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 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 

 عمال من جدول األ١٢البند 
 التقرير عن الدورة

 مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين

 )ُعمان(السيد إبراهيم العجمي : املقرر

 احملتويات

 )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

ون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف قصر مونتريال للمؤمترات  ُعقـدت الدورة الثالثة والعشر   -١
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مبونتريال، يف كندا، يف الفترة من 

بنراغب . وافتـتح الـدورة رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد عبد اللطيف س              -٢
نائباً ) ملديف(كما رحب بالسيد أجمد عبد اهللا . ، الذي رّحب جبميع األطراف واملراقبني)جلماهريية العربية الليبيةا(

 .لرئيسها
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ودعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل، يف جلسته                -٣
وهي طرف يف (مية والتكنولوجية، السيد عبد اهللا من ملديف      األوىل، نائـب رئـيس اهليئة الفرعية للمشورة العل        

 .ليترأس اجتماع اهليئة الفرعية أثناء مناقشة بنود جدول األعمال اليت هتم بروتوكول كيوتو) بروتوكول كيوتو

 )ُيستكمل فيما بعد(

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢ند الب(

 تشرين  ٢٨نظـرت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها األوىل املعقودة يف                 -٤
نوفمـرب، يف مذكـرة مقدمـة مـن األمـني التنفـيذي تتضـمن جـدول األعمال املؤقت وشروحه                  /الـثاين 

(FCCC/SBSTA/2005/5). 

فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية جدول األعمال بصيغته املعّدلة        ويف اجللسـة الثانية، أقرت اهليئة ال       -٥
 :على النحو التايل

 افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال )أ(   

 تنظيم أعمال الدورة )ب(   

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج(   

 كتبانتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء يف امل )د(   

  االقتصادية آلثار تغيُّر املناخ والقابلية للتأثُّر به والتكيُّف معه-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٣ 

  االقتصادية للتخفيف من تغيُّر املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٤ 

 :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -٥ 

 عمنتجات اخلشب املقطو )أ(  

 منوذج اإلبالغ املوحد لفئات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة )ب(  
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 االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري )ج(  

 :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو -٦ 

ت املتصلة بتقديرات انبعاثات    املعايري املتعلقة حباالت التخلف عن تقدمي املعلوما       )أ(  
غازات الدفيئة، حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، الناشئة عن األنشطة احملددة 

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣يف الفقرتني 

اآلثار املترتبة على تنفيذ أنشطة املشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة املشار إليها  )ب(   
  من أجل حتقيق أهداف االتفاقيات والربوتوكوالت البيئية األخرى١٠-م أ/١٢ملقرر يف ا

  مبوجب بروتوكول كيوتوإدارة سجل املعامالت الدويل اجلهة اليت تتوىلتقرير  -٧ 

 :تطوير التكنولوجيات ونقلها -٨ 

 ٥ الفقرة تنفيذ إطار اإلجراءات املعقولة والفعالة لتحسني تنفيذ باملسائل املتصلة )أ(   
  من االتفاقية٤من املادة 

 ٢٠٠٦ لعام برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا )ب(   

 البحوث واملراقبة املنهجية -٩ 

 التعاون مع املنظمات الدولية املختصة -١٠ 

 ُترك هذا البند الفرعي معلّقاً )أ(  

 لمية واهليئات التابعة لألمم املتحدةاملنظمات العالتعاون مع االتفاقيات األخرى و )ب(   

 :مسائل أخرى -١١ 

 التقارير املرحلية )أ(   

  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣القضايا املتعلقة بتنفيذ الفقرة  )ب(   

 املسائل األخرى اليت حييلها مؤمتر األطراف )ج(   

اجتماع األطراف يف   مؤمتر األطراف العامل بوصفه     املسائل األخرى اليت حييلها      )د(  
 بروتوكول كيوتو

 أية مسائل أخرى )ه(   
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 .التقرير عن أعمال الدورة -١٢ 

  من جدول األعمال١٠إىل ) ب(٢ التقارير عن البنود -ثالثاً 

 )ُيستكمل باالستناد إىل نصوص االستنتاجات املعتمدة يف إطار كل بند من بنود جدول األعمال(

  التقرير عن الدورة-رابعاً 
 ) من جدول األعمال١٢لبند ا(

 كانون  ٦نظـرت اهليـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها العشرين املعقودة يف                 -٦
ويف اجللسة . (FCCC/SBSTA/2005/L.15)ديسمرب، يف مشروع التقرير عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين /األول

هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية للمقرر بأن يقوم، مبساعدة ذاهتا، وبناء على اقتراح من الرئيس، أذنت ا
 .األمانة وحتت إشراف الرئيس، باستكمال تقرير الدورة

 املرفقات

 )ُيستكمل فيما بعد(

- - - - - 


