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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
  األعمالإقرار جدول 

  جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  *مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية   

  إضافة    

  التكميليجدول األعمال املؤقت     

  مقدمة  - أوالً  
 ٥إىل األمانة، مؤرخة    موجهة   لةيف رسا )  املتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  طلبت    -١

ت للهيئة الفرعية للمشورة العلمية     بند يف جدول األعمال املؤق    إدراج  ،  ٢٠١١يونيه  /حزيران
  .والتكنولوجية يف دورهتا الرابعة والثالثني

أُدرج ،  الـرئيس ، وباتفاق مع    املطبق من مشروع النظام الداخلي      ١٢ للمادة   ووفقاً  -٢
  ).ب(١٦التكميلي الوارد أدناه باعتباره البند يف جدول األعمال املؤقت هذا البند 

__________ 

  .إىل تاريخ تقدمي طلب الطرف الوارد ذكره يف هذه الوثيقةاً نظرد الوثيقة بعد املوعد احملدَّهذه مت دِّقُ  *  
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  التكميليقت جدول األعمال املؤ  - ثانياً  
للدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية التكميلي  يرد فيما يلي جدول األعمال املؤقت         -٣

  :للمشورة العلمية والتكنولوجية
  .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(

 .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣  

  .خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية  -٤  
  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٥  
  .املنهجيةالبحوث واملراقبة   -٦  
  . االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصديالتبعات  -٧  
 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٨  

  : املنهجية يف إطار االتفاقيةالقضايا  -٩  
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري          )أ(  

  الدوليني؛
ادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم        تنقيح املب  )ب(  

 اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

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

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

وحدات خفض معتمد لالنبعاثـات مقابـل تـدمري مركبـات           
  ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

  معيار األمهية النسبية يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ )ب(  
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ت الدفيئة من ثاين أكـسيد      حدة حلساب مكافئ غازا   املقاييس املو  )ج(  
  ؛الكربون

 ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التشكيالت اجليولوجيـة         احتجاز  )د(  
  . أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة منجزءك

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري      -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       -١١  
  .املناخ

  .مع املنظمات الدولية األخرىالتعاون   -١٢  
  .تأثريات تغري املناخ على املوارد املائية وإدارة املوارد املائية  -١٣  
  .برنامج العمل املتعلق بالزراعة  -١٤  
  .املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي  -١٥  
  :مسائل أخرى  -١٦  

  النظم البحرية الساحلية؛: الكربون األزرق  )أ(  
  بيعة وسالمة النظم اإليكولوجية؛حقوق الط  )ب(  
  .أي مسائل أخرى  )ج(  

  .تقرير الدورة  -١٧  

  شروح جدول األعمال املؤقت  - ثالثاً  

  مسائل أخرى  -١٦  

  حقوق الطبيعة وسالمة النظم اإليكولوجية  )ب(  
ـ  ةيف رسـال  ،  ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (طلبت بوليفيا   : اخللفية  -٤  ٥ة   مؤرخ

حقـوق الطبيعـة وسـالمة الـنظم        " معنون    األمانة إدراج بند    إىل ،٢٠١١يونيه  /حزيران
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف       املؤقت ل عمال  األ يف جدول    "اإليكولوجية

  .دورهتا الرابعة والثالثني
 ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة إىل الـشروع يف           :اإلجراء  -٥

  .سألة وإىل حتديد الترتيبات املناسبة للنظر فيهامناقشة بشأن هذه امل

        


