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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  املؤقت وشروحهجدول األعمال     

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  إضافة    

  *جدول األعمال املؤقت التكميلي    

  مقدمة  -أوالً  
أبريل، / نيسان ٢٦طلب االحتاد الروسي، وبيالروس، وأوكرانيا، يف رسائل مؤرخة           -١
ألعمال ، على التوايل، إىل األمانة إدراج بند يف جدول ا ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥مايو، و / أيار ٧و

  .املؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني
 من مشروع النظام الداخلي املطبق، وباتفاق مع رئـيس اهليئـة            ١٢ووفقاً للمادة     -٢

الفرعية للتنفيذ، أدرج ذلك البند يف جدول األعمال املؤقت التكميلي الوارد أدناه باعتبـاره              
  .١٩البند 

__________ 

  .طلبات األطراف الوارد ذكرها يف هذه الوثيقةقُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدَّد نظراً إىل تاريخ تقدمي   *  
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  ال املؤقت التكميليجدول األعم  -ثانياً  
يرد فيما يلي جدول األعمال املؤقت التكميلي للدورة الثامنـة والـثالثني للهيئـة                -٣

  :للتنفيذ الفرعية
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

: رفق األول لالتفاقيـة   البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف امل         -٣
حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة مـن األطـراف           

  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤

ة املقدمة من   عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطني        )أ(  
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 

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

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(  
  :امية األطرافإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان الن  -٥

تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية          )أ(  
  وطرائقه وإجراءاته؛

  .برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  )ب(  
تنسيق الدعم املقدم لتنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطـاع             -٦

  .لع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسيةالغابات اليت تضط
  :املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٧

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  

__________ 

مل حيصل توافق يف اآلراء يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن إدراج هذا البند يف جدول                   )١(
وقررت اهليئة الفرعية، بناًء على اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البنـد يف جـدول               . األعمال، فبقي معلقاً  

 .ت لدورهتا الثامنة والثالثنياألعمال املؤق
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  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛  )ب(  
 طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار          )ج(  

  التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها؛ 
طرائق اإلسراع بإثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفـق األول            )د(  

لالتفاقية اليت لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية واليت مل ُتثبـت            
  بعد أهليتها؛ 

 اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس         )ه(  
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛

  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )و(  
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -٨
  .)٢(خطط التكيف الوطنية  -٩

ن تأثريات تغري املناخ يف البلدان      ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة ع       -١٠
النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة           

  .)٣(على التكيف
  :املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١

  مبوجب بروتوكول كيوتو؛املنشأ صندوق التكيف   )أ(  
  .مسائل أخرى  )ب(  

  .لتكنولوجياتطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية ا  -١٢
  .بناء القدرات  -١٣
  :تأثري تنفيذ تدابري االستجابة  -١٤

  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(  
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(  
  .١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(  

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٥
رفق األول لالتفاقية اليت اعترف مـؤمتر األطـراف         األطراف املدرجة يف امل     -١٦

  .بظروفها اخلاصة
__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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  .ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٧
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
  ستعراض مهام األمانة وعملياهتا؛مواصلة ا  )ج(  
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )د(  
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب           )ه(  

  .بروتوكول كيوتو
بعملية اختاذ القرارات من جانـب      املتصلة  املسائل اإلجرائية والقانونية      - ١٩

ألطـراف يف   مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا       
  .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -٢٠
  .تقرير الدورة  -٢١

  شروح جدول األعمال املؤقت التكميلي  -ثالثاً  

بعملية اختاذ القرارات من جانـب مـؤمتر        املتصلة  املسائل اإلجرائية والقانونية      -١٩  
  األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 طلب االحتاد الروسي، وبـيالروس، وأوكرانيـا، يف رسـائل           :ومات أساسية معل  -٤
، على التوايل، إىل األمانـة      ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥مايو، و / أيار ٧أبريل، و / نيسان ٢٦ مؤرخة

إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني بـشأن    
بعملية اختاذ القرارات من جانب مؤمتر األطراف ومـؤمتر         املتصلة  نونية  املسائل اإلجرائية والقا  

  .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  . ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسألة:اإلجراء  -٥

        


