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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
   من جدول األعمال ١٦ البند

  تقرير الدورة

ية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا      مشروع تقرير اهليئة الفرع       
  الرابعة والثالثني

  )بالين( غيمرييالسيد بوروشوتام  : املقرر

  احملتويات
  )ُتستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
اهليئة (ُعقدت الدورة الرابعة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            -١

  .٢٠١١يونيه / حزيران١٦ إىل ٦يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا، يف الفترة من ) الفرعية
الذي رحب جبميـع    ) مايل(وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية، السيد ماما كونايت           -٢

نائباً لـرئيس   ) بنغالديش(ورحب أيضاً بالسيد ميهري كانيت ماجومدير       . األطراف واملراقبني 
  . هلامقرراً) نيبال(ئة الفرعية وبالسيد بوروشوتام غيمريي اهلي
  )ُيستكمل فيما بعد(
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  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
يف يونيه، نظرت األطـراف     / حزيران ٦يف اجللسة األوىل للهيئة الفرعية املعقودة يف          -٣

مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية، تتضمن جدول األعمال املؤقـت وشـروحه وجـدول              
  .Add.2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2011/1األعمال التكميلي الواردين يف الوثيقة 

يونيه، يف مقترح من    / حزيران ٩ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية املعقودة يف           -٤
  ).FCCC/SBSTA/2011/L.1(تاً الرئيس يتضمن جدول أعمال مؤق

 من جدول األعمـال     ١٢ إىل   ١ويف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية البنود من           -٥
واقترح الرئيس أن جيري مشاورات     ). FCCC/SBSTA/2011/L.1(املؤقت املقترح من الرئيس     

وارد من جدول األعمال املؤقت ال) ب(و) أ(١٥ و١٤ و١٣مع األطراف املهتمة بشأن البنود     
، وأن يقدم تقريراً إىل األطراف عـن التقـدم احملـرز،            FCCC/SBSTA/2011/L.1يف الوثيقة   

  .ووافقت اهليئة الفرعية على هذا املقترح
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

  . نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهعملبرنامج   -٣
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتصلة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٤

 الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا بـصورة          
  .مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٥
  .املنهجيةالبحوث واملراقبة   -٦
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 تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعـة      تنفيذاملنتدى املعين بتأثري      -٧
يئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف   والثالثني واخلامسة والثالثني لله   

إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ          
يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة الـسابعة عـشرة ملـؤمتر              
األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج عمل يف هذا الصدد ومنتدى ميكن           

  .)١(بري التصديأن يعىن بتدا
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ بالفقرةاملسائل املتعلقة   -٨
  : االتفاقيةإطارالقضايا املنهجية يف   -٩

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

وائم تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن ق          )ب(
  اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

  . غازات الدفيئةبياناتواجهة   )ج(
  : يف إطار بروتوكول كيوتواملنهجيةالقضايا   -١٠

ــات    )أ( ــدة ملركب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث
 للحـصول   سعياً) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  

تمد لالنبعاثات مقابل تـدمري مركبـات       على وحدات خفض مع   
  ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة؛  )ب(
املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكـسيد            )ج(

  .الكربون
ن آثار تغري    االقتصادية للتخفيف م   - والتقنية واالجتماعية    العلميةاجلوانب    -١١

  .املناخ
  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٢

  )ُيستكمل فيما بعد(
: وأثناء إقرار جدول األعمال، أدىل ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالبيان التايل             -٦
 رغم االعتراض الصريح والرمسي الذي أبدته دولة طرف هي دولة           ١٦-م أ /١اعُتمد املقرر   "

  ".تعددة القومياتبوليفيا امل
__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١(
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  ١٥إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   - ثالثاً  
  )يستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  - رابعاً  
  ) من جدول األعمال١٦البند (
يونيه، يف مـشروع    /حزيران... املعقودة يف   ... نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -٧

ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة     ). FCCC/SBSTA/2011/L.15(تقرير دورهتا الرابعة والثالثني     
الفرعية للمقرر، بناء على اقتراح من الرئيس، بأن يستكمل التقرير املتعلق بالدورة، مبساعدة             

  .األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

       


