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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة عشرة، اجلزء األول

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥-١١ليون، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من األمني التنفيذي

  مقدمة-أوالً 

يــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية يف قصــر  اتخــذت الترتيــبات لعقــد الــدورة الثالــثة عشــرة لله  -١
ومـن املقرر أن تنظم حفلة افتتاحية يف الساعة         . ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيـلول  ١٥ إىل   ١١املؤمتـرات، ليـون، فرنسـا، مـن         
 وأن يفتتح الرئيس دورة اهليئة الفرعية يف الساعة احلادية       ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١١العاشـرة من صباح يوم االثنني       

 .من صباح ذلك اليومعشرة 

، قــرر األمــني التـنفيذي، بعــد التشــاور مــع  ٢٠٠٠يف ضـوء املقــرر القاضــي بـزيادة مــدة الــدورات يف عـام     -٢
املكتب، أن أنسب أسلوب براغمايت لترقيم الدورات هو اعتبار دوريت اهليئتني الفرعيتني اللتني ستعقدان يف تشرين 

. لسادســة ملؤمتــر األطــراف بوصــفهما الــدورة الثالــثة عشــرة املســتأنفة باالقــتران مــع الــدورة ا٢٠٠٠نوفمــرب /الــثاين
وبالـتايل، فـإن جـدول األعمـال املؤقـت، كمـا هـو معـروض يف هـذه الوثيقـة، يشـمل كالً من جزئي الدورة الثالثة                 

رين سبتمرب، واجلزء الثاين الذي سيعقد يف الهاي يف تش     /عشـرة، أي اجلـزء األول الـذي سـيعقد يف ليـون يف أيـلول               
وباملثل، فإن الشروح املعروضة يف هذه الوثيقة تتعلق بالدورة الثالثة عشرة بأكملها، بيد أا تركز،              . نوفمرب/الثاين

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/SBSTA/2000/6 
9 August 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBSTA/2000/6 
Page 2 

 

وميكن إصدار شروح إضافية . بصورة رئيسية، على اجلزء األول وتتطرق، قدر اإلمكان، إىل مناقشات اجلزء الثاين 
 .لوثيقة، وسيعد تقرير منفصل عن كل من جزأي الدورةللجزء الثاين من الدورة يف إضافة إىل هذه ا

وستسـتغرق الـدورة الثالـثة عشـرة للهيـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية أسـبوعاً واحـداً، وفقــاً             -٣
وسيسـبق هـذا األسبوع من االجتماعات الرمسية   . التفـاق مت التوصـل إليـه خـالل الـدورة اخلامسـة ملؤمتـر األطـراف                

 يف نفس ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول ٤الجـتماعات غـري الـرمسية يـبدأ يف السـاعة الثالـثة مـن بعـد ظهر يوم                    أسـبوع مـن ا    
وستجرى هذه املشاورات حتت إشراف رئيسي      . املكـان، وذلك بغرض دفع عجلة املفاوضات بشأن القضايا كافة         

وستوفر . ني، مبن فيهم املراقبوناهليئـتني الفرعيـتني ويكـون بـاب املشـاركة فيهـا، عادة، مفتوحاً أمام مجيع املشارك              
وطـلب رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني إىل األمانـة أن تـبقي على نفس ترتيبات                 . تسـهيالت لعقـد جلسـتني يف آن واحـد         

يونيـه خـالل األسـبوع السـابق لـلدورة الثانية عشرة لكل من      /خدمـات االجـتماعات الـيت وفـرا يف شـهر حزيـران            
ويؤمل . ن توفر خدمات الترمجة الفورية أو الوثائق يف أسبوع االجتماعات غري الرمسيةوبالتايل، ل. اهليئتني الفرعيتني

أن يسـاعد العمـل املكـثف الـذي سـيجري خـالل أسـبوع االجـتماعات غـري الـرمسية على إحراز تقدم ذي شأن يف                         
 .عملية التفاوض على خمتلف بنود جدول األعمال اليت سيتم النظر فيها خالل الدورة

ر إىل ضـخامة كميـة العمـل الواجـب إـاؤه يف الوقـت املناسـب لـلدورة السادسـة ملؤمتر األطراف،                     وبالـنظ  -٤
. سـيكون من الضروري االستفادة إىل أقصى حد من الوقت املتاح للدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتني              

واهلدف من  . ت غري الرمسية  وسـيلزم إجـراء مناقشـات ومفاوضـات مكثفة خالل الدورة وخالل أسبوع االجتماعا             
ذلك هو وضع نصوص تفاوض أو إحراز تقدم بشأا، مبا يف ذلك القرارات املتصلة ا، وذلك بتضييق اخليارات،                  

 .وإجياد حل للقضايا التقنية، وحماولة حتديد نهج ممكنة لتحقيق توافق يف اآلراء حول مجيع القضايا

ما قد يترتب على القرارات اليت سيتم اختاذها من آثار يف امليزانية، مع وقد تود اهليئتان الفرعيتان النظر يف  -٥
اإلشـارة بوجـه خـاص إىل مـا قـد تقتضـيه مـن متطلـبات يف فترة السنتني اجلارية، وكذلك ما تقتضيه من متطلبات                      

 .تواملوارد يف املستقبل، وخاصة فيما يتعلق بأية قرارات تتناول اآلليات املنشأة مبوجب بروتوكول كيو

 )١( جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

فـيما يـلي جـدول األعمـال املؤقـت لـلدورة الثالـثة عشـرة للهيـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،              -٦
 :املقترح بعد التشاور مع الرئيس

____________________ 

 . بصورة مشتركة مع اهليئة الفرعية للتنفيذ٨ إىل ٣سينظر يف البنود  )١( 
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 .افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 

 .تنظيم أعمال الدورة )ب( 

 من بروتوكول ١٤-٣ و٣-٢ واملادتان  ٣-م أ /٣املقرر  ( من االتفاقية    ٩-٤ و ٨-٤تـنفيذ املادة     -٣
 ).كيوتو

 . من بروتوكول كيوتو١٤-٣املسائل املتصلة باملادة  -٤

 .ملتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتواإلجراءات واآلليات ا -٥

 .األنشطة املنفَّذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية -٦

 . من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦اآلليات املنشأة عمالً باملواد  -٧

 :بناء القدرات -٨

 ؛)األطراف غري املدرجة يف املرفق أول(بناء القدرات يف البلدان النامية  )أ( 

 .بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية )ب( 

 :القضايا املنهجية -٩

 استخدام األرض، وتغيري استخدام األرض، واحلراجة؛ )أ( 

  من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥املبادئ التوجيهية مبوجب املواد  )ب( 

 لتزام؛تأثري املشاريع املنفردة على االنبعاثات يف فترة اال )ج( 

 .مسائل أخرى )د( 

 ).٤-م أ/٤املقرر (حالة العملية االستشارية : تطوير التكنولوجيات ونقلها -١٠

 .يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية" أفضل املمارسات" -١١

 .التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -١٢
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 .مسائل أخرى -١٣

 .تقرير عن الدورةال -١٤

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثالثاً 

 افتتاح الدورة -١

مـن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الساعة                  -٧
 .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١١احلادية عشرة من صباح يوم االثنني 

 املسائل التنظيمية -٢

 ر جدول األعمالإقرا )أ( 

سـيعرض جـدول األعمـال املؤقـت للدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من                  -٨
سبتمرب، والثاين، املقرر /وهو يشمل جزئي الدورة الثالثة عشرة، األول، املقرر عقده يف ليون يف أيلول. أجل إقراره

 وقد يلزم تعديل جدول األعمال ليؤخذ يف االعتبار ما يطرأ من تطورات        .نوفمرب/عقده يف الهاي يف تشرين الثاين     
خــالل أســبوع االجــتماعات غــري الــرمسية الــذي سيســبق اجلــزء األول مــن الــدورة الثالــثة عشــرة لكــل مــن اهليئــتني   

 .الفرعيتني

ة الفــرعية  يف جــدول األعمـال املؤقــت لـلدورة الثالــثة عشـرة لكــل مـن اهليــئ    ٨ إىل ٣وقـد أُدرجــت البـنود    -٩
وبالنظر إىل برنامج العمل الطموح املوضوع للهيئة الفرعية       . للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ     

للمشـورة العـلمية والتكنولوجية يف الفترة املمتدة من اآلن وحىت انعقاد الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، فقد بذل                  
يجة لذلك، تقدم يف الفرع الرابع من هذه الوثيقة معلومات عن عدة قضايا ال  ونت. جمهـود لتبسيط جدول األعمال    

 .تتطلب مناقشة موضوعية يف هذه الدورة، وذلك كوسيلة لتزويد األطراف بتقرير مستوىف عن حالة تلك القضايا

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

ول من الدورة والوارد يف املرفق الثاين    تدعـى األطـراف إىل الـرجوع إىل بـرنامج العمـل املقـترح للجزء األ                -١٠
 .هلذه الوثيقة
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 ٣-٢ واملادتان ٣-م أ/٣املقرر ( من االتفاقية ٩-٤ و٨-٤تنفيذ املادة  -٣  

