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 )تابع (احملتويات

 الصفحة الفقرات  

 ٣-٢ واملادتان ٣-م أ/٣املقـرر ( من االتفاقية ٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -اً ثالث
 ) من بروتوكول كيوتو١٤-٣و 
 ٧ ١١- ٨ ...................................................) من جدول األعمال٣البند ( 
  من بروتوكول كيوتو١٤-٣املسائل املتصلة باملادة  
 ٧ ١١- ٨ ...................................................) من جدول األعمال٤البند ( 

 ملتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتواإلجراءات واآلليات ا -رابعاً 
 ٨ ١٤-١٢ ...................................................) من جدول األعمال٥البند ( 

 
  من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦اآلليات املنشأة عمالً باملواد  -خامساً 

 ٩ ١٧-١٥ ...................................................) من جدول األعمال٦البند ( 

 ملرفقيف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجـة يف ا" أفضل املمارسات" -سادساً 
 األول من االتفاقية 
 ٩ ٢٠-١٨ ...................................................) من جدول األعمال٧البند ( 

 القضايا املنهجية -سابعاً 
 ١٠ ٢٤-٢١ ...................................................) من جدول األعمال٨البند ( 

 ١٠ ٢٤-٢١ ..................استخدام األرض، وتغري استخدام األرض، واحلراجة -ألف  

 ١١ ٢٧-٢٥ ...... من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املبادئ التوجيهية مبوجب املواد  -باء  

 إرشاد بشأن املمارسة اجليدة وتدبر حاالت عدم اليقني يف قوائم اجلرد -جيم  
 ١٢ ٢٩-٢٨ ................................................الوطنية لغازات الدفيئة  

 ١٢ ٣٠   ..................................طرق وأدوات تقييم اآلثار والتكيف -دال  

 ١٣ ٣٤-٣١ .........................................................مسائل أخرى -هاء  
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 )تابع (احملتويات

 الصفحة الفقرات  

 تطوير التكنولوجيات ونقلها -ثامناً 
 ١٤ ٤٠-٣٥ ...................................................) من جدول األعمال٩البند ( 

 ١٤ ٣٨-٣٥ .........................)٤-م أ/٤املقرر (حالة العمليات االستشارية  -ألف  

 ١٥ ٤٠-٣٩ .........................................................مسائل أخرى -باء  

 التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة -تاسعاً 
 ١٥ ٤٣-٤١ .................................................) من جدول األعمال١٠البند ( 

 مسائل أخرى -عاشراً 
 ١٦ ٤٧-٤٤ .................................................) من جدول األعمال١١البند ( 

  التقرير عن الدورة-حادي عشر
 ١٦ ٤٨   .................................................) من جدول األعمال١٢البند ( 

 )١(املرفق

 قائمة بالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف دورـا 

  ............................................................................الثانية عشرة 

 

 ـــــــــــــ

 .FCCC/SBSTA/2000/5صدر حتت الرمز سيدرج املرفق يف الصيغة النهائية للتقرير الذي سي )١( 
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  افتتاح الدورة-أوال 

 ) من جدول األعمال١البند (

عقـدت الـدورة الـثانية عشـرة للهيـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية يف فـندق ماريتـيم يف بون،                       -١
 .٢٠٠٠يونيه / حزيران١٦ إىل ١٢أملانيا، يف الفترة من 

، بافتتاح الدورة )النرويج(للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد هريالد دوفالند وقام رئيس اهليئة الفرعية  -٢
والحظ أن هذه الدورة الثانية . ورحب الرئيس جبميع األطراف واملراقبني يف الدورة. ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٢يف 

ت العمل اليت أجريت عشـرة هـي دورة غـري عاديـة إذ أـا تـنعقد بعـد أسـبوع مـن االجتماعات غري الرمسية وحلقا                  
خالهلــا مناقشـــات مـــتعمقة بشــأن عـــدة قضـــايا مدرجـــة عــلى جـــدول أعمـــال اهليــئة الفـــرعية للمشـــورة العـــلمية     

والحـظ الـرئيس أن تقدما هاما قد أحرز يف األسبوع السابق للدورة، وهو تقدم ينبغي اآلن للهيئة        . والتكـنولوجية 
مــن أجــل متهيــد الطــريق لكــي تتكــلل الــدورة السادســة ملؤمتــر  الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية أن تعــززه  

وشدد على أن هدف الدورة الثانية عشرة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، فيما     . األطراف بالنجاح 
يتعلق بالعديد من القضايا، ينبغي أن يتمثل يف االتفاق على نصوص تفاوضية من شأا أن متهد إلجراء مفاوضات           

