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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  ري املناختغ

  اللجنة الفرعية للتنفيذ
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

   التنظيميةاملسائل
  ار جدول األعمالإقر

  هشروحجدول األعمال املؤقت و    

  من األمينة التنفيذيةمقدمة مذكرة     

  جدول األعمال املؤقت  - أوالً  
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  
   املكتب غري الرئيس؛انتخاب أعضاء  )ج(  
  .لون حمل أعضاء من املكتبانتخاب أعضاء حي  )د(  

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف املدرجـة يف               -٣
  :املرفق األول لالتفاقية

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة مـن األطـراف             )أ(  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
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ت الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف        جتميع وتوليف البالغا    )ب(  
  املرفق األول لالتفاقية؛

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة اخلامـسة             )ج(  
لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هـي أطـراف أيـضاً يف              

   من بروتوكول كيوتو؛٧ملادة  من ا٢بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة 
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )د(  
تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة             )ه(  

  ؛٢٠٠٩-١٩٩٠يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 
ألطراف املدرجة يف املرفـق     با  املتعلق التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة      )و(  

  .٢٠١١باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام 
  :مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقّد  -٤

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف            )أ(  
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

درجة يف  املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل           )ب(  
  ؛)١(املرفق األول لالتفاقية

   من االتفاقية؛١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )ج(  
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  

  :اآللية املالية لالتفاقية  -٥
قدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات اإلضـافية       تقرير مرفق البيئة العاملية امل      )أ(  

  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
دعم تنفيذ عناصر برنامج العمل اخلـاص بأقـل         : صندوق أقل البلدان منواً     )ب(  

   غري برامج العمل الوطنية للتكيف؛البلدان منواً
  .مسائل أخرى  )ج(  

  :من االتفاقية ٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   - ٦
  ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  

__________ 

 والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف جدول              رابعةلدورة ال  حيصل يف ا   مل )١(
وقررت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، إدراج هـذا البنـد يف جـدول         . األعمال، فظل معلقاً  

 .ة والثالثنيامساألعمال املؤقت لدورهتا اخل
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  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  
  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٧

 من صياغة وتنفيذ خطط تكيف عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً      )أ(  
ذ برامج العمـل    ي إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنف        وطنية، استناداً 
  ؛)٣(الوطنية للتكيف

 والبلدان  الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً           )ب(  
صوغة يف دعم خطط التكيف     النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق امل     

  .)٤(الوطنية
البلدان الناميـة   ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف             -٨

  .)٥(املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز قدرهتا على التكيف
  .األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل  -  

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩
 تنظيمه يف الدورتني الرابعة والـثالثني    املقرردي  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التص       -١٠

واخلامسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمـل يف إطـار              
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي إىل معاجلة            

ألطراف، اعتماد طرائق لتفعيـل  هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر ا     
  .)٦(دى ميكن أن ُيعىن بتدابري التصدي ومنت املذكوربرنامج العمل

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١١
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٢
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٣
  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٤
  .عديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثالت  -١٥
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آلليـة             -١٦

  .التنمية النظيفة
__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
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  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧
  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ب(  
  .تنفيذ اتفاق املقر  )ج(  

  .مسائل أخرى  -١٨
  .تقرير الدورة  -١٩

  شروح جدول األعمال املؤقت  - ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
 تشرين  ٢٨سيفتتح رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ دورهتا اخلامسة والثالثني يوم االثنني             -١

  .٢٠١١نوفمرب /الثاين

  املسائل التنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
سُيعرض جدول األعمال املؤقت، الذي أعدته األمينة التنفيذية بالتشاور مع الرئيس،             -٢

  .من أجل إقراره

FCCC/SBI/2011/8  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ٢٨سُتعقد الدورة اخلامسة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف الفترة مـن            : اخللفية  -٣

، باالقتران مع الدورة السابعة عشرة      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 
ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف               

وسُينشر جدول زمين مفصل للدورة     ). اجتماع األطراف /طرافمؤمتر األ (بروتوكول كيوتو   
  ).االتفاقية(على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

ا كانت ست هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فالوقت املتاح ألفرقة االتصال            وملّ  -٤
قيق االستفادة القصوى من احليـز الـزمين   وبغية حت. واملشاورات غري الرمسية سيكون حمدوداً   

