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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 
 

  من جدول األعمال٤البند 
  االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ�اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 

 ة االقتصادي�اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية 
 للتخفيف من تغري املناخ

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أحاطـت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالعروض املقدمة من األطراف والواردة يف               -١
 .Add.1 وFCCC/SBSTA/2004/MISC.13الوثيقة 

اآلخرين يف حلقة العمل املعقودة أثناء      ورحبـت اهليـئة الفرعية بتبادل اآلراء بني األطراف واملشاركني            -٢
 .الدورة بشأن التخفيف وأحاطت علماً مع التقدير مبلخص الرئيس عن حلقة العمل

والحظـت اهليئة الفرعية أن هناك تكنولوجيات وممارسات عديدة قائمة تنطوي على طاقات للحد من                -٣
ه يلزم مزيد من اجلهود للتغلب على احلواجز اليت         انـبعاثات غـازات الدفيئة واملسامهة يف التنمية املستدامة، وأن         

كذلك الحظت اهليئة الفرعية أن ابتكار ووزع       . تعترض تطبيق هذه التكنولوجيات واملمارسات على نطاق أوسع       
 .ونشر تكنولوجيات جديدة أمر أساسي للتخفيف من تغري املناخ يف األمد البعيد

عملها على تبادل املعلومات واملشاركة يف اخلربات واآلراء بني    واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة تركيز        -٤
األطراف حول الفرص واحللول العملية لتيسري تنفيذ االتفاقية وفقاً للتكليف الصادر عن مؤمتر األطراف يف مقرره                

 .٩-م أ/١٠
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ل أثناء دورهتا   إىل األمانة أن تنظم، حتت إشراف رئيس اهليئة الفرعية، حلقة عم          الفرعية   اهليئةوطلبـت    -٥
بغية مواصلة تبادل املعلومات واملشاركة يف اخلربات واآلراء حول الفرص          ) ٢٠٠٥مايو  /أيار(الثانـية والعشرين    

 :واحللول العملية املتاحة للتخفيف واليت تساهم يف التنمية املستدامة، مع التركيز على املوضوعني التاليني

نشر تكنولوجيات التخفيف، مبا يف ذلك اجلهود التعاونية        العوامـل اليت تؤثر يف ابتكار ووزع و        )أ( 
 الدولية، وحتديد احلواجز وإزالتها

 االقتصادية للتخفيف، مثل التكاليف والفوائد، والفوائد التبعية، واحلد من �اجلوانب االجتماعية  )ب( 
 .الفقر واآلثار االقتصادية، مبا يف ذلك اآلثار غري املباشرة

، آراءها حول   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤فرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول         ودعـت اهليئة ال    -٦
 .تنظيم حلقة العمل اليت ستعقد أثناء الدورة، لتجميعها يف وثيقة متنوعة

، آراءها حول العرب    ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٥كذلـك دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم، حبلول           [ -٧
مل املتعلقة بالتخفيف واملعقودة حىت اآلن وأي خطوات ينبغي اختاذها مستقبالً يف إطار     املستخلصة من حلقات الع   

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متنوعة لتيسري النظر             . هـذا البند من جدول األعمال     
ئة الفرعية يف دورهتا الثالثة     اجلـاري يف هـذه املواضـيع يف إطـار هذا البند من جدول األعمال من جانب اهلي                 

 .]والعشرين

 ـ ـ ـ ـ ـ


