيذ هذا املوضوعاستناداً إىل الد -١٢

إعـداد دراسات تقنية عن احلواجز واملمارسات اجليدة والتوصيات يف جمال إجياد بيئات متكينية               )أ( 
 وينبغي أن يشمل ذلك     .معززة تعجل بتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، على الصعيدين الوطين والدويل          

، وعوامل الدفع املتصلة    )مبا يف ذلك التكنولوجيات احمللية    (قضـايا الـتجارة ذات الصـلة، وتطوير التكنولوجيا          
 بالتكنولوجيا واجلذب املتصلة باألسواق لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

تعلقة بالتجارة وحبقوق امللكية الفكرية اليت تقيِّد نقل        تشجيع األطراف على جتنب السياسات امل      )ب( 
 التكنولوجيا أو على جتنب عدم وجودها إن كان لـه نفس األثر؛

تشـجيع األطـراف على أن تتيح عن طريق مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا والوسائل                )ج( 
ل البحث والتطوير املمولَني من مصادر عامة حيثما األخرى املعلومات املتعلقة باألنشطة اجلارية واملخطط هلا يف جما

ُوجـدت 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 حتسني البيئات التمكينية       /راكات العامة و  الـتعاون الوثـيق مـع الش       )د( 
للتعجـيل بنقل وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً، وهي الشراكات اليت أنشئت يف سياق عمليات مثل مؤمتر                

تعلقة بالطاقة الشراكة امل(القمة العاملي للتنمية املستدامة وجمموعة الدول الصناعية الثماين الكربى ومبادرات أخرى 
املتجددة وبالكفاءة يف استخدام الطاقة، وائتالف جوهانسربغ للطاقة املتجددة، وحمفل قيادة عملية تنحية الكربون، 

 ؛)واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، واتفاقات التنفيذ األخرى اخلاصة بوكالة الطاقة الدولية

ولوجيا يف السياسات الوطنية وتعزيز التفاعل بني       تشـجيع األطراف على دمج هدف نقل التكن          )ه( 
 .احلكومات والقطاع اخلاص

واجلهـات الفاعلـة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، واألمانة، واملنظمات واملبادرات الدولية ذات               -١٣
 . الصلة، والقطاع اخلاص

  بناء القدرات لنقل التكنولوجيا-دال 

واستناداً إىل  . درات مدرجة أيضاً يف إطار فروع أخرى من هذه التوصيات         األنشـطة املـتعلقة ببناء الق      -١٤
 :الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املوضوع، ُتتَّخذ التوصيات اإلضافية التالية لدعم تنفيذه

تشجيع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات واملبادرات األخرى على دعم أنشطة            )أ( 
امية إىل تعزيز نقل التكنولوجيا، على الصعيدين اإلقليمي والوطين، اليت تستهدف االستجابة إىل             بناء القدرات الر  

االحتـياجات ذات األولوية يف جمال بناء القدرات واليت تقوم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بتحديدها يف       
 اريرها الوطنية األخرى؛عمليات تقييم احتياجاهتا من التكنولوجيا ويف بالغاهتا الوطنية وتق
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قيام األمانة بإعداد تقارير دورية تتضمن معلومات تتعلق باالحتياجات من بناء القدرات من أجل تطوير       )ب( 
التكنولوجـيات ووزعهـا وتطبـيقها ونقلها، وأن ُتستمد هذه املعلومات من مجيع مصادر املعلومات ذات الصلة، مثل                  

اف غري املدرجة يف املرفق األول، وتقارير تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، وتقارير            البالغات الوطنية املقدمة من األطر    
. التقييم الذايت للقدرات الوطنية اليت يدعمها مرفق البيئة العاملية لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       

صر الرئيسية لبناء القدرات بنجاح فيما يتعلق بتطوير ونقل         وميكـن هلـذه الـتقارير، أن حتـدد، بالقدر املستطاع، العنا           
 التكنولوجيات من أجل التخفيف من تغري املناخ وكذلك التكيف معه؛

زيادة االتصال والتوعية بشأن أنشطة نقل التكنولوجيا يف حدود إطار وأعمال فريق اخلرباء املعين  )ج( 
بشكل متواٍز مع ) الفرص(ومعارض شراكة ) ألدوات واألساليبا(بنقل التكنولوجيا عن طريق إنشاء مراكز تعلّم    
 دورات اهليئتني الفرعيتني وأحداثهما اجلانبية؛

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

تعزيز التدريب وتبادل اخلرباء وبرامج اِملنح الدراسية وبرامج البحوث التعاونية يف /القدرات لنقل التكنولوجيا؛ وإقامة
املؤسسـات الوطنية واإلقليمية ذات الصلة يف البلدان النامية فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛ وتنظيم                

 .حلقات عمل بشأن بناء القدرات للتكّيف مع اآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ/تدريب/حلقات دراسية

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واألمانة،               -١٥
 .ادرات الدولية ذات الصلةومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، واملنظمات واملب

  آليات نقل التكنولوجيا-هاء 

استندت التوصيات التالية إىل األعمال اجلارية اليت تقوم هبا األمانة وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                -١٦
 .يف جماالت خمتلفة تتعلق بدعم تنفيذ اإلطار املتعلق بنقل التكنولوجيا

 تطوير ونقل التكنولوجياتاخليارات املبتكرة لتمويل  -١

 :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي -١٧

دعوة املنظمات واملبادرات الدولية ذات الصلة، مثل املبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ، بالتعاون             )أ( 
 التعليم والتدريب ملطوري    مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة، إىل تقدمي دعم تقين عن طريق برامج             

املشـاريع يف الـبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بغية تدريبهم على حتويل أفكار املشاريع             
 الناجتة عن عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا إىل اقتراحات مبشاريع تليب معايري املمولني الدوليني؛

ارسني اجلديد املُعد يف إطار االتفاقية واملتعلق بإعداد وعرض اقتراحات متويل           نشـر دلـيل املم     )ب( 
) أ(١٤املشـاريع عـلى األطراف واملمارسني يف البلدان النامية وتشجيع استخدامه يف النشاط املذكور يف الفقرة    
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م عن ُبعد والستعماله    أعاله؛ ووضع هذا الدليل على موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا ألغراض التعلّ            
 يف برامج تدريبية أخرى؛