وهلذه . املتاح لالجتماعات، جيوز للرؤساء، بالتشاور مع األطراف، اقتراح تدابري لتوفري الوقت
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الغاية، يقترح الرئيس أن يقتصر اإلدالء مبالحظات موجزة أثناء اجللسة العامة االفتتاحية على             
  .الوفود املتحدثة باسم جمموعة أطراف

يف م الدورة مع مراعاة التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اهليئـة الفرعيـة              وستنظ  -٥
ولتمكني الوفود من املشاركة الكاملة يف اجللسات األخرى         .)٧(دوراهتا السابقة، قدر اإلمكان   

املوازية، سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إجراء مداوالهتا وفق أكرب قدر ممكن من الكفاءة، مبا يشمل    
مثل للوقت املخصص للجلسات العامة واملفاوضات غري الرمسيـة، وإىل إمتـام            االستخدام األ 

ا يف هذه الدورة إىل الـدورتني       وسُتحال البنود اليت ال ينتهي حبثه     . املتوخىعملها يف الوقت    
  .ة والثالثني للهيئة الفرعية لتنظر فيهابعسة والثالثني أو الساداسال
مية والتكنولوجية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، إىل وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العل     -٦

األمانة أن تنظم حلقة عمل مشتركة بني اهليئتني الفرعيتني خالل الدورة بغرض النظر يف نتائج  
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، بغية تسليط              

 االقتصادية اليت تكون وثيقة الصلة بعمل       -التقنية واالجتماعية   الضوء على اجلوانب العلمية و    
وستعقد حلقة العمل املشتركة يف أثناء الدورة اخلامسة والثالثني لكـل           . اهليئة الفرعية للتنفيذ  
  .من اهليئتني الفرعيتني

الـشبكي  وقع  املإىل الرجوع إىل النبذة العامة عن الدورة املتاحة على          ُتدعى األطراف   و  -٧
تفاقية وإىل الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء الدورة لالطالع على جدول زمين مفصل وحمدَّث              الل

  .ةلدورلاملقررة نشطة األن عألعمال اهليئة الفرعية، وعلى مزيد من املعلومات 
وُتدعى األطراف أيضاً إىل أن تأخذ يف االعتبار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة من                 -٨

  .FCCC/SB/2007/INF.2، املعلومات الواردة يف الوثيقة جدول األعمال
  .سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء  -٩

FCCC/SBI/2011/8  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  
تنتخب اهليئة   ،)٨( من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً      ٢٧ملادة   با عمالً: اخللفية  -١٠

وبناء على طلب رئيس مؤمتر األطراف، انطلقت يف الـدورة  . الفرعية نائب رئيسها ومقررها 
الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية مشاورات بشأن تعيني أعضاء مكتبها، إىل جانب مـشاورات         

وسـُتعقد  . خرى التابعة لالتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو       بشأن انتخاب أعضاء اهليئات األ    
عضاء مكتب اهليئة   وسيبقى أ . مشاورات أخرى خالل الدورة اخلامسة والثالثني إذا لزم األمر        

__________ 

)٧( FCCC/SBI/2011/7 و١٦٧، الفقرة ،FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان. 
)٨( FCCC/CP/1996/2. 
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مراعـاة  وتدعى األطراف إىل    . ن يف مناصبهم إىل حني انتخاب من سيخلفهم       الفرعية احلاليو 
  .ل املناصب االنتخابيةيف ترشيح نساء لشغجدياً  والنظر ٧-م أ/٣٦املقرر 
ستدعى اهليئة الفرعية إىل انتخاب أعضاء مكتبها يف أقرب فرصة عقب إمتام    : اإلجراء  -١١

  .املشاورات

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(  
 من بروتوكول كيوتو، عندما متارس اهليئـة        ١٥ من املادة    ٣ بالفقرة   عمالً: اخللفية  -١٢

ُيستعاض عن أي عـضو مـن       وص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو،      الفرعية مهامها خبص  
 يف االتفاقية ولكنها، يف ذلـك الوقـت،         أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ ميثل دولة طرفاً       

وسُيجرى . بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينها       ليست طرفاً يف الربوتوكول،     
  .موعات اإلقليمية، إذا لزم األمراملزيد من املشاورات مع منسقي اجمل

 لـيحال   آخرينسُتدعى اهليئة الفرعية، عند االقتضاء، إىل انتخاب عضوين         : اإلجراء  -١٣
 يف   يف االتفاقية ولكنها ليست طرفـاً      أو املقرر اللذين ميثالن دولة طرفاً     /حمل نائب الرئيس و   
  .بروتوكول كيوتو

لدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف      البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات ا       -٣  
  املرفق األول لالتفاقية

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق              )أ(  
  األول لالتفاقية

، إىل األطراف املدرجة    ١٣-م أ /١٠مبوجب مقرره    طلب مؤمتر األطراف،  : اخللفية  -١٤
     / كـانون الثـاين    ١لالتفاقية أن تقدم إىل األمانة بالغاً وطنياً خامساً حبلـول           يف املرفق األول    

   /لـول  أي ١٩ وحـىت تـاريخ   .  من االتفاقية  ١٢ من املادة    ٢ و ١ وفقاً للفقرتني    ،٢٠١٠يناير  
 بالغاً من البالغات    ٤٠، تلقت األمانة من األطراف املدرجة يف املرفق األول          ٢٠١١ سبتمرب

  .ومل يرد بعد البالغ الوطين اخلامس لتركيا. ةالوطنية اخلامس
 كل بالغ وطين يقدمه طـرف مـن األطـراف           خيضع،  ١٦-م أ /٩ للمقرر   ووفقاً  -١٥

تقريـر   عن ذلـك،     وُتعّد األمانة، فضالً  . الستعراض قطري متعمق  املدرجة يف املرفق األول     
  . هلذه البالغات الوطنية كي ينظر فيه مؤمتر األطرافجتميع وتوليف

، خيضع الستعراض قطري مقرَّر كل بالغ من البالغات الوطنية          ١-إم أ /٢٢ووفقاً للمقرر     -١٦
 ذلـك، طلـب     إضافة إىل و. ، مبوجب بروتوكول كيوتو، األطراف املدرجة يف املرفق األول        هتقّدم

، أن تـنظم عمليـات      ٦-إم أ /١٠اجتماع األطراف إىل األمانة، مبوجب مقـرره        /مؤمتر األطراف 
مة من األطراف اليت يقل جمموع انبعاثاهتا مـن  ي للبالغات الوطنية اخلامسة املقد استعراض مركز 
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يـستثىن منـها اسـتخدام      ( مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون         ٥٠غازات الدفيئة عن    
استناداً إىل أحدث جرد لغازات الدفيئة قدمته؛ وال        ) األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    

ألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، اليت ستنظم األمانة فيما يتعلق هبـا             يسري ذلك على ا   
  .متعمقاً قطرياًعملية استعراض قطري متعمق، كما ال يسري على األطراف اليت تطلب استعراضاً 

  .FCCC/SBI/2011/INF.8 بالوثيقة سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً: اإلجراء  -١٧

FCCC/SBI/2011/INF.8  Status of submission and review of fifth national communications. 

Note by the secretariat  

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول               )ب(  
  لالتفاقية

تقرير ، أن تعّد    ١٦-م أ /٩طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب مقرره        : اخللفية  -١٨
 للبالغات الوطنية اخلامسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، لينظر  جتميع وتوليف 

  .فيه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة
وشرعت اهليئة الفرعية يف النظر يف جتميع وتوليف البالغات الوطنيـة اخلامـسة يف                -١٩

ألة يف دورهتـا اخلامـسة      يف هذه املـس    النظرواتفقت على مواصلة    دورهتا الرابعة والثالثني،    
  .)٩(والثالثني

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف جتميـع وتوليـف البالغـات      : اإلجراء  -٢٠
الوطنية اخلامسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، هبدف إعداد مشروع مقـرر              

  .ؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرةبشأن هذه املسألة ليعتمده م

FCCC/SBI/2011/INF.1  Compilation and synthesis of fifth national 

communications. Executive summary. Note by the 

secretariat  

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.1  Compilation and synthesis of fifth national 

communications. Note by the secretariat. Addendum. 

Policies, measures, and past and projected future 

greenhouse gas emission trends of Parties included in 

Annex I to the Convention  

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.2  Compilation and synthesis of fifth national 

communications. Note by the secretariat. Addendum. 

