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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ذللتنفياهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
  جدول األعمال من ٢٠البند 

  تقرير الدورة

  األربعنيمشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا     
  )ليسوتو ( ماهاهابيسا.فالسيدة مابافوكينغ   :رةاملقر

  احملتويات
  )يستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
يف فندق مـاريتيم يف     ) اهليئة الفرعية (قدت الدورة األربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ       ُع  -١

  .٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤بون، أملانيا، يف الفترة من 
 ٤األربعـاء   يوم  ، الدورة   )فيجي( اهليئة الفرعية، السيد أمينا ياوفويل       رئيسوافتتح    -٢

الـسيد إهلوجمـون    ب ورحب أيضاً.، ورحب جبميع األطراف واملراقبني ٢٠١٤يونيه  /حزيران
ماهاهابيـسا   .فمابافوكينغ  نائباً لرئيس اهليئة الفرعية، والسيدة      ) طاجيكستان(راجابوف  

  .رة مقر)ليسوتو(
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال    
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
يونيـه، يف مـذكرة   / حزيران٤نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف    -٣

  ).FCCC/SBI/2014/1(أعدهتا األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 
وأُقّر جدول األعمال يف اجللسة نفسها بصيغته التالية، مـع اإلبقـاء علـى البنـد                  -٤

  :معلقاً) أ(٤ الفرعي
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

استعراُض البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية و           -٣
  :هذه البالغات

 املقدَّمـة مـن     استعراض البالغات الوطنية السادسة   حالة تقدمي و    )أ(
 وأوىل تقاريرها اخلاصة    األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

  بفترة السنتني؛
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنيـة الـواردة مـن          "تنقيح    )ب(

مبـادئ  : ول لالتفاقية، اجلزء الثـاين    األطراف املدرجة يف املرفق األ    
توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق          

  ؛"بتقدمي البالغات الوطنية
 مـن   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجـب املـادة            )ج(

  .بروتوكول كيوتو املتعلقة بفترة االلتزام األوىل
  :ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات املقدمة من ا  -٤

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

__________ 

.  للهيئة الفرعية للتنفيذ على إدراج هذا البند يف جدول األعمال          مل تتوافق اآلراء يف الدورة التاسعة والثالثني       )١(
وقررت اهليئة الفرعية، بناًء على اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البند يف جدول األعمـال           . لذلك بقي معلقاً  

 .املؤقت لدورهتا األربعني
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  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ب(
  .برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -٥
  : املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتواملسائل  -٦

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(
  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛  )ب(
  التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو؛  )ج(
النبعاثات يف إطار   طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض ا        )د(

  التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها؛
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس          )ه(

  التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛
  .املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )و(

  .واًاملسائل املتعلقة بأقل البلدان من  -٧
  .خطط التكيف الوطنية  -٨
  .آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  -٩

  .االستعراض الثاين لصندوق التكيف  -١٠
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١١

وجيا ومركز  التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنول        )أ(
  ؛٢٠١٣ لعام وشبكة تكنولوجيا املناخ

  .برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجيا  )ب(
  :بناء القدرات  -١٢

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )أ(
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(

 األطـراف   األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مـؤمتر           -١٣
  .بظروفها اخلاصة

  . من االتفاقية٦املادة   -١٤
  :التصديتأثري تنفيذ تدابري   -١٥

  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(
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  .١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(
  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٦
  .ت عقد االجتماعات احلكومية الدوليةترتيبا  -١٧
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨

  املسائل املالية؛  )أ(
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ب(
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )ج(
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب           )د(

  ؛بروتوكول كيوتو
 اهليئات املنشأة مبوجـب     حصانات األفراد العاملني يف   امتيازات و   )ه(

  .االتفاقية
  .مسائل أخرى  -١٩
  .تقرير الدورة  -٢٠

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

 تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٢٠البند (
يونيه، يف مـشروع    / حزيران ×× يف   ، املعقودة ××نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها        -٥

ويف اجللسة نفسها أذنت اهليئـة الفرعيـة        ). FCCC/SBI/2014/L.X(تقرير دورهتا األربعني    
للمقررة، بناء على اقتراح من الرئيس، بأن تستكمل تقرير الدورة مبـساعدة مـن األمانـة                

  .وبتوجيه من الرئيس

        