دعوة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا إىل ترويج قصص النجاح يف جمال متويل مشاريع نقل                )ج( 
 مبا يف ذلك صناديق الكربون فضالً عن املستثمرين يف -التكنولوجيا يف األسواق الناشئة اليت تشمل القطاع اخلاص 

 ؛)٢(مة باملسؤولية االجتماعية، وأولئك الذين يطبقون معايري القياس الدنيا الثالثةالشركات امللتز

تشجيع األطراف على هتيئة بيئة مواتية الستثمارات القطاع اخلاص عن طريق تقدمي حوافز مثل               )د( 
املوجهة " لذكيةا"زيادة الوصول إىل املصادر املتعددة األطراف واملصادر األخرى املتاحة لدى خمططات اإلعانات             

 اليت حتفز التمويل املشترك من جانب القطاع اخلاص؛

أو استحداث آليات وأدوات متويل مبتكرة للقطاعني العام /تشجيع األطراف على رفع مستوى و  )ه( 
واخلاص وإتاحتها ملطوري املشاريع وأنشطة األعمال يف البلدان النامية الذين يؤدون دوراً يف نقل التكنولوجيات               

 :أو وزعها، مع التركيز بصورة خاصة على/لسليمة بيئياً وتطويرها وا

 زيادة إمكانات الصناديق العامة يف التأثري على رأمسال القطاع اخلاص؛ `١`

زيـادة اخليارات أمام تقاسم وختفيف املخاطر وجتميع املشاريع الصغرية احلجم معاً لسد الفجوة بني                `٢`
 ة الضخمة ومطوري املشاريع وأنشطة األعمال الصغرية احلجم؛املستثمرين يف اهلياكل األساسي

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

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

الـنهوض بعمليات البحث والتطوير واالبتكار وختفيض التكلفة اليت تقودها مؤسسات األعمال           `٥`
 والشركات؛

شجيع إجراء مناقشات بني الوزارات املعنية يف البلدان املتلقية         تعزيز احلوار بني احلكومة والصناعة بغية ت       )و( 
 ومنظمات القطاع اخلاص من أجل حتسني األوضاع االستثمارية للتكنولوجيات املالئمة للمناخ؛

قيام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بتقدمي تقارير بانتظام عن تنفيذ آليات نقل التكنولوجيا             )ز( 
 .ذه الوثيقة بغية التوصية بُنُهج جديدة تزيد من دعم نقل التكنولوجيااملوضحة يف ه

                                                      

 . االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتأتية من مشروع ماتقيس الفائدة )٢(
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واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واألمانة،               -١٨
بادرات الدولية ذات   ومـرفق البيئة العاملية ووكاالته املنِفذة، ومؤسسات التمويل العامة واخلاصة، واملنظمات وامل           

 .الصلة، والقطاع اخلاص

الطرق والوسائل املمكنة لدعم التعاون مع االتفاقيات والعمليات         -٢
 احلكومية الدولية ذات الصلة

 :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي -١٩

 التعاون بني االتفاقية    قيام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باستكشاف الطرق املمكنة لدعم          )أ( 
واالتفاقـات البيئـية األخرى املتعددة األطراف عن طريق أمور منها فريق االتصال املشترك والعمليات احلكومية     

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

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

رية بشأن تغري املناخ سباقة يف تقاسم املعلومات واخلربات         أن تكـون اتفاقية األمم املتحدة اإلطا       )ب( 
 املتعلقة بنقل التكنولوجيات، وخاصة فيما يتعلق بتطويعها؛ 

أن يقـوم مؤمتر األطراف بتشجيع األطراف على أن تأخذ يف االعتبار أهداف االتفاقات البيئية                )ج( 
 ج واملشاريع املتعلقة بتغري املناخ؛األخرى املتعددة األطراف عند صياغة االستراتيجيات والربام

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

واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واألمانة،               -٢٠
 .واملنظمات والعمليات الدولية ذات الصلة

طوير احمللي للتكنولوجيا عن طريق توفري املوارد املالية        تعزيـز الـت    -٣
 وعمليات البحث والتطوير املشتركة

 :اإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجملال هي كما يلي -٢١

دعـوة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل تقدمي معلومات عن احلواجز اليت ُتصاَدف يف                 )أ( 
ودعوة األطراف إىل تقاسم اخلربات اجليدة يف جمال تعزيز التكنولوجيات احمللية           . ليةجمال تطوير التكنولوجيات احمل   

 يف بلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛
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الـنظر يف خيارات لتشجيع إقامة مؤسسات مثل النظم الوطنية لالبتكار اليت ميكن أن تؤدي إىل     )ب( 
 نامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛التطوير احمللي للتكنولوجيات يف البلدان ال

 تقاسـم الـدروس املسـتفادة يف جمـال تطوير التكنولوجيا احمللية عن طريق مركز تبادل املعلومات                 )ج( 
 عن التكنولوجيا؛

تقـدمي تقارير منتظمة إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن تطوير التكنولوجيا              )د( 
 .لية والتماس مزيد من التوجيه من هذه اهليئة ومن مؤمتر األطرافاحمل

 .واجلهات الفاعلة الرئيسية يف هذا العمل هي األطراف وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا واألمانة -٢٢

 النهوض بالبحث والتطوير التعاونَيني بشأن التكنولوجيات  -٤

 :ال هياإلجراءات املوصى هبا يف هذا اجمل -٢٣

توفـري التوجيه فيما يتعلق بتقدمي تقارير عن عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا بشأن               )أ( 
االحتـياجات املشـتركة من البحث والتطوير واستخدام املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية وعمليات تقييم            

 يف جمال البحث والتطوير؛االحتياجات من التكنولوجيا لتحديد االحتياجات والفرص القائمة 

إتاحة الفرص لإلبالغ عن االتفاقات املشتركة املتعلقة بالبحث والتطوير، مبا يف ذلك االتفاقات              )ب( 
 الطوعية، وذلك بوضعها على موقع مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا؛

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

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

النظر يف خيارات للنهوض بربامج البحوث اإلقليمية، واالستفادة من الشبكات القائمة للمراكز             )د( 
 املتميزة، حيثما أمكن؛

إعداد ورقات تقييم دورية عن حالة البحث والتطوير والفرص املتاحة أمامهما واالحتياجات إىل          )ه( 
 ؛املزيد يف هذا اجملال

