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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
   والثالثونالثامنةالدورة 

  ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال١٨البند 

  تقرير الدورة

للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا     مشروع تقرير اهليئة الفرعية         
   والثالثنيالثامنة
  )جزر سليمان (بيكالسيد كولن   :املقرر

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (

 والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة         الثامنة الدورة   افُتتحت  -١
  .٢٠١٣ يونيه/حزيران ٣ ، يفأملانيا، بون يف فندق ماريتيميف ) الفرعية ةاهليئ(
مجهوريـة ترتانيـا    ( رئيُس اهليئة الفرعية، السيد ريتشارد مويـونغي         وافتتح الدورة   -٢

ورحـب أيـضاً    . ورّحب جبميع األطراف واملراقبني   ،  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣يف  ،  )املتحدة
 ،)رومانيا(نارسيس بولني جيلر    ومل يتمكن السيد     .راًمقرِّ) جزر سليمان (بالسيد كولن بيك    

  . من املشاركة يف الدورة ،نائب رئيس اهليئة الفرعية
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
، يف مـذكرة  يونيـه /حزيران ٣ نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف   -٣

ــضمن جــدول األعمــال املؤقــت وشــروحه   ــة تت ــة التنفيذي ــة مــن األمين مقدم
)FCCC/SBSTA/2013/1.(  
  :وأُقر جدول األعمال يف اجللسة نفسها بالصيغة التالية  -٤

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  ؛تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(    
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(    
  .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣  
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٤  

 احلفاظ على الغابات وإدارهتا      االتفاقية يف  ر الغابات، ودور  الغابات وتدهو 
  .بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابـات             -٥  
   .اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  .التكنولوجيا آلية تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ  -٦  
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٧  
  :تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -٨  
  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(    
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   )ب(    
  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -٩  
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  : هجية مبوجب االتفاقيةالقضايا املن  -١٠  
برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة           )أ(    

السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قـوائم اجلـرد           
  الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف؛

املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القيـاس واإلبـالغ والتحقـق            )ب(    
الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومـة         

  حملياً املتخذة من جانب البلدان النامية األطراف؛
تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم           )ج(    

   لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛اجلرد السنوية
  واجهة بيانات غازات الدفيئة؛  )د(    
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري           )ه(    

  .الدوليني
  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١  
 ٨-م أإ /١ملقرر  ، وا ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من       )أ(    

على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول         
   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد  كيوتو، مبا

استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة مبوجـب           )ب(    
آليـة   من بروتوكول كيوتو ومبوجب      ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  

  التنمية النظيفة؛
اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجـد هبـا              )ج(    

غابات آيلة لالستنفاد ضمن أنشطة مشاريع التحـريج وإعـادة          
  .التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

  :اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -١٢  
  فة؛إطار للنُُّهج املختل  )أ(    
  النُُّهج غري القائمة على السوق؛  )ب(    
  .اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(    
  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٣  
برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق    -١٤  

  .االقتصاد ككل املتعلقة بالبلدان املتقدمة األطراف
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 االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر      -والتقنية واالجتماعية   اجلوانب العلمية     -١٥  
  .املناخ

  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٦  
  .مسائل أخرى  -١٧  
  .تقرير الدورة  -١٨  

   من جدول األعمال١٧إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال١٨البند (

، يف مـشروع    يونيه/حزيران... املعقودة يف   ... نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -٥
ويف اجللسة نفسها، أِذنت اهليئـة      ). FCCC/SBSTA/2013/L.1( والثالثني   الثامنةتقرير دورهتا   

 ةعدة من األمانالفرعية للمقرر، بناًء على اقتراحٍ من الرئيس، بأن يستكمل تقرير الدورة، مبسا           
  .وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