Financial resources, technology transfer, vulnerability, 

adaptation and other issues relating to the 

implementation of the Convention by Parties included in 

Annex I to the Convention  

__________ 

)٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٨، الفقرة. 
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جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة اخلامـسة لألطـراف               )ج(  
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً              

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢للفقرة 
            األمانـة، مبوجـب     اجتمـاع األطـراف إىل    /طلب مـؤمتر األطـراف    : اخللفية  -٢١

 للبالغات الوطنية جلميـع األطـراف       أن تعّد تقرير جتميع وتوليف     ،)١٠(١-م أإ /٢٢مقرره  
 للمقـررات ذات     أطراف يف بروتوكول كيوتو، وفقاً     املدرجة يف املرفق األول اليت هي أيضاً      

متر وطلـب مـؤ   . اجتماع األطـراف  /الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف      
، أن تعّد تقرير جتميـع      ١٦-م أإ /١٠مقرره  اجتماع األطراف إىل األمانة، مبوجب      /األطراف
 ٧ من املادة ٢ للفقرة  للمعلومات التكميلية املقدمة يف البالغات الوطنية اخلامسة وفقاًوتوليف

  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/من بروتوكول كيوتو، لينظر فيه مؤمتر األطراف
وينبغي النظـر   . FCCC/SBI/2011/INF.2رد التقرير الذي أعدته األمانة يف الوثيقة        وي  -٢٢

 ، اليت تتضمن جتميعاAdd.2ً وAdd.1 وFCCC/SBI/2011/INF.1يف هذه الوثيقة مقترنة بالوثائق      
  . للبالغات الوطنية اخلامسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األولوتوليفاً
لفرعية يف النظر يف جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الـواردة يف           وشرعت اهليئة ا    -٢٣

البالغات الوطنية اخلامسة يف دورهتا الرابعة والثالثني، واتفقت على مواصلة نظرها يف هـذه              
  .)١١(ألة يف دورهتا اخلامسة والثالثنياملس
املعلومـات   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف جتميع وتوليـف         : اإلجراء  -٢٤

التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية اخلامسة، هبدف إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة           
  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/ليعتمده مؤمتر األطراف

FCCC/SBI/2011/INF.2  Compilation and synthesis of supplementary information 

incorporated in fifth national communications submitted in 

accordance with Article 7, paragraph 2, of the Kyoto Protocol. 

Note by the secretariat  

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )د(  
مي  من االتفاقية، يف جزء منها، إىل تواتر عملية تقد   ١٢ من املادة    ٥تشري الفقرة   : اخللفية  -٢٥

 يف ١٢ من املـادة  ٥وشرعت اهليئة الفرعية يف النظر يف مواصلة تنفيذ الفقرة . البالغات الوطنية 

__________ 

 .١٤٦، الفقرة ١-م أإ/٢٢مرفق املقرر  )١٠(
)١١( FCCC/SBI/2011/7 ١٨، الفقرة. 
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 واتفقت علـى أن     واستمرت يف ذلك يف دورهتا الرابعة والثالثني،       ،)١٢(دورهتا الثالثة والثالثني  
  .)١٣(ة والثالثنيامستواِصل النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخل

  .ى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألةستدع: اإلجراء  -٢٦

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق                )ه(  
  ٢٠٠٩-١٩٩٠األول لالتفاقية عن الفترة 

أن تقدم   ،)١٤(٨-م أ /١٩ األمانة، مبوجب مقرره     طلب مؤمتر األطراف إىل   : اخللفية  -٢٧
مات املتعلقة ببيانات جرد غازات الدفيئة، املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول،             املعلو

 كي ينظر فيها مؤمتر األطـراف واهليئتـان         واملستقاة من قوائم اجلرد املتاحة األحدث عهداً      
.  على إعداد وثيقة من هـذا القبيـل        ٢٠٠٣ منذ عام    وقد درجت األمانة سنوياً   . الفرعيتان
  .٢٠٠٩-١٩٩٠يقة هذا العام الفترة وتتناول وث

  .FCCC/SBI/2011/9 بالوثيقة ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً: اإلجراء  -٢٨

FCCC/SBI/2011/9  National greenhouse gas inventory data for the period 1990–2009. 

