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(A)     GE.07-71005    101207    101207 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

    مال             من جدول األع  ١٠      البند 
            االقتصادية-                                   اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

                                للتخفيف من آثار تغري املناخ

  االقتصادية-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
 للتخفيف من آثار تغري املناخ

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

          الوثيقة     ً                        علماً بآراء األطراف الواردة يف  )        الفرعية      اهليئة  (                                                 أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  - ١
FCCC/SBSTA/2007/Misc.20      وباملعلومـات الواردة يف الوثيقة                                   FCCC/SBSTA/2007/INF.3 ١ (          ، وملخصات(   

  .                            ة والعشرين والسابعة والعشرين                                                               رئيس حلقات العمل اليت نظمت أثناء دوراهتا الرابعة والعشرين والسادس

                         ً         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بأن       .                                                                     وأعربـت اهليـئة الفرعية عن تقديرها جلميع احلاضرين على مسامهاهتم           - ٢
                       ً      ً                                                                                      حلقـات العمل أتاحت تبادالً مفيداً لآلراء بصورة أولية، وتقاسم اخلربات بشأن طائفة واسعة من القضايا املتعلقة                 

                                                                                  مية الريفية؛ والتخطيط واإلمناء احلضريان، مبا يف ذلك النقل؛ واالستخدام الكفء للطاقة مبا يف                        بالزراعة والغابات والتن

                                                      

                    ً                                                                       عرضت امللخصات شفوياً يف الدورات الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين للهيئة  ) ١ (
                                                     الفرعية، وهي متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

<http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/mitigation_ws_sbsta24_chair_summary. 

pdf>, <http://unfccc.int/files/methods_and_science/mitigation/application/pdf/summary_3workshops_160507.pdf> 

and <http://unfccc.int/methods_and_science/mitigation/items/4114.php>.  
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                                                                                                                   ذلـك استخدامها النهائي يف جمال املباين السكنية والتجارية؛ وتوليد الطاقة، مبا يف ذلك الوقود األحفوري النظيف،               
  .                                ا يف ذلك استعادة امليثان واستخدامه                                                      والطاقة املتجددة؛ واالنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون، مب

                                                                                                         واعترفت اهليئة الفرعية بفائدة املعلومات املقدمة أثناء حلقات العمل وشجعت األطراف على استخدام هذه               - ٣
                         ً     ً                                                       وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً بأنه جيري تناول التخفيف من آثار تغري املناخ يف إطار         .                       املعلومـات يف مداوالهتم   

                                                                                  ن جدول أعمال اهليئة الفرعية، من جانب هيئات أخرى، وضمن عمليات أخرى يف إطار االتفاقية                   بـنود أخـرى م    
  . )٢ (                        وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

            ودعت اهليئة    .                                                                                                ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف القضايا املتعلقة هبذا املوضوع يف دورهتا القادمة              - ٤
                                         ، عن العمل احملتمل يف املستقبل يف إطار            ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ١٥                 األمانة حبلول                                         الفرعية األطراف إىل تقدمي آرائها إىل     

  .                        هذا البند من جدول األعمال

- - - - - 

                                                      

                                                                                           هذه قد تشمل بند جدول األعمال عن التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ   ) ٢ (
                                                                                                                    التابع للهيئة الفرعية؛ والفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات األخرى من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول                

                                                  اوين الطويـل األجل للتصدي آلثار تغري املناخ يف                                                                          مبوجـب بـروتوكول كـيوتو؛ واملناقشـة بشـأن العمـل الـتع             
  .             إطار االتفاقية