 ) من بروتوكول كيوتو١٤-٣و   

ووفقاً . ، بـرنامج العمـل املـبني يف مرفق ذلك املقرر   )٢(٤-م أ/٥اعـتمد مؤمتـر األطـراف، مبقـرره         : اخلـلفية  -١١
مج العمـل هـذا، سـيقوم مؤمتـر األطـراف، يف دورتـه السادسـة، بـتحديد مـا يـلزم اختـاذه مـن إجراءات إضافية                    لـربنا 

وقد .  من بروتوكول كيوتو   ١٤-٣ و ٣-٢ مـن االتفاقيـة، فضـالً عن املادتني          ٩-٤ و ٨-٤للتصـدي لتـنفيذ املـادة       
ة مشتركة مع اهليئة الفرعية للتنفيذ يف نظـرت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية يف هذه املسألة بصور              

ودعت اهليئتان .  من االتفاقية٩-٤ و٨-٤دورا الثانية عشرة، والحظت التقدم احملرز بشأن التصدي لتنفيذ املادة 
الفرعيـتان رئيسـيهما إىل القيـام، مبسـاعدة األمانـة، بـإعداد نـص بشـأن هذه القضايا استناداً إىل النص املوحد وإىل                       

ت األخـرى املقدمـة مـن األطـراف، فضـالً عـن التعـليقات املـدىل ـا أثـناء املناقشـات، ليسـتخدم كأساس                 اإلسـهاما 
 ).١٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2000/5(للتفاوض يف الدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتني 

قريراً عن املشاورات غري    سـيقدم رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني، يف اجلـزء األول مـن هـذه الدورة، ت                 : اإلجـراء  -١٢
، وعن االجتماعات غري الرمسية اليت ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٥ إىل ٢٣الـرمسية الـيت أُجـريت يف بـون يف الفـترة من              

 . من االتفاقية٩-٤ و٨-٤عقدت خالل األسبوع الذي سبق اجلزء األول من هذه الدورة، بشأن تنفيذ املادة 

 اليت تتضمن FCCC/SB/2000/5اجلـزء األول مـن الدورة، الوثيقة   وسـتعرض عـلى اهليئـتني الفرعيـتني، يف        -١٣
وقد تود اهليئتان الفرعيتان أن تنظرا يف هذه الوثيقة، إىل جانب أي        . نصـاً موحـداً وإسهامات أخرى من األطراف       

أن يصلح نص آخر يعده رئيسا اهليئتني الفرعيتني استناداً إىل اإلسهامات واملالحظات الواردة من األطراف، وميكن 
٥-م أ/١٢وقــد تودان أيضاً، وفقاً للمقرر . كأساس للتفاوض يف الدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتـني الفرعيتــني

من ذلك املقرر، وأن تناقشا أيضاً ) ه  (-)أ(٤، أن تناقشـا تـنفيذ األمثلة على اإلجراءات األولية املبينة يف الفقرة              )٣(
 . االتفاقية، على النحو املنصوص عليه يف نفس املقرر من٩-٤ و٨-٤عملية تنفيذ املادة 

 

____________________ 

لالطـالع عـلى النصـوص الكاملة للمقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة، انظر                 )٢( 
 .FCCC/CP/1998/16/Add.1الوثيقة 

طراف يف دورته اخلامسة، انظر   لالطالع على النصوص الكاملة للمقررات اليت اعتمدها مؤمتر األ         )٣( 
 .FCCC/CP/1999/6/Add.1الوثيقة 
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  من بروتوكول كيوتو١٤-٣املسائل املتصلة باملادة  -٤

 من بروتوكول كيوتو، ستنظر الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه           ١٤-٣وفقـاً للمادة    : اخلـلفية  -١٤
يف اختاذ ) اراً فيما يلي مبؤمتر األطراف يف بروتوكول كيوتواملعرب عنه اختص(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

وبعد أن نظر مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة يف هذه املسألة إىل جانب . ١٤-٣إجـراءات لتـنفيذ أحكـام املـادة         
، قرر أن ) من بروتوكول كيوتو١٤-٣ و٣-٢ واملادتان   ٣-م أ /٣املقرر  ( من االتفاقية    ٩-٤ و ٨-٤تـنفيذ املـادة     

، وذلــك كإســهام يف الــدورة األوىل ملؤمتــر  ١٤-٣يواصــل الــنظر، يف دورتــه السادســة، يف املســائل املتصــلة باملــادة  
املقرر ( من االتفاقية ٩-٤ و٨-٤األطـراف يف بـروتوكول كيوتـو، مـع مـراعاة مناقشاته اجلارية بشأن تنفيذ املادة             

ولوجية يف هـذه املسـألة بصـورة مشـتركة مـع اهليئة         ونظـرت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـن           ). ٥-م أ /١٢
 مــن ١٤-٣الفــرعية للتــنفيذ يف دورــا الــثانية عشــرة والحظــت أنــه بــدأت مناقشــة بشــأن املســائل املتصــلة باملــادة  

 )).ج(١٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2000/5(بروتوكول كيوتو 

 هـذه الدورة، تقريراً عن املشاورات غري        سـيقدم رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني، يف اجلـزء األول مـن             : اإلجـراء  -١٥
 وعـن االجـتماعات غـري الـرمسية اليت     ٢٠٠٠أغسـطس  / آب٢٥ إىل ٢٣الـرمسية الـيت جـرت يف بـون يف الفـترة مـن             

ــادة        ــدورة، بشــأن املســائل املتصــلة بامل  مــن ١٤-٣عقــدت خــالل األســبوع الــذي ســبق اجلــزء األول مــن هــذه ال
 .بروتوكول كيوتو

 اليت تتضمن FCCC/SB/2000/5يئـتني الفرعيـتني، يف اجلـزء األول مـن الدورة، الوثيقة        وسـتعرض عـلى اهل     -١٦
وقد تود اهليئتان الفرعيتان النظر يف هذه الوثيقة، إىل جانب أي نص . نصاً موحداً وإسهامات أخرى من األطراف

يقات، وميكن أن يكون مبثابة آخـر يعـده رئيساها استناداً إىل ما تقدمه األطراف من إسهامات وما تديل به من تعل       
 .أساس للتفاوض يف الدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتني

 اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو - ٥

، أن يسعى الفريق العامل املشترك املعين باالمتثال إىل   ٥-م أ /١٥قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره      : اخلـلفية  -١٧
تكمال عملــه لــتمكني مؤمتــر األطــراف مــن اعــتماد مقــرر بشــأن االمتــثال مبوجــب بــروتوكول كيوتــو يف دورتــه اسـ 

 .السادسة

وقـد قـام الفـريق العامل املشترك، يف االجتماعات اليت عقدها خالل الدورة الثانية عشرة لكل من اهليئتني            -١٨
وطلب إىل الرئيسني املشاركني أن    ). فق الثالث ، املر (FCCC/SBI/2000/5الفرعيـتني، بوضـع نـص بشـأن االمتثال          



FCCC/SBSTA/2000/6 
Page 7 

يقومـا، مبسـاعدة األمانـة، مبواصـلة وضـع الـنص ليكـون مبـثابة أساس للتفاوض، إىل جانب إسهامات األطراف، يف             
 .الدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتني

دورة، تقريراً عن املشاورات غري     سـيقدم رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني، يف اجلـزء األول مـن هـذه ال                : اإلجـراء  -١٩
 وعن االجتماعات غري الرمسية اليت ٢٠٠٠يوليه  / متـوز  ٢٠ إىل   ١٨الـرمسية الـيت أجـريت يف آيسـلندا يف الفـترة مـن               

 .عقدت خالل األسبوع الذي سبق اجلزء األول من هذه الدورة، بشأن املسائل املتصلة باالمتثال

 الــيت FCCC/SB/2000/7يف اجلــزء األول مــن الــدورة، الوثيقــة وســتعرض عــلى الفــريق العــامل املشــترك،   -٢٠
وقد يود الفريق . تتضمن نصاً ميكن أن يصلح كأساس للتفاوض، أعده الرئيسان املشاركان للفريق العامل املشترك
يئتان وقد تود اهل. العامل املشترك أن ينظر يف هذا النص، واضعاً يف اعتباره أنه جيب أن يكثف جهوده لتنفيذ واليته

 .الفرعيتان أيضاً أن تتناوال القضايا املشتركة مع تلك اليت تتناوهلا أحكام أخرى من بروتوكول كيوتو

 األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية - ٦

ا، مبساعدة من اهليئتني الفرعيتني أن تعد) ١-م أ/٥املقرر (طلب مؤمتر األطراف يف دورته األوىل      : خللفيةا -٢١
األمانـة، تقريـراً توليفيـاً سـنوياً عـن األنشـطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية، كي ينظر فيه مؤمتر                

 .(FCCC/CP/1995/7/Add.1)األطراف 

 الذي شجع فيه األطراف املشاركة يف أنشطة ٥-م أ/١٣واختـذ مؤمتـر األطـراف يف دورته اخلامسة املقرر           -٢٢
، مزيداً من ٢٠٠٠يونيه / حزيران٣٠ تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية على أن تقدم، يف موعد أقصاه تنفذ

ويرد هذا . املعلومات عن هذه األنشطة، باستخدام منوذج اإلبالغ املوحد، كي ينظر فيها يف التقرير التوليفي الرابع
قارير املتعـلقة بأنشطة املشاريع املنفذة تنفيذاً مشتركاً واليت         وإن مجيـع الـت    . FCCC/SB/2000/6الـتقرير يف الوثيقـة      

