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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   الفرعية للتنفيذاهليئة
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

مة من األطراف غري املدرجـة يف       البالغات الوطنية املقدّ  
   املرفق األول لالتفاقية

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة        
  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات      عملتقرير مرحلي عن        
  ملدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالوطنية املقدمة من األطراف غري ا

  *مذكرة مقدمة من األمانة    
  موجز    

فريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله املعين بالبالغات الوطنية        ُعقد االجتماع اخلامس ل     
 ١٣ و ١٢ يف سـانتياغو، شـيلي، يف        املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

 ونظر الفريق يف التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله وتنظيم أنشطته للفتـرة              .٢٠١١سبتمرب  /أيلول
التطبيقية بشأن إعـداد قـوائم      /حلقة عمله التدريبية  ونظر الفريق أيضا يف نتائج      . ٢٠١٢-٢٠١١

 اسـتناداً إىل مـواده التدريبيـة قيـد     غازات الدفيئة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب  
تيسري تطوير العمليات وكفالـة     ونظر الفريق أيضا يف تقريره عن حلقة العمل بشأن          . االستعراض

استدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها من أجل إعداد البالغـات               
، هبدف تقدمي توصيات     على حنو مستمر   - مبا يف ذلك إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة          -الوطنية  
بشأن تنفيذ برنامج عمله، مبا يف فريق ويوجز هذا التقرير نتائج مناقشات ال. ئة الفرعية للتنفيذإىل اهلي

  .٢٠١٢-٢٠١١ذلك تنظيم أنشطته للفترة 
  

__________ 

قُّدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها حىت يتسىن تضمينها حمصلة مناقشات حلقة العمل املعقـودة يف                  *  
اخلرباء االستشاري املعين    لفريق   اخلامس، وحمصلة مناقشات االجتماع     ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول ٩- ٥الفترة  
 ١٣- ١٢عقود يف الفترة     امل ت الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          بالبالغا
  .٢٠١١ سبتمرب/أيلول
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  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  -ألف   
، تشكيل فريق اخلرباء االستشاري     ١٥-م أ /٥أعاد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

فريـق  ( األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من    
، مـن أجـل     ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١٠لفترة ثالث سنوات تبدأ من عام       ) اخلرباء االستشاري 

األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق         البالغات الوطنية املقدمة مـن      حتسني عملية إعداد    
 بوضـع برنـامج عمـل       ستشاريفريق اخلرباء اال   وكلّف مؤمتر األطراف     .لالتفاقية األول
  . يف اجتماعه األول٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة

وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أحاطت علماً، يف دورهتا الثانية والثالثني، بربنامج               -٢
  . ورحبت به٢٠١٢-٢٠١٠ فريق اخلرباء االستشاري للفترة )١(عمل
 تيسري عمل فريـق     ،١٥-م أ /٥وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب مقرره          -٣

اخلرباء االستشاري بتنظيم اجتماعات وحلقات عمل وجتميع تقارير اجتماعاته وحلقات عمله  
  . لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

  نطاق املذكرة  -باء   
يتضمن هذا التقرير مداوالت االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء االستـشاري املعـاد              -٤

حملرز يف تنفيذ والية الفريق واملناقشات اليت جرت بـشأن تنظـيم            تشكيله، ويتناول التقدم ا   
وهلذا التقرير إضافتان تتضمنان تقريرين عـن حلقـيت       . ٢٠١٢-٢٠١١برنامج عمله للفترة    

وكفالـة  تطوير العمليات   تيسري  وتتضمن اإلضافة األوىل تقريراً عن حلقة عمل بشأن         . عمل
تقنية وطنية واحلفاظ عليها مـن أجـل إعـداد          استدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة       

 ؛)٢(علـى حنـو مـستمر      - مبا يف ذلك إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة          ،البالغات الوطنية 
داد قوائم جـرد    التطبيقية بشأن، إع  /وتتضمن اإلضافة الثانية تقريراً عن حلقة العمل التدريبية       

  .)٣(رييبمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكايف أغازات الدفيئة 

__________ 

 .FCCC/SBI/2010/INF.2الوثيقة بصيغته الواردة يف املرفق األول من  )١(
)٢( FCCC/SBI/2011/10/Add.1.. 