واختـتم الـرئيس كالمـه بأن حث األطراف على استخدام      . موضـوعية يف الـدورة الثالـثة عشـرة للهيئـتني الفرعيـتني            
 .الوقت احملدود املتاح بأقصى قدر ممكن من الكفاءة

وأعـرب األمـني التـنفيذي، باسـم األمانة، عن تعازيه لوفد اجلمهورية العربية السورية لوفاة الرئيس حافظ        -٣
 .األسد

 صكا من صكوك التصديق ١٨٤أشار األمني التنفيذي إىل أن االتفاقية قد حصلت اآلن على ما جمموعه و -٤
أو القـبول أو املوافقـة أو االنضمام، يف حني أن عدد صكوك التصديق على بروتوكول كيوتو أو االنضمام إليه قد           

لقات العمــل الــيت عقــدت يف وأعــرب عــن أملــه يف أن تــؤدي االجــتماعات غــري الــرمسية وحــ .  صــكا٢٢وصــل إىل 
األسـبوع السـابق لـلدورة إىل إتاحـة نقطـة انطالق للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لكي حتقق أقصى             

ودعا املندوبني إىل تقدمي آرائهم بشأن تنظيم األسبوع السابق       . قـدر مـن الـتقدم خالل دورا الرمسية الثانية عشرة          
 األمانة يف االعتبار لدى التخطيط لألسبوع السابق لعقد الدورة الثالثة عشرة لكل من للدورة، وهي آراء ستأخذها

 .اهليئتني الفرعيتني
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  املسائل التنظيمية-ثانيا 

 ) من جدول األعمال٢البند (

 إقرار جدول األعمال -ألف 

 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

يونيه، يف / حزيران١٢ية، يف جلستها األوىل املعقودة يف نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج -٥
 .FCCC/SBSTA/2000/1جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 

 :واعتمدت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جدول األعمال التايل -٦

 افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

 تنظيم أعمال الدورة )ب(   

 من ١٤-٣ و٣-٢ واملادتان  ٣-م أ /٣املقـرر   ( مـن االتفاقيـة      ٤ مـن املـادة      ٩ و ٨تـنفيذ الفقـرتني      -٣ 
 )بروتوكول كيوتو 

  من بروتوكول كيوتو١٤-٣املسائل املتصلة باملادة  -٤ 

 اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو -٥ 

  من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦نشأة عمال باملواد اآلليات امل -٦ 

ــيما بــني األطــراف املدرجــة يف املــرفق األول مــن    " أفضــل املمارســات" -٧  ــتدابري ف يف السياســات وال
 االتفاقية 

 :القضايا املنهجية -٨ 

 استخدام األرض، وتغري استخدام األرض، واحلراجة؛ )أ(   
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  من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥ املبادئ التوجيهية مبوجب املواد )ب(  

إرشـادات بشـأن املمارسـات اجليـدة وتدبـر حـاالت عـدم التيقن يف قوائم اجلرد            )ج(  
 الوطنية لغازات الدفيئة؛

 طرق وأدوات تقييم اآلثار والتكيف؛ )د(   

 مسائل أخرى )ه (  

 :تطوير التكنولوجيات ونقلها -٩ 

 ؛)٤-م أ/٤املقرر (حالة العملية االستشارية  )أ(   

 مسائل أخرى )ب(   

 التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة -١٠

 مسائل أخرى -١١

 .التقرير عن الدورة -١٢

 تنظيم أعمال الدورة -باء 

 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

ة يف نظـرت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقود                -٧
ــران١٢ ــه/ حزيـــ ــة    . يونيـــ ــوارد يف الوثيقـــ ــدول الـــــزمين املؤقـــــت للجلســـــات الـــ ــليها اجلـــ ــا عـــ ــان معروضـــ وكـــ

FCCC/SBSTA/2000/1    والحـظ الـرئيس أن جـدول اجللسات ينبغي أن يستخدم كدليل لتنظيم      . ، املـرفق الـثالث
املرونة لالستجابة لوترية  أعمـال اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية، ولكـنه سـتكون هـناك حاجـة إىل                      

 .التقدم
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 ٣-م أ/٣املقرر ( من االتفاقية ٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -ثالثا 