درسـت يف الـتقرير الـتوليفي متاحة على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الشبكة العاملية                  
 .)٤()الويب(للمعلومات 

لتحسني املشروع املنقح لنموذج    ويف نفـس املقـرر، طـلب مؤمتـر األطـراف إىل األطـراف تقـدمي مقترحات                   -٢٣
. ٢٠٠٠مــارس / آذار٣١ وذلـك يف موعــد أقصــاه  FCCC/SB/1999/5/Add.1اإلبـالغ املوحــد الــوارد يف الوثيقــة  

وأعـدت األمانـة، اسـتناداً إىل الـتقارير السـتة الـيت وردـا، مشـروع تـنقيح آخـر لنموذج اإلبالغ املوحد ومشروع                   
 .(FCCC/SB/2000/6/Add.1)ف إرشادات كي ينظر فيهما مؤمتر األطرا
____________________ 

 )٤( http://www.unfccc.de/program/aij/index.html. 
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قـد تـود اهليئـتان الفرعيتان أن تنظرا، يف اجلزء األول من الدورة، يف التقرير التوليفي الرابع عن                  : اإلجـراء  -٢٤
وقد تودان . بية ويف املشروع املنقح لنموذج اإلبالغ املوحد    األنشـطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجري        

أيضـاً أن توصـيا بـأن حييط مؤمتر األطراف علماً، يف دورته السادسة، بالتقرير التوليفي الرابع وبأن ينظر يف منوذج           
 .اإلبالغ املوحد املنقح وأن يعتمده إن أمكن

 وكول كيوتو من بروت١٧ و١٢ و٦اآلليات املنشأة عمالً باملواد  - ٧

، على  ٥-م أ /١٤اتفقت اهليئتان الفرعيتان يف دورتيهما الثانية عشرة، بعد أن أشارتا إىل املقرر             : اخلـلفية  -٢٥
 بعنوان FCCC/SB/2000/4أن حتيـال إىل دورتيهمـا الثالـثة عشرة املذكرة اليت أعدها رئيسامها والواردة يف الوثيقة               

، وذلك كأساس ملزيد من املفاوضات بشأن    "عـد واخلطوط التوجيهية   نـص موحـد بشـأن املـبادئ والطـرائق والقوا          "
 مـن بــروتوكول كيوتـو، مــع إيـالء األولويــة إىل آليـة التــنمية الــنظيفة،     ١٧ و١٢ و٦اآلليـات املنشــأة عمـالً بــاملواد   

 و١٢ و٦وبقصد أن يتخذ مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة، مقررات بشأن مجيع اآلليات املنشـأة عمالً باملواد 
 مــن بــروتوكول كيوتــو، مبــا يف ذلــك، عــند االقتضــاء، تقــدمي توصــيات إىل الــدورة األوىل ملؤمتــر األطــراف يف    ١٧

 )).ج(٢٣، الفقرة FCCC/SBSTA/2000/5(بروتوكول كيوتو 

ويف الدورتـني ذامـا، حـثت اهليئـتان الفرعيـتان األطـراف الـيت تـرغب يف تقدمي معلومات إضافية على أن                     -٢٦
، يف موعد FCCC/SB/2000/4هـذه املعـلومات بـلغة قانونيـة مقتضبة تتصل مباشرة بالنص الوارد يف الوثيقة     تقـدم   
، وستورد هذه املعلومات يف وثيقة معلومات متنوعة يتم إصدارها قبل الدورة الثالثة ٢٠٠٠أغسطس / آب١أقصاه 

وترد هذه املعلومات اإلضافية يف  ). )د(٢٣، الفقرة   (FCCC/SBSTA/2000/5عشـرة لكـل مـن اهليئـتني الفرعيـتني           
، فإا ستتاح للدورة ٢٠٠٠أغسطس / آب١أما املعلومات اليت قد ترد بعد  . FCCC/SB/2000/MISC.4الوثيقـة   

 .الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتني يف إضافة إىل تلك الوثيقة

من هذه الدورة، تقريراً عن املشاورات غري سيقدم رئيسا اهليئتني الفرعيتني، خالل اجلزء األول      : اإلجـراء  -٢٧
، وعن االجتماعات ٢٠٠٠أغسطس / آب ٢٢ إىل   ٢١الرمسية املتعلقة باآلليات واليت أجريت يف بون يف الفترة من           

 .غري الرمسية املتعلقة باآلليات واليت عقدت خالل األسبوع الذي سبق اجلزء األول من هذه الدورة

تان أن تنظرا، يف دورما املشتركة، يف املذكرة اليت أعدها الرئيسان والواردة يف     وقـد تـود اهليئـتان الفرعيـ        -٢٨
 ويف FCCC/SB/2000/MISC.4، فضالً عن املعلومات اليت قدمتها األطراف يف الوثيقة FCCC/SB/2000/4الوثيقة 

هتمام خاص لقضايا مثل النظام وميكن إيالء ا. وقد تود اهليئتان الفرعيتان أيضاً مواصلة توحيد النص. أية إضافة هلا
الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، ومعايري اعتماد كيانات التشغيل، والكراسة املرجعية آللية التنمية 
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وقد تود اهليئتان الفرعيتان كذلك أن تتناوال القضايا   . الـنظيفة التفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ               
 .مع تلك اليت تتناوهلا أحكام أخرى من بروتوكول كيوتواملشتركة 

 بناء القدرات - ٨

 )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(بناء القدرات يف البلدان النامية  )أ( 

، بوضع عناصر مشروع إطار ألنشطة بناء القدرات يف       ٥-م أ /١٠قـامت األمانـة، وفقـاً للمقرر        : خلـلفية ا -٢٩
وتستند . (FCCC/SB/2000/8) تنظر فيها اهليئتان الفرعيتان يف الدورة الثالثة عشرة لكل منهما البلدان النامية كي

هـذه الوثيقـة إىل املشـاورات الـيت أجـريت مـع األطـراف يف الـدورة الـثانية عشـرة لكل من اهليئتني الفرعيتني، وإىل                   
ــة     ــة الدوليــ ــنظمـات احلكوميــ ــراف واملـ ــتها األطــ ــتـي قدمـ ــهامـات الـ ، وAdd.1 وFCCC/SB/2000/INF.1(اإلسـ

FCCC/SB/2000/INF.3و FCCC/SB/2000/INF.4و FCCC/SB/2000/INF.6و FCCC/SB/2000/INF.8و    
Add.1 و FCCC/SB/2000/INF.9(              وإىل العناصـر املتصـلة ببناء القدرات واليت برزت من املناقشات اليت أجريت ،

 .لحق القضايا أخرى يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امل

سـيقدم رئيسـا اهليئـتني الفرعيتني، يف اجلزء األول من هذه الدورة، تقريراً عن االجتماعات غري                 : اإلجـراء  -٣٠
وقد تود اهليئتان الفرعيتان أن . الرمسية املتعلقة ببناء القدرات يف البلدان النامية واليت عقدت خالل األسبوع السابق

عناصر مشروع إطار وأن توصيا مبشروع مقرر بشأن بناء القدرات يف البلدان تنظرا، يف كل من جزئي الدورة، يف 
 .النامية كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة

 بناء القدرات يف البلدان ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية )ب( 

نشطة بناء القدرات يف البلدان ، عناصر مشروع إطار أل٥-م أ/١١وضعت األمانة، وفقاً للمقرر : اخللفية -٣١
ــرة        ــثة عشــ ــا الثالــ ــتان يف دورتيهمــ ــتان الفرعيــ ــا اهليئــ ــنظر فيهــ ــي تــ ــتقالية، كــ ــلة انــ ــاداا مبرحــ ــر اقتصــ ــيت متــ الــ

(FCCC/SB/2000/9) . وتستند هذه الوثيقة إىل املشاورات اليت أجريت مع األطـراف فـي الدورتيـن الثانيــة عشـرة
ـــى ا   ــتيــن وإلــ ــتيـن الفرعيــ ــة      للهيئــ ــة الدوليــــ ــنظمـات احلكوميـــ ــراف واملــ ــا األطــــ ــتــي قدمـهــ ــهامــات الــ (إلســ

FCCC/SB/2000/INF.2 و FCCC/SB/2000/INF.4                                        و                       FCCC/SB/2000/INF.7 و 
FCCC/SB/2000/INF.8 و Add.1 و FCCC/SB/2000/INF.9(  وإىل العناصـر املتصلة ببناء القدرات واليت برزت ،

 .يا أخرى مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق امن مناقشة قضا

سـيقدم رئيسـا اهليئـتني الفرعيتني، يف اجلزء األول من هذه الدورة، تقريراً عن االجتماعات غري                 : اإلجـراء  -٣٢
. لسابقالـرمسية املتعـلقة ببـناء القـدرات يف البـلدان الـيت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية واليت عقدت خالل األسبوع ا                
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وقد تود اهليئتان الفرعيتان أن تنظرا، يف كل من جزئي الدورة، يف عناصر مشروع إطار وأن توصيا مبشروع مقرر 
 .بشأن بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة

 القضايا املنهجية - ٩

 وتغيري استخدام األرض، واحلراجةاستخدام األرض،  )أ( 

، بـرنامج عمل بشأن استخدام األرض وتغيري استخدام       ٥-م أ /١٦أيـد مؤمتـر األطـراف، مبقـرره         : اخلـلفية  -٣٣
األرض واحلــراجة كــيما يوصــي، يف دورتــه السادســة، بــأن يعــتمد مؤمتــر األطــراف يف بــروتوكول كيوتــو مشــاريع  