)٣( FCCC/SBI/2011/10/Add.2. 
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ   -جيم   
قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف التقرير، تقدمي مزيد من اإلرشـادات إىل                 -٥

فريق اخلرباء االستشاري بشأن تنفيذ واليته، ال سيما فيما يتعلق بإتاحة املساعدة التقنيـة إىل               
إعداد بالغاهتا الوطنية وبـشأن برنـامج        منلتمكينها  ملدرجة يف املرفق األول     األطراف غري ا  

  . ٢٠١٢عمله لعام 
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن تقّدم مزيداً من املـشورة لفريـق اخلـرباء                  -٦

الـواردة  اختصاصاته، من ) ج(٢االستشاري بشأن تنفيذ واليته، ال سيما فيما يتعلق بالفقرة          
قدمي املشورة التقنية إىل األطراف غري املدرجـة يف         اليت تشمل ت  ،  ١٥-م أ /٥رفق املقرر   يف م 

 استدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة       كفالةوتطوير العمليات   تيسري  املرفق األول بشأن    
مبا يف ذلك إعداد قوائم جرد       -تقنية وطنية واحلفاظ عليها من أجل إعداد البالغات الوطنية          

  . على حنو مستمر-  الدفيئةغازات
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن تشّجع جمدداً األطراف على مراعاة التوصيات               -٧

اليت قدمها فريق اخلرباء االستشاري بشأن العناصر اليت تؤخذ يف احلسبان يف إطار تنقيح مقبل               
د البالغات الوطنية املقدمة من     للمبادئ التوجيهية املعمول هبا يف إطار االتفاقية من أجل إعدا         

توجيهية البادئ  امل(    باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يشار إليها يف هذا التقرير             
 الواردة يف التقرير    )إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          

  .الرابعة والثالثنيفيذ يف دورهتا  املقدم إىل اهليئة الفرعية للتن)٤(املرحلي
تقدمي مـساعدة ماليـة   القادرة إىل وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تدعو األطراف       -٨

لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري ودعوة برامج الدعم املتعددة األطراف والثنائيـة             
قنية إىل األطراف غري املدرجة يف      للتعاون مع فريق اخلرباء االستشاري على تقدمي املساعدة الت        

  .املرفق األول فيما يتعلق بإعداد بالغاهتا الوطنية

  مداوالت االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء االستشاري  -ثانياً   
ُعقد االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تـشكيله يف سـانتياغو،              - ٩

االجتماع عقب حلقة العمل التدريبيـة      والتأم  . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ١٣ و ١٢شيلي، يف   
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، الـيت        يف  بشأن إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة       

وكان االجتماع يرمي .  يف املكان نفسه٢٠١١سبتمرب /أيلول ٩ إىل ٥ُنظِّمت يف الفترة من 
ىل حد اآلن وتنظـيم تنفيـذ   إىل النظر يف أمور منها استعراض التقدم الذي أحرزه الفريق إ 

  .٢٠١٢ و٢٠١١برنامج عمله لعامي 

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2011/5/Rev.1و FCCC/SBI/2011/5/Add.1. 
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 عضواً من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول       ٢١وحضر االجتماع ممثلون عن       -١٠
،  وتايلند ، والربازيل ، وأنغوال ، وبربودا ، وأنتيغوا ،خرباء من االحتاد األورويب   : لالتفاقية، وهم 

 ، وسويـسرا  ، وسوازيلند ، وسري النكا  ،انيا املتحدة ومجهورية ترت وتركمانستان، واجلزائر،   
 واليابان، وحضر ثالثة خرباء ميثلـون       ، وكندا ، وفنلندا ، وغواتيماال ، وغانا ، والصني ،وشيلي

 واهليئـة   ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة     ،منظمات دولية، هي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
  .احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

فريق اخلرباء االستـشاري،    ، رئيسة   )تايلند(رياكان  شانغشان ليمج مت السيدة   وقد  -١١
ـ    ت فيها مبشاركة األعضاء يف االجتماع، وأعرب      تمالحظات استهاللية رّحب    ا عـن امتناهن

 على أمهيته يف تنفيذ واليـة فريـق اخلـرباء           ت وشّدد ،حلكومة شيلي الستضافة االجتماع   
  .ري املدرجة يف املرفق األول على إعداد بالغاهتا الوطنيةاالستشاري ملساعدة األطراف غ