دعوة احلكومات إىل تشجيع األوساط األكادميية والصناعة على تطوير برامج البحوث بغية تناول  )و( 
 .التكنولوجيات املالئمة للمناخ وتشجيع االستثمار يف جمال تغري املناخ

 فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا -٥

يق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا والتوصيات قد يرغب مؤمتر األطراف يف أن يأخذ يف احلسبان أعمال فر -٢٤
 .]الواردة يف هذه الوثيقة عند استعراض أنشطة هذا الفريق يف دورته الثانية عشرة
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 املرفق الثاين[

 املعنية بنقل التكنولوجيا] اهليئة املنشأة[اختصاصات 

 األهداف -١

 من االتفاقية والنهوض بأنشطة نقل      ٤دة   من املا  ٥إىل تعزيـز تنفيذ الفقرة      ] اهليـئة املنشـأة   [هتـدف    -١
 .التكنولوجيا مبوجب االتفاقية

إىل تعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية املتصلة بتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ووزعها ] اهليئة املنشأة[هتدف  -٢
 تكنولوجيات التخفيف   واعتمادها ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية، مع مراعاة االختالفات يف جمال الوصول إىل            

 .والتكيف وتطبيقها

 الوظائف -٢

 :مبا يلي] اهليئة املنشأة[تقوم  -٣

حتليل وحتديد سبل ووسائل تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك األنشطة احملددة              [ )أ( 
فيها اهليئة الفرعية للمشورة    هبذا املقرر، وتقدمي توصيات لكي تنظر       ] املرفق األول [يف إطار نقل التكنولوجيا ويف      

لتوفري أساس تستند إليه مقررات [اهليئة الفرعية للتنفيذ    ] إحالة املواضيع ذات الصلة إىل    [العلمـية والتكنولوجية و   
 ]]مؤمتر األطراف الالحقة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا؛

ولوجيا، مبا يف ذلك األنشطة     حتليل وحتديد سبل ووسائل تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكن         [-الـبديلة   ) أ( 
 :هبذا املقرر و] املرفق األول[احملددة يف إطار نقل التكنولوجيا ويف 

 تقدمي توصيات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ `١` 

 إحالة املواضيع املالئمة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ؛ `٢` 

رة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ تقدمي تقرير إىل         وتطلب من اهليئة الفرعية للمشو    
 .]مؤمتر األطراف بشأن اإلجراءات املتخذة يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمال

املسـاعدة يف تطبيق نتائج عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، استناداً إىل أعمال فريق             )ب( 
 لتكنولوجيا بشأن التمويل االبتكاري وبشأن اجملاالت األخرى إلطار نقل التكنولوجيا؛اخلرباء املعين بنقل ا

وضـع مؤشـرات أداء إلجـراء رصد وتقييم منتظمني لفعالية وتأثري وتقدم تنفيذ إطار نقل                [ )ج( 
وينبغي ]. ألولاملرفق ا [التكنولوجيا تستكمل مبجموعة اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تنفيذ هذا اإلطار والواردة يف             

أن تـتاح االختصاصات الالزمة لوضع مؤشرات األداء لكي تنظر فيها اهليئتان الفرعيتان كل منهما يف دورتـه                 
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يف االعتبار األنشطة ذات الصلة املنفذة يف إطار ] اهليئة املنشأة[وعند وضع مؤشرات األداء تأخذ . الثامنة والعشرين
 ]أن تتيح تقريرها النهائي للدورة الثالثني للهيئتني الفرعيتني؛االتفاقية واهليئات املختصة األخرى و

إيالء االعتبار، عند وضع برامج عملها املقبلة، إلدراج وضع االختصاصات الالزمة            [-١الـبديلة   ) ج( 
جملموعـة عريضـة من مؤشرات األداء اخلاصة بالرصد والتقييم املنتظمني لفعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا مع             

 .]راعاة األعمال ذات الصلة املنفذة يف إطار االتفاقية واهليئات املختصة األخرىم

القـيام، يف إطـار برامج عملها املقبلة، بوضع جمموعة مؤشرات أداء فيما يتعلق               [- ٢الـبديلة   ) ج( 
ها جمموعة بإجـراءات مجـيع األطراف، للقيام برصد وتقييم منتظمني لفعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا، تكمل          

مع مراعاة األعمال ذات الصلة املنفذة يف ] املرفق األول[اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تنفيذ هذا اإلطار والواردة يف 
، واملتعلقة برصد   ١٢-م أ /٤إطار االتفاقية واهليئات املختصة األخرى، مثل حلقة العمل املنصوص عليها يف املقرر             

. ثها يف إطار البند املتعلق ببناء القدرات من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذأنشطة بناء القدرات، اليت جيري حب 
وينـبغي إتاحـة االختصاصـات املتعلقة بوضع مؤشرات األداء لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                 

 بالنطاق األوسع لنقل    والتكنولوجـية يف دورهتا التاسعة والعشرين بغية عقد حلقة عمل عن املؤشرات فيما يتعلق             
التكنولوجيا، مبا يف ذلك عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، واملعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا، والبيئات             
التمكينـية، واآللـيات، وتكنولوجيات التكيف، والتمويل االبتكاري من جانب اهليئة الفرعية للمشورة العلمية              

 .]نيوالتكنولوجية يف دورهتا الثالث

وضع االختصاصات الالزمة لالستراتيجيات والنهوج املتوسطة والطويلة األجل مبا يف ذلك النهوج            [ )د( 
القطاعـية حبلـول الـدورة الثامـنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ملواصلة تعجيل تطوير                 

حتياجات واملعوقات واإلمكانيات اخلاصة بالبلدان     التكنولوجـيات ونقـلها ونشرها على أن تراعي بصورة خاصة اال          
 .]وسُتقترح هذه االستراتيجيات حبلول الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. النامية

اقتراح برنامج عمل متجدد تصل مدته إىل سنتني، لكي تقره الدورة الثامنـة والعشريـن  [-البديلة ) د( 
، بغية تيسري تطوير التكنولوجيات ووزعها      ]اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    ] [ الفرعيتني اهليئـتني [ل    

