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(A)     GE.04-70408    240604    240604 

                                           اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
               الدورة العشرون

     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٢٥-  ١٦    بون 

                 من جدول األعمال ٥      البند 
                                                                 يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية  "               املمارسات اجليدة "

  من جدول األعمال٥د مشروع استنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن البن

ّ                        رحَّبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بالتقّدم احملرز يف تنفيذ املقرر  - ١   . ٧-   م أ /  ١٣  َّ                                                   

          أدناه،   ٥    و  ٤                      احملددة يف الفقرتني      ٧-    م أ  /  ١٣                                                               ووافقت اهليئة الفرعية على اخلطوات التالية يف تنفيذ املقرر           - ٢
ِ                            ُمِشرية إىل أن هذه اخلطوات ينبغي  ُ:  

                                                                        يف األعمال التحضريية اليت ستسبق انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه  (        أن تسعى   ) أ ( 
         إىل تيسري    )                       من بروتوكول كيوتو    ٢           من املادة     )  ب ( ١                                                           اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، فيما يتعلق بالفقرة         

                                            يادة الفعالية الفردية واجلماعية للسياسات                                                                              الـتعاون فـيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بغية ز            
                                                          من بروتوكول كيوتو، ال سيما عن طريق مشاطرة اخلربات           ٢           من املادة     )  أ ( ١                                    والتدابري، كتلك املدرجة يف الفقرة      

                                                             وتبادل املعلومات على الصعيد التقين، ومع مراعاة الظروف الوطنية؛

                                           لة أمور، منها مبادرات تشارك فيها مجيع                                                           أن جتـري بتوجيه اهليئة الفرعية، وذلك من خالل مج           ) ب ( 
                                                                                                          األطراف، وحسب االقتضاء، منظمات غري حكومية معنية بالبيئة واألعمال التجارية، وأن تشمل تبادل املعلومات            
                                                                                              بشأن السياسات والتدابري اليت تضطلع هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول يف مجيع القطاعات ذات الصلة وبشأن 

                               ة لعدة قطاعات واملسائل املنهجية؛             املسائل الشامل

      ً  وحتقيقاً   .    ُ                                                                                 أن ُتسـهم يف حتسني شفافية السياسات والتدابري وفعاليتها وإمكانية املقارنة فيما بينها         ) ج ( 
  :                      هلذه الغاية، ينبغي لذلك
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                                                                                              أن يزيد من الشفافية يف اإلبالغ عن السياسات والتدابري يف البالغات الوطنية لألطراف املدرجة               ̀  ١̀ 
                                                      ّ                           فق األول، وذلـك، حسب االقتضاء، من خالل معايري وبارامترات كمّية، وأن يبحث                     يف املـر  

                                        مسائل املنهجية والتخصيص والظروف الوطنية؛

   ُ   ِّ                                                                            أن ُييسِّر مشاطرة املعلومات عن الطرق اليت سعت هبا األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل تنفيذ  ̀  ٢̀ 
                                             اآلثار الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة                                 ُ                            السياسـات والتدابري على حنو ُيقلل إىل أدىن حد من         

              ّ                                                                                       املترتـبة عـلى تغّير املناخ، واألضرار اليت تلحق بالتجارة الدولية، واآلثار االجتماعية والبيئية              
                                                                                                 واالقتصـادية الـيت تلحق بالبلدان النامية األطراف، مع مراعاة املعلومات املتصلة هبذه املسائل              

                        املرفق األول باالتفاقية؛                             واملقدمة من األطراف غري املدرجة يف

                                                                               أن يساعد األطراف ومؤمتر األطراف على حتديد اخليارات اإلضافية للتعاون بني األطراف املدرجة  ̀  ٣̀ 
                                                                                               يف املـرفق األول وغريهـا مـن األطراف يف سبيل زيادة الفعالية الفردية واجلماعية لسياساهتا                

  .        وتدابريها

ّ                                  ُ         ونّوهـت اهليئة الفرعية أن هذه اخلطوات ستُ        - ٣                                                                 راعي اعتبارات كالفعالية البيئية، وفعالية التكاليف، واآلثار         
  .                                           االجتماعية واالقتصادية، وما يتبع ذلك من منافع

                                                    ُ                                                    ودعـت اهليـئة الفرعـية األطراف املدرجة يف املرفق األول إىل أن ُتتيح معلومات عن جتارهبا يف تنفيذ                    - ٤
                        َ                        ه، جلميع األطراف يف اجتماع َيتخذ شكل مناقشة              أعال  ٢                                                      السياسـات والتدابري، على النحو املشروح يف الفقرة         

                         كما دعت اهليئة الفرعية      .                                                                                        مـائدة مسـتديرة عـلى مستوى تقين، يف الدورة الثانية والعشرين للهيئتني الفرعيتني             
ّ         ً                 وطلبت إىل األمانة أن تنظّم هذا االجتماع وأن ُتقّدم تقريراً عن             .                                              األطـراف إىل تـبادل اآلراء يف هذا االجتماع           ُ                  ّ                      

  .                                                                       املعروضة يف هذه الفقرة لتنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والعشرين      األنشطة

ّ                                                                     وطلبت اهليئة الفرعية كذلك إىل األمانة أن تقّدم معلومات، من بينها تقدير ملا يترتب من آثار من حيث                   - ٥                                         
                    ام اإلنترنت ملشاطرة                                                           ُ                                    املـوارد، ومعلومـات عن خيارات استخدام مجلة أمور، من بينها الُنهوج املتبعة يف استخد              

   ٢                                                       يف السياسات والتدابري، على النحو املشروح يف الفقرة           "                املمارسات اجليدة  "                                 اخلـربات وتـبادل املعلومات عن       
      ً                                                                                      وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي لألمانة أن تنظر يف األنشطة ذات الصلة اجلارية يف إطار بنود                 .                      أعاله، على صعيد تقين   

                                                                     الفرعيتني، ويف أنشطة املنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية األخرى،                             أخـرى من جدويل أعمال اهليئتني  
  .                                                               هبدف تقدمي تقارير عن ذلك إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والعشرين

                                                                                                       ودعـت اهليئة الفرعية األطراف املهتمة املدرجة يف املرفق األول إىل أن تقدم الدعم لألنشطة املدرجة يف                  - ٦
  .                                                      أعاله عن طريق تقدمي موارد إضافية إن دعت الضرورة إىل ذلك ٥   و ٤        الفقرتني 

                                   ً                                                                      والحظـت اهليئة الفرعية أن العمل مستقبالً بشأن هذا البند من جدول األعمال يلزم النظر فيه يف ضوء                   - ٧
  .                                           خطط العمل اإلمجالية للهيئتني الفرعيتني لالتفاقية

----- 


