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(A)     GE.06-70102    230506    230506 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 

  من جدول األعمال١٤البند 
 الدورةالتقرير عن 

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

 )ترينيداد وتوباغو(السيد كيشان كومارسينغ  :الرئيس

 احملتويات

 )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

  احتفال ترحيب-ألف 

 الرمسي للدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعقودة يف            سبق االفتتاح  -١
وألقى كلمات فيه كل من السيدة رونا       . ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٥ حفل ترحيب أقيم يف      ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٨

اجتماع األطراف يف   أمـربوز، وزيـرة البيـئة يف كندا، ورئيسة مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه                
بـروتوكول كـيوتو؛ والسيد سيغمار غابرييل، الوزير االحتادي للبيئة وحفظ الطبيعة والسالمة النووية بأملانيا؛               

 .والسيد ريتشارد كينلي، الرئيس باإلنابة ألمانة االتفاقية
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  افتتاح الدورة-باء 

لمية والتكنولوجية يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف         ُعقدت الدورة الرابعة والعشرون للهيئة الفرعية للمشورة الع        -٢
 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨الفترة من 

) ترينيداد وتوباغو (وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد كيشان كومارسينغ             -٣
 .نائباً للرئيس) ملديف( اهللا كما رحب بالسيد أجمد عبد.  رّحب جبميع األطراف واملراقبنيالذي

 )ُيستكمل فيما بعد(

  املسائـل التنظيميـة-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

مذكرة مايو، يف   / أيار ١٨نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها األوىل املعقودة يف              -٤
 ).Corr.1 وFCCC/SBSTA/2006/1(مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشـروحه 

ويف اجللسـة ذاهتا، أقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جدول األعمال بصيغته املعّدلة،               -٥
 :وفيما يلي نصه

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 .تنظيم أعمال الدورة )ب(  

 .برنامج العمل للسنوات اخلمس بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه -٣

 .التنمية ونقل التكنولوجيات -٤

 .البحوث واملراقبة املنتظمة -٥

 .ختفيض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية -٦

 :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية -٧
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املبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لقوائم اجلرد             )أ(
 الوطنية لغازات الدفيئة؛

 منتجات اخلشب املقطوع؛ )ب(  

 االنبعاثات الناشئة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري؛ )ج(  

 اجلوانب العلمية واملنهجية ملقترح الربازيل؛ )د(  

 .التجربة يف جمايل اإلبالغ واالستعراض ويف جمال تدريب اخلرباء  )ه(  

 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو -٨

 ٢٢-اآلثـار الـيت تترتب على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروفلوروكربون             )أ(
(HCFC-22)    ٢٣-قـيق ختفيضـات معتمدة لالنبعاثات من تدمري اهليدروفلوروكربون           سـعياً إىل حت 

(HFC-23)؛ 

 من ٣ من املادة ٤القـيمة باألرقام املسجلة إليطاليا يف إدارة الغابات مبوجب الفقرة     )ب(
 .بروتوكول كيوتو

 . االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٩

تيسـري تـبادل املعلومات والتجارب يف جماالت السياسات العامة والتدابري لدى األطراف املدرجة يف                -١٠
 .املرفق األول لالتفاقية

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣مسائل تتعلق بالفقرة  -١١

 :التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -١٢

 ؛أبقي معلقاً )أ(

القضايا املتصلة  : ة طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي     الـتقرير اخلـاص عن محاي      )ب(
 مبركبات اهليدفلوروكربون ومركبات الكربون املشبع بالفلور؛

 .التعاون يف إطار اتفاقيات أخرى ومع منظمات علمية ومع هيئات األمم املتحدة )ج(

 .مسائل أخرى -١٣

 .التقرير عن الدورة -١٤
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  من جدول األعمال١٣إىل ) ب(٢ن  التقارير عن البنود م-ثالثاً 

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

  التقرير عن الدورة-رابعاً 
 ) من جدول األعمال١٤البند (

مايو، يف مشروع   /يارأ.... املعقودة يف   .... نظـرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها           -٦
ويف اجللسة ذاهتا، وبناء على اقتراح من       ). FCCC/SBSTA/2006/L.1(الـتقرير عـن أعمـال دورهتا الرابعة والعشرين          

الرئيس، أذنت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للمقرر بأن يقوم، مبساعدة من األمانة وحتت إشراف الرئيس،                
 .باستكمال تقرير الدورة

 املرفقات

 )ُيستكمل فيما بعد(

- - - - - 


