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 رية بشأناالتفاقية اإلطا
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
   من جدول األعمال ٢٠البند 

  تقرير الدورة

   عن دورهتا التاسعة والثالثنيمشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ    
  )ليسوتو ( ماهاهابيسا.فالسيدة مابافوكينغ : املقررة

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

    افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (

اجملمـع  يف  ) اهليئة الفرعيـة  (قدت الدورة التاسعة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ        ُع  -١
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦ إىل ١١بوارسو، بولندا، يف الفترة من  الوطين الرياضي

، يـوم   )بولنـدا ( اهليئة الفرعية، السيد توماس خروتـسوف         رئيسُ وافتتح الدورةَ   -٢
بالـسيد  اً  ورحب أيض . ب جبميع األطراف واملراقبني   نوفمرب، ورحّ / تشرين الثاين  ١١ االثنني

. نائباً للرئيس، وبالسيدة مابـافوكينغ ف     ) سسانت كيتس ونيف  (فان لريوب   . روبريت ف 
  .مقررة) ليسوتو(ماهاهابيسا 
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    املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

رة نوفمرب، يف مذك  / تشرين الثاين  ١١نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف           -٣
  ).FCCC/SBI/2013/11(مقدمة من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 جدول األعمال يف اجللسة نفسها بالصيغة التالية، مع اإلبقـاء علـى البنـد               قّروأُ  -٤
  :اًمعلق) ب(٤ الفرعي

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  ظيم أعمال الدورة؛تن  )ب(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(    
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(    
البالغات الوطنية وبيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّمة من األطراف   -٣  

  :املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 من األطراف املدرجة يف املرفق      البالغات الوطنية السادسة املقدَّمة     )أ(    

  األول لالتفاقية؛
تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف   )ب(    

  ؛٢٠١١-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 
تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلِّق بـاألطراف املدرجـة يف            )ج(    

  .٢٠١٣بروتوكول كيوتو عن عام املرفق باء مبوجب 
  :البالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤  
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من           )أ(    

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

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(    
  :إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥  
تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية          )أ(    

  وإجراءاته؛ قهوطرائ
برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنوُّع إجراءات التخفيف املالئمة           )ب(    

  .وطنياً
تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلِّقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابـات             -٦  

  .اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية
  : بروتوكول كيوتواملسائل املتعلِّقة بآليات  -٧  
  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(    
  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛  )ب(    
طرائق تسريع تواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطـار            )ج(    

  التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها؛
طرائق تسريع إثبات أهلية األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول       )د(    

لالتفاقية اليت لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت مل تثبت           
  بعُد أهليتها؛

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

  . مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير  )و(    
  .تقرير جلنة التكيُّف  -٨  
  .املسائل املتعلِّقة بأقل البلدان منواً  -٩  
  .)٢(خطط التكيُّف الوطنية  -١٠  

__________ 

افق يف اآلراء خالل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية بشأن إدراج هذا البنـد يف جـدول                 مل حيصل تو   )١(
وبناًء على اقتراح من الرئيس، قررت اهليئة الفرعية إدراج هذا البنـد يف             . األعمال، وبالتايل ظل البنُد معلقاً    

 .جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والثالثني
 .١٨-١٥الفقرات ، ١٦-أ م/١املقرر  )٢(
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ُنهج التصدِّي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان             -١١  
ر الضارة لتغيُّر املناخ هبدف تعزيز القدرة       النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثا    

  .)٣(على التكيُّف
  :املسائل املتعلِّقة بالتمويل  -١٢  
  صندوق التكيُّف مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )أ(    
  .مسائل أخرى  )ب(    
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١٣  
عنية بالتكنولوجيا ومركز   التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية امل       )أ(    

  وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
التقرير املتعلِّق بطرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ           )ب(    

  وجملسهما االستشاري؛
  .برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجيا  )ج(    
  :بناء القدرات  -١٤  
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )أ(    
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(    
  :تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -١٥  
  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(    
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(    
  .١٠-م أ/١تنفيذ املقرر يف التقدُّم احملرز   )ج(    
  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٦  
درجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مـؤمتر األطـراف           األطراف امل   -١٧  

  .بظروفها اخلاصة
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(    
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(    

__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-أ م/١املقرر  )٣(
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اهليئات املنشأة مبوجـب    امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف        )ج(    
  .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -١٩  
  .تقرير الدورة  -٢٠  

  ١٩إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

    تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

ـ  ... املعقودة يف   ... نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -٥ ، يف  نـوفمرب /اينتشرين الث
نـت  ويف اجللسة نفسها، أِذ). FCCC/SBI/2013/L.1( والثالثني   التاسعةمشروع تقرير دورهتا    

 بأن يستكمل تقرير الدورة، مبساعدة من       ،بناًء على اقتراحٍ من الرئيس    ،  راهليئة الفرعية للمقرِّ  
  .األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


