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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
    املؤقتمن جدول األعمال) ب(٥البند 

ـ         ذها إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً الـيت تتخ
  البلدان النامية األطراف

برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنوُّع إجـراءات        
  التخفيف املالئمة وطنياً

  برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    

  شروع استنتاجات مقترح من الرئيسم    
ــذ    -١ ــة للتنفي ــة الفرعي ــت اهليئ ــة(أحاط ــة الفرعي ــ) اهليئ ــة علم اً بالوثيق

FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2.  
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باملعلومات اليت قدمها اخلرباء يف حلقة العمل املعقودة               -٢

 فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وباملناقشات الـيت دارت          تعزيزأثناء الدورة من أجل     
  .تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياًأثناء حلقة العمل، بغية تيسري إعداد و

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لألطراف اليت قدمت معلومات يف حلقة العمـل               -٣
  . أعاله٢املشار إليها يف الفقرة 

ودعت اهليئة الفرعية البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثـاين لالتفاقيـة               -٤
األخرى اليت يسعها زيادة الدعم املقـدم يف جمـاالت التمويـل            والبلدان األطراف املتقدمة    

 إىل أن   والتكنولوجيا وبناء القدرات من أجل إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً          
  .تبادر إىل القيام بذلك
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يف إطار برنامج العمـل     ،  ٢٠١٤ة أن تنظم يف عام      وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمان      -٥
، مناقشات تقنية تفاعلية مركـزة،       فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      املتعلق بتعزيز 

 )١(وذلك بسبل منها تنظيم حلقة عمل واحدة أثناء كل دورة يقدّم فيها اخلـرباء إسـهاماهتم   
  :وتتناول األمور التالية

رهناً بتوافرها،  وطنياً،  إجراءات التخفيف املالئمة    املزيد من املعلومات عن       )أ(  
مبـا يـشمل االفتراضـات      ،  ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ٣٤ و ٣٣ الفقرتان   مثلما حتدد ذلك  

 والقطاعات والغازات الـيت تغطيهـا، وقـيم         ،واملنهجيات اليت تقوم عليها تلك اإلجراءات     
  مؤشرات االحترار العاملي احملتملة، ونتائج التخفيف املقدرة؛

 يف جمال بناء القدرات إلعـداد        والتكنولوجي االحتياجات إىل الدعم املايل     )ب(  
للقياس واإلبالغ والتحقق، وكذلك الدعم      قابلةتكون   إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً      وتنفيذ

  ؛يف هذا اجملالوطرائق احلصول عليه، واخلربات املكتسبة املتاح واملقدم، 
ال بناء  جم يف   وجيمدى تطابق إجراءات التخفيف مع الدعم املايل والتكنول         )ج(  

  .القدرات يف إطار السجل
  :وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة ما يلي  -٦

) ٢٠١٤  يونيـه  /حزيران(أن تقدم إىل اهليئة الفرعية يف دورتيها األربعني           )أ(  
مـدى تطـابق إجـراءات       عن   تقريراً) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (واحلادية واألربعني   

 ، عمـالً   يف جمال بناء القدرات يف إطـار الـسجل         جيايل والتكنولو التخفيف مع الدعم امل   
  ، كي تنظر فيه األطراف؛١٨-م أ/١من املقرر ) ج(١٩ بالفقرة

أن تتيح لألطراف الراغبة يف تقاسم التجارب املتعلقة بالتماس الدعم فيما يتصل              )ب(  
   فرصة القيام بذلك؛بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

شبكي لالتفاقية املعلومات املستمدة من حلقات العمل       أن تتيح على املوقع ال      )ج(  
  .اإلقليمية املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

        

__________ 

 .١٨-م أ/١ من املقرر ٢٠ بالفقرة عمالً )١(


