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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
   من جدول األعمال١١البند 
  ر املتعلق بالدورةالتقري

مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا             
  الثالثة والثالثني

  )نيبال (غيمرييالسيد بوروشوتام : املقرر

  احملتويات
  ) ُتستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً   
   ) من جدول األعمال١البند (
اهليئة ( للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       ُعقدت الدورة الثالثة والثالثون     -١

نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ يف فندق مون باالس، يف كانكون باملكسيك، يف الفترة من            )الفرعية
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤إىل 
الذي رحب جبميـع    ) مايل(وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية، السيد ماما كونايت           -٢

نائباً لـرئيس   ) بنغالديش(ورحب أيضاً بالسيد ميهري كانيت ماجومدير       . ملراقبنياألطراف وا 
  .مقرراً هلا) نيبال(اهليئة الفرعية وبالسيد بوروشوتام غيمريي 

  ) ستكمل فيما بعدُي(
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  املسائل التنظيمية   -ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 نوفمـرب،/ تشرين الثـاين  ٣٠ يف جلستها األوىل املعقودة يف       ،نظرت اهليئة الفرعية    -٣

ـ  ةيف مذكرة مقدمة من األمين      تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه         ة التنفيذي
)(FCCC/SBSTA/2010/7.  
  :ةالتاليبصيغته ها، أُقر جدول األعمال نفسويف اجللسة   -٤

  . افتتاح الدورة  -١  
  :ل التنظيميةاملسائ  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛ )أ(    
  ؛تنظيم أعمال الدورة )ب(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(    
  . البدالءانتخاب أعضاء املكتب  )د(    
ري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه        ـبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغ       -٣  

 .والتكيف معه

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٤  

  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٥  

  :القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية  -٦  
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري           )أ(

  ؛الدوليني
غازات الدفيئة  التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد          )ب(

  درجة يف املرفق األول لالتفاقية؛امل املقدمة من األطراف
بالغ عن قوائم   اإلملبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن      اتنقيح    )ج(

  ؛لالتفاقية لألطراف املدرجة يف املرفق األول اجلرد السنوية
  .بيانات غازات الدفيئةبينية لالوصلة ال  )د(    
 :القضايا املنهجية يف إطار بروتوكول كيوتو  -٧  

از ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة         احتج  )أ(
 ملشاريع آلية التنمية النظيفة؛ كأنشطة
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  خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛  )ب(
 توجد فيهـا  على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت       اآلثار املترتبة     )ج(

آلية التنمية غابات آيلة لالستنفاد بوصف ذلك من أنشطة مشاريع        
  ؛النظيفة يف جمال التحريج وإعادة التحريج

ثـاين  مكافئ غازات الدفيئة مـن  مقاييس موحدة حلساب    وضع    )د(
  ؛أكسيد الكربون

 االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة     التقرير السنوي عن      )ه(
 املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق         وغريها من املعلومات  

اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكـول كيوتـو،         قية  األول لالتفا 
 . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١مبوجب الفقرة 

ف من آثـار    ـ االقتصادية للتخفي  -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       -٨  
  .تغري املناخ

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

 .خرىأمسائل   -١٠  

 .التقرير املتعلق بالدورة  -١١  

   ١٠إىل ) ب(٢البنود من املتعلقة بتقارير ال   -ثالثاً   
  )يستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بالدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال١١البند (

، يف  ديسمرب/كانون األول ... املعقودة يف    ... تهايف جلس نظرت اهليئة الفرعية،      - ٥
ويف اجللسة . (FCCC/SBSTA/2010/L.14) الثالثة والثالثني ا بدورهتمشروع التقرير املتعلق

التقريـر  يستكمل  أن  ناء على اقتراح من الرئيس، ب     للمقرر ب اهليئة الفرعية    ت، أذن نفسها
  . مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيس،املتعلق بالدورة

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

        