 .ول كيوتو من بروتوك٤-٣ و٣-٣مقررات تتصل باملادة 

وطلـبت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية يف دورا العاشرة إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل        -٣٤
وعقدت )). د(٤١، الفقرة   (FCCC/SBSTA/1999/6بشـأن اسـتخدام األرض وتغيـري اسـتخدام األرض واحلـراجة             

 .٢٠٠٠يوليه / متوز١٥  إىل١٠احللقة الدراسية يف بوزنان، بولندا، يف الفترة من 

وطلــبت اهليــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية، يف دورتيهــا احلاديــة عشــرة والــثانية عشــرة، إىل    -٣٥
، تقاريــر تتضــمن بيانــات ومعــلومات قطــرية وآراء  ٢٠٠٠أغســطس / آب١األطــراف أن تقــدم، يف موعــد أقصــاه 

) ز(٤٦، الفقرة FCCC/SBSTA/1999/14( كيوتو  من بروتوكول٤-٣ و ٣-٣واقـتراحات خطيـة تتصـل باملـادة         
واستناداً إىل هذه التقارير، طُلب إىل رئيس اهليئة الفرعية         ). ٣٢، الفقرة   FCCC/SBSTA/2000/5، و )ط(و) ح(و

ونظراً إىل قصر الفترة . للمشورة العلمية والتكنولوجية أن يقوم، مبساعدة األمانة، بإعداد خالصة اقتراحات موحدة
ني ورود الـتقارير وبدايـة اجلـزء األول مـن الدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتني، فإن خالصـة      الفاصـلة بـ   

. Add.1 وFCCC/SBSTA/2000/9االقتراحات لن تتاح إال قبل األسبوع السابق للدورة مباشرة، بوصفها الوثيقة 
 .FCCC/SBSTA/2000/MISC.6وترد املعلومات الواردة من األطراف يف الوثيقة 

سـيقدم رئيـس اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية، يف اجلزء األول من هذه الدورة،              : اإلجـراء  -٣٦
تقريـراً عـن حلقة العمل اليت عقدت يف بوزنان، بولندا، وعن االجتماعات غري الرمسية اليت عقدت خالل األسبوع             

 .الذي سبق اجلزء األول من هذه الدورة

 األطـــــراف أن تـــــأيت مســـــتعدة ملواصـــــلة توحيـــــد االقـــــتراحات الـــــواردة يف الوثيقـــــتني        وقـــــد تـــــود  -٣٧
FCCC/SBSTA/2000/9و FCCC/SBSTA/2000/MISC.6 خــالل اجلــزء األول مــن هــذه الــدورة، بغيــة مواصــلة 

وقد تود األطراف . تنقيح خالصة االقتراحات والشروع، إن أمكن، يف العمل املتعلق بوضع مشروع نص تفاوضي
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 أن تـنظر يف الطـريقة الـيت سـيعرض ـا هـذا الـنص عـلى الدورة السادسة ملؤمتر األطراف وأن تتفق على هذه           أيضـاً 
 .٥-م أ/١٦ و٤-م أ/٩الطريقة من أجل تنفيذ الوالية املنصوص عليها يف املقررين 

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املبادئ التوجيهية مبوجب املواد  )ب( 

 من ٨ و٧ و٥، على إعداد مبادئ توجيهية مبوجب املواد ٤-م أ/٨األطراف، مبقرره وافق مؤمتر : اخللفية -٣٨
بروتوكول كيوتو كيما يوصي يف دورته السادسة بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف بروتوكول كيوتو مبادئ توجيهية       

 .مبوجب هذه املواد

لثانية عشرة، على مبادئ توجيهية للنظم واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورا ا -٣٩
 مـن بروتوكول كيوتو وقررت أن تعد، يف دورا الثالثة عشرة، مشروع مقرر بشأن  ١-٥الوطـنية مبوجـب املـادة     

 )).أ(٣٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2000/5(هذه املسألة يوصى بأن يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة 

شـورة العـلمية والتكـنولوجية أيضـاً إىل األمانة أن تعد مشروع مبادئ توجيهية     وطلـبت اهليـئة الفـرعية للم     -٤٠
 كي تنظر فيه اهليئة الفرعية (FCCC/SBSTA/2000/7) من بروتوكول كيوتو ٨لعمـلية االسـتعراض مبوجب املادة      

. ف يف دورته السادسةيف دورا الثالثة عشرة، بغية التوصية مبقرر بشأن هذه املبادئ التوجيهية يعقده مؤمتر األطرا
 وFCCC/SBSTA/2000/INF.5وطلبت أن تؤخذ يف االعتبار، لدى القيام بذلك، املعلومـات الواردة يف الوثيقتني 

Add.2     ا األطراف خالل الدورة الثانية عشرة للهيئة الفرعيةواملعلومات الواردة من األطراف، والقضايا اليت أثار 
واعترفت اهليئة الفرعية بأنه ستتم يف مرحلة الحقة مواصلة تفصيل بعض عناصر      . للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية     

 )).د(٣٦، الفقرة FCCC/SBSTA/2000/5(هذه املبادئ التوجيهية 

واتفقـت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية على أن تنظر، يف دورا الثالثة عشرة، يف مبادئ             -٤١
 من بروتوكول كيوتو واملعلومات املتعلقة مبنهجيات التكيف،    ٧طلوبة مبوجب املادة    توجيهيـة إلعداد املعلومات امل    

دف التوصية مبقرر بشأن هذه املبادئ التوجيهية وبشأن اإلرشادات األولية املتعلقة مبنهجيات التكيف كي يعتمده 
وجيب أن . ات يف مرحلة الحقةمؤمتر األطراف يف دورته السادسة، والشروع يف عملية ملواصلة تفصيل هذه املنهجي

 FCCC/SBSTA/2000/INF.5/Add.2تؤخـــذ يف االعتـــبار، لـــدى القيـــام بذلـــك، املعـــلومات الـــواردة يف الوثيقـــة  
واعـترفت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية بأنه ستتم يف مرحلة               . واملعـلومات الـواردة مـن األطـراف       

، الفقرة  FCCC/SBSTA/2000/5 (٧املبادئ التوجيهية مبوجب املادة     الحقـة مواصـلة تفصـيـل بعــض عناصر هذه           
 )).ه ( و) ج(٣٦

وأحـاطت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات املتعلقة ببعض اجلوانب املتصلة            -٤٢
ودعت األطراف إىل أن  FCCC/SBSTA/2000/INF.7بطـرائق املسـاءلة عـن املقاديـر املسندة، والواردة يف الوثيقة            
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تتـناول يف دورـا الثالـثة عشرة القضايا اليت أثريت يف هذه الوثيقة، مبا يف ذلك استعراض قوائم جرد سنة األساس                   
(الوكاالت املتخصصة وما إذا كان ينبغي ملؤمتر األطراف أن يتخـذ مقرراً بشأن هـذه املسألـة يف دورتـه السادســة 

FCCC/SBSTA/2000/5ز(٣٦ة ، الفقر.(( 

ودعـت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية األطراف إىل أن تنظر، يف دورا الثالثة عشرة، يف          -٤٣
الوقت الذي ينبغي فيه مواصلة تفصيل واستكمال املبادئ التوجيهية واإلرشادات اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف 

 . أعاله٤١ و٤٠فقرتني دورته السادسة، على النحو املشار إليه يف ال

، مالحظات بشأن القضايا   ٢٠٠٠أغسطس  / آب ١ودعـت أيضـاً األطراف إىل أن تقدم، يف موعد أقصاه             -٤٤
وترد هذه املعلومات يف .  أعاله٤٣ إىل ٤٠، وخاصة بشأن القضايا املذكورة يف الفقرات ٨ و٧ و٥املتصلة باملواد 

 .FCCC/SBSTA/2000/MISC.7 وFCCC/SBSTA/2000/MISC.2/Add.2الوثيقتني 

سـيقدم رئيـس اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية، يف اجلزء األول من هذه الدورة،              : اإلجـراء  -٤٥
 .تقريراً عن االجتماعات غري الرمسية اليت عقدت خالل األسبوع السابق

 من بروتوكول كيوتو ٨ و٧ و٥ وقد تود األطراف أن تأيت مستعدة ملواصلة العمل املنهجي املتصل باملواد -٤٦
وقـد تـود األطـراف أيضـاً أن تعـاجل القضايا           . وأن تعـد املقـررات املقابـلة الـيت سيوصـى مؤمتـر األطـراف باعـتمادها                
 .املشتركة مع القضايا اليت تتناوهلا أحكام أخرى من بروتوكول كيوتو

، ٨ و٧فيذ بشأن القضايا املتصلة باملادتني وقد تود األطراف أيضاً الرجوع إىل معلومات اهليئة الفرعية للتن -٤٧
 .٤-م أ/٨وفقاً لتقسيم العمل املتفق عليه واملبين يف املقرر 