 :وعند وضع برنامج العمل هذا ينبغي القيام مبا يلي. ونشرها ونقلها مبوجب االتفاقية

ية إىل  ، مراعاة جمموعة اإلجراءات الرام    )٢٠١٢-٢٠٠٨(فـيما يتعلق باملنظور املتوسط األجل        `١`
هبذا املقرر؛ وقد يكون من املفيد ] املرفق األول[تعزيز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا واملستكملة ب      

هلذا العمل اجلاري يف سياق االتفاقية أن يكون أكثر تركيزاً على اإلجراءات العملية، وخصوصاً              
 :ة وأقل البلدان منواًمع توجيه اهتمام خاص إىل منطقة أفريقيا، والدول اجلزرية النامية الصغري

تعجيل تنفيذ نقل التكنولوجيا عن طريق اإلجراءات العملية، اليت تراعي متاماً اجلوانب القطاعية              -
 واإلقليمية واالختالفات يف الظروف الوطنية،

الـنظر يف حتسني تكامل االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة واحلد من الفقر، استناداً إىل               -
  اإلمنائية لأللفية؛األهداف
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صياغة استراتيجية تعتمد على العمل الذي      : ٢٠١٢فيما يتعلق باملنظور الطويل األجل بعد عام         `٢`
قامت به األطراف يف إطار العمليات املنفذة مبوجب االتفاقية وخارج االتفاقية باإلضافة إىل نتائج 

 ].األعمال اليت قامت هبا املنظمات واحملافل الدولية األخرى

تقيـيم االسـتراتيجيات احلالية وإمكانيات التمويل االبتكاري أو احلوافز الرامية إىل تشجيع             [  )ه( 
 ]مشاركة أصحاب املصلحة املعنيني واملنظمات الشريكة املعنية، وتقدمي توصيات إىل اهليئتني الفرعيتني لتنفيذها؛

اري لنقل التكنولوجيا، باالتصال باملشروع   القيام، يف إطار دورها املتعلق بتيسري التمويل االبتك       [ )و( 
وباإلضافة إىل ذلك، مراعاة أعمال . ملبادرة تكنولوجيا املناخ] اخلاصة[التجرييب املتعلق بشبكة التمويل االستشارية 

املنظمات األخرى، وإمكانية الوصول إىل موارد التمويل املتوافرة مبا يف ذلك إمكانيات التمويل االبتكاري لتشجيع 
 .]شاركة أصحاب املصلحة املعنيني واملنظمات الشريكة املعنيةم

واألدوات ذات الصلة مثل ] اجلديدة] [احملتملة[حتديد وحتليل مصادر التمويل املتوافرة و   [-الـبديلة   ) و( 
العاملي مرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص بتغري املناخ، وصندوق أقل البلدان منواً، والبنك الدويل، والصندوق               

للطاقـة املتجددة وفعالية استغالل الطاقة، ضمن مؤسسات أخرى، وغري ذلك من خيارات وإمكانيات وحوافز               
التمويل من حيث إشراكها ألصحاب املصلحة املعنيني، وخصوصاً القطاع اخلاص، يف دعم تطوير التكنولوجيات              

إبالغ اهليئة  ] [بالغ اهليئتني الفرعيتني هبذه النتائج    وإ[السـليمة بيئـياً ووزعها ونشرها ونقلها إىل البلدان النامية           
وينبغي .] الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية هبذه النتائج إلحالتها حبسب االقتضاء إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ             

 :ما يلي] دعم] [تيسري[النظر، ضمن مجلة أمور، يف الوسائل املتاحة ل  

 م االحتياجات من التكنولوجيا؛تنفيذ عمليات تقيي] دعم[[ `١` 

 دور برامج وأنشطة البحث والتطوير املشتركة يف تطوير التكنولوجيات اجلديدة؛ `٢` 

 تشجيع املشاريع اإليضاحية للتكنولوجيات السليمة بيئياً؛ `٣` 

 تعزيز البيئات املالئمة لتطوير التكنولوجيا ووزعها ونشرها ونقلها؛ `٤` 

 ص؛إشراك القطاع اخلا `٥` 

 تشجيع التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون الثالثي؛ `٦` 

 تعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية؛ `٧` 

 ؛]تغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها بالكامل[ `٨` 

 إصدار تراخيص الشراء لدعم نقل التكنولوجيات والبىن األساسية املنخفضة الكربون؛ `٩`

 .] املخاطرة املوجود يف مؤسسة مالية متعددة األطرافدور صندوق رأمسال `١٠` 
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تقـدمي التوجيه االستراتيجي إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين بشأن إدارة              [ )ز( 
الصندوق اجلديد للتعاون املتعدد األطراف يف جمال التكنولوجيا الذي أنشئ لتمويل وزع التكنولوجيات السليمة              

 .]نشرها ونقلها إىل البلدان الناميةبيئياً و

القيام، يف إطار أنشطتها القصرية األجل املتعلقة بوضع استراتيجيات متوسطة وطويلة األجل،            [ )ح( 
بالنظر يف النهوج واألنشطة واملبادرات القائمة اليت تساهم يف تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ونشرها ونقلها               

] اهليئة املنشأة [لمسامهة يف املناقشات املتعلقة باإلجراءات املقبلة للتصدي لتغري املناخ، تقوم           ول. إىل البلدان النامية  
أيضـاً ببحـث سـبل ووسائل تعزيز فرص وصول البلدان النامية إىل التكنولوجيات األنظف واملالئمة للمناخ                 

ج احملددة، بالوسائل التالية ضمن     وتكنولوجـيات التكيف عن طريق هتيئة البيئات التمكينية، واإلجراءات والربام         
 :وسائل أخرى

 دعم تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا؛ `١` 

 دور برامج وأنشطة البحث والتطوير املشتركة يف تطوير التكنولوجيات اجلديدة؛ `٢` 

 تشجيع املشاريع اإليضاحية للتكنولوجيات السليمة بيئياً؛ `٣` 

 الئمة لتطوير التكنولوجيا ووزعها ونشرها ونقلها؛تعزيز البيئات امل `٤` 

 إشراك القطاع اخلاص؛ `٥` 

 تشجيع التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون الثالثي؛ `٦` 

 تعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية؛ `٧` 

 ؛]تغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها بالكامل[ `٨` 

 ل التكنولوجيات والبىن األساسية املنخفضة الكربون؛إصدار تراخيص الشراء لدعم نق `٩` 

 .]دور صندوق رأمسال املخاطرة املوجود يف مؤسسة مالية متعددة األطراف `١٠` 

القيام، استناداً إىل التحليل السابق، بتقييم الثغرات واحلواجز اليت تعترض استخدام مصادر  [-البديلة ) ح( 
، والنظر يف مدى كفايتها وإمكانية التنبؤ هبا، بغية تقدمي توصيات بشأن            الـتمويل هـذه وإمكانية الوصول إليها      