Note by the secretariat  

ألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب   با  املتعلقالتقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة      )و(  
  ٢٠١١بروتوكول كيوتو عن عام 

 على إصدار تقارير    ٢٠٠٨، درجت األمانة منذ عام      ١- أإ .م/١٣للمقرر   وفقاً: اخللفية  -٢٩
اجتماع األطـراف وجلنـة     /وحتال هذه التقارير إىل مؤمتر األطراف     . سنوية عن التجميع واحملاسبة   

  .٢٠١١ ويتعلق أحدث تقرير بعام.  من األطراف املعنيةاالمتثال وكل طرف
، يف دورته السادسة، بتقارير التجميع      اجتماع األطراف علماً  /وأحاط مؤمتر األطراف    -٣٠

 ٢٠٠٩واحملاسبة املتعلقة باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن سنيت             
  .٢٠١٠و

، ٢٠١١ىل النظر يف املعلومات الواردة يف تقرير عام         ستدعى اهليئة الفرعية إ   : اإلجراء  -٣١
  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/بغية إحالة نتائج نظرها إىل مؤمتر األطراف

FCCC/KP/CMP/2011/8 

and Add.1  
Annual compilation and accounting report for Annex B 

Parties under the Kyoto Protocol for 2011. Note by the 

secretariat  

__________ 

)١٢( FCCC/SBI/2010/27 ١٩، الفقرة. 
)١٣( FCCC/SBI/2011/7 ٢٣، الفقرة. 
 .٤٣ و٤٢، الفقرتان FCCC/CP/2002/8مرفق املقرر الوارد يف الوثيقة  )١٤(
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  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤  

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة              )أ(  
  يف املرفق األول لالتفاقية

فريق اخلـرباء   وصيات  تة والثالثني، ب  بعار، يف دورهتا ال   ةرحبت اهليئة الفرعي  : اخللفية  -٣٢
ألطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول         املقدمة من ا  تشاري املعين بالبالغات الوطنية     االس

الواردة يف تقريره املرحلي بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف تنقيح مقبـل ملبـادئ         ،لالتفاقية
نية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف        االتفاقية اإلطارية التوجيهية إلعداد البالغات الوط     

عند إجـراء ذلـك      التوصيات   مراعاة تلك  على   طراف وشجعت األ  املرفق األول لالتفاقية،  
  .)١٥(التنقيح مستقبالً

 بالتقرير الفين الذي قدمه الفريـق بـشأن التحـديات           ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً     -٣٣
أفضل املمارسات املتاحة للبلدان وبـشأن      /احلاالت اإلفرادية املشتركة واخليارات ودراسات    

. الوسائل املمكنة لتيسري تطوير عمليات إعداد البالغات الوطنية واستدامتها يف األجل الطويل           
أو املنظمات ذات الصلة على مراعاة التوصيات الواردة يف /وشجعت اهليئة الفرعية األطراف و

  .)١٦(يف املرفق األول، حسب االقتضاءة التقرير عند تقدمي املساعدة لألطراف غري املدرج
  /وسيقدم الفريق تقارير عن نتائج حلقة عمله املعقودة يف بون بأملانيـا يف حزيـران                -٣٤

، بشأن تيسري تطوير عمليات إعداد البالغات الوطنية واسـتدامتها يف األجـل             ٢٠١١يونيه  
ريبيـة ملنطقـة أمريكـا       قوائم جرد غازات الدفيئة، وعن حلقة عمله التد        يشملبينما  الطويل،  

، يف  ٢٠١١سـبتمرب   /الالتينية والكارييب بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة، املعقودة يف أيلـول          
  .٢٠١١  عن التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطته يف عام تقريراًوسيقدم الفريق أيضاً. سانتياغو بشيلي

 واليةسابعة عشرة والحظت اهليئة الفرعية أن مؤمتر األطراف سيستعرض يف دورته ال         -٣٥
  .)١٧( استمرار الفريقواحلاجة إىلومدة هذه الوالية الفريق 
ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التقرير املرحلي املتعلق بعمل الفريق بغية            : اإلجراء  -٣٦

  .تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة بشأن مدة الفريق وواليته

  

  

  

__________ 

)١٥( FCCC/SBI/2011/7 ٣٠، الفقرة. 
)١٦( FCCC/SBI/2011/7 ٣١، الفقرة. 
 .٦، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )١٧(
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FCCC/SBI/2011/10  Progress report on the work of the Consultative Group of 

Experts on National Communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention. Note by the secretariat  
FCCC/SBI/2011/10/Add.1  Progress report on the work of the Consultative Group of 

Experts on National Communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention. Note by the secretariat. 

Addendum. Report on the workshop on facilitating the 

development and long-term sustainability of processes, and 

the establishment and maintenance of national technical 

teams, for the preparation of national communications, 

including greenhouse gas inventories  
FCCC/SBI/2011/10/Add.2  Progress report on the work of the Consultative Group of 

Experts on National Communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention. Note by the secretariat. 

