
 

(A)   GE.12-70856    291112    291112 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
   من جدول األعمال١٤البند 

  تقرير الدورة

مشروع تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا             
  السابعة والثالثني

  )جزر سليمان (بيكالسيد كولن   :املقرر

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
رعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة      ُعقدت الدورة السابعة والثالثون للهيئة الف       -١
 تشرين  ٢٦يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة، بقطر، يف الفترة من            ) الفرعية اهليئة(

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل /الثاين
مجهوريـة ترتانيـا    (وافتتح الدورةَ رئيُس اهليئة الفرعية، السيد ريتشارد مويـونغي            -٢

ورحب أيضاً بالسيد نارسيس بـولني جيلـر        . ب جبميع األطراف واملراقبني   ، ورحّ )املتحدة
  .راًمقرِّ) جزر سليمان(رئيس اهليئة الفرعية والسيد كولن بيك ل اًنائب) رومانيا(
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
نـوفمرب، يف   / تشرين الثاين  ٢٦يئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف        نظرت اهل   -٣

مذكرة مقدمة من األمينـة التنفيذيـة تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 
)FCCC/SBSTA/2012/3.(  
  :وأُقر جدول األعمال يف اجللسة نفسها بالصيغة التالية  -٤

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
  .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣  
  .تقرير جلنة التكّيف  -٤  
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٥  

ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا بـصورة        وتدهور الغابات،    الغابات
  .مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -٦  
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٧  
  . العمل املتعلق هبذا التأثرياملنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج  -٨  
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩  
  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -١٠  
  :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١١  
املبـادئ   "ببرنامج العمل بشأن شكل جدويل موحـد خـاص            )أ(    

ترة السنتني املقدمـة مـن      التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بتقارير ف     
  ؛"البلدان املتقدمة األطراف
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برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة      )ب(    
السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليات استعراض قـوائم         

  اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف؛
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القيـاس واإلبـالغ والتحقـق            )ج(    

الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومـة         
  حملياً املتخذة من جانب البلدان النامية األطراف؛

االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري           )د(    
  الدوليني؛

قرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة         الت  )ه(    
  .املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢  
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة           )أ(    

  التنمية النظيفة؛باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية 
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة مبوجـب           )ب(    

 من بروتوكول كيوتو ويف إطار آليـة        ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  
  التنمية النظيفة؛

ثاره على املقررات   آ و ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ررات من   تنفيذ املق   )ج(    
رتبطة بربوتوكول كيوتو، مبـا     السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية امل    

   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد 
ــات   )د(     ــدة ملركّب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب  اآلث

سعياً إىل احلصول   ) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  
على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل تـدمري مركّبـات          

  ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة           )ه(    

وغريها من املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول    
لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتـو، مبوجـب           

   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ١الفقرة 
فيذ اإلجراءات الداخلية اليت تتخذها األطراف املدرجة       تقرير عن تن    )و(    

يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطـراف يف بروتوكـول            
  .كيوتو، باالستناد إىل املعلومات الواردة يف بالغاهتا الوطنية
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  .مسائل أخرى  -١٣  
  .تقرير الدورة  -١٤  

  ن جدول األعمال م١٣إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال١٤البند (
ديـسمرب، يف   /كـانون األول  ... املعقودة يف   ... نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -٥

ويف اجللسة نفـسها،    ). FCCC/SBSTA/2012/L.20(مشروع تقرير دورهتا السابعة والثالثني      
عية للمقرر، بناًء على اقتراحٍ من الرئيس، بأن يـستكمل تقريـر الـدورة،              أِذنت اهليئة الفر  

  . وبتوجيه من الرئيسةمبساعدة من األمان

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


