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  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة
 الدورة السادسة عشرة

 2002يونيه / حزيران14-5بون، 
  من جدول األعمال7البند 

 )1(يف السياسات والتدابري" املمارسات اجليدة"

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

عليه يف دورا اخلامسة عشرة، النظر يف ، كما اتفق  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئةواصلت  -1
). FCCC/SBSTA/2001/INF.5(يف السياسات والتدابري " املمارسات اجليدة"تقرير الرئيس عن حلقة العمل بشأن 

كما نظرت يف اآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن إمكانية اختاذ املزيد من اإلجراءات للمضي قدماً يف العمل                  
 ).FCCC/SBSTA/2002/MISC.7(يف السياسات والتدابري " ات اجليدةباملمارس"املتعلق 

وتوصلت اهليئة الفرعية إىل استنتاج مفاده أنه إذا أريد النظر يف املزيد من اإلجراءات فثمة حاجة للمزيد                  -2
مارسات بامل"مـن آراء األطراف خبصوص النتائج األولية املتحصلة من األنشطة اليت مت االضطالع ا فيما يتعلق                 

أطراف (يف السياسات والتدابري اليت تتبعها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية " اجليدة واملمارسات الفضلى
ويتعني أن يشمل   . 7-م أ /13يف تنفيذ العناصر ذات الصلة من خطة عمل بوينس آيرس واملقرر            ) املـرفق األول  

 :ذلك اآلراء املتعلقة بالعناصر التالية

لـتقارير اليت تعدها األمانة عن سياسات وتدابري األطراف املدرجة يف املرفق األول، مبا يف ذلك   ا )أ( 
 تقارير التجميع والتوليف بشأن البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛

 مضمون ونطاق العروض املقدمة يف حلقات العمل؛ )ب( 
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قارنة مع املقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف واستنتاجات          األنشطة املضطلع ا بامل    )ج( 
 ؛ الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة

 .وسائل وأدوات تبادل املعلومات والتجارب )د( 

وطلبت اهليئة الفرعية إىل رئيسها تنظيم مشاورات بني الدورات لتبادل اآلراء بشأن القضايا الوارد ذكرها  -3
كما طلبت إىل رئيسها تقدمي تقرير عن نتائج .  أعاله بعد الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية مباشرة2 الفقرة يف

 .تبادل اآلراء إبان دورا السابعة عشرة

ووافقـت اهليئة الفرعية على إطار لتحديد ما إذا كان ينبغي اختاذ املزيد من اخلطوات لدفع العمل قدماً                   -4
يف السياسات والتدابري الـيت تتبعها األطراف املدرجة فـي املرفق األول لتنفيذ املقرر            " ات اجليدة املمارس"بشأن  

 :، ويتألف هذا اإلطار من ثالثة عناصر هي7-م أ/13

 تبادل املعلومات العامة؛ )أ( 

 نهجية؛تبادل املعلومات يف ميادين حمددة تشمل مجيع القطاعات ذات الصلة والقضايا الشاملة وامل )ب( 

املعلومـات الـواردة مـن املـنظمات الدولية واحلكومية الدولية ذات الصلة الناشطة يف جمال                 )ج( 
 .السياسات والتدابري املتصلة باالتفاقية

 .7-م أ/13 من املقرر 5 و4 و3 و2 و1 ستحدد يف سياق الفقرات 4واخلطوات اليت ترد يف الفقرة  -5

عمال اليت تضطلع ا األمانة حالياً يف جتميع املعلومات عن السياسات           ويشمل تبادل املعلومات العامة األ     -6
والتدابري اليت تتبعها األطراف املدرجة يف املرفق األول واليت تبلغ عنها األطراف املدرجة يف املرفق األول يف بالغاا 

 ،FCCC/SBSTA/2001/8(خلامسة عشرة الوطنية الثالثة، واليت يتم أداؤها عمالً باستنتاج اهليئة الفرعية يف دورا ا
واألعمال ذات الصلة اليت تقوم ا األمانة يف املستقبل بشأن البالغات الوطنية الالحقة للبالغات              )) ج(35الفقرة  

 .كما يشمل استحداث أدوات مبتكرة لتبادل املعلومات من قبيل تلك القائمة على الويب. الوطنية الثالثة

املنظمات الدولية واحلكومية الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك الفريق احلكومي الدويل ودعت اهليئة الفرعية  -7
 إىل تقدمي تقرير حالة عن أنشطتها إىل اهليئة الفرعية يف دورا السابعة 7-م أ/13املعين بتغري املناخ، عمالً باملقرر 

 .عشرة ودوراا املقبلة أيضاً
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 أعاله يف 4 و2تقدمي آرائها حول العناصر اليت مت حتديدها يف الفقرتني ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل  -8
 .2002أغسطس / آب18موعد أقصاه 

واتفقـت اهليـئة الفرعية على النظر إبان انعقاد دورا السابعة عشرة، يف املزيد من اخلطوات الواجب                  -9
التدابري اليت تتخذها األطراف املدرجة يف      يف السياسات و  " املمارسات اجليدة "اختاذهـا يف دفع العمل قدماً بشأن        

 أعاله مع مراعاة إسهام تبادل      4 يف إطار اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة         7-م أ /13املرفق األول لتنفيذ املقرر     
اآلراء حـول النـتائج األولـية، وعـروض األطراف خبصوص اإلطار واملعلومات الواردة من املنظمات الدولية                 

 .ية املعنيةواحلكومية الدول

واتفقـت اهليئة الفرعية على أنه يتعني لدى تناول السياسات والتدابري اليت تطبقها األطراف املدرجة يف                 -10[
 :املرفق األول التطرق ملبدأين إثنني ال ميكن الفصل بينهما وينبغي تلبيتهما يف الوقت ذاته، ومها

ازات الدفيئة وتعزيز الفعالية الفردية     أن تسـفر السياسـات والـتدابري عن ختفيض انبعاثات غ           )أ( 
 من بروتوكول كيوتو، وال سيما      2من املادة   ) أ(1واملشتركة هلذه السياسات والتدابري، كتلك الواردة يف الفقرة         

 من خالل تبادل اخلربات وتبادل املعلومات على املستوى التقين، ومراعاة الظروف الوطنية؛

اآلثار الضارة، مبا فيها اآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ واآلثار احلد إىل أدىن درجة ممكنة من  )ب( 
 .]الضارة بالتجارة الدولية، واآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية على البلدان النامية األطراف

 احلاشية

 يف املستقبل ينبغي لعنوان هذا البند من جدول األعمال أن يطابق يف جداول أعمال اهليئة الفرعية )1( 
 .7-م أ/13عنوان املقرر 

 

- - - - - 