 ) من بروتوكول كيوتو١٤-٣ و٣-٢    واملادتان   

 ) من جدول األعمال٣البند (

  من بروتوكول كيوتو١٤-٣املسائل املتصلة باملادة 

 ) من جدول األعمال٤البند (

 التاملداو -١

 املعقودتني - و ٢نظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذين البندين معاً يف جلستيها            -٨
وقد عرضت على اهليئة الفرعية   . يونيه على التوايل  / حزيران - و   ١٢باالشتراك مع اهليئة الفرعية للتنفيذ وذلك يف        

 .FCCC/SB/2000/2للمشورة العلمية والتكنولوجية الوثيقة 

يونيه، قدم رئيس اهليئة / حزيران١٢ويف اجللسـة الـثانية املعقـودة باالشـتراك مـع اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ يف                   -٩
م /١٢الفـرعيـة للمشــورة العـلميـة والتكنولوجيـة تقريرا عن نتائج حلقات العمل اليت طُلب عقدها مبقتضى املقرر                  

 ١٥ إىل ١٣ ومن ٢٠٠٠مارس / آذار١١ إىل ٩ يف الفترة من  بشـأن هذيـن البـندين والـيت عقـدت يف بـون       )٢(٥-أ
 .٢٠٠٠مارس /آذار

مجهورية إيران (والسـيد حممد رضا سالمات   ) السـويد (ويف اجللسـة الـثانية أيضـا، قـدم السـيد بـو كييـلني                 -١٠
بـندين، وهي  ، نـائب رئيـس اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ، تقريـرا عـن اجللسـات غـري الـرمسية املتصـلة ذيـن ال                     )اإلسـالمية 

 .اجللسات اليت ترأساها خالل األسبوع السابق للدورة بناء على طلب من رئيسي اهليئتني الفرعيتني

يونيه، على النظر يف هذين     / حزيـران  ١٢واتفقـت اهليئـتان الفرعيـتان، يف جلسـتهما املشـتركة املعقـودة يف                -١١
فرعيـتني السـيد كييلني والسيد سالمات كرئيسني      وعـني رئيسـا اهليئـتني ال      . البـندين مـن ِقـبل فـريق اتصـال مشـترك           

 .مشاركني لفريق االتصال هذا

 ]يستكمل[

 ـــــــــــــــ

لالطالع على النصوص الكاملة للمقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة، انظر            )٢( 
 .FCCC/CP/1999/6/Add.1الوثيقة 
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 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

 ت واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو اإلجراءا-رابعا 

 ) من جدول األعمال٥البند (

 املداوالت -١

 املعقودتني باالشتراك - و ٢يف جلستيها نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند  -١٢
كانت الوثائق التالية معروضة على اهليئة الفرعية و. يونيه على التوايل/ حزيران- و ١٢مع اهليئة الفرعية للتنفيذ يف 

 .Corr.1 وFCCC/SB/2000/MISC.2 وFCCC/SB/2000/1: للمشورة العلمية والتكنولوجية

تقريرا عن ) ساموا(يونيه، قدم السيد تويلوما نريوين سالدي / حزيران١٢ويف اجللسة املشتركة املعقودة يف  -١٣
 البند، وهي اجللسات اليت ترأسها خالل األسبوع السابق للدورة باالشتراك مع         اجللسـات غـري الـرمسية املتصلة ذا       

رئيـس اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية، بـناء عـلى طلب رئيسي             ) الـنرويج (السـيد هريالـد دوفالنـد       
 .اهليئتني الفرعيتني

اهليئتني الفرعيتني مناقشة هذا البند إىل يونيه، أحال رئيسا / حزيران١٢ويف اجللسـة املشـتركة املعقـودة يف        -١٤
 . برئاسة السيد دوفالند والسيد سالدي)٣(٤-م أ/٨الفريق العامل املشترك املعين باالمتثال واملنشأ مبوجب املقرر 

 ]يستكمل[

 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

 ـــــــــــــــ

ألطراف يف دورته الرابعة، انظر     لالطـالع عـلى النصـوص الكاملة للمقررات اليت اعتمدها مؤمتر ا            )٣( 
 .FCCC/CP/1998/16/Add.1الوثيقة 
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  من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦ اآلليات املنشأة عمال باملواد -خامسا 

 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

تني باالشتراك  املعقود- و ٢ اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند يف جلستيها نظرت -١٥
وكانت الوثائق التالية معروضة على اهليئة الفرعية . يونيه على التوايل/ حزيران- و ١٢مع اهليئة الفرعية للتنفيذ يف 