وأدلت السيدة ماريا إنياسيا بينيتيز، وزيرة البيئة يف شيلي، مبالحظات اسـتهاللية،              -١٢
وأشارت أيضاً إىل أن شيلي    . أشارت فيها إىل أمهية اجلهود العاملية املبذولة ملكافحة تغري املناخ         

ملناخ، ال سيما يف املناطق الساحلية الواطئة، وتواجه انتشار إزالة          تتعرض لآلثار الضارة لتغري ا    
 من اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة        ،وركز السيد خوسيه لويس سامانييغو    . الغابات

. ومنطقة البحر الكارييب، على أمهية البيانات املتعلقة بتغري املناخ يف وضع سياسـة مـستنرية              
ات الوطنية والقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة تعّد أدوات هامـة       وأشار أيضاً إىل أن البالغ    
  .يف حتسني وضع السياسات

 حل حمل السيد هونغـواي      ،)الصني(وأبلغت الرئيسة األعضاء أن السيد شيانغ ليو          -١٣
الالتينية ومنطقـة   جمموعة أمريكا   من اجملموعة اآلسيوية، وأن العضو الذي ميثل        ) الصني(غ  يان

  . كارييب ال يزال مل ُيعّين بعدالبحر ال

  املناقشات  -ثالثاً   

  تنظيم العمل  -ألف   
وأبلغـت  .  خـالل االجتمـاع    بّينت الرئيسة تنظيم عمل فريق اخلرباء االستشاري        -١٤

األعضاء بإعداد تقرير مرحلي سيعرض على اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتـا اخلامـسة                
  : اخلرباء االستشاري يف مسائل منها ما يليوإضافة إىل ذلك، نظر فريق. والثالثني
، ٢٠١٢-٢٠١١تنفيذ برنامج عمل فريق اخلـرباء االستـشاري للفتـرة             )أ(  

يف لتنظر فيه   اهليئة الفرعية للتنفيذ    الذي سيقدم إىل    والتقرير املرحلي لفريق اخلرباء االستشاري      
تنفيـذ  سياق   حلقيت العمل اللتني نظمهما الفريق يف         وتقارير نتائج  ،دورهتا اخلامسة والثالثني  

   أعاله؛٤برنامج عمله املشار إليه يف الفقرة 
  .٢٠١٢ ولعام ٢٠١١تنظيم عمل الفريق للفترة املتبقية من عام   )ب(  
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  ٢٠١٢-٢٠١١ق اخلرباء االستشاري للفترة تنفيذ برنامج عمل فري  -باء   
ـ   املقدم إىل منذ إعداد التقرير املرحلي       -١٥ ة للتنفيـذ يف دورهتـا الرابعـة         اهليئة الفرعي

تنفيذ الوالية احلالية لفريق اخلرباء االستشاري يف       سياق  ، ُنفّذت أنشطة إضافية يف      )٥(والثالثني
  :ونظر الفريق يف هذه األنشطة، اليت مشلت ما يلي. )٦(٢٠١١عام 

ألول استناداً إىل   تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق ا           )أ(  
 باملستجدات اليت قدمتها    وأخذ الفريق علماً  . املواد التدريبية احملّدثة لفريق اخلرباء االستشاري     

وقدمت األمانة مـشروع مـواد      . مواد الفريق التدريبية  تنقيح  األمانة بشأن التقدم احملرز يف      
 حتسني هذه املواد املزمع     التدريب احملدثة والتمست مزيداً من التوجيه من الفريق هبدف زيادة         

 ٢٠١١تنظيمها يف عـامي     املقرر  أخرى للفريق   إقليمية  تدريبية  عمل  استخدامها يف حلقات    
يف حلقـة   جرد غازات الدفيئـة     املتعلقة بقوائم   واسُتخدمت مواد التدريب احملدثة     . ٢٠١٢و

ا الالتينية ومنطقة   أمريكيف  للفريق بشأن إعداد قوائم غازات الدفيئة       التطبيقية  /العمل التدريبية 
وتقرر أن  .  يف سانتياغو  ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ٩ إىل   ٥البحر الكارييب، املعقودة يف الفترة من       

يواصل فريق اخلرباء االستشاري استعراض مشروع مواد التدريب وأن يقدم آراء إضافية إىل             
  األمانة بعد االجتماع؛

شمل بعض التوصيات الرئيسية     ت - لردود فعل توليفياً  قدمت األمانة تقريراً      )ب(  
للفريق بشأن إعداد   التطبيقية  /شاركني يف حلقة العمل التدريبية    من امل  - حللقات العمل املقبلة  