 تأثري املشاريع املنفردة على االنبعاثات يف فترة االلتزام )ج( 

ــرابعة  )٥(٣-م أ/١مــن مقــرره ) د(٥قــرر مؤمتــر األطــراف، يف الفقــرة  : اخلــلفية -٤٨  يف" أن يــنظر يف دورتــه ال
املـنهجيات املالئمـة ملعاجلـة حالـة األطـراف املدرجـة يف املـرفق بـاء مـن الـربوتوكول الـيت تعتـرب بالنسبة هلا املشاريع               

وطــلب مؤمتــر األطــراف مــن اهليــئة الفــرعية ". املفــردة ذات أثــر تناســيب مهــم عــلى االنــبعاثات خــالل فــترة االلــتزام 
خلامسة بأية معلومات إضافية عن هذه املسألة وقرر اختاذ مقرر    للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية إبالغـه يف دورته ا          

 .ائي بشأن هذه املسألة، حسب االقتضاء، يف تلك الدورة
____________________ 

لالطـالع عـلى النصـوص الكامـلة لـلمقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة، انظر             )٥( 
 .FCCC/CP/1997/7/Add.1الوثيقة 
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وأيـد مؤمتـر األطـراف، يف دورتـه اخلامسـة، االسـتنتاج الـذي توصـلت إليه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية                    -٤٩
والتكـنولوجية يف دورـا احلاديـة عشـرة، ومفـاده أن تواصـل اهليـئة الفـرعية الـنظر يف هـذه املسألة يف دورا الثالثة             

، بغرض التوصية ٢٠٠٠يوليه / متوز١٧افية لغاية  عشـرة، آخـذة يف االعتـبار مـا تقدمـه األطراف من معلومات إض              
 ٢٥ومل تـرد، حىت  ). ٦٠، الفقـرة  FCCC/SBSTA/1999/14(مبقـرر يعـتمده مؤمتـر األطـراف يف دورتـه السادسـة          

 .يوليه، أية معلومات من هذا القبيل/متوز

ء األول من هذه الدورة، قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظر، يف اجلز  : اإلجـراء  -٥٠
يف أيـة معـلومات إضـافية ذات صـلة ـذه املسـألة، ـدف وضـع مقـرر بشـأن هـذا البـند يوصـى بـأن يعتمده مؤمتر                              

 .األطراف يف دورته السادسة

 مسائل أخرى )د( 

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف النقل الدويل

وتو على أن تسعى األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل احلد  من بروتوكول كي٢-٢تنص املادة : اخللفية -٥١
أو الـتخفيض مـن انـبعاثات غـازات الدفيـئة غـري اخلاضـعة لـربوتوكول مونـتريال مـن وقـود الطائـرات ووقود النقل                       

 .البحري، عاملة من خالل منظمة الطريان املدين الدولية واملنظمة البحرية الدولية، على التوايل

زيــادة "، عــلى ٣-م أ/٢ر األطــراف اهليــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية، مبقــرره  وحــث مؤمتــ -٥٢
اإليضـاح بشـأن إدراج االنـبعاثات الـيت تسـتند إىل الوقـود املـباع للسفن أو الطائرات املشاركة يف النقل الدويل يف                       

 ".القوائم اإلمجالية جلرد غازات الدفيئة لألطراف

، أن تواصل ٥-م أ/١٨ من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، مبقرره         وطـلب مؤمتـر األطـراف      -٥٣
أعماهلا احلالية املتعلقة باملسائل املنهجية املتصلة باإلبالغ عن االنبعاثات الناشئة عن الوقود املباع للسفن والطائرات 

فريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن املبادئ تقرير ال"العاملة يف النقل الدويل، مبا فيها املسائل اليت قد ترد يف 
 ".التوجيهية بشأن املمارسات اجليدة ومعاجلة عدم اليقني يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

وقـررت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية، يف دورـا احلاديـة عشـرة، أن تـنظر يف اجلوانب                         -٥٤
ملتصـلة باالنـبعاثات الصـادرة عـن الوقـود املـباع للسـفن والطائـرات العامـلة يف الـنقل الدويل والواردة يف                 املـنهجية ا  

تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن املبادئ التوجيهية بشأن املمارسات اجليدة ومعاجلة عدم اليقني "
(ـي دورة اهليــئـة الفــرعيـة الــتـي تــلـي إقـــرار ذلـــك الــتقريــر  ، فــ"يف إعــداد قوائــم اجلــــرد الوطــنية لغــازات الدفيــئة 

FCCC/SBSTA/1999/14 ه (٥٦، الفقرة.(( 
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وأُبـلغت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية، يف دورـا الـثانية عشـرة، بـأن جلـنة محايـة البيئة                      -٥٥
عــن االنــبعاثات الصــادرة عــن الــنقل الــبحري يف الــبحرية الــتابعة للمــنظمة الــبحرية الدوليــة ســوف تــنظر يف تقريــر 

كذلك سوف تنظر جلنة محاية بيئة الطريان، التابعة ملنظمة . ٢٠٠٠أكتوبر /اجتماعها الذي سيعقد يف تشرين األول
 .٢٠٠١يناير /الطريان املدين الدولية، يف تقرير عن انبعاثات الطريان يف اجتماعها الذي سيعقد يف كانون الثاين

تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن املبادئ "حت لألطراف، يف اجللسة ذاا، نسخ من وأتي -٥٦
وترد يف ". الـتوجيهية بشـأن املمارسـات اجليـدة ومعاجلـة عـدم اليقـني يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة                  

ق تقدير االنبعاثات الصادرة عن الوقود املباع  معلومات عن طر)٦( مـن الفصل الثاين٦٩-٢ إىل ٥١-٢الصفحات 
 .بغرض النقل الدويل

سـتقدم األمانـة، يف اجلـزء األول مـن هـذه الـدورة، تقريـراً عن تعاوا مع منظمة الطريان املدين                     : اإلجـراء  -٥٧
إىل برنامج العمل  ونظراً  . ويتوقع أن تتيح هاتان املنظمتان تقارير عن أنشطتهما       . الدوليـة واملنظمة البحرية الدولية    

 لن تتاح إال بعد اجلزء األول ٥٥الطموح وإىل أن قرارات هاتني املنظمتني بشأن التقريرين املشار إليهما يف الفقرة 
مـن هـذه الـدورة، فإنـه يقـترح أن جتـرى املناقشـة املوضـوعية بشـأن هذه املسألة خالل الدورة الرابعة عشرة للهيئة               

 .نولوجيةالفرعية للمشورة العلمية والتك

 طرق وأدوات تقييم آثار تغري املناخ والتكيف مع هذا التغري

شـجعت اهليــئة الفــرعية للمشــورة والتكـنولوجية األمانــة، يف دورــا الــثانية عشـرة، عــلى مواصــلة أعماهلــا     -٥٨
ت أنه يلزم والحظ. املتعلقة جبمع ونشر املعلومات عن طرق وأدوات تقدير آثار تغري املناخ والتكيف مع هذا التغري

القيـام مبـزيد مـن العمـل لتحسـني نوعيـة املعـلومات ولـزيادة قـدرة البـلدان الـنامية األطـراف عـلى اسـتخدام الطرق                    
وطلـبت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية إىل األمانـة أن تقوم،          . واألدوات املـتوفرة أفضـل اسـتخدام      

تغري املناخ، بتنظيم اجتماع خرباء الستكشاف خيارات لعمل من هذا بالتنسـيق مع الفريق احلكومي الدويل املعين ب      
قبول التقرير /القبيل، والنظر يف جدوى عقد حلقة عمل مشتركة حول اآلثار ومنهجيات التكيف بعد أن يتم إقرار

يئة الفرعية األمانة ودعت اهل. التقييمي الثالث للفريق العامل الثاين التابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      
ـــن         ـــرة، إن أمكـــ ــثـة عشــ ــا الثالــ ـــي دورــــ ـــذا فــ ــرباء هــ ــتماع اخلــ ــتائـج اجــ ـــن نــ ــلومـات عــ ــر معــ (إىل توفيــــ

FCCC/SBSTA/2000/5 ٤٣، الفقرة.( 

____________________ 

عاملية هـذا التقرير متاح أيضاً على موقع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ على الشبكة ال             )٦( 
 .(http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/gp/report.htm)للمعلومات 
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ويــتوقع أن تقــوم األمانــة، رداً عــلى الطــلب املذكــور أعــاله، بعقــد اجــتماع خــرباء بالتنســيق مــع الفــريق      -٥٩
امل الثاين احلكومـي الـدويل املعـين بـتغري املـناخ عـلى هامش االجتماع الثالث ملعدي النصوص الرئيسيني للفريق الع               
 ١١ إىل ٨التابع لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، الذي سيعقد يف لشبونة، الربتغال، يف الفترة من 

وستقدم األمانة يف اجلزء األول من هذه الدورة تقريراً شفوياً قصرياً عن النتائج اليت سيسفر . ٢٠٠٠أغسطس /آب
ضوعية هلذه املسألة يف الدورة الرابعة عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية وستجرى مناقشة مو. عـنها االجـتماع   
 .والتكنولوجية

 )٤-م أ/٤املقرر (حالة العملية االستشارية : تطوير التكنولوجيات ونقلها - ١٠

ب الذي أشارت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورا الثانية عشرة، إىل الطل          : اخلـلفية  -٦٠
وجهته خالل الدورة احلادية عشرة إىل الرئيس ليتيح هلا يف دورا الثالثة عشرة تقريراً عن النتائج اليت أسفرت عنها 

 من االتفاقية ٥-٤العملية االستشارية يتضمن مشروع نص بشأن إطار إلجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ املادة 
)FCCC/SBSTA/2000/5    وذلـك مـن أجـل اعـتماد مقـرر يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف          ،  ))ه  (٥٢، الفقـرة .