 .Add.1 وFCCC/SB/2000/MISC.1 وFCCC/SB/2000/3: للمشورة العلمية والتكنولوجية

تقريرا عن حلقة ) ماليزيا(لسيد كوك كي تشاو يونيه، قدم ا/ حزيران١٢ويف اجللسة املشتركة املعقودة يف  -١٦
 .العمل اليت ترأسها فيما يتصل ذا البند يف األسبوع السابق للدورة بناء على طلب رئيسي اهليئتني الفرعيتني

يونيـه أيضـا، اتفقـت اهليئتان الفرعيتان على النظر يف هذا            / حزيـران  ١٢ويف اجللسـة املشـتركة املعقـودة يف          -١٧
 .نب فريق اتصال مشترك برئاسة السيد تشاوالبند من جا

 ]يستكمل[

 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

 يف السياسات والتدابري فيما بني" أفضل املمارسات "-سادسا 

 األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية

 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

 ١٣ املعقودتني يف - و ٤كنولوجية يف هذا البند يف جلستيها     نظـرت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والت          -١٨
 .FCCC/SBSTA/2000/2وقد عرضت عليها الوثيقة . يونيه على التوايل/ حزيران-و

يونيـه، قـدم الـرئيس تقريرا عن اجللسات غري الرمسية اليت ترأسها        / حزيـران  ١٣ املعقـودة يف     ٤ويف اجللسـة     -١٩
 .بوع السابق للدورةفيما يتصل ذا البند خالل األس
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إىل مساعدته يف إجراء مشاورات غري ) سويسرا(ويف اجللسـة نفسـها، دعـا الـرئيس السيد خوسيه رومريو        -٢٠
 .رمسية حول هذا البند

 ]يستكمل[

 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

  القضايا املنهجية-سابعا 

 ) من جدول األعمال٨البند (

 رض، واحلراجةاستخدام األرض، وتغري استخدام األ -ألف 

 )من جدول األعمال) أ(٨البند (

 املداوالت -١

 املعقودتني يف - و ١نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها  -٢١
كما عرض عليها . )٤(FCCC/SBSTA/2000/3وقـد عرضت عليها الوثيقة  . يونيـه عـلى الـتوايل     / حزيـران  - و   ١٢

ير اخلـاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن استخدام األرض والتغري يف استخدام األرض          الـتقر 
 .واحلراجة

يونيـه، أدىل السـيد روبـرت واتسـون، رئيـس اهليـئة احلكومية       / حزيـران ١٢ويف اجللسـة األوىل املعقـودة يف     -٢٢
ويف اجللسة األوىل أيضا، أدىل ممثل منظمة .  اخلاص املذكور أعالهالدولية املعنية بتغري املناخ، ببيان عرض فيه التقرير

 .األمم املتحدة لألغذية والزراعة ببيان

 

 

 ــــــــــــــ

طُلب من األمانة إصدار تصويب هلذه الوثيقة حبيث تعكس على حنو صحيح البيانات املقدمة من                )٤( 
 .نيوزيلندا
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بـناء عـلى طلب رئيسي اهليئتني الفرعيتني تقريراً     ) أوغـندا (غـي   ويف نفـس اجللسـة، قـدم السـيد فيـليب غوا            -٢٣
) آيسلندا(بشـأن االجـتماعات غـري الـرمسية املتعـلقة ـذا البـند، اليت تقاسم رئاستها مع السيد هالدور ثورغريسون                

 .خالل األسبوع السابق للدورة

يونيه / حزيران١٢ألوىل املعقودة يف ووافقـت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية يف جلستها ا         -٢٤
 .على النظر يف هذا البند الفرعي عن طريق فريق اتصال يتقاسم رئاسته السيد غواغي والسيد ثورغريسون

 ]يستكمل[

 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املبادئ التوجيهية مبوجب املواد  -باء

 )من جدول األعمال) ب(٨البند (

 املداوالت -١

ــند الفــرعي يف جلســاا األوىل و     -٢٥ ــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية يف هــذا الب �نظــرت اهلي ،
ــودة يف  ــران�  و١٢املعقــــ ــتوايل  /حزيــــ ــلى الــــ ــه، عــــ ــتالية   . يونيــــ ــائق الــــ ــليها الوثــــ ــا عــــ ــان معروضــــ : وكــــ

FCCC/SBSTA/2000/INF.3و ، FCCC/SBSTA/2000/INF.5وAdd.1-2و ،FCCC/SBSTA/2000/MISC.1    
 .Add.1و

بناء على طلب ) الربازيل(يونيه، قدم السيد نيوتن باسيورنيك / حزيران١٢ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٢٦
رئيسي اهليئتني الفرعيتني تقريراً بشأن االجتماعات غري الرمسية املتعلقة ذه املسألة، اليت تقاسم رئاستها مع السيدة 