خيارات التمويل الالزمة يف املستقبل لتعزيز تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق بإطار نقل التكنولوجيا وجمموعة اإلجراءات  
 .]لتكنولوجية، يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية وا]املرفق األول[املبينة يف 

 العضوية -٣

 : خبرياً، على النحو التايل٢٣] اهليئة املُنشأة[تضم  -٤
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األطراف (ثالثة أعضاء من كل منطقة من مناطق األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )أ( 
 طقة البحر الكارييب؛، أي أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية ومن)غري املدرجة يف املرفق األول

 عضو من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ )ب( 

 ؛)األطراف املدرجة يف املرفق األول(مثانية أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ج( 

 عضو من األطراف األخرى غري املدرجة يف املرفق األول؛ )د( 

مثل مرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم      (ادرات الدولية املعنية    أربعة خرباء ميثلون املنظمات واملب      )ه( 
املتحدة اإلمنائي، ومصرف التنمية األفريقي، ومنظمة األغذية والزراعة، ومصرف التنمية اآلسيوي، وبرنامج األمم             

مبادرة [طاقة و املـتحدة للبيـئة، ومـنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل، والوكالة الدولية لل              
وجيوز للفريق أن يدعو، حبسب االقتضاء، خرباء من منظمات أخرى خمتصة على أساس معاجلة ]). تكنولوجيا املناخ

 .قضية بعينها

. لفترة عامني وحيق لألعضاء َشغل مناصبهم لفترتني متتاليتني   ] اهليئة املُنشأة [تقوم األطراف بتعيني أعضاء      -٥
استمرار نصف ] مؤمتر األطراف] [اهليئتان الفرعيتان] [شورة العلمية والتكنولوجية اهليـئة الفرعية للم   [وتضـمن   

أعضـاء فـريق اخلرباء املعّينني يف البداية يف َشغل مناصبهم لفترة ثالثة أعوام، مع مراعاة احلاجة إىل احلفاظ على           
 أدناه  ٦عترب التعيني مبوجب الفقرة     وُي. وبعد ذلك، يعيَّن نصف األعضاء سنوياً لفترة عامني       . التوازن العام للفريق  
منظمات ] أربع[ويشغل اخلرباء من . [ويبقى األعضاء يف مناصبهم إىل أن يتم تعيني من خيلفهم. تعييناً لفترة واحدة

 ].ومبادرات دولية خمتصة مناصبهم على أساس معاجلة قضية بعينها

قدرته على حنو آخر على إمتام فترة املنصب أو عدم ] اهليئة املُنشأة[يف حـال اسـتقالة عضو من أعضاء       -٦
، تبعاً لقرب الدورة التالية ملؤمتر األطراف، ]اهليئة املُنشأة] [األمانة[املوكل إليه أو أداء مهام ذلك املنصب، جيوز ل  

ة أن تطلب إىل اجملموعة اليت كانت قد عّينت العضو تسمية عضو آخر لكي حيل حمل العضو املذكور للفترة املتبقي                  
يف اعتبارها أي آراء ُتعرب عنها اجملموعة اليت كانت قد ] اهليئة املُنشأة] [األمانة[ويف هذه احلالة، تأخذ . من واليته

 .عّينت العضو

سنوياً رئيساً ونائباً للرئيس من بني أعضائها، على أن يكون أحدمها عضواً من طرف ] اهليئة املُنشأة[تنتخب  -٧
ويتم َشغل منصيب الرئيس ونائب الرئيس . خر عضواً من طرف غري مدرج يف املرفق األولمدرج يف املرفق األول واآل

 .بالتناوب سنوياً بني عضو من طرف مدرج يف املرفق األول وعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول

واضيعية مناصبهم بصفتهم الشخصية وتكون لديهم خربة يف اجملاالت امل        ] اهليئة املُنشأة [يشـغل أعضـاء      -٨
ختفيف غازات الدفيئة ] تكنولوجيات: [أو يف أي من اجملاالت التالية، ضمن جماالت أخرى/اخلمسة لإلطار احلايل و

، أو عمليات تقييم التكنولوجيا، أو تكنولوجيا املعلومات، أو اقتصاديات          ]تكنولوجيات التكيف ] [التكـيف [و
 .و التنمية االجتماعيةاملوارد مبا يف ذلك أدوات التمويل العام واخلاص، أ
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 تنظيم العمل -٤

] اهليئتني الفرعيتني ] [اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    [تقريراً سنوياً إىل    ] اهليئة املُنشأة [تقدم   -٩
 .بغية طلب التوجيه بشأن ما يلزم اختاذه من إجراءات أخرى

ره وتوصياته إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     تيسِّـر األمانـة تنظـيم اجتماعات الفريق وإعداد تقاري          -١٠
 .والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ ويف دوراهتما الالحقة

، وجيوز تنظيم دورات    ]بالتزامن مع اهليئتني الفرعيتني   ] [على األقل [مرتني سنوياً   ] اهليئة املُنشأة [جتـتمع    -١١
 .]]إضافية يف حدود ما تسمح به املوارد
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 الثايناملرفق 
 ٢٠٠٧برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام 

 األنشطة املواعيد املستهدفة

 عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا 

مايو /أيار( للفريق ١١الدورة 
٢٠٠٧( 

الـنظر يف االختصاصـات لورقـة معلومات أساسية معدة حللقة العمل اخلاصة             
 ال إجراء عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجياباملمارسات السليمة يف جم

١- 

أنشطة ما بني الدورات حىت     
  للهيئة الفرعية٢٧الدورة 

وضـع الورقة يف صيغتها النهائية، مع مراعاة التعليقات اليت أبديت يف حلقة العمل              
 وإتاحتها لألطراف اليت تقوم بعمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا

