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(A)     GE.07-71455    121207    121207 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
 
 ل األعمال من جدو٧لبند ا

 التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

 التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي
 الدويل املعين بتغري املناخ

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

اليت نظمها الفريق احلكومي  )١(ر العروضالحظت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدي        -١
 .الدويل املعين بتغري املناخ بشأن التقرير التقييمي الرابع، وخاصة تقريره التوليفي

واعترفـت اهليئة الفرعية بأمهية النظر بتعمق يف التقرير التقييمي الرابع من جانب األطراف يف االتفاقية                  -٢
 التقرير التقييمي الرابع مجيع البنود ذات الصلة املدرجة يف جدول           وبـروتوكول كـيوتو امللحق هبا حبيث يراعي       

ويف هذا السياق، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تكون على استعداد للقيام، بتوجيه من رئيس اهليئة                 . األعمال
إىل إيالء االهتمام، تلبية    الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بدعوة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ            

لطلـب األطـراف، للـنظر يف بنود معينة من جدول األعمال، وبالذات من خالل اجتماعات تركز على تقدمي                   
 .معلومات عن أمهية التقرير التقييمي الرابع وغريه من تقارير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

نة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، بتنظيم حلقة عمل فـي وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً إىل األما -٣
وستعقد حلقة العمل رهناً    . ، مبشاركة اخلرباء الذين يعينهم الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ          ٢٠٠٨عام  

                                                      

)١( <http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4189.php>. 
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اهلدف منها هو تيسري وسيكون . بتوافر املوارد وخالل عقد دورة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   
 .تبادل املعلومات واآلراء ذات الصلة فيما بني األطراف بشأن حمتويات التقرير التقييمي الرابع

 أعاله إلحاطة ٣وطلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة              -٤
 .األطراف علماً هبا

، بشأن التقرير ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥طراف إىل أن تقدم آراءها، حبلول     ودعـت اهليـئة الفرعـية األ       -٥
 .التقييمي الرابع لتجميعه يف وثيقة متنوعات

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنهي النظر يف التقرير التقييمي الرابع يف إطار هذا البند من جدول األعمال  -٦
 ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(وقت عقد دورهتا التاسعة والعشرين 

وقـررت اهليـئة الفرعية أن توصي مؤمتر األطراف باعتماد مشروع مقرر بشأن هذا املوضوع يف دورته              -٧
 ).FCCC/SBSTA/2007/L.20/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر (الثالثة عشرة 

- - - - - 

 


