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(A)     GE.05-70205    250505    250505                      BNJ.05-039

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثانية والعشرون

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧-١٩بون، 
  من جدول األعمال١١البند 

 التقرير عن الدورة

 مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 عن أعمال دورهتا الثانية والعشرين

 )ُعمان(السيد إبراهيم العجمي  :املقرر

 احملتويات
 )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

ُعقدت الدورة الثانية والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف                 -١
 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ١٩الفترة من 

، )ملديف(ئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد أجمد عبد اهللا           وافتتح الدورة نائب ر    -٢
 .مقرراً هلا) ُعمان(كما رحب بالسيد إبراهيم العجمي . الذي رّحب جبميع األطراف واملراقبني

 )ُيستكمل فيما بعد(
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  املسائـل التنظيميـة-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  األعمال إقرار جدول-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

مايو، يف مذكرة   / أيار ١٩نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها األوىل املعقودة يف              -٣
باإلسبانية  (Corr.1 و FCCC/SBSTA/2005/1(مقدمـة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشـروحه           

 )).والصينية فقط

 :ويف اجللسة ذاهتا، أقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جدول األعمال دون تعديله -٤

 افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة )ب(  

 خ والقابلية للتأثر هبا والتكيف معها االقتصادية آلثار تغري املنا-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٣

  االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٤

 :القضايا املنهجية -٥

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري )أ( 

يع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار إليها اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشار )ب( 
  من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى١٠-م أ/١٢يف املقرر 

 مبوجب بروتوكول   نهجيات التعديل املتعلقة مب اإلرشـادات التقنية    اسـتكمال    )ج( 
 كيوتو

 نظم السجالت يف إطار بروتوكول كيوتو )د( 

 ولوجيات ونقلهاتطوير التكن -٦

 يف السياسات والتدابري فيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية" املمارسات اجليدة" -٧
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 االحتياجات من البحوث املتعلقة باالتفاقية -٨

 :التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -٩

محاية طبقة   عن   لفـريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ      الـتقرير اخلـاص ل     )أ(  
القضايا املتصلة مبركبات اهليدروفلوروكربون ومركبات     : األوزون والـنظام املـناخي العـاملي      

 الكربون املشبع بالفلور

االجـتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة            )ب(  
 للدول اجلزرية الصغرية النامية

 :مسائل أخرى -١٠

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣تعلقة بتنفيذ الفقرة القضايا امل )أ(

 أي مسائل أخرى )ب(

 .التقرير عن الدورة -١١

  من جدول األعمال١٠إىل ) ب(٢ التقارير عن البنود -ثالثاً 

 )ُيستكمل باالستناد إىل نصوص االستنتاجات املعتمدة يف إطار كل بند من بنود جدول األعمال(

 الدورة التقرير عن -رابعاً 
 ) من جدول األعمال١١البند (

مايو، يف مشروع   / أيار ٢٧نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها الرابعة املعقودة يف              -٥
ويف اجللسة ذاهتا، وبناء على اقتراح من الرئيس، ). FCCC/SBSTA/2005/L.1(التقرير عن أعمال دورهتا الثانية والعشرين 

هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للمقرر بأن يقوم، مبساعدة األمانة وحتت إشراف الرئيس، باستكمال              أذنـت ا  
 .تقرير الدورة

 املرفقات

 )ُيستكمل فيما بعد(

- - - - - 
 