٢- 

تنظـيم حلقة عمل بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم             ٢٠٠٧يونيه /حزيران
املـتحدة اإلمنائي، ومرفق البيئة العاملية، ومبادرة تكنولوجيا املناخ، لتقاسم          
أفضل املمارسات مع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت تقوم بعمليات 

 جياتقييم االحتياجات من التكنولو

٣- 

تشرين ( للفريق   ١٢الدورة  
 )٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 -٤ النظر يف التقرير الذي أعدته األمانة عن حلقة العمل

النظر يف نتائج حلقة العمل يف األعمال املقبلة اخلاصة بتحديث دليل عمليات              للفريق١٢الدورة 
 تقييم االحتياجات من التكنولوجيا

٥- 

أنشطة ما بني الدورات حىت     
  للهيئة الفرعية٢٦لدورة ا

الـتعاون مع مرفق البيئة العاملية يف وضع منوذج اإلبالغ عن األنشطة املتصلة             
 يف البالغات الوطنية الثانية لألطراف ٧-م أ/٤بنقل التكنولوجيا وفقاً للمقرر 
 غري املدرجة يف املرفق األول

٦- 

 املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا 

ون مع األمانة، واليونيدو، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة           التعا ٢٠٠٧مارس /آذار
اإلمنـائي يف تنظيم حلقة دراسية صغرية ملراكز معلومات التكنولوجيا املشاركة يف            
املشـروع التجرييب لتقاسم الدروس املستفادة من املشروع التجرييب املتعلق بالربط           

 الشبكي

١- 

الـنظر يف نتائج احللقة الدراسية الصغرية وتقدمي توصيات إىل اهليئة الفرعية              للفريق١١الدورة 
للمشورة العلمية والتكنولوجية واألمانـة بشأن الطـرق اليت ميكن اتباعها يف 

 املستقبل

٢- 

 إجراء) ١: (مـتابعة املناقشة املتعلقة بنتائج احللقة الدراسية الصغرية بالطرق التالية           للفريق١٢الدورة 
إجراء دراسة استقصائية للمستخدمني، وال سيما      ) ٢(حتليل خليارات املضي قُدماً و    

أعضـاء الشـبكات احلالـية واحملتملة، لتحديد احتياجاهتم من املعلومات اخلاصة            
 بالتكنولوجيا النظيفة وأنسب وأسهل صيغة لتقدمي املعلومات

٣- 
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 األنشطة املواعيد املستهدفة

 اآلليات 

ت الفريق خالل األعوام اخلمسة املاضية يكتب بلغة إعداد موجز قصري إلجنازا  للفريق١١الدورة 
 يسهل فهمها لغري امللّمني بعملية االتفاقية اإلطارية

١- 

الـنظر يف تقريـر األمانة عن مبادرات التوعية اليت قامت هبا مع املنظمات                للفريق١٢الدورة 
 الدولية األخرى املختصة لتعزيز التعاون يف األنشطة ذات الصلة مبا يف ذلك           

تقدمي معلومات عن صدور دليل بشأن إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا من           
 والعمل على نشره على نطاق أوسع) دليل املمارسني(أجل متويلها 

٢- 

مبا يف ذلك (إعداد ورقة حتديد نطاق بشأن أنشطة البحث والتطوير املشتركة   للفريق١٢الدورة 
 )التقييم

٣- 

 التمويل االبتكاري 

 -١ وضع خطة عمل لنشر واستخدام دليل املماِرسني  للفريق١١الدورة 

 -٢ ترويج ونشر دليل املماِرسني بني اجلمهور املستهَدف ٢٠٠٧بعد عام /مستمر

 -٣ إعداد ونشر كتيب يستند إىل الورقة التقنية املعّدة عن التمويل االبتكاري  للفريق١١الدورة 

الذي ميكن تقدميه إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف           النظر يف الدعم التقين       للفريق١١الدورة 
تطبـيق نـتائج برامج العمل الوطنية للتكيف بإعداد مقترحات مبشاريع للتمويل            
كأنشـطة مـتابعة الجـتماع رؤساء أفرقة اخلرباء املعقود يف أثناء الدورة الرابعة              

 ٢٠٠٦مايو /والعشرين للهيئتني الفرعيتني يف أيار

٤- 

 -٥ تقييم خطة العمل اخلاصة بنشر واستخدام دليل املماِرسني  للفريق١٢الدورة 

 تكنولوجيات التكيف 

النظر يف األنشطة اليت ميكن القيام هبا لدعم تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق               للفريق١١الدورة 
 بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

١- 

 -٢ نشر الكتيب املتعلق بتكنولوجيات التكيف بني اجلمهور املستهَدف ٢٠٠٧عام بعد /مستمر

 -٣ النظر يف التقرير التوليفي املتعلق بتقارير األطراف بشأن برنامج عمل نريويب  للفريق١٢الدورة 

املشـاركة يف حلقـة العمل اليت سُتعقد يف إطار برنامج عمل نريويب بشأن               ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 ات وخطط التكيفممارس

٤- 
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 املرفق الثالث

 مشروع نص ملقرر بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 ]١٣-م أ/-[مشروع املقرر 

 خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية

 إن مؤمتر األطراف، 

، والفقرات  ٣ من املادة    ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٢ية، وال سيما املادة     إذ يشري إىل األحكام ذات الصلة من االتفاق        
 ،٤ من املادة ٧ و٥ و٣، و)د(و) ج(و) ب(و) أ(١

 بشأن مسامهة االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة ذات        وإذ يسـاوره القلق   [ 
 ]املصدر البشري،

ؤدي أيضاً إىل االنبعاثات، ويتعني معاجلته عند خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة             أن تردي األراضي ي    وإذ يقـر   
 الغابات؛

 أن اجلهود واإلجراءات الرامية إىل احلد من إزالة الغابات، واحلفاظ على خمزونات الكربون املوجودة               وإذ يدرك [ 
 ]يف غابات البلدان النامية واحلفاظ عليها، جارية فعالً،

 :١اخليار [ 

 احلاجة إىل وضع هنج سياساتية حمددة ملعاجلة خمتلف الظروف الوطنية والدوافع املتعددة إلزالة الغابات               وإذ يدرك  
 من أجل زيادة فعالية اجلهود الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية،