وطلـبت كذلـك إىل الـرئيس أن يـأخذ يف االعتـبار، لـدى إعداد تقرير من هذا القبيل، املعلومات الواردة يف تقارير          
 وFCCC/SBSTA/1999/11(حــلقـات العمـــل اإلقلــيميـة الــثـالث بشــأن العمــلية االستشــارية لــنقل التكــنولوجيا    

FCCC/SBSTA/2000/INF.2و FCCC/SBSTA/2000/INF.6 (  واملوجــزة يف مذكــرة الــرئيس عــن عناصــر ممكــنة
ــادة         ــنفيذ امل ــز ت ــن أجــل تعزي ــة م ــة وفعال ــراءات هادف ــار إلج ــن االتفاقيــة  ٥-٤إلط  (FCCC/SBSTA/2000/4) م

 املناخ عن القضايا املنهجية والتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل املعين بتغريواملعـلومات املقدمـة مـن األطراف،       
 .والتكنولوجية يف نقل التكنولوجيا، وأن يتلقى يف ذلك مساعدة األمانة

ويف اجللسـة ذاـا، دعـت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية األطراف إىل أن تقدم، يف موعد                  -٦١
 من ٥-٤فة وفعالة لتعزيز تنفيذ املادة ، آراءهـا بشـأن إطار لتنفيذ إجراءات هاد   ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٣٠أقصـاه   

وتـــــــــــرد هـــــــــــذه املعـــــــــــلومات يف الوثيقـــــــــــة )). د(٥٢، الفقـــــــــــرة FCCC/SBSTA/2000/5(االتفاقيـــــــــــة 
FCCC/SBSTA/2000/MISC.4. 

ودعـا مؤمتـر األطـراف، يف دورته اخلامسة، رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل إجراء                  -٦٢
املقرر ( بشأن النتائج اليت أسفرت عنها العملية االستشارية ٢٠٠٠أغسطس /طراف يف آبمشـاورات فـيما بني األ     

 ).٥-م أ/٩

سـيقدم رئيـس اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية، يف اجلزء األول من هذه الدورة،              : اإلجـراء  -٦٣
ــتائج الــيت أســفرت عــنها مشــاوراته الــيت أجــراها يف الفــترة مــن     ــراً عــن الن  يف ٢٠٠٠أغســطس / آب٤ إىل ٢ تقري
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كولـورادو، بالواليـات املـتحدة األمـريكية، وعـن االجـتماعات غـري الرمسية اليت عقدت خالل األسبوع الذي سبق             
 .اجلزء األول من هذه الدورة

وسـتتاح للهيـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مذكرة من الرئيس تتضمن تقريراً عن النتائج اليت                  -٦٤
رت عنها العملية االستشارية لنقل التكنولوجيا ومشروع نص بشأن إطار إلجراءات هادفة وفعالة لتعزيز تنفيذ أسف

وقـد تـود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن          . (FCCC/SBSTA/2000/8) مـن االتفاقيـة      ٥-٤املـادة   
 .اف يف دورته السادسةتنظر يف املذكرة دف إعداد مشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطر

 يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية" أفضل املمارسات" - ١١

يف " أفضل املمارسات"، أن تعد تقريراً عن     ٤-م أ /٨طـلب مؤمتـر األطـراف مـن األمانة، مبقرره           : اخلـلفية  -٦٥
وطلب أيضاً .  للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا احلادية عشرة       السياسـات والتدابري لتنظر فيه اهليئة الفرعية      

يف السياسـات والتدابري استناداً إىل استنتاجات اهليئة      " أفضـل املمارسـات   "مـن األمانـة أن تـنظم حـلقة عمـل حـول              
 العمل إىل مؤمتر الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية يف دورا احلادية عشرة وأن تقدم تقريراً عن نتائج حلقة           

 .٢٠٠٠أبريل / نيسان١٣ إىل ١١وعقدت حلقة العمل يف كوبنهاغن يف الفترة من . األطراف يف دورته السادسة

وأحـاطت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية عـلماً، يف دورـا الثانية عشرة، بالتقرير املتعلق                 -٦٦
ناقشت كيفية مواصلة تقاسم اخلربات وتبادل املعلومات حول  و(FCCC/SBSTA/2000/2)حبلقة عمل كوبنهاغن 

وقررت اهليئة الفرعية   . من بروتوكول كيوتو  ) ب(١-٢يف السياسات والتدابري املتصلة باملادة      " أفضل املمارسات "
ــ   (رة للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية، يف الــدورة ذاــا، مواصــلة الــنظر يف هــذه املســألة يف دورتـهــا الثالــثــة عشــ

FCCC/SBSTA/2000/5 ٢٧، الفقرة.( 

سـيقدم رئيـس اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية، يف اجلزء األول من هذه الدورة،              : اإلجـراء  -٦٧
وقد تود اهليئة الفرعية أن تواصل النظر يف   . تقريـراً عـن االجـتماعات غـري الـرمسية الـيت عقدت يف األسبوع السابق               

يف السياسات والتدابري وأن تنظر، بوجه خاص، يف تقرير حلقة عمل كوبنهاغن بغرض      " رساتأفضل املما "مسألة  
 .إسداء املشورة إىل مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة، حول كيفية املضي قدماً يف أعماهلا بشأن هذا املوضوع

 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة - ١٢

لعلمية والتكنولوجية، يف دورا الثانية عشرة، بالتعاون بني األمانة وهيئات رحبت اهليئة الفرعية للمشورة ا -٦٨
وأحاطت علماً مع التقدير بالتقارير اليت قدمها ممثلو منظمة الصحة العاملية،          . األمـم املـتحدة واالتفاقيـات األخـرى       

ة العلمية والتكنولوجية إىل األمانة    وطلبت اهليئة الفرعية للمشور   . واتفاقية رامسار، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
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(أن تواصل املشاورات مع هيئات األمم املتحـدة املختصة واالتفاقيات األخرى وأن تبلغها بنتائج هذه املشاورات            
FCCC/SBSTA/2000/5 ح(٥٩، الفقرة.(( 

 والتكنوجلية، إجراء وقـد واصلت األمانة، منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية       -٦٩
مشاورات مع وكاالت األمم املتحدة واالتفاقيات األخرى من أجل تعزيز التعاون بشأن املسائل املتعلقة بتغري املناخ 

 .ومن أجل ضمان اتساق أنشطة هذه الوكاالت مع عملية االتفاقية واستجابتها حلاجات األطراف

احلكومية الدولية تقدمي إسهامات يف جمال بناء القدرات،        وطُـلب إىل وكـاالت األمـم املـتحدة واملـنظمات             -٧٠
، وذلــك فــيما يتعــلق بوضــع مشــروع إطــار لبــناء القــدرات ستواصــل  ٥-م أ/١١ و٥-م أ/١٠متشــياً مــع املقــررين 

 . من جدول األعمال املؤقت٨مناقشته يف إطار البند 

 .ة يف اجلزء األول من هذه الدورةوميكن أن يقدم ممثلو هيئات األمم املتحدة املختصة تقارير شفوي -٧١

ورحـبت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية، يف دورا الثانية عشرة، باملعلومات اليت قدمتها                   -٧٢
، فيما يتعلق باحلاجة إىل عملية حكومية دولية لتحسني ٥-م أ/٥رداً على املقرر " النظام العاملي ملراقبة املناخ"أمانة 

 املـناخ العامليـة، وأحـاطت عـلماً بالـتقدم احملـرز يف تنظـيم حلقات عمل إقليمية لتحديد احلاجات ذات                   نظـم مراقـبة   
ودعـت اهليـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أمانة النظام العاملي ملراقبة             . األولويـة يف جمـال بـناء القـدرات        

 وعما يطرأ من تطورات يف نظم مراقبة املناخ       ٥-م أ /٥املـناخ إىل تقـدمي تقرير دوري عن أنشطتها املتصلة باملقرر            
ويتوقع أن يقدم ممثل أمانة النظام العاملي ملراقبة        ). ٥٩، الفقرة   FCCC/SBSTA/2000/5(العاملية يف دوراا املقبلة     

 .املناخ، يف اجلزء الثاين من هذه الدورة، تقريراً عن أنشطة تلك اهليئة، عمالً بالطلب املذكور أعاله

 مسائل أخرى - ١٣

وميكن تقدمي معلومات عن القضايا غري املشمولة . ميكن النظر يف مسائل أخرى إذا ما نشأت خالل الدورة -٧٣
 .ببنود جدول األعمال السابقة، إذا كان ذلك مناسباً

 التقرير عن الدورة -١٤

مل أن يتطلبه النظر يف    وبالنظر إىل الوقت الذي حيت    . سـيعد تقريـر منفصل عن كل جزء من جزئي الدورة           -٧٤
وقد ترغب . مجيـع البـنود املدرجـة عـلى جـدول األعمـال، فقد ال يتاح مشروع نص كامل للتقرير يف اية الدورة       

اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية يف أن تعـتمد اسـتنتاجات وأن تـأذن للمقرر باستكمال التقرير بعد              
وستتاح االستنتاجات جبميع اللغات الرمسية إذا توفر الوقت الكايف  . األمانةالدورة حتت إشراف الرئيس ومبساعدة      

 .لترمجتها
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   معلومات تتعلق باستنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية-رابعاً 
 والتكنولوجية يف دوراا السابقة   

 التعليم والتدريب والتوعية العامة: ٦املادة  -ألف 

للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية، يف دورـا الثانية عشرة، أنه مت يف دورا اجلارية          الحظـت اهليـئة الفـرعية      -٧٥
وشـكرت األمانـة عـلى تقريرها    .  مـن االتفاقيـة   ٦تـناول مسـألة التعلـيم والـتدريب والـتوعية العامـة يف إطـار املـادة                  

 فيما بني األعضاء واملنظمات ورحـبت مبـبادرا الداعيـة إىل تنظيم حدث جانيب يف هذه الدورة دف تبادل اآلراء     
 )).أ(٦٤، الفقرة (FCCC/SBSTA/2000/5احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

والحظـت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية أن هـذه القضـية مل تلق الكثري من االهتمام من                        -٧٦
 من االتفاقية أمهية يف تنفيذ هذه ٦شطة املتصلة باملادة جانبها، بالرغم من أن من املسلم به على نطاق واسع أن لألن

والحظـت اهليئة الفرعية أيضا أن األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية قد قامت         . املـادة 
ملنتجات فعـال بالعمل على املستويني الوطين والدويل وأنه ينبغي اآلن جتميع وتقاسم الدروس املستخلصة، مبا فيها ا               

وأحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علما، إضافـة إىل . االعالمية، وحتديد ااالت ذات األولوية
ــة      ــواردة يف الوثيقــ ــراف والــ ــتها األطــ ــيت قدمــ ــلومات الــ ــك، باملعــ  Add.1 وFCCC/SBSTA/2000/MISC.3ذلــ

FCCC/SBSTA/2000/5) ب (٦٤، الفقرة.(( 

 على جدول أعمال ٦الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية إىل األمانـة أن تدرج املادة            وطلـبت اهليـئة      -٧٧
٦٤، الفقرة   (FCCC/SBSTA/2000/5دورـا الـرابعة عشـرة، وكذلـك دوراـا الالحقة حيثما كان ذلك مناسباً                

 )).ج(

 حدث جانيب حول األنشطة وستقوم األمانة، يف هذه الدورة ويف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف، بتنظيم     -٧٨
والغـرض مـن هـذا احلـدث اجلـانيب هـو اسـتخالص الـتجارب الوطنية           . املتصـلة بالتعلـيم والـتدريب والـتوعية العامـة         

 .والدولية من أجل حتديد أفضل ممارسة

 قائمة اخلرباء -باء 

اف، إىل ترشيح خرباء    دعـت اهليـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورا احلادية عشرة األطر              -٧٩
وبعثت . أو حتديـث املعـلومات املتعـلقة مبرشـحيها السـابقني يف القائمة، باستخدام استمارة ترشيح جديدة        /جـدد و  

 تتضـمن اسـتمارة طـلب مـنقحة وإرشادات أخرى     ٢٠٠٠مـارس  / آذار٦األمانـة إىل األطـراف برسـالة مؤرخـة يف         
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وميكن لألطراف تقدمي معلوماا إلكترونيا عرب    . ية للمعلومات وأتـاحت املعـلومات عـلى موقعها على الشبكة العامل         
 .هذه الشبكة، إذا رغبت يف ذلك، أو عن طريق الفاكس أو الربيد

 طرفا ١٨وقام .  طرفا٤٢أو معلومات مستوفاة من /يونيه، ترشيحات و/ حزيران١١وتلقت األمانة، حىت  -٨٠
وأرسلت .  خبريا باستخدام استمارة الترشيح عرب الشبكة٣٧ن منها بتقدمي أو استيفاء معلومات بشكل إلكتروين ع

وتتضمن قاعدة بيانات قائمة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن      . أطـراف أخـرى ترشـيحاا بالفاكس أو بالربيد        
خ وباإلضافة إىل ذلك، ينتظر أن جتهز من نس.  خبريا٩١ًتغـري املـناخ، يف الوقـت احلاضـر، معـلومات مسـتوفاة عن          

 . خبرياً آخر٦٦مطبوعة معلومات عن أكثر من 
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 املرفق األول

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف اجلزء
 األول من دورا الثالثة عشرة

 وثائق أعدت للدورة

 
تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورا          

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦-١٢، الثانية عشرة، بون
 FCCC/SBSTA/2000/5 

 FCCC/SBSTA/2000/6  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ٨ و ٧ و ٥املبادئ التوجيهية مبوجب املواد       . القضايا املنهجية 
 من بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBSTA/2000/7 

املقرر (االستشارية حالة العملية . تطويـر التكنولوجيـات ونقلها
مشروع نص بشأن إطار إلجراءات هادفة وفعالة         ). ٤-م أ /٤

 مذكرة أعدها الرئيس.  من االتفاقية٥-٤لتعزيز تنفيذ املادة 

 FCCC/SBSTA/2000/8 

استخدام األرض، وتغيري استخدام األرض،        . القضايا املنهجية 
 خالصة موحدة لالقتراحات اليت قدمتها األطراف. واحلراجة

 FCCC/SBSTA/2000/9

استخدام األرض، وتغيري استخدام األرض،        . القضايا املنهجية 
. خالصة موحدة لالقتراحات اليت قدمتها األطراف       . واحلراجة
جتميع البيانات واملعلومات اخلاصة بالبلدان كما قدمتها . إضافة

 األطراف

 

 FCCC/SBSTA/2000/9/Add.1
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 ٨ و ٧ و ٥ية مبوجب املواد      املبادئ التوجيه . القضايا املنهجية 
اآلراء الواردة من األطراف بشأن النظم . من بروتوكول كيوتو  

 ٥الوطنية وعمليات التكيف واملبادئ التوجيهية مبوجب املواد         
 إضافة. معلومات من األطراف.  من بروتوكول كيوتو٨ و٧و

 FCCC/SBSTA/2000/MISC.1/Add.2

املقرر (ليـة االستشارية حالـة العم. تطوير التكنولوجيات ونقلها
 معلومات من األطراف). ٤-م أ/٤

 FCCC/SBSTA/2000/MISC.4

استخدام األرض، وتغيري استخدام األرض،        . القضايا املنهجية 
 ٤ - ٣ و٣ - ٣معلومات من األطراف بشأن املادة . واحلراجة

 من بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBSTA/2000/MISC.6

 ٨ و ٧ و ٥التوجيهية مبوجب املواد      املبادئ  . القضايا املنهجية 
 معلومات من األطراف. من بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBSTA/2000/MISC.7

 من بروتوكول     ١٧ و  ١٢ و  ٦اآلليات املنشأة عمال باملواد           
نص موحد بشأن املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ         : كيوتو

 مذكرة أعدها الرئيسان. التوجيهية

 FCCC/SB/2000/4

 ٣-م أ /٣املقرر  . ( من االتفاقية  ٩ - ٤ و ٨ - ٤ملادة  تنفيذ ا 
املسائل ).  من بروتوكول كيوتو    ١٤ - ٣ و ٣ - ٢واملادتان  

مذكرة أعدها  .  من بروتوكول كيوتو   ١٤ - ٣املتصلة باملادة   
 الرئيسان

 FCCC/SB/2000/5

تقرير : األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا يف إطار املرحلة التجريبية
عن األنشطة املنفذة تنفيذا مشتركا ومشروع منقح توليفي رابع 

 لنموذج إبالغ موحد

 FCCC/SB/2000/6 

Add.1و
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االجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول                  
اقتراحات من الرئيسني املشاركني للفريق العامل                 . كيوتو

 املشترك املعين باالمتثال

 FCCC/SB/2000/7

األطراف غري املدرجة يف املرفق ( النامية بناء القدرات يف البلدان
 )األول

 FCCC/SB/2000/8

بناء القدرات يف البلدان ذات االقتصادات املارة مبرحلة انتقالية  FCCC/SB/2000/9

 من بروتوكول     ١٧ و  ١٢ و  ٦اآلليات املنشأة عمال باملواد           
. املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية                 . كيوتو

 ضافية من األطرافمعلومات إ

 FCCC/SB/2000/MISC.4

 وثائق أخرى أعدت للدورة

 ٨ و ٧ و ٥املبادئ التوجيهية مبوجب املواد       . القضايا املنهجية 
تقرير حلقة العمل املعنية بالقضايا            . من بروتوكول كيوتو     

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املتصلة باملواد 

 FCCC/SBSTA/2000/INF.5

 ٨ و ٧ و ٥ املبادئ التوجيهية مبوجب املواد         .القضايا املنهجية 
تقرير حلقة العمل املعنية بالقضايا            . من بروتوكول كيوتو     

عناصر . إضافة.  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املتصلة باملواد 
 ٢ - ٥ ومنهجيات التكيف مبوجب املادة ٨ و٧املادتني 

