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(A)     GE.08-71051    051208    051208 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 
 

  عمال من جدول األ١٢البند 
  التقرير املتعلق بالدورة

  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية 
   والعشرينالتاسعةعن دورهتا 

  )نيبال(السيدة مينا خانال : املقررة

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

ون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف معرض بوزنان الدويل، ُعقدت الدورة التاسعة والعشر  - ١
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١يف بوزنان، بولندا، يف الفترة من 

، )نيوزيلنـدا (وافتتحت الدورةَ رئيسة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيدة هيلني بلوم              - ٢
نائبةً لرئيسة اهليئة الفرعية وبالسيدة     ) ألبانيا(كما رحبت بالسيدة إرمريا فيدا      . واملراقبنيورحبت جبميع األطراف    

  .مقررةً هلا) نيبال(مينا خانال 

  )ُيستكمل فيما بعد(
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   مسائل تنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

 كـانون   ١ الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة يف جلـستها األوىل املعقـودة يف               نظرت اهليئة   - ٣
ــت   /األول ــال املؤق ــدول األعم ــضمن ج ــذي تت ــني التنفي ــن األم ــة م ــذكرة مقدم ــسمرب، يف م دي

  .(FCCC/SBSTA/2008/7)  وشروحه

  :ويف اجللسة نفسها، أُقر جدول األعمال على النحو التايل  - ٤

  .افتتاح الدورة  - ١

  :ملسائل التنظيميةا  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛   )ج(  
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء يف املكتب  )د(  

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

  .يات ونقلهاتطوير التكنولوج  - ٤

  .ُنُهج حلفز العمل: خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات يف البلدان النامية  - ٥

  .البحوث واملراقبة املنهجية  - ٦

  :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - ٧

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

  واجهة استخدام بيانات غازات الدفيئة؛  )ب(  
  . االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )ج(  

  :جية يف إطار بروتوكول كيوتوالقضايا املنه  - ٨



FCCC/SBSTA/2008/L.14 
Page 3 

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

  ؛)HFC-23 (٢٣ - اهليدروفلوروكربون 
 التكوينات اجليولوجية كأنشطة ملشاريع آليـة       احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف       )ب(  

  .التنمية النظيفة

  .التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - ٩

  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   - ١٠

  .مسائل أخرى  - ١١

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ١٢

  ١١إىل ) ب(٢نود جدول األعمال من  تقارير عن ب- ثالثاً 
 )ُيستكمل فيما بعد(

   التقرير املتعلق بالدورة- رابعاً 
 )األعمال من جدول ١٢البند (

نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف ديسمرب، /كانون األول... املعقودة يف ... يف اجللسة   - ٥
بنـاًء علـى    وويف اجللسة نفسها،    . (FCCC/SBSTA/2008/L.14)لعشرين   وا التاسعةمشروع التقرير املتعلق بدورهتا     

 التقرير املتعلق بالدورة مبساعدة مـن األمانـة وبتوجيـه           تكملالرئيسية، أذنت اهليئة الفرعية للمقررة بأن       من  اقتراح  
  .الرئيسة  من

  املرفقات

 )ُيستكمل فيما بعد(

  ـ ـ ـ ـ ـ

 