 :٢اخليار  

ختالف الظروف الوطنية وتعدد الدوافع إلزالة الغابات أمر ينبغي          الطبـيعة املعقدة للمشكلة، وأن ا      وإذ يـدرك   
 ]معاجلته بغية زيادة األثر الشامل للجهود الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية،

ات يف البلدان النامية     الدور احملتمل إلجراءات أخرى ترمي إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغاب            وإذ يدرك  
 ]من أجل املساعدة يف حتقيق اهلدف األمسى لالتفاقية،

 احلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات هادفة أخرى من أجل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف                 وإذ يؤكد [ 
 ]البلدان النامية،

ت يف البلدان النامية أمر يستلزم وجود موارد         أن استدامة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابا        وإذا يالحـظ  [ 
 ]ثابتة وقابلة للتنبؤ،
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 أن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية قد يشجع على حتقيق مزايا أخرى ومن وإذ يدرك 
 شأنه أن يكمل مقاصد وأهدافا التفاقيات واتفاقات دولية أخرى ذات صلة،

 مواصلة تعزيز ودعم اجلهود اجلارية الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة              األطراف إىل  يدعـو  -١ 
 الغابات على أساس طوعي؛

 مجيع األطراف، ذات االستطاعة، على دعم بناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية، وتيسري نقل               يشجع -٢ 
بعاثات الناجتة عن إزالة الغابات، والرصد واإلبالغ، ومن        التكنولوجيا، لتحسني مجلة أمور منها مجع البيانات، وتقدير االن        

 أجل تلبية االحتياجات املؤسسية للبلدان النامية يف جمال تقدير االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وخفض هذه االنبعاثات؛

مبا  األطراف على استكشاف طائفة من اإلجراءات، وحتديد اخليارات، وبذل اجلهود،            يشجع كذلك [ -٣ 
يف ذلك القيام بأنشطة جتريبية للتصدي لدوافع إزالة الغابات اليت تعد ذات صلة بظروفها الوطنية هبدف خفض االنبعاثات                  

 ]الناجتة عن إزالة الغابات؛

 األطراف، ال سيما األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، إىل تعبئة املوارد من أجل دعم                يدعـو [ -٤ 
 ]جلهود الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة من إزالة الغابات؛بناء القدرات وا

 أساساً لإلبالغ عن انبعاثات غازات       إلعداد البالغات  )١(املبادئ التوجيهية  على استخدام أحدث     يشجع -٥ 
على تطبيق   غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      األطرافالدفيـئة الـناجتة عـن إزالة الغابات، مالحظاً أيضاً تشجيع            

 ؛)٢(إرشادات املمارسة اجليدة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 ٦  بالنسبة إىل الفقرة١اخليار 

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقوم مبزيد من العمل املنهجي املتعلق بطائفة               يطلب[ -٦ 
رامية إىل تقييم فعالية اإلجراءات املتعلقة بالنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية، من أجل            مـن اإلجراءات مبا فيها اجلهود ال      

اآلراء املعرب  ] حميطة يف ذلك علماً ب        [،  ]مراعية يف ذلك  [خفـض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية،           
 :وينبغي أن يشمل هذا العمل ما يلي. ]عند االقتضاء[، )١احلاشية (عنها يف الوثائق ذات الصلة 

 بشأن احللول املقترحة للقضايا املنهجية ٢٠٠٨مارس / آذار٢١الـبالغات الواردة من األطراف حبلول        )أ( 
] وفوق الوطنية ] [الوطنية[، مبا يف ذلك، من مجلة أمور، القضايا املرتبطة مبستويات االنبعاثات املرجعية             )٢احلاشية  (املعلقة  
  أعاله؛٣ و٢ و١عن إزالة الغابات، إضافة إىل املعلومات اجملمعة والتجارب املستخلصة فيما يتعلق بالفقرات الناجتة 

توجـيه طلـب إىل األمانة لكي تنظم حلقة عمل، رهناً بوجود متويل تكميلي، بشأن احللول احملتملة                  )ب( 
] التاسعة والعشرين [ أعاله، قبل دورهتا     ٣ و ٢ و ١ للقضـايا املنهجـية املعلقة والتجارب املستخلصة فيما يتعلق بالفقرات         

 وتعدَّ تقريراً تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تلك الدورة؛) ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(

                                                      

غري  إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف     حىت وقت اختاذ هذا املقرر، توجد املبادئ التوجيهية احلالية           )١(
 .٨-م أ/١٧ يف املقرر املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 .٩-م أ/١٣املقرر  )٢(
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 :١احلاشية  •

  FCCC/SBSTA/2007/Misc.2و Add.1؛ وFCCC/SBSTA/2007/3 ،] ٨٦ إىل ٢٥الفقرات من[ 

 :٢احلاشية  • 

قد يشمل النظر يف هذه املنهجيات مسألة ما إذا كان خفض االنبعاثات حقيقياً، وقابالً لإلثبات، وشفافاً،  
 .]وقابالً للتحقق، وقائماً على النتائج، ومستعَرضا من قبل األقران بصورة مستقلة

 ٦ بالنسبة إىل الفقرة ٢اخليار 

كنولوجية أن تقوم مبزيد من العمل املنهجي املتعلق بطائفة         إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت     يطلب  [ -٦ 
 وينبغي أن يشمل هذا العمل    . مـن اإلجـراءات الرامية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية              

 :ما يلي

يا املنهجية  بشأن احللول املقترحة للقضا٢٠٠٨مارس / آذار٢١الـبالغات الواردة من األطراف حبلول        )أ( 
املعلقة مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل تقييم فعالية اإلجراءات، إضافة إىل املعلومات اجملمعة والتجارب املستخلصة فيما يتعلق   

  أعاله؛٣ و٢ و١بالفقرات 

توجـيه طلـب إىل األمانة لكي تنظم حلقة عمل، رهنا بوجود متويل تكميلي، بشأن احللول احملتملة                  )ب( 
] التاسعة والعشرين [ أعاله، قبل دورهتا     ٣ و ٢ و ١املنهجـية املعلقة والتجارب املستخلصة فيما يتعلق بالفقرات         للقضـايا   

 ]وتعدَّ تقريراً تنظر فيه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف تلك الدورة؛) ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(

