
 

(A)   GE.11-70466    160611    160611 

 بشأناالتفاقية اإلطارية 
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الرابعة والثالثون

   ٢٠١١يونيه / حزيران١٦- ٦بون، 
   من جدول األعمال٧البند 

  فيذاهليئة الفرعية للتن
  الدورة الرابعة والثالثون

   ٢٠١١يونيه / حزيران١٦- ٦بون، 
   من جدول األعمال١١البند 

واخلامـسة   حمفل ُيعىن بتأثري تنفيذ تدابري التصدي خالل الدورتني الرابعـة والـثالثني           تنظيم  
 هبدف وضـع    واهليئة الفرعية للتنفيذ  لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      لوالثالثني  

 بغية القيام، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر         هذه التأثريات  رنامج عمل يف إطار اهليئتني ملعاجلة     ب
  )١(وتنظيم حمفل ُيعىن بتدابري التصدي األطراف، باعتماد طرائق تفعيل برنامج العمل

 خالل الدورتني الرابعـة     عىن بتأثري تنفيذ تدابري التصدي    حمفل يُ تنظيم      
لهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        ل والثالثني   واخلامسة والثالثني

 هبدف وضع برنامج عمل يف إطار       واهليئة الفرعية للتنفيذ   والتكنولوجية
 بغية القيام، يف الدورة الـسابعة عـشرة          هذه التأثريات  اهليئتني ملعاجلة 

وتنظيم حمفل ُيعىن    ملؤمتر األطراف، باعتماد طرائق تفعيل برنامج العمل      
  بتدابري التصدي

  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس    
 واهليئة الفرعية للتنفيذ علمـاً      اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    أحاطت    -١

بالورقات املقدمة من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية املعنية بشأن العناصـر املتعلقـة             

__________ 

  ١٦-م أ/١ن املقرر  م٩٣الفقرة  )١(

 FCCC/SBSTA/2011/L.16 - FCCC/SBI/2011/L.18  األمم املتحدة 

    Distr.: Limited 
16 June 2011 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBSTA/2011/L.16 
FCCC/SBI/2011/L.18 

GE.11-70466 2 

 وبشأن إمكانية تنظيم حمفل     بوضع برنامج عمل من أجل اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل،         
  . خاص بتدابري التصدي

ودعت اهليئتان الفرعيتان األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري             -٢
. ، املزيد من اآلراء بشأن هذه املسألة      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩احلكومية إىل أن تقدم، حبلول      

وطلبتا من األمانة جتميع تلك اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظر فيهـا اهليئتـان الفرعيتـان يف                 
  . خلامسة والثالثنيدورتيهما ا

ورحبت اهليئتان باللقاء اخلاص الذي نظمه رئيسا اهليئتني الفرعيتني يف إطار احملفـل               -٣
وطلبـت اهليئتـان إىل     . املعين بتنفيذ تدابري التصدي، خالل الدورة الرابعة والثالثني للهيئتني        

اص وإتاحتـه خـالل     األمانة أن ُتعد، بتوجيه من رئيسي اهليئتني، تقريراً عن هذا اللقاء اخل           
  . الدورة اخلامسة والثالثني للهيئتني

، نظمت اهليئتان الفرعيتان خالل دورهتمـا       ١٦-م أ /١ من املقرر    ٩٣ووفقاً للفقرة     -٤
هبدف وضع برنامج عمـل يف إطـار        التصدي  ُيعىن بتأثري تنفيذ تدابري     الرابعة والثالثني حمفالً    

ام، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، باعتمـاد         هذه التأثريات بغية القي    اهليئتني ملعاجلة 
وسيواصل احملفل املـذكور،  . تفعيل برنامج العمل وتنظيم حمفل ُيعىن بتدابري التصدي طرائق

 ٩٣خالل الدورة اخلامسة والثالثني للهيئتني، تنفيذ مهامه على حنو ما اُتفق عليه يف الفقـرة                
  .١٦-م أ/١من املقرر 

        