Addendum. Report on the workshop on greenhouse gas 

inventory hands-on training for the Latin America and 

Caribbean region  

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول               )ب(  
  )١٨(لالتفاقية

 أن   اقترحت بعـض األطـراف     يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ،      : اخللفية  -٣٧
ن االتفاقية، يف املعلومات الـيت   م١٠ من املادة ٢، وفقاً للشروط الواردة يف الفقرة       الفرعية تنظر اهليئة 

  .)١٩(تقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنية
تقدمي توجيه بشأن كيفية مواصلة تطوير عمليـة        ستدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -٣٨

درجة يف املرفـق    النظر يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل           
  . من االتفاقية١٠ من املادة ٢األول، وفقاً للشروط الواردة يف الفقرة 

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )ج(  
، أن ينـاقش، يف دورتـه       ١١-م أ /٨مقرره  مبوجب  قرر مؤمتر األطراف،    : اخللفية  -٣٩

واتفقـت اهليئـة    .  من االتفاقية  ١٢ادة   من امل  ٥اخلامسة عشرة، مسألة مواصلة تنفيذ الفقرة       
، يف دورهتا احلادية والثالثني، على إرجاء النظر يف هذا البنـد الفرعـي إىل دورهتـا                 الفرعية
 .)٢١(ألة يف دورهتا الثالثة والـثالثني     مواصلة نظرها يف املس   فيها على   اتفقت  ، اليت   )٢٠(الالحقة

__________ 

 والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف جدول              رابعة حيصل يف الدورة ال    مل )١٨(
وقررت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، إدراج هـذا البنـد يف جـدول         . األعمال، فظل معلقاً  

 .ة والثالثنيامساألعمال املؤقت لدورهتا اخل
)١٩( FCCC/SBI/2006/11 ، ٣٢الفقرة. 
)٢٠( FCCC/SBI/2009/15 ٢٠، الفقرة. 
)٢١( FCCC/SBI/2010/10 ٢٨، الفقرة. 
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 من بلوغ اتفاق بشأن      والرابعة والثالثني  الثنيها الثالثة والث  ي يف دورت  ومل تتمكن اهليئة الفرعية   
  .)٢٢(ة والثالثنيامسالنظر فيها يف دورهتا اخلمواصلة ه املسألة، فاتفقت على هذ
  .ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألة: اإلجراء  -٤٠

  تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  
، ٢-م أ /١٠من مقرره   ) ب(١انة، مبوجب الفقرة    طلب مؤمتر األطراف إىل األم    : اخللفية  -٤١
، يف كل دورة من دوراهتا، تفاصيل عن الدعم املايل الذي يقدمـه             ةم إىل اهليئة الفرعي   قّد تُ أن

مرفق البيئة العاملية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتصل بإعـداد بالغاهتـا                
ة والثالثني، مرفق البيئة العامليـة إىل مواصـلة       رابعالودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا       .الوطنية

تقدمي معلومات عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية اليت تقـدمها األطـراف غـري               
 دفـع مواعيد املوافقة علـى التمويـل و      املدرجة يف املرفق األول، مبا يف ذلك معلومات عن          

ـ   عن  لبالغات الوطنية، و  األموال، وعن املوعد التقرييب إلجناز مشاريع ا       دمي املوعد التقرييب لتق
  .)٢٣(البالغات الوطنية

 إىل تقدمي بيانات،    األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      ودعت اهليئة الفرعية أيضاً     -٤٢
، عن التكاليف املفصلة اليت تتكبدها تلك األطراف، مبـا يف     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩حبلول  

جل إعداد آخر بالغاهتا الوطنية، وعن املوارد املالية اليت تلقتها عن   ذلك املسامهات العينية من أ    
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع هذه البيانات يف وثيقة لكي           . طريق مرفق البيئة العاملية   

  .)٢٤(عية يف دورهتا اخلامسة والثالثنيتنظر فيها اهليئة الفر
  .نة أدناه، وتقدمي توصيات بشأهناظر يف الوثائق املبّيستدعى اهليئة الفرعية إىل الن: اإلجراء  -٤٣

FCCC/CP/2011/7  مذكرة مقدمة . تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف
  من األمانة

FCCC/SBI/2011/INF.9  Information on financial support provided by the Global 

Environment Facility for the preparation of national 

communications from Parties not included in Annex I to the 

Convention. Note by the secretariat  
FCCC/SBI/2011/MISC.4  Information by Parties not included in Annex I to the 

Convention on the detailed costs incurred, including in-kind 

contributions, for the preparation of their most recent 

national communications, and on the financial resources 

received through the Global Environment Facility. 

