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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
  من جدول األعمال٢٠البند 

 تقرير الدورة

 ابعة والثالثنيمشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الر    

 )ناميبيا(السيد بيتروس ميتيويل : املقرر

  احملتويات
 )ُتستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -  أوالً  
 ) من جدول األعمال١البند (

قدت الدورة الرابعة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندق مـاريتيم ببـون يف              ُع  -١
 .٢٠١١ يونيه/ حزيران١٦ إىل ٦أملانيا، يف الفترة من 

) أسـتراليا ( جونز   - اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد روبرت أوين         رئيسُ وافتتح الدورةَ   -٢
 بالـسيد   ورحـب أيـضاً   . ب جبميع األطراف واملراقبني   يونيه، ورحّ / حزيران ٧يوم الثالثاء   

 لرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ والـسيد بيتـروس         نائباً) األرجنتني(صموئيل أورتيز باسوالدو    
 .مقرراً) ناميبيا(تيويل مي
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  املسائل التنظيمية  - ثانياً  
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

يونيـه، يف   / حزيـران  ٧نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها األوىل، املعقودة يف            -٣
املؤقـت  نقحة من جـدول األعمـال       مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية تتضمن النسخة امل       

 ).FCCC/SBI/2011/1/Rev.1(وشروحه 

يونيه، يف مقترح   / حزيران ٩ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها الثانية، املعقودة يف            -٤
 ).FCCC/SBI/2011/L.1 (مقدم من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ يتضمن جدول أعمال مؤقتاً

 ملقترح مقدم من الرئيس، جدول      اهليئة الفرعية للتنفيذ، تبعاً   ويف اجللسة نفسها، أقرت       -٥
) ب(٤، مع اإلبقاء على البنـد الفرعـي         FCCC/SBI/2011/L.1األعمال الذي يرد يف الوثيقة      

، ١١من جدول األعمال وتعديل حاشية البند       ) ه(٤و) ه(٣، وحذف البندين الفرعني     معلقاً
  :وفق ما يلي
  .افتتاح الدورة  -١
  :ل التنظيميةاملسائ  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدَّمة من األطراف املدرجة            -٣
  :يف املرفق األول لالتفاقية

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمـة مـن            )أ(  
  ول لالتفاقية؛األطراف املدرجة يف املرفق األ

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة مـن األطـراف          )ب(  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغـات الوطنيـة            )ج(  
اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والـيت هـي           

 من املادة   ٢وتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة      أطراف أيضاً يف بر   
   من بروتوكول كيوتو؛٧

  . من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )د(  
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  :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤
 املقدمة من   عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية        )أ(  

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري            )ب(  

  ؛)١(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )ج(  
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  

  .لية املالية لالتفاقيةاآل  -٥
  . من االتفاقية٦املادة   -٦
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ بالفقرتني تعلقةاملسائل امل  -٧

  ؛ ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
  .مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٨
من صياغة وتنفيذ خطط تكيـف      عملية لتمكني أقل البلدان منواً        )أ(  

وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيذ برامج           
  ؛)٣(العمل الوطنية للتكيف

ف يف أقل البلدان منواً     الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطرا       )ب(  
والبلدان النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املـصوغة يف         

  .)٤(دعم خطط التكيف الوطنية
ج معاجلة مسألة اخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ يف البلدان           ُهُن  -٩

هتا  هبدف تعزيز قدر   النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ       
  :)٥(على التكيف

  . األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل-  

__________ 

 .أُبقي هذا البند الفرعي معلقاً )١(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-أم /١املقرر  )٢(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .٢٩-٢٦ات ، الفقر١٦-م أ/١املقرر  )٥(
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  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٠
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعـة           -١١

 الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف    والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني   
إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ          
يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة الـسابعة عـشرة ملـؤمتر              
األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج عمل يف هذا الصدد ومنتدى ميكن           

  .)٦(التصديأن ُيعىن بتدابري 
  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١٢
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٣
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٤
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٥
التنفيذي اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس      -١٦

  .آللية التنمية النظيفة
  :ترتيبات االجتماعات احلكومية الدولية  -١٧

  الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  
الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           )ب(  

  بروتوكول كيوتو؛
  فترات الدورات املقبلة؛  )ج(  
  لية؛تنظيم العملية احلكومية الدو  )د(  
  .املنظمات املشاركة بصفة مراقبة يف العملية احلكومية الدولية  )ه(  

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٨
  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )ج(  
ت املخولة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة       االمتيازات واحلصانا   )د(  

  .مبوجب بروتوكول كيوتو
__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
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  .مسائل أخرى  -١٩
  .تقرير الدورة  -٢٠

: وأثناء إقرار جدول األعمال، أدىل ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالبيان التايل             -٦
 طرف هي دولة     رغم االعتراض الصريح والرمسي الذي أبدته دولة       ١٦-م أ /١مد املقرر   اعُت"

 ."بوليفيا املتعددة القوميات

  ١٩إىل ) ب(٢البنود من املتعلقة بتقارير ال  - ثالثاً  
 )ستكمل فيما بعدُي(

  تقرير الدورة  - رابعاً  
 ) من جدول األعمال٢٠البند (

يونيه، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروع /حزيران... املعقودة يف ... يف اجللسة   -٧
ويف اجللسة ذاهتـا،    ). FCCC/SBI/2011/L.15(تعلق بأعمال دورهتا الرابعة والثالثني      التقرير امل 

أذنت للمقرر، بناًء على اقتراحٍ من الرئيس، بأن ُينجز تقرير الدورة مبساعدة مـن األمانـة                
 .وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات    
 )ستكمل فيما بعدُت(

       


