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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة العشرون

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٦بون، 
 

 من جدول األعمال) ج(٣البند 
 القضايا املنهجية

 االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري

 ل األعمالمن جدو) ج(٣مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس بشأن البند 

أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً باملعلومات اليت قدمتها منظمة الطريان املدين              -١
الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن نتائج االجتماع السادس للجنة املعنية حبماية بيئة الطريان التابعة ملنظمة الطريان 

ي واخلمسني للجنة محاية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، وعن           املـدين الـدويل واالجتماع احلاد     
 .األعمال املستمرة هلاتني اللجنتني

 للفريق ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية لعام ورحبـت اهليـئة الفرعـية برغبة املنظمتني يف اإلسهام يف عملية وضع            -٢
 ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية لعام    (وائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ فيما يتعلق بق         

 .، كما رحبت بعقد املنظمتني اجتماع اخلرباء بشأن القضايا املنهجية بدعوة من اهليئة الفرعية)للفريق احلكومي الدويل

فر املوارد، بتنظيم حلقة وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم يف دورهتا احلادية والعشرين، رهناً بتوا           [ -٣
عمـل بشـأن توافر البيانات املتعلقة باالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري،     

ودعت اهليئة الفرعية األطراف    . آخذة يف كامل اعتبارها األحكام ذات الصلة من االتفاقية ومن بروتوكول كيوتو           
. ، آراَءها بشأن القضايا املقرر مناقشتها يف حلقة العمل        ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٥لول  إىل أن تقدم إىل األمانة، حب     

 .]وطلبت إىل األمانة أن تعدَّ تقريراً عن حلقة العمل املذكورة لتنظر فيه اهليئة يف دورهتا الثانية والعشرين
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يواصل ما يبذله من جهود يف      وشجعت اهليئة الفرعية الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ على أن             -٤
سـبيل أن يضيف إىل قاعدة بياناته املتعلقة بعوامل االنبعاثات معلومات عن عوامل االنبعاثات اجلديدة أو املنقحة      

 .اخلاصة بغازات الدفيئة وغريها من الغازات املتصلة بأنشطة الطريان والنقل البحري

ويل واملنظمة البحرية الدولية إىل أن تقدما إىل اهليئة الفرعية      ودعت اهليئة الفرعية منظمة الطريان املدين الد       -٥
يف دورهتا احلادية والعشرين تقريرين عن نتائج اجلمعية اخلامسة والثالثني ملنظمة الطريان املدين الدويل واالجتماع               

 .الثاين واخلمسني للجنة محاية البيئة البحرية

 ـ ـ ـ ـ ـ