، املعقـودة بالتعـاون مـع    )٧(أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييبيف قوائم جرد غازات الدفيئة   
مل املعين بقوائم اجلرد الوطنية      ووحدة الدعم التقين لفريق الع     ،برنامج دعم البالغات الوطنية   

وأحـاط فريـق اخلـرباء    . بتغري املنـاخ هيئة احلكومية الدولية املعنية   لغازات الدفيئة التابع لل   
االستشاري علماً بتوصيات املشاركني يف حلقة العمل هذه من أجل حتسني حلقات العمـل              

  التدريبية املقبلة ومواد التدريب؛
وعية بشأن تنظيم حلقة العمل التدريبية املعنية       أجرى الفريق مناقشات موض     )ج(  

ووافق الفريق على شكل وهنج     . منطقة أفريقيا يف  بتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه        
حلقة العمل، اليت ستعقد يف مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب، كينيا، بالتعاون مـع                

تـشرين   ١١ إىل   ٧مج األمم املتحدة للبيئة يف الفترة من        برنامج دعم البالغات الوطنية وبرنا    
  ؛٢٠١١نوفمرب /الثاين

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2011/5/Rev.1. 

 ).ج-أ(٢، املرفق، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )٦(

)٧( FCCC/SBI/2011/10/Add.2. 
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تيـسري   عن حلقة العمل بـشأن    )٨(نظر فريق اخلرباء االستشاري يف تقريره       )د(  
تدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها تطوير العمليات وكفالة اس 

 على حنو   -  مبا يف ذلك إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة        - نيةمن أجل إعداد البالغات الوط    
ويتضمن . ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢١ إىل   ٢٠مستمر، املعقودة يف بون، أملانيا، يف الفترة من         

  التقرير توصيات الفريق إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيها يف دورهتا اخلامسة والثالثني؛
ستشاري توصياته الواردة يف تقريره املرحلـي الـذي         جّدد فريق اخلرباء اال     )ه(  

، بشأن العناصر اليت ميكن تناوهلـا  )٩(قدمه إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني      
يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري              

 يف إعداد أحـدث     ،األطرافهذه  ةً للصعوبات اليت واجهتها     املدرجة يف املرفق األول، مراعا    
برنامج عمله  فق  والحظ الفريق أيضاً أن نتائج حلقات العمل اليت نظمها و         . بالغاهتا الوطنية 

ميكن أن تتيح عناصر إضافية تراعى يف التنقيح املقبل للمبادئ التوجيهية إلعـداد البالغـات               
  رجة يف املرفق األول؛الوطنية املقدمة من األطراف غري املد

سـياق   يف   )١٠(جـانيب نشاط  وافق فريق اخلرباء االستشاري على استضافة         )و(  
سـيكون النـشاط   و. مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ املزمع عقده يف ديربان، جنوب أفريقيا         

  لتقدمي والية الفريق والتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله؛فرصة 
بأن مؤمتر األطراف سيـستعرض يف دورتـه الـسابعة          أخذ الفريق علماً      )ز(  
  .هاحلاجة إىل استمرارمدى الية فريق اخلرباء االستشاري واختصاصات وو )١١(عشرة

  تنظيم العمل املقبل لفريق اخلرباء االستشاري  -جيم   
قدمت األمانة عرضاً عاماً عن األنشطة التالية لفريق اخلـرباء االستـشاري املزمـع           -١٦

، رهناً بتوافر املوارد، وفقاً للصيغة الواردة هبا يف برنـامج           ٢٠١٢-٢٠١١الفترة  تنفيذها يف   
  :عمل الفريق

إعداد البالغـات   املتعلقة ب حتديث املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري         )أ(  
  الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

ادها، مبا فيها حلقـة العمـل       وإعد تنظيم حلقات العمل التدريبية اإلقليمية      )ب(  
منطقة أفريقيا املشار إليهـا يف      يف  التدريبية املعنية بتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه          

  أعاله؛) ج(١٥الفقرة 
__________ 

)٨( FCCC/SBI/2011/10/Add.1. 
)٩( FCCC/SBI/2011/5/Rev.1و FCCC/SBI/2011/5/Add.1. 
 .٤٥/١٤ إىل الساعة ١٥/١٣ من الساعة ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ يفسيعقد  )١٠(
 .٦ الفقرة ،١٥-م أ/٥املقرر  )١١(
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إعداد الوثائق التقنية اليت ستنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة          )ج(  
  .٢٠١٢والثالثني ويف دوراهتا لعام 

