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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال١٩البند 

  التقرير املتعلق بالدورة

  وع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا اخلامسة والثالثنيمشر    
  )ناميبيا (موتيويلالسيد بيتروس : املقرر

  احملتويات
  ) ُتستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً   
   ) من جدول األعمال١البند (
قـصر  يف  ) اهليئة الفرعيـة  (ُعقدت الدورة اخلامسة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ          -١

 تشرين ٢٨املؤمترات الدويل ومركز معارض ديربان، يف ديربان، جبنوب أفريقيا، يف الفترة من      
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل /الثاين
يـوم  ) أسـتراليا ( جونس   -السيد روبرت أوين     اهليئة الفرعية    وافتتح الدورة رئيس    -٢

 بالـسيد اً   أيض رحب و .طراف واملراقبني  جبميع األ  ورحبنوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٨االثنني  
 بيتروس موتيـويل     لرئيس اهليئة الفرعية وبالسيد    اًنائب) األرجنتني (صمويل أورتيس باسوالدو  

  .  هلااًمقرر )ناميبيا(
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 نوفمرب،/  تشرين الثاين٢٨يف جلستها األوىل املعقودة يف  تنفيذ  اهليئة الفرعية لل  نظرت    -٣

ـ  ةيف مذكرة مقدمة من األمين      تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه         ة التنفيذي
)(FCCC/SBI/2011/8.  
) ب(٤ التايل وبقي البند الفرعـي        على النحو  ويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األعمال       -٤

  :معلقاً
  .فتتاح الدورةا  -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(  

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة            -٣
  : لالتفاقيةيف املرفق األول

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

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

لواردة يف البالغـات الوطنيـة      جتميع وتوليف املعلومات التكميلية ا      )ج(  
اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف          

 مـن  ٧ من املادة    ٢أيضاً يف بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة        
  بروتوكول كيوتو؛

   من االتفاقية؛١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )د(  
ية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف      تقرير عن بيانات اجلرد الوطن      )ه(  

  ؛٢٠٠٩-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 
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التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة املتعلق باألطراف املدرجـة           )و(  
  .٢٠١١يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام 

  :ة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرج  -٤
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من           )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 ٥صلة تنفيذ الفقرة موا  )ج(  
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  

  :اآللية املالية لالتفاقية  -٥
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات            )أ(  

  اإلضافية املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
دعم تنفيذ عناصر برنامج العمل اخلاص      : صندوق أقل البلدان منواً     )ب(  

  بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف؛
  .مسائل أخرى  )ج(  

  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   - ٦
  ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٧
عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صـياغة وتنفيـذ              )أ(  

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

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

  .)٤(دعم خطط التكيف الوطنية

__________ 

 .الفرعي معلقاًذا البند يظل ه )١(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
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ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان              -٨
النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز قـدرهتا            

  .)٥(على التكيف
  .يت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العملاألنشطة ال •

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املقرر تنظيمه يف الدورتني الرابعـة              -١٠

 والثالثني واخلامسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج         
عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة           
للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر            
األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل املذكور ومنتدى ميكـن أن           

  .)٦(ُيعىن بتدابري التصدي
  .جيات ونقلهاتطوير التكنولو  -١١
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٢
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٣
  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٤
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٥
ؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي      اإلجراءات واآلليات والترتيبات امل     -١٦

  .آللية التنمية النظيفة
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧

  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ب(  
  .تنفيذ اتفاق املقر  )ج(  

  .مسائل أخرى  -١٨
  .رةالتقرير املتعلق بالدو  -١٩

__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
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   من جدول األعمال١٨إىل ) ب(٢البنود من املتعلقة بتقارير ال  -ثالثاً   
  )يستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بالدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال١٩البند (

 يف  ديسمرب،/كانون األول ... املعقودة يف    ... تهايف جلس نظرت اهليئة الفرعية،      - ٥
ويف اجللسة  . (FCCC/SBI/2011/L.24) اخلامسة والثالثني  امشروع التقرير املتعلق بدورهت   

 يستكمل للمقرر بأن    اهليئة الفرعية للتنفيذ   تبناًء على اقتراحٍ من الرئيس، أذن     و،  نفسها
  . مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس،التقرير املتعلق بالدورة

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

        
  


