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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

 4112 ديسمرب/كانون األول 8-1 ليما،
 من جدول األعمال  41 البند

 التقرير المتعلق بهااختتام الدورة و 

 مشروع تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ عن دورتها الحادية واألربعين   
 )ليسوتو(  ماهاهابيسا. فالسيدة مابافوكينغ  :املقررة 

 احملتويات
 )يستكمل فيما بعد(

 افتتاح الدورة  -أولا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

الفرعيدا ل تنفيدأ نانددامت مدألمر األمدد املتعددة املعدد  ُعقددت الددورة اداديدا واألربعددون ل  ي دا  -1
 .4112كانون األول/ديسمرب   8إىل  1بتغري املناخ يف ليما، بريو، يف الفرتة من 

  1جددددا(، الدددددورة يددددو  ا اندددد  وافتددددتي رادددديا اري ددددا الفرعيددددا، السدددديد نمينددددا يدددداوفو  )في -4
يدددددر نياددددداهل بالسددددديد إرو دددددون األول/ديسدددددمرب، وريدددددر فميدددددب األودددددراف واملدددددرا ب . ور  كدددددانون

بدددددافوكينغ ف. مايايابيسدددددا راجددددابوف )واجيكسدددددتان( ناابدددداهل لدددددرايا اري ددددا الفرعيدددددا، والسدددديدة ما
 مقررة. )ليسوتو(
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 المسائل التنظيمية  -ثانياا  
  من جدول األعمال( 4)البند  

 إقرار جدول األعمال  
 )ن( من جدول األعمال(4)البند 

كددانون األول/ديسددمرب، ناددرت اري ددا الفرعيددا ل تنفيددأ يف   1ة يف يف اجل سددا األوىل املعقددود -٣
 (.FCCC/SBI/2014/9مأكرة مقدما من األمينا التنفيأيا تتامن جدول األعمال املأل ت وشرويه )

يددددا، مددددب اىبقددددامت ع دددد  البنددددد ويف اجل سددددا نفسدددد ا، نُ ددددرل جدددددول األعمددددال بال دددديغا التال -2
ألا عاددويا فريددرب ا ددربامت ا أتملددارا املعدد  بالب  ددات )ن( مع قدداهل، وع دد  نأدداس نن مسدد2 الفرعددا

الوونيددا املقدمددا مددن األوددراف  ددري املدرجددا يف املرفددرب األول ل تفا يددا، ع دد   ددو مددا نيارددا مددألمر 
 )"مساال نخرى"(: 41األوراف إ  اري ا الفرعيا ل تنفيأ، أُينار في ا يف إوار البند 

 افتتاح الدورة.  -1 
 نايميا: املساال الت -4 
 إ رار جدول األعمال؛  )ن(  
 تنايد نعمال الدورة؛  )ب(  
دورة الفريددرب العامدددل املعددد  بدددالتقييد املتعددددد األودددراف يف إودددار عم يدددا  )ج(  

 التقييد وا أتعراض الدولي ؛ 
 انتخاب نعاامت املكتر خب ف الرايا.  )د(  
ألول ل تفا يا واأتعراض يدأ  الب  ات املقدما من األوراف املدرجا يف املرفرب ا -٣ 

 الب  ات: 
يالدددددا تقدددددد  واأدددددتعراض الب  دددددات الوونيدددددا السادأدددددا املقدمدددددا مدددددن  )ن(  

األودددراف املدرجدددا يف املرفدددرب األول ل تفا يدددا، ونوىل تقاريريدددا ا ا دددا 
 بفرتة السنت ؛ 

جتميددددب وتوليددددت الب  ددددات الوونيددددا السادأددددا املقدمددددا مددددن األوددددراف  )ب(  
املرفدددددددرب األول ل تفا يدددددددا ونوىل تقاريريدددددددا ا ا دددددددا بفدددددددرتة املدرجدددددددا يف 
 السنت ؛ 

جتميددددب وتوليددددت املع ومددددات التكمي يددددا الددددواردة يف الب  ددددات الوونيددددا  )ج(  
السادأا لألوراف املدرجا يف املرفرب األول ل تفا يا اليت يدا نودراف 

 نيااهل يف بروتوكول كيوتو؛ 
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الب  دددددات الوونيدددددا الدددددواردة مدددددن تنقددددديي "املبدددددادة التوجي يدددددا ىعدددددداد  )د(  
األوددددراف املدرجددددا يف املرفددددرب األول ل تفا يددددا، اجلدددد مت ال ددددا : مبددددادة 
توجي يا  تفا يا األمد املتعدة اىواريا بملأن تغري املنداخ فيمدا يتع درب 

 بتقد  الب  ات الوونيا"؛ 
تقريدددر عدددن بياندددات  دددوااد اجلدددرد الوونيدددا لغدددا ات الدفي دددا املقدمدددا مدددن  )يد(  

درجا يف املرفرب ا
ُ
 ؛ 4114-1991األول ل تفا يا عن الفرتة ألوراف امل

تقريددر التجميددب واحملاأددبا السددنوا املتع ددرب بدداألوراف املدرجددا يف املرفددرب  )و(  
 . 4112بامت مبوجر بروتوكول كيوتو عن عا  