ووافق فريق اخلرباء االستشاري على املواعيد واألماكن املؤقتة لدوراتـه التدريبيـة              -١٧
  :اإلقليمية املقبلة

منطقـة  يف  سُتعقد حلقة العمل التدريبية املعنية بقوائم جرد غازات الدفيئة            )أ(  
  ؛٢٠١٢فرباير /شباط ٣ -يناير /كانون الثاين ٣٠آسيا يف سري النكا يف الفترة 

يف سُتعقد حلقة العمل التدريبية املعنية بتقييم التخفيف من آثار تغري املنـاخ      )ب(  
  ؛٢٠١٢مارس /آذار ٢ -فرباير /شباط ٢٧منطقة آسيا يف تايلند يف الفترة 

منطقـة  يف  سُتعقد حلقة العمل التدريبية املعنية بقوائم جرد غازات الدفيئة            )ج(  
  ؛٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧-٢٣أفريقيا يف الفترة 

سُتعقد حلقة العمل التدريبية املعنية بتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف             )د(  
  ؛٢٠١٢يوليه /متوز ١٣-٩أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف الفترة يف معه 

أمريكا يف  سُتعقد حلقة العمل التدريبية املعنية بالتخفيف من آثار تغري املناخ             )ه(  
  ؛٢٠١٢يوليه /متوز ٢٠-١٦قة البحر الكارييب يف الفترة الالتينية ومنط

يف منطقة  سُتعقد حلقة العمل التدريبية املعنية بالتخفيف من آثار تغري املناخ             )و(  
االجتماع الـسابع لفريـق اخلـرباء       قُبيل  ،  ٢٠١٢أغسطس  /آب ٢٤-٢٠أفريقيا يف الفترة    

  ؛٢٠١٢أغسطس /آب ٢٨-٢٧يف الفترة الذي سُيعقد االستشاري املعاد تشكيله 
سُتعقد حلقة العمل التدريبية املعنية بتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف             )ز(  

  .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ٥-١معه يف منطقة آسيا يف الفترة 
الجتماع الـسادس   ريق اخلرباء االستشاري كذلك على أن ُيعقد يف تايلند ا         ووافق ف   -١٨

بالتزامن مع حلقة العمل التدريبية املعنية بتقييم ، وذلك  املعاد تشكيلهلفريق اخلرباء االستشاري
  .أعاله) ب(١٧منطقة آسيا املشار إليها يف الفقرة يف من آثار تغري املناخ  التخفيف

كومة سري النكـا علـى عرضـها        يف شكره حل  فريق اخلرباء االستشاري    أعرب  و  -١٩
ء االستشاري املعنية بإعداد قوائم جـرد غـازات   استضافة حلقة العمل التدريبية لفريق اخلربا  

 العمل التدريبية لفريـق     كومة تايلند على عرضها استضافة حلقةِ     حلمنطقة آسيا، و  يف  الدفيئة  
عِ منطقة آسـيا واالجتمـا    يف  اخلرباء االستشاري املعنية بتقييم التخفيف من آثار تغري املناخ          

  .هالسادس لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيل
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  ومكانه موعد انعقاد االجتماع املقبل  -دال   
 ٥وافق فريق اخلرباء االستشاري على عقد اجتماعه املقبل يف تايلند يف الفترة مـن                 -٢٠
 يف مكان ُيحدد الحقاً، وعلى مواصلة استعراض التقدم احملـرز يف            ٢٠١١مارس  /آذار ٧ إىل

  .٢٠١٢تنفيذ برنامج عمله لعام 

  مسائل أخرى  -هاء   
حلقة العمل ض أمام ربالدعوة اليت تلقتها من األمانة لتقدمي ع  أبلغت الرئيسة األعضاء      -٢١

 من  ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣املشتركة لالتفاقية املعنية باملسائل املتعلقة بالفقرة       
 يف بـون، بـشأن آراء       ٢٠١١سـبتمرب   /أيلـول  ٢١بروتوكول كيوتو، املزمع عقدها يف      

  .بتعزيز اإلبالغ والتحققفيما يتصل رباء واملنظمات املراقبة ومقترحات اخل

        


