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(A)     GE.07-70240    160507    160507 

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 
 

  من جدول األعمال١٣البند 
 ةتقرير الدور

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

 )ترينيداد وتوباغو(السيد كيشان كومارسنغ : الرئيس

 احملتويات

 )ُيستكمل(

  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

للمشورة العلمية والتكنولوجية يف فندق ماريتيم يف       ُعقـدت الدورة السادسة والعشرون للهيئة الفرعية         -١
 .٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧بون، أملانيا، يف الفترة من 

ترينيداد (وافتـتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد كيشان كومارسنغ              -٢
 بصفتها نائبة رئيس   ) ألبانيا(مريا فيدا   ، فرحـب جبمـيع األطراف واملراقبني، كما رحب بالسيدة إر          )وتوبـاغو 

 .اهليئة الفرعية

 )ُيستكمل(
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  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

مايو، يف مذكرة /يار أ٧نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف جلستها األوىل املعقودة يف  -٣
 .(FCCC/SBSTA/2007/1)مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :ويف اجللسة نفسها، أُقر جدول األعمال كما يلي -٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

 .تنظيم أعمال الدورة )ب(   

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

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها -٤ 

 .خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية -٥ 

 .البحوث واملراقبة املنهجية -٦ 

 :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -٧ 

ة اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لقوائم          املبادئ التوجيهي  )أ(  
 اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛

 وصلة بيانات غازات الدفيئة؛ )ب(   

 .االنبعاثات النامجة عن استخدام الوقود يف الطريان الدويل والنقل البحري )ج(   

 :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو -٨ 
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 -ار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         اآلث )أ(  
٢٢ (HCFC-22)            سـعياً للحصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات من تدمري مركبات 

 ؛(HFC-23) ٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

آثـار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج          )ب(  
 .رية يف إطار مشاريع آلية التنمية النظيفةالصغ

 . االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية  -٩ 

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة  -١٠ 

 .التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة -١١ 

 .مسائل أخرى -١٢ 

 .تقرير الدورة -١٣ 

 ١٢إىل ) ب(٢ التقارير املتعلقة ببنود جدول األعمال -ثالثاً 

 )ُيستكمل(

  تقرير الدورة-رابعاً 
 )األعمال من جدول ١٣البند (

مايو، يف  / أيار ١٨ املعقودة يف    XXنظـرت اهليـئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف جلستها            -٥
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة  . (FCCC/SBSTA/2007/L.1)دسة والعشرين مشـروع التقرير عن دورهتا السا    

 .الفرعية للرئيس باستكمال تقرير الدورة مبساعدة من األمانة

 املرفقات

 )ُيستكمل(

 ـ ـ ـ ـ ـ


