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(A)     GE.07-70812    061207    061207 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السابعة والعشرون

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١- ٣بايل 

  ل من جدول األعما١٣البند 
  تقرير الدورة

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

  )ترينيداد وتوباغو(السيد كيشان كومارسينغ : الرئيس

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

العشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف مركز بايل الـدويل           ُعقدت الدورة السابعة و     - ١
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣للمؤمترات، بايل، إندونيسيا، يف الفترة من 

ترينيـداد  (وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيد كيشان كومارسينغ              - ٢
  بـصفتها نائبـة رئـيس      ) ألبانيا(كما رحب بالسيدة إرمريا فيدا      . رحب جبميع األطراف واملراقبني   ، ف )وتوباغو

  .اهليئة الفرعية

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

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

 كـانون   ٣شورة العلميـة والتكنولوجيـة يف جلـستها األوىل املعقـودة يف             نظرت اهليئة الفرعية للم     - ٣
، يف مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

(FCCC/SBSTA/2007/5).  

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

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    

  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(    

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛   )ج(    

  .انتخاب األعضاء ليحلوا حمل أعضاء املكتب  )د(    

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

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ٤

  .ُنُهج حلفز العمل: فض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان الناميةخ  - ٥

  .البحوث واملراقبة املنهجية  - ٦

  .التقرير التقييمي الرابع املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - ٧

  :االتفاقيةاملطروحة يف إطار القضايا املنهجية   - ٨

االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة املتعلق بالتقرير السنوي   )أ(  
  من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 

  الوصلة املتعلقة ببيانات غازات الدفيئة؛  )ب(  
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  .االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان الدويل والنقل البحري  )ج(  

  : إطار بروتوكول كيوتويفاملطروحة القضايا املنهجية   - ٩

   ٢٢ -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليـدروكلوروفلوروكربون            )أ(  
)HCFC-22 (            سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمـد لالنبعاثـات مـن تـدمري مركبـات

  ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

لتحريج وإعادة  املشاريع الصغرية ل  ة  آثار التغيريات احملتملة للحد املقرر ألنشط       )ب(  
  التحريج يف إطار مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

احتباس ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينـات اجليولوجيـة كأنـشطة          )ج(  
  مشاريع آللية التنمية النظيفة؛

املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة استخدام األراضـي        اإلرشادات املتعلقة ب    )د(  
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٤ و٣تغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار الفقرتني و

  . االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ- اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   - ١٠

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بتنفيذ الفقرة   - ١١

  .مسائل أخرى  - ١٢

  .لتقرير املتعلق بالدورةا  - ١٣

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

 ) فيما بعدُيستكمل(

   تقرير الدورة- رابعاً 
 )األعمال من جدول ١٣البند (

 كـانون   ١١ املعقـودة يف     XXنظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة يف جلـستها              - ٥
ويف اجللـسة   . (FCCC/SBSTA/2007/L.1)وع التقرير عن دورهتا السابعة والعـشرين      ديسمرب، يف مشر  /األول

  .نفسها، أذنت اهليئة الفرعية للرئيس باستكمال تقرير الدورة مبساعدة من األمانة

  املرفقات

 ) فيما بعدُيستكمل(

 - - - - -  


