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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  مالإقرار جدول األع

  جدول األعمال املؤقت  

  قترح مقدم من الرئيسم    
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛ )أ(
  تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج(
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب )د(

 .غري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات ت  -٣

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات             -٤
وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز            

  .خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
  .ت ونقلهاتطوير التكنولوجيا  -٥
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٦
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املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعة والثالثني              -٧
ـ واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمـل يف إ           ار اهليئـة   ط

لتنفيذ يرمي إىل معاجلة هـذا      الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية ل      
التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد طرائـق لتفعيـل             

  .)١(برنامج عمل يف هذا الصدد ومنتدى ميكن أن يعىن بتدابري التصدي
 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨

  :التفاقية املنهجية يف إطار االقضايا  -٩
  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني؛ )أ(
تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلـرد            )ب(  

 السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

  .واجهة بيانات غازات الدفيئة )ج(
  : املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتوالقضايا  -١٠

اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         )أ(  
-٢٢) HCFC-22 (       سعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات

  ؛)HFC-23 (٢٣-مقابل تدمري مركبات اهليدروفلوروكربون 
  ار آلية التنمية النظيفة؛معيار األمهية النسبية يف إط )ب(

  ؛ت الدفيئة من ثاين أكسيد الكربوناملقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازا )ج(
  من جزءك ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التشكيالت اجليولوجية         احتجاز  )د(  

  .أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة
  .للتخفيف من آثار تغري املناخ االقتصادية -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -١١
  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٢
  .تأثريات تغري املناخ على املوارد املائية وإدارة املوارد املائية  -١٣
  .برنامج العمل املتعلق بالزراعة  -١٤

__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١عمالً باملقرر  )١(
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  :مسائل أخرى  -١٥
  النظم البحرية الساحلية؛: الكربون األزرق  )أ(
   النظم اإليكولوجية؛حقوق الطبيعة وسالمة  )ب(
  .أي مسائل أخرى  )ج(

  .تقرير الدورة  -١٦

        


