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(A)     GE.09-70180    040609    040609 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  ونثالدورة الثال

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 
  

   من جدول األعمال١٢البند 
  بالدورةالتقرير املتعلق 

  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية 
  الثالثنيوالتكنولوجية عن دورهتا 

  )نيبال(شوتام غيمريي والسيد بور: املقرر

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

والتكنولوجية يف فندق ماريتيم ببون، يف أملانيا، يف ُعقدت الدورة الثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية   - ١
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١الفترة من 

، )نيوزيلنـدا (وافتتحت الدورة رئيسة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية السيدة هيلني بلوم              - ٢
كنائب لرئيس اهليئة   ) بنغالديش(كبري  لرضاء ا . م. ح. كما رحبت بالسيد أ   . ورحبت جبميع األطراف واملراقبني   

  .مقرراً هلا) نيبال(الفرعية وبالسيد بوروشوتام غيمريي 

  )ُيستكمل فيما بعد(
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  تنظيميةالسائل امل - ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

يونيه، يف  / حزيران ١وجية يف جلستها األوىل، املعقودة يف       نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنول       - ٣
  .(FCCC/SBSTA/2009/1)مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

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

  .افتتاح الدورة  - ١
  :تنظيميةالسائل امل  - ٢
  .افتتاح الدورة  - ٣  

 :ل التنظيميةاملسائ  - ٤  

 إقرار جدول األعمال؛  )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  

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

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ٤  

 .ملُنُهج حلفز الع : يف البلدان الناميةاألحراجخفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة   - ٥  

  .البحوث واملراقبة املنهجية  - ٦  

  :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  - ٧  

 جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف      بقوائم  استعراض املعلومات املتعلقة      )أ(    
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واحتياجات التدريب املتصلة هبا؛ 

  بيانات غازات الدفيئة؛وصلة بينية ل  )ب(    
  .االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )ج(    
 املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املتعلقة بـالقوائم            )د(    

 .ات الدفيئةغازالوطنية جلرد 

  :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  - ٨  
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 ٢٢ -  اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركبات اهليدروكلوروفلوروكربون         )أ(    
)HCFC-22 (        مركبات  تدمري سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل

  ؛)HFC-23 (٢٣ - اهليدروفلوروكربون 
 كأنـشطة احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة            )ب(    

  ملشاريع آلية التنمية النظيفة؛
 . ثاين أكسيد الكربون يف غازات الدفيئةمكافئمقاييس موحدة حلساب   )ج(    

 . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   - ٩  

 .املختصةالتعاون مع املنظمات الدولية   - ١٠  

 .خرىأمسائل   - ١١  

 .التقرير املتعلق بالدورة  - ١٢  

   من جدول األعمال١١إىل ) ب(٢ التقارير املتعلقة بالبنود - ثالثاً 
  )ُيستكمل فيما بعد(

   التقرير املتعلق بالدورة- رابعاً 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

يونيه، يف  /حزيران... املعقودة يف   ... نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف جلستها           - ٥
ويف اجللسة نفسها، وبناء على مقترح . (FCCC/SBSTA/2009/L.1)املتعلق بدورهتا الثالثة عشرة مشروع التقرير 

متام وضع التقرير املتعلق بالدورة، مبساعدة من األمانة        إمن رئيسة هذه اهليئة الفرعية، أذنت اهليئة الفرعية للمقرر ب         
  .وبتوجيه من الرئيسة

  املرفقات

  )ُيستكمل فيما بعد(

 -  -  -  -  -  