 .خالل األسبوع السابق للدورة) نيوزيلندا(هيلني بلوم 

ويف اجللسـة األوىل أيضـاً، وافقـت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكنولوجية على النظر يف هذا البند                       -٢٧
 .الفرعي عن طريق فريق اتصال يتقاسم رئاسته السيد باسيورنيك والسيدة بلوم

 ]يستكمل[
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 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

 مارسة اجليدة وتدبر حاالت عدم اليقني يف قوائم اجلرد الوطنيةإرشاد بشأن امل -جيم

 لغازات الدفيئة      

 )من جدول األعمال) ج(٨البند (

 املداوالت -١

، املعقودة ...نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلساا األوىل و -٢٨
وكـان معروضـاً عـليها تقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ         . ى الـتوايل  يونيـه، عـل   /حزيـران ...  و ١٢يف  

 .إرشاد بشأن املمارسات اجليدة وتدبر حاالت عدم اليقني يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةاملعنون 

ــودة يف   -٢٩ ــران١٢ويف اجللســة األوىل، املعق ــوة   / حزي ــرئيس املشــارك لق ــه، أدىل ال ــئة   يوني ــتابعة للهي العمــل ال
احلكوميـة الدوليـة املعـنية بـتغري املـناخ املعـنية بقوائـم اجلـرد الوطـنية لغـازات الدفيـئة بـبيان بالـنيابة عن رئيس اهليئة                         

 .احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ لتقدمي التقرير املشار إليه أعاله

 ]يستكمل[

 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

 تقييم اآلثار والتكيفطرق وأدوات  -دال

 )من جدول األعمال) د(٨البند (

 املداوالت -١

ــرابعة و    -٣٠ ، ...نظــرت اهليــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية يف هــذا البــند الفــرعي يف جلســاا ال
: وكــــــان معروضــــــا عــــــليها الوثيقــــــتان التاليــــــتان . يونيــــــه عــــــلى الــــــتوايل/حزيــــــران...  و١٣املعقــــــودة يف 

FCCC/SBSTA/2000/INF.4و ،FCCC/SBSTA/2000/MISC.5. 

 ]يستكمل[
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 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

 مسائل أخرى -هاء

 )من جدول األعمال) ه (٨البند (

 املداوالت -١

ــرابعة و    -٣١ ، ...نظــرت اهليــئة الفــرعية للمشــورة العــلمية والتكــنولوجية يف هــذا البــند الفــرعي يف جلســاا ال
 .يونيه، على التوايل/حزيران...  و١٣املعقودة يف 

اهليئة يونيـه، الحـظ الرئيس أن هناك مسألة تستوجب نظر   / حزيـران  ١٣ويف اجللسـة الـرابعة، املعقـودة يف          -٣٢
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال هي مسألة االنبعاثات الناجتة 

 . وال سيما التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدوليةعن الوقود املستخدم للنقل الدويل،

ويف نفـس اجللسـة أُتـيحت تقارير خطية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من منظمة الطريان                 -٣٣
 . املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية

 االستنتاجات -٢

لمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات املقدمة من األمانة بشأن االنبعاثات أحاطت اهليئة الفرعية ل -٣٤
الـناجتة عـن الوقـود املسـتخدم للـنقل الـدويل، ال سـيما بالـتعاون مـع مـنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية                  

لتقدير بالتقارير املرحلية اخلطية املقدمة وأحـاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً مع ا       . الدوليـة 
مـن مـنظمة الطـريان املـدين الدوليـة واملـنظمة البحرية الدولية بشأن أنشطتهما املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة من                

 .الطريان والنقل البحري
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها-ثامناً

 ) من جدول األعمال٩البند (

 )٤-م أ/٤املقرر (ارية حالة العملية االستش -ألف

 )من جدول األعمال) أ(٩البند (

 املداوالت -١

، املعقودة �نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلساا الثالثة و -٣٥
 ، وFCCC/SBSTA/2000/4: وكــان معروضا عليها الوثائق التالية . يونيـه، عـلـى الـتوالـي   /حزيـران �  و١٣يف 

FCCC/SBSTA/2000/INF.2و ،FCCC/SBSTA/2000/INF.6و ،FCCC/SBSTA/2000/MISC.2 . ــان وكـــــــــ
التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية معروضـاً عـلى اهليـئة الفـرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً       
 .جيابتغري املناخ بشأن القضايا املنهجية والتكنولوجية يف نقل التكنولو

