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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
   من جدول األعمال١٧البند 

  تقرير الدورة

 عن دورهتا   للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الفرعية    مشروع تقرير     
  التاسعة والثالثني

  )أرمينيا (هاروتيونيانديانا يدة الس  :املقررة

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
ة العلميـة    للمـشور  عقدت الدورة التاسعة والثالثون للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ           -١

 ١١ الوطين بوارسو، بولندا، يف الفترة مـن          اجملمع الرياضي  يف) اهليئة الفرعية  (والتكنولوجية
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل
ريتشارد مويونغي، مجهوريـة ترتانيـا       وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية، السيد       - ٢

.  جبميـع األطـراف واملـراقبني      نوفمرب، ورحـب  / تشرين الثاين  ١١املتحدة، يوم االثنني    
وبالسيدة ديانا هاروتيونيـان    ،  نائباً للرئيس ) رومانيا(نارسيس جيلر      بالسيد أيضاً  ورّحب

  .مقررة) أرمينيا(
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
نـوفمرب،  / تشرين الثـاين   ١١ودة يف   قعجلستها األوىل، امل  ة الفرعية يف    نظرت اهليئ   -٣
مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذيـة تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                يف
)FCCC/SBSTA/2013/4.(  
  : جدول األعمال يف اجللسة نفسها بالصيغة التاليةقّروأُ  -٤

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  عمال؛إقرار جدول األ  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ والقابليـة للتـأثر بـه                -٣
  .معه والتكيف

  .تقرير جلنة التكيف  -٤
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٥

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

تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابـات             -٦
  .اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  :تنفيذ آلية التكنولوجياتطوير التكنولوجيا ونقلها و  -٧
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز          )أ(  

  وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ       املتعلق ب تقرير  ال  )ب(  

  ؛وجملسهما االستشاري
 عن االحتياجات التكنولوجية اليت حـددهتا    لث الثا التوليفيالتقرير    )ج(  

  . غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاألطراف
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٨
  :تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -٩



FCCC/SBSTA/2013/L.21 

3 GE.13-70707 

  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(  
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ بالفقرة املتصلةاملسائل   )ب(  

  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -١٠
  :ةالقضايا املنهجية مبوجب االتفاقي  -١١

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(  
  راف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛اجلرد السنوية لألط

  واجهة بيانات غازات الدفيئة؛  )د(  
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة           )ه(  

  ؛املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
حري االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل الب          )و(  

  .الدوليني
  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢

 ٨-م أإ /١ واملقـرر    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 و٥كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد 
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة مبوجـب           )ب(  

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

ــات    )ج(   ــدة ملركّب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث
سعياً إىل احلصول   ) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  
 لالنبعاثات مقابل تـدمري مركّبـات       على وحدات خفض معتمد   

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

وغريها من املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول      
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لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتـو، مبوجـب           
  ؛ من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١الفقرة 

 مكـرراً   ٧، الفقـرة    ٣املادة  (إيضاح النص الوارد يف الفرع زاي         )ه(  
من تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما فيما يتـصل          ) ثانياً

متوسط االنبعاثات السنوية   "باملعلومات املقرر استخدامها لتحديد     
  ".سابقةللسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام ال

  :اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -١٣
  إطار للنُُّهج املختلفة؛  )أ(  
  النُُّهج غري القائمة على السوق؛  )ب(  
  .اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(  

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٤
على نطاق برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات    -١٥

  .لبلدان املتقدمة األطرافلاالقتصاد 
  .مسائل أخرى  -١٦
  .تقرير الدورة  -١٧

  ١٦إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال١٧البند (
، يف  نـوفمرب /الثـاين تشرين  ... املعقودة يف   ... نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -٥

ويف اجللسة نفـسها،    ). FCCC/SBSTA/2013/L.21( والثالثني   التاسعةمشروع تقرير دورهتا    
 بأن يـستكمل تقريـر الـدورة،        ،بناًء على اقتراحٍ من الرئيس    ،  رنت اهليئة الفرعية للمقرِّ   أِذ

  .مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


