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 إلطارية بشأناالتفاقية ا
  تغري املناخ

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة األربعون

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
 من جدول األعمال  ٥البند 

 برنامج العمل لتعزيز فهم تنوُّع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

بق إجراءات التخفيف مع الدعم املايل والتقين ويف جمال بناء          مدى تطا     
 القدرات يف إطار سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

دفع برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهـم       ) اهليئة الفرعية (واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١
املشار إليـه    (١٨-م أ /١ من املقرر    ١٩للفقرة  اً  ئمة وطنياً وفق  تنوُّع إجراءات التخفيف املال   

 ). فيما يلي بربنامج العمل

ورحبت اهليئة الفرعية باملعلومات املقدمة خالل حلقة العمل ذات الصلة املعقـودة              -٢
أثناء الدورة، وأعربت عن تقديرها للمحاضرين وأعضاء فريق النقاش الذين تبادلوا املعلومات            

  . بشأن املسائل اليت يتناوهلا برنامج العملواخلربات

 FCCC/SBI/2014/INF.10باملعلومات الواردة يف الوثيقة     اً  أحاطت اهليئة الفرعية علم   و  -٣
بشأن مدى تطابق إجراءات التخفيف مع الدعم املايل والتقين ويف جمال بناء القدرات يف إطار               

  .سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

 ، وطلبت إىل األمانة أن    ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٥٢ت اهليئة الفرعية إىل الفقرة      وأشار  -٤
تنظم جلسات إحاطة تقنية سنوية بالتزامن مع اجتماعات اهليئتني الفرعيتني، وأن تعد يف هذا              

، لكي يتسىن تبـادل  FCCC/SBI/2014/INF.10للوثيقة اً الصدد، معلومات خطية تشمل حتديث   
ت احملدثة املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وبالدعم املقدم هلا يف           اآلراء بشأن املعلوما  

 .إطار السجل، مبا يف ذلك مدى التطابق بينهما
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وإذ الحظت اهليئة الفرعية ما اتُّخذ من إجراءات حىت اآلن يف إطار برنامج العمـل،       -٥
رير عن نتائج برنامج العمل إىل مـؤمتر األطـراف يف           أشارت إىل واليتها املتمثلة يف تقدمي تق      

لربنامج العمل يف الدورة احلاديـة      اً  واختتام). ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (دورته العشرين   
جلميع العناصر الـواردة يف     اً  ، ووفق )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (واألربعني للهيئة الفرعية    

تلك  هليئة الفرعية على إعداد استنتاجات يف     ، اتفقت ا  ١٨-م أ /١من املقرر   ) ج-أ(١٩الفقرة  
الدورة بشأن عملية تعزيز فهم تنوُّع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً تتناول بالوصف مـا              

 : يلي

األنشطة املنفذة يف إطار برنامج العمل، والبيانات ذات الصلة الواردة مـن              )أ(  
طة وعن تـشغيل سـجل إجـراءات        األطراف، والتقارير اليت أعدهتا األمانة عن تلك األنش       

التخفيف املالئمة وطنياً، والعروض املقدمة واملناقشات اليت جرت يف حلقات العمـل ذات              
 الصلة املعقودة خالل الدورة؛ 

معلومات عن املسائل اليت جرى تناوهلا والتجارب اليت جرى تقامسها خالل             )ب(  
متنوعة من إجراءات التخفيف املالئمة     برنامج العمل فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ ودعم جمموعة         

 .وطنياً

       