 FCCC/SBSTA/2000/INF.5/Add.2

 ٨ و ٧ و ٥توجيهية مبوجب املواد      املبادئ ال . القضايا املنهجية 
. طرائق املساءلة عن املقادير املسندة        . من بروتوكول كيوتو    
 .املقادير األولية املسندة

 FCCC/SBSTA/2000/INF.7
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األطراف غري  (بناء القدرات يف البلدان النامية        . بناء القدرات 
جتميع وتوليف املعلومات عن          ). املدرجة يف املرفق األول         

يات البلدان النامية يف جمال بناء القدرات                   حاجات وأولو   
 )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(

 FCCC/SB/2000/INF.1 

Add.1و

بناء القدرات يف البلدان ذات االقتصادات اليت         . بناء القدرات 
جتميع وتوليف املعلومات عن حاجات           . متر مبرحلة انتقالية     

ول لالتفاقية ولكن    وأولويات األطراف املدرجة يف املرفق األ         
 غري املدرجة يف املرفق الثاين يف جمال بناء القدرات

 FCCC/SB/2000/INF.2

األطراف غري  (بناء القدرات يف البلدان النامية        . بناء القدرات 
جتميع وتوليف املعلومات الواردة من ). املدرجة يف املرفق األول

مية الدولية  األطراف املدرجة يف املرفق الثاين واملنظمات احلكو        
 ذات الصلة بشأن أنشطتها وبراجمها املتعلقة ببناء القدرات

 FCCC/SB/2000/INF.3

تقرير عن التقدم احملرز يف استعراض مرفق البيئة        . بناء القدرات 
العاملية ألنشطته املتعلقة بالتمكني، وأنشطته املتعلقة ببناء                     

ة القدرات يف برنامج عمله العادي، وحلقات عمله املعني                     
 باحلوار القطري، ومبادرته املتعلقة بتنمية القدرات

 FCCC/SB/2000/INF.4

معلومات من األطراف غري املدرجة يف املرفق           . بناء القدرات 
 األول لالتفاقية

 FCCC/SB/2000/INF.6

معلومات من األطراف املدرجة يف املرفق األول        . بناء القدرات 
 التفاقيةولكن غري املدرجة يف املرفق الثاين ل

 

 FCCC/SB/2000/INF.7
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معلومات من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين        . بناء القدرات 
 لالتفاقية

 FCCC/SB/2000/INF.8 

Add.1و

معلومات من املنظمات احلكومية الدولية               . بناء القدرات   
 املختصة عن أنشطتها اجلارية يف جمال بناء القدرات 

 FCCC/SB/2000/INF.9

 احة كمراجع فقطوثائق مت

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة املعقودة يف بون، يف             
نوفمرب / تشرين الثاين٥أكتوبر إىل / تشرين األول٢٥الفترة من 
١٩٩٩ 

 FCCC/CP/1999/6

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته اخلامسة املعقودة يف بون يف                
نوفمرب /اين تشرين الث٥أكتوبر إىل / تشرين األول٢٥الفترة من 
االجراء الذي اختذه مؤمتر          : اجلزء الثاين   . ، إضافة   ١٩٩٩

 األطراف يف دورته اخلامسة

 FCCC/CP/1999/6/Add.1

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة املعقودة يف بوينس                   
. ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين   ١٤ إىل    ٢آيرس يف الفترة من       

ذه مؤمتر األطراف يف       االجراء الذي اخت    : اجلزء الثاين  . إضافة
 دورته الرابعة

 FCCC/CP/1998/16/Add.1

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة املعقودة بكيوتو يف                   
. إضافة. ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول   ١١ إىل    ١الفترة من    
االجراء الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته               : اجلزء الثاين  

 الثالثة

 

 FCCC/CP/1997/7/Add.1
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ير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية املعقودة يف جنيف يف               تقر
: اجلزء الثاين . إضافة. ١٩٩٦يوليه  / متوز ١٩ إىل   ٨الفترة من   

 االجراء الذي اختذه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية

 FCCC/CP/1996/15/Add.1

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته األوىل املعقودة يف برلني يف                 
. إضافة. ١٩٩٥أبريل / نيسان٧مارس إىل /ذار آ٢٨الفترة من 
االجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته          : اجلزء الثاين 

 األوىل

 FCCC/CP/1995/7/Add.1

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورا          
 تشرين  ٥ -أكتوبر  / تشرين األول   ٢٥احلادية عشرة، بون،      

 ١٩٩٩نوفمرب /الثاين

 FCCC/SBSTA/1999/14

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورا          
 ١٩٩٩يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٣١العاشرة، بون، 

 FCCC/SBSTA/1999/6
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 املرفق الثاين

 برنامج عمل مقترح للجزء األول من الدورة الثالثة عشرة
 لكل من اهليئتني الفرعيتني

 اجلمعة
 سبتمرب/ أيلول١٥

 اخلميس
 سبتمرب/ أيلول١٤

 األربعاء
 سبتمرب/ أيلول١٣

 الثالثاء
 سبتمرب/ أيلول١٢

 االثنني
 سبتمرب/ أيلول١١

 

جلســـــات مشـــــتركة 
بــــــــــني اهليئــــــــــتني  (

 )الفرعيتني
 ٤ و٣البـــــــــــــــــنــود 

) أ(٨ ٧ و       ٦ و   ٥و
مــن جــدول  ) ب(٨و

أعمـال اهليـئة الفرعية     
للمشـــــورة العـــــلمية  

 والتكنولوجية
 ٦ و٥ و٤و ٣البــنود 

) ب(٨و) أ(٨ و     ٧و
ــال   ــدول أعمـ ــن جـ مـ
 اهليئة الفرعية للتنفيذ

/٠٠حـىت الساعــة    (
 ) إن أمكن١٤

جلســــــات غــــــري 
 رمسية

جلســــــات غــــــري 
 رمسية

ــرعية   ــئة الفــــــــ اهليــــــــ
ــلمية   ــورة العــــ للمشــــ

 )تابع(والتكنولوجية 
 

 جلسات غري رمسية

 حفـــــــلة ٠٠/١٠الســــــاعة  
 افتتاحية

 
 

ــاعة  ــنود ٠٠/١١الســــ  البــــ
 ١٤و ١١ و١٠ و٩ و٢ و١

ــئة   ــال اهليـ مـــن جـــدول أعمـ
 الفرعية للتنفيـذ

ــنـود  ٩و) أ(٩ و٢ و١البــــــ
 مــــــــــــــــن ١١ و١٠و) ب(

جدول أعمال اهليئة الفرعية    
ــورة العــــــــــــلمية   للمشــــــــــ

 والتكنولوجية

مـــــــــــــــــن 
الســـــــاعـة 

٠٠/١٠
إىل الساعة  

٠٠/١٣ 

) ب(٩و) أ(٩البـــنود 
 مــن ١٤ و١١ و١٠و

جــدول أعمــال اهليــئة 
ــورة   ــرعية للمشـــ الفـــ
العلمية والتكنولوجية

 ١٣ و١٢البــــــــــــنود 
 مــــــن جــــــدول ١٥و

أعمـال اهليـئة الفرعية     
 للتنفيذ

ــنود  ) ج(٩البــــــــ
 مــــــن ١٣ و١٢و

ــال   ــدول أعمــ جــ
ــرعية   ــئة الفـــ اهليـــ
للمشـورة العلمية   

 والتكنولوجية
 ١٠ و٩البـــــــنود 

 مــــــن ١٤ و١١و
ــال   ــدول أعمــ جــ
ــرعية   ــئة الفـــ اهليـــ

 للتنفيذ
 

جلســــــات غــــــري 
 رمسية

بـني اهليــئة  (جلسـة مشـتركة    جلسات غري رمسية
ية للمشـــورة العـــلمية الفـــرع

ــئة   ــنولوجية واهليــــــ والتكــــــ
 )الفرعية للتنفيذ

ــنود   ٥ و٤ و٣البــــــــــــــــــــــ
مــــــن ) ب(٨و) أ(٨و٧و٦و

جدول أعمال اهليئة الفرعية    
ــورة العــــــــــــلمية   للمشــــــــــ

 والتكنولوجية
ــنود   ٥ و٤ و٣البــــــــــــــــــــــ

مـن  ) ب(٨و) أ(٨ و٧ و٦و
جدول أعمال اهليئة الفرعية    

 للتنفيذ
 

مـــــــــــــــــن 
الســـــــاعـة 

٠٠/١٥ 
إىل الساعة  

٠٠/١٨ 
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جلســــــات غــــــري  
 رمسية

جلســــــات غــــــري 
 رمسية

بـني اهليــئة  (جلسـة مشـتركة    جلسات غري رمسية
الفـــرعية للمشـــورة العـــلمية 
ــئة   ــنولوجية واهليــــــ والتكــــــ

 )تابع() الفرعية للتنفيذ
) ج(٩البـــــــــــــــــــــــــــــــــنود 

 مــــــــــــن ١٣ و١٢و) د(٩و
جدول أعمال اهليئة الفرعية    
ــورة العــــــــــــلمية   للمشــــــــــ

 والتكنولوجية
 مــــــــن ١٣ و١٢البـــــــندان  

هليئة الفرعية  جدول أعمال ا  
عقــــب اجللســــة  (للتــــنفيذ 
 )املشتركة

ـــن  مــــــــــــــ
الســـــــاعـة 

٠٠/١٩ 
إىل الساعة  

٠٠/٢٢ 
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