 التقارير املقدما من األوراف  ري املدرجا يف املرفرب األول ل تفا يا:  -2 
املع ومدددات الددددواردة يف الب  دددات الوونيددددا املقدمدددا مددددن األودددراف  ددددري  )ن(  

 املدرجا يف املرفرب األول ل تفا يا؛ 
عمددل فريددرب ا ددربامت ا أتملددارا املعدد  بالب  ددات الوونيددا املقدمددا مددن  )ب(  

 األوراف  ري املدرجا يف املرفرب األول ل تفا يا؛ 
 تقد  الدعد املا  والتق .  )ج(  
 امج العمل املتع رب بتع ي  ف د تنوع إجرامتات التخفيت امل اما وونياهل. برن -٥ 
 املساال املتع قا بآليات بروتوكول كيوتو:  -٦ 
 اأتعراض وراارب وإجرامتات آليا التنميا النايفا؛  )ن(  
 اأتعراض املبادة التوجي يا ل تنفيأ اململرتك؛  )ب(  
ض ا نبعااددات يف إوددار ورااددرب اىأددراع بتوا ددل إ دددار ويدددات خفدد )ج(  

 التنفيأ اململرتك ونقل ييا هتا وايتيا يا؛ 
اىجدددرامتات وااليدددات والرتتيبدددات املألأسددديا ل  عدددن يف  دددرارات ا  دددا  )د(  

 التنفيأا اليا التنميا النايفا؛ 
 تقرير مدير أجل املعام ت الدو  مبوجر بروتوكول كيوتو.  )يد(  
 ان منواهل. املساال املتع قا بأ ل الب د -٧ 
 تقرير جلنا التكيت.  -8 
 خ ط التكيت الوونيا.  -9 
 آليا وارأو الدوليا املعنيا با ساار واألضرار املرتب ا بتأاريات تغري املناخ.  -11 
 املساال املتع قا بالتمويل:  -11 
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 ا أتعراض ال ا  ل ندوق التكيت؛  )ن(  
 الب دان منواهل. إرشادات تكمي يا موج ا إىل  ندوق ن ل  )ب(  
 ت وير التكنولوجيات ونق  ا وتنفيأ آليا التكنولوجيا:  -14 
التقريدددر السدددنوا اململدددرتك ل جندددا التنفيأيدددا املعنيدددا بالتكنولوجيدددا ومركددد   )ن(  

 وشبكا تكنولوجيا املناخ؛ 
 ا أرتاتيجا املتع رب بنقل التكنولوجيا.  بوزنان برنامج )ب(  
 بنامت القدرات:  -1٣ 
 نامت القدرات مبوجر ا تفا يا؛ ب )ن(  
 بنامت القدرات مبوجر بروتوكول كيوتو.  )ب(  
 تأاري تنفيأ تدابري الت دا:  -12 
 املنتدى وبرنامج العمل؛  )ن(  
 من بروتوكول كيوتو؛  ٣من املادة  12املساال املت  ا بالفقرة  )ب(  
 .11-/  ن1احملر  يف تنفيأ املقرر  التقد  )ج(  
 . 411٥-411٣اض الفرتة اأتعر  -1٥ 
 املساال اجلنسانيا وتغرير املناخ.  -1٦ 
 ترتيبات عقد ا جتماعات ادكوميا الدوليا.  -1٧ 
 املساال اىداريا واملاليا واملألأسيا:  -18 
 ؛411٣-4114ا املراجعا لفرتة السنت  البيانات املالي )ن(  
 .411٥-4112ي انيا لفرتة السنت  ندامت امل )ب(  
 التقارير املتع قا باألنمل ا األخرى:  -19 
تقريدددددر عدددددن اجتمددددداع ا دددددربامت املتع دددددرب ب نملدددددامت مركددددد  مع ومدددددات لنملدددددر  )ن(  

مددددن  ٧1ا يف الفقددددرة املع ومددددات بملددددأن نتددددااج األنملدددد ا اململددددار إلي دددد
 ؛ك من مدفوعات  ااما ع   النتااج، وما يقابل ذل1٦-ن / 1 املقرر

 من ا تفا يا.  ٦املتع رب باملادة تقرير موج  عن ادوار ال ا   )ب(  
 .مساال نخرى -41 
 .ا  الدورة والتقرير املتع رب هبااختت -41 
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  22)ب( إلى 2التقارير المتعلقة ببنود جدول األعمال من  -ثالثاا  
 )يستكمل فيما بعد(

 اختتام الدورة والتقرير المتعلق بها  -رابعاا  
 من جدول األعمال(  41)البند 

 ،4112كددانون األول/ديسددمرب   xx املعقددودة يف xx ددا الفرعيددا ل تنفيددأ، يف ج سددت ا ناددرت اري -٥
(. ويف اجل سدددا FCCC/SBI/2014/L.25يف مملددروع التقريددر عددن نعمددال دورهتددا اداديددا واألربعدد  )

 رةنفسدد ا، نذنددت اري ددا الفرعيددا ل تنفيددأ، بنددامت ع دد  ا ددرتاح مددن الددرايا، ل مقددرر ب مددا  تقريددر الدددو 
 األمانا وبتوجيه الرايا.مبساعدة 

    