حة، دون اإلخالل بأي مقرر يتخذه مؤمتر األطراف         اجلهات املعنية من منظمات وأصحاب مصل      يدعو[ -٧ 
مسـتقبال بشـأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية، إىل املشاركة يف تنفيذ األنشطة الرامية إىل             

 اهليئة الفرعية   أو دعم هذه األنشطة، ومشاطرة    /خفـض االنـبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات املشار إليها يف هذا املقرر و             
... للمشـورة العلمـية والتكنولوجية نتائَج هذه اجلهود من خالل تقدمي املعلومات املطابقة إىل األمانة، يف موعد أقصاه                   

، لتجميعها يف وثائق مالئمة قبل عقد الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية              ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول 
 ]والتكنولوجية؛

 ).٨و) ب(٦خيضع توقيت املوعد للنتيجة النهائية للفقرتني : مالحظة(

 أن يتناول، يف دورة مقبلة، ويف أقرب وقت ممكن، طائفة النهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية على       يقرر[ -٨ 
 النامية وأن يدرج بشأن القضايا املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان      )٣(حنـو ما اقترحته األطراف    

أيضـا النظر يف هذه املسألة يف سياق أي مناقشات بشأن التعاون الدويل يف جمال تغري املناخ مستقبالً، مراعياً يف ذلك أي                      
 .]عمل آخر ذي صلة مبوجب االتفاقية

                                                      

)٣( FCCC/SBSTA/2007/Misc.2و Add.1؛ وFCCC/SBSTA/2007/3 ،] ٨٦ إىل ٢٥الفقرات من.[ 
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 املرفق الرابع

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 سادسة والعشرينيف دورهتا ال

 الوثائق اليت أُِعدت للدورة

 FCCC/SBSTA/2007/1  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

موجز مناقشات اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى بشأن التعاون والشراكات          
وجيات واملعارف يف جمـال التكنولوجيا على املستوى الدويل من أجل تطوير التكنول     

 مذكرة مقدمة من األمانة. السليمة بيئياً ونشرها وتعميمها ونقلها

 FCCC/SBSTA/2007/2 

تقريـر عن حلقة العمل الثانية املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف              
 مذكرة مقدمة من األمانة. البلدان النامية

 FCCC/SBSTA/2007/3 

Report on the pilot project on networking between the UNFCCC 

technology information clearing house (TT:CLEAR) and regional and 

national technology information centres. Note by the secretariat 

 FCCC/SBSTA/2007/INF.1 

Implications of possible changes to the limit for small-scale afforestation 

and reforestation clean development mechanism project activities. 

Submissions from Parties and accredited intergovernmental organizations 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.1 

Views on the range of topics and other relevant information relating to 

reducing emissions from deforestation in developing countries. 

Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.2 

and Add.1 

Views on the range of topics and other relevant information relating to 

reducing emissions from deforestation in developing countries. 

Submissions from intergovernmental organizations 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.3 

Relevant programmes, activities and views on the issues relating to climate 

related risks and extreme events.  Submissions from Parties 
 FCCC/SBSTA/2007/Misc.4 

and Add.1-2 

Relevant programmes, activities and views on the issues relating to climate 

related risks and extreme events.  Submissions from relevant organizations 
 FCCC/SBSTA/2007/Misc.5 

Progress in the development of guidance materials, standards and reporting 

guidelines for terrestrial observing systems for climate.  Submission from 

the secretariat of the Global Terrestrial Observing System 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.6 

Views on how the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 

might facilitate a more effective dialogue between Parties and regional and 

international climate change research programmes in the context of 

decision 9/CP.11.  Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.7 
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Views on how the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 

might facilitate a more effective dialogue between Parties and regional and 

international climate change research programmes in the context of decision 

9/CP.11. Submissions from regional and international climate change 
research programmes 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.8 

Views on the greenhouse gas emissions data interface, on possible 

improvements, including the extent of its scope and coverage, and on next 

steps in progressing work on the data interface.  Submissions from Parties 

 FCCC/SBSTA/2007/Misc.9 

and Add.1 

قريـر اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمال دورهتا           مشـروع ت  
 السادسة والعشرين

 FCCC/SBSTA/2007/L.1 

التحريج الصغرية  آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة
 يسمشروع استنتاجات منقح مقترح من الرئ. يف إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة

 FCCC/SBSTA/2007/L.2/Rev.1 

 FCCC/SBSTA/2007/L.3  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. وصلة بيانات غازات الدفيئة

 FCCC/SBSTA/2007/L.4  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. البحوث واملراقبة املنهجية

 املناخ لقوائم اجلرد    بتغري املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين       
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. الوطنية لغازات الدفيئة

 FCCC/SBSTA/2007/L.5 

. بـرنامج عمـل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه             
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBSTA/2007/L.6 

 FCCC/SBSTA/2007/L.7  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. ولية ذات الصلةالتعاون مع املنظمات الد

 ٢٢ -اآلثـار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون          
سـعياً للحصـول عـلى وحـدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات              

 ئيس مشروع استنتاجات مقترح من الر.٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

 FCCC/SBSTA/2007/L.8 

 FCCC/SBSTA/2007/L.9  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تطوير التكنولوجيات ونقلها

مشروع استنتاجات  . خفـض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية         
 اقترحه الرئيس

 FCCC/SBSTA/2007/L.10 

   الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

تقريـر اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة والعشرين،           
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2006/5 
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تقريـر عن حلقة عمل بشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان              
 انةمذكرة مقدمة من األم. النامية

 FCCC/SBSTA/2006/10 

تقريـر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا اخلامسة والعشرين،           
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦املعقودة يف نريويب يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2006/11 

Synthesis report on technology needs identified by Parties not 

included in Annex I to the Convention. Note by the secretariat 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.1 

Research needs and priorities relating to the Convention. Note by the 

secretariat 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.2 

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.  Addendum 

 FCCC/SBSTA/2006/Misc.10 

and Add.1 

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 

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 

Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy to the work of 

the Convention and its Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

 FCCC/SB/2007/INF.2 

 إىل  ٦تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية عشرة، املعقودة يف نريويب يف الفترة من              
 إضافة. ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧

 FCCC/CP/2006/5/Add.1 

Estimation, reporting and accounting of harvested wood products  FCCC/TP/2003/7 and Corr.1

- - - - - 


