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(A)     GE.04-70492    250604    250604 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 الدورة العشرون
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 

   من جدول األعمال٨البند 
  االقتصادية للتخفيف�اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

 مشروع استنتاجات اقترحه رئيسا فريق االتصال بشأن
  من جدول األعمال٨البند 

ـ    -١ ئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً ببالغات األطراف الواردة يف الوثيقة            أحاطـت اهلي
FCCC/SBSTA/2004/MISC.6و Add.1. 

ورحبت اهليئة الفرعية بتبادل اآلراء الذي جرى فيما بني األطراف واخلرباء وممثلي املنظمات غري احلكومية  -٢
هامش  من املنظمات املعنية أثناء حلقة العمل اليت ُعقدت على           والشـركات التجارية واملنظمات الدولية وغريها     

 االقتصادية للتخفيف من وطأة آثار تغري املناخ، يف سياق  �الـدورة وتناولت اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية        
وأعربت . اطره احملتملة مواضـيع التنمية املستدامة، والفرص الساحنة واحللول املتاحة، والقابلية للتأثر بتغري املناخ وخم            

وطلبت اهليئة . اهليئة الفرعية عن تقديرها للمتحدثني الذين شاركوا يف احللقة ومثلوا جمموعة واسعة من اخلربات الفنية
 .الفرعية إىل األمانة أن تنشر نص التقرير الشفوي للرئيس عن حلقة العمل يف موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت

فرعية على مواصلة التركيز يف عملها على تبادل املعلومات ومشاطرة اخلربات واآلراء فيما واتفقت اهليئة ال -٣
بني األطراف بشأن الفرص الساحنة واحللول العملية لتيسري تنفيذ أحكام االتفاقية، على حنو ما طلبه مؤمتر األطراف 

 .٩-م أ/١٠مبقرره 
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، يف دورهتا احلادية والعشرين، على تبادل املعلومات ومشاطرة وكخطوة تالية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تركز   -٤
 :اخلربات واآلراء والدروس املستخلصة، واضعة يف اعتبارها خمتلف الظروف الوطنية، فيما يتعلق باملواضيع التالية

 ابتكار تكنولوجيا التخفيف من وطأة آثار تغري املناخ، وتوزيع هذه التكنولوجيا ونشرها، مبا يف              )أ( 
 ذلك حتديد احلواجز اليت تعترض سبيلها وإزالتها؛

 .الفرص واحللول العملية املتصلة بالتخفيف واليت تسهم يف التنمية املستدامة )ب( 

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة، بتنظيم حلقة عمل تتيح جماالً للمناقشة  -٥
ا احلادية والعشرين بغية تبادل املعلومات ومشاطرة اخلربات واآلراء بشأن املواضيع املشار املتعمقة أثناء انعقاد دورهت

 . أعاله٤إليها يف الفقرة 

، آراءها بشأن   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣١ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول            -٦
 أعاله، من أجل جتميع هذه      ٥مل املشار إليها يف الفقرة       أعاله وبشأن حلقة الع    ٤املواضيع املشار إليها يف الفقرة      

 .اآلراء يف وثيقة ملواضيع متنوعة تيسرياً للنقاش يف حلقة العمل

 ٥وطلبـت اهليئة الفرعية إىل الرئيس أن يقوم بإعداد موجز ألعمال حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة                   -٧
ملوجز، وكذلك عرض احللقة وملخصها، يف موقع االتفاقية على أعـاله، وطلبت إىل األمانة أن تقوم بإتاحة هذا ا  

 .شبكة اإلنترنت يف أقرب وقت ممكن بعد انعقاد احللقة

واتفقـت اهليئة الفرعية على حتديد اخلطوات املقبلة اليت ستتخذ بشأن هذا البند من جدول األعمال يف                  -٨
 .دورهتا احلادية والعشرين

ظت اهليئة الفرعية أن مثة تكاليف متصلة بوضع هذه االستنتاجات موضع           ، الح ٩-م أ /١٦ووفقاً للمقرر    -٩
 .التنفيذ، وأن تنفيذها مرهون بتوافر مبالغ إضافية

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