يونيه، أدىل الرئيس املشارك للفريق العامل الثالث التابع للهيئة / حزيران١٣ويف اجللسة الثالثة، املعقودة يف  -٣٦
 .احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ببيان لتقدمي التقرير اخلاص املشار إليه أعاله

رة العــلمية والتكـــنولوجية تقريـــراً بشـــأن  ويف اجللســة الثالـــثة أيضـــاً، قـــدم رئيــس اهليـــئة الفـــرعية للمشـــو   -٣٧
 .االجتماعات غري الرمسية اليت عقدها بشأن هذا البند خالل األسبوع السابق للدورة

غري الرمسي الذي " معاوين الرئيس"ويف نفـس اجللسـة، أعـلن الرئيس عن اعتزامه مواصلة اجتماعات فريق      -٣٨
 العلمية والتكنولوجية للمشورةالفرعية  اهليئةوأبلغ . تشاريةأُنشـئ مـن قـبل مـن أجـل إحـراز تقـدم يف العملية االس       

 .أيضاً باعتزامه إنشاء فريق اتصال بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها، يف الدورة الثالثة عشرة

 ]يستكمل[

 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[
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 مسائل أخرى -باء

 )من جدول األعمال) ب(٩البند (

 املداوالت -١

، املعقودة ...الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف هذا البند الفرعي يف جلساا الثالثة ونظرت اهليئة  -٣٩
 .يونيه، على التوايل/حزيران...  و١٣يف 

 للهيــئةاألول يونيــه، أدىل الــرئيس املشــارك لــلفريق العــامل  / حزيــران١٣ يف املعقــودة اجللســة الثالــثة، ويف -٤٠
بشأن قابلية مناذج املناخ اإلقليمية للتطبيق على مستوى الدول اجلزرية غري املـناخ ببيان    احلكوميـة الدوليـة املعـنية بـت       

 .الصغرية

 ]يستكمل[

 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

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

 املداوالت -١

 ١٣ يف املعقودة، ...والثالثة  البند يف جلساا التكنولوجية يف هذ العلمية واللمشورة اهليئة الفرعية نظرت -٤١
 .يونيه، على التوايل/حزيران... و

اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري رئيس كل من يونيه، أدىل / حزيران١٣ يف  املعقودة اجللسة الثالثة،    ويف -٤٢
 .املناخ ومدير النظام العاملي ملراقبة املناخ ببيان

ويف اجللسة الثالثة أيضاً، أدىل ممثلو منظمة الصحة العاملية، واتفاقية رامسار، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -٤٣
 .ببيان

 ]يستكمل[
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 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

  مسائل أخرى-عاشراً

 ) من جدول األعمال١١البند (

 املداوالت -١

ــرابعة يف جلســاا الفــرعي  البــند الوجية يف هــذ العــلمية والتكــنوللمشــورة اهليــئة الفــرعية نظــرت -٤٤ ، ...وال
 .يونيه، على التوايل/حزيران...  و١٣ يف املعقودة

يونيه، الحظ الرئيس أن هناك مسألة تستوجب اهتمام اهليئة / حزيران١٣ويف اجللسـة الـرابعة املعقـودة يف       -٤٥
سألة التعليم والتدريب والتوعية العامة مبوجب الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية يف إطـار هـذا البـند هـي م               

وفـيما يتعلق ذه املسألة، كان معروضاً على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  .  مـن االتفاقيـة   ٦املـادة   
 .FCCC/SBSTA/2000/MISC.3الوثيقة 

إىل تقريـر مـن األمانـة بشأن    ويف نفـس اجللسـة، اسـتمعت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية                   -٤٦
 . من االتفاقية٦املقترحات املقدمة إلحراز تقدم يف تنفيذ املادة 

ويف اجللسـة الـرابعة أيضاً، قدمت األمانة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تقريراً بشأن حالة     -٤٧
 .قائمة اخلرباء

 ]يستكمل[

 االستنتاجات -٢

 ]يستكمل[

 قرير عن الدورة الت-حادي عشر

 ) من جدول األعمال١٢البند (

يونيه، يف /حزيران... ، املعقودة يف   ...نظـرت اهليـئة الفـرعية للمشـورة العلمية والتكنولوجية يف جلستها              -٤٨
 .(FCCC/SBSTA/2000/L.1)مشروع التقرير عن دورا الثانية عشرة 

 ]يستكمل[

- - - - - 