Submissions from Parties  

__________ 

)٢٢( FCCC/SBI/2011/7 ٤٠، الفقرة. 
)٢٣( FCCC/SBI/2011/7 ٤٥، الفقرة. 
)٢٤( FCCC/SBI/2011/7 ٤٨، الفقرة. 
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  اآللية املالية لالتفاقية  -٥  

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات اإلضـافية املوجهـة إىل                )أ(  
  مرفق البيئة العاملية

تنص مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية،           : اخللفية  -٤٤
سـنوية  ور منها أن يتيح املرفق ملؤمتر األطراف تقارير          على مجلة أم   ٢-م أ /١٢املرفقة باملقرر   

بشأن تنفيذ اإلرشادات اليت يوجهها مـؤمتر األطـراف إىل          موجهة للعموم   ووثائق رمسية أخرى    
يواصل تضمني تقريـره  ، أن ١٤-م أ/٤وطلب مؤمتر األطراف إىل املرفق، مبوجب مقرره  . املرفق

  .تستجيب إلرشاداتهالسنوي املقدم إىل مؤمتر األطراف معلومات 
، األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة       ١٦-م أ /٢ودعا مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٤٥

جهـة إىل    آراء وتوصيات بشأن العناصر اليت يتعني مراعاهتا يف وضع اإلرشـادات املو            سنوياً
تظام إىل مؤمتر   إىل املرفق أن يدرج، يف التقرير الذي يقدمه بان         وطلب أيضاً . ة البيئة العاملي  مرفق

  .األطراف، معلومات عن اخلطوات اليت اختذها لتنفيذ اإلرشادات املقدمة إليه
   ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الـوثيقتني املبينـتني أدنـاه وتقـدمي              : اإلجراء  -٤٦

  .توصيات بشأهنما
FCCC/CP/2011/7  رة مقدمة من مذك. تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

  األمانة
FCCC/SBI/2011/MISC.5  Views on elements to be taken into account in developing 

guidance to the Global Environment Facility. Submissions from 

Parties  

  غري  بأقل البلدان منواً   تنفيذ عناصر برنامج العمل اخلاص    دعم  : صندوق أقل البلدان منواً     )ب(  
  برامج العمل الوطنية للتكيف

 رفق، إرشادات إضافية إىل م١٤-م أ /٥قدم مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : اخللفية  -٤٧
 لآللية املالية لالتفاقية خيتص بتشغيل صندوق أقل البلدان          تشغيلياً ، باعتباره كياناً  البيئة العاملية 

ي لربامج العمل الوطنية للتكيـف،      ر، إىل جانب دعم التنفيذ اجلا     يتوىل، وطلب إليه أن     منواً
وكـرر مـؤمتر    . تسهيل تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منـواً           

ونظرت اهليئة الفرعية يف هذه املسألة خالل       . ١٦-م أ /٥األطراف هذا الطلب مبوجب مقرره      
لب يف اجللـسة    فطُ. نظر فيها غري أن األطراف مل تتمكن من إمتام ال       . دورهتا الرابعة والثالثني  

لدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية أن يستمر النظر يف هذه املـسألة أثنـاء       العامة اخلتامية ل  
  .)٢٥(الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة

__________ 

)٢٥( FCCC/SBI/2011/7 ٥٣، الفقرة. 
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ب املقدم من مؤمتر األطراف ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف الطل       : اإلجراء  -٤٨
 بشأن تسهيل تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلـاص بأقـل             عاملية البيئة ال  مرفقإىل  

، كي يعتمدها مؤمتر     والتوصية بإرشادات إضافية لتشغيل صندوق أقل البلدان منواً        البلدان منواً 
  .القتضاء، يف دورته السابعة عشرةاألطراف، حسب ا

FCCC/CP/2011/7  مذكرة مقدمة . ؤمتر األطرافتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل م
  من األمانة

FCCC/SBI/2010/26   تقرير عن االجتماع الثامن عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان
  مذكرة من األمانة. منواً

FCCC/SBI/2010/17   تقرير توليفي عن عملية برنامج عمل التكيف الوطين، مبا فيها
   األمانةمذكرة من. تشغيل صندوق أقل البلدان منواً

FCCC/SBI/2010/MISC.9 Information on the preparation and implementation of 

national adaptation programmes of action, including on 

accessing funds from the Least Developed Countries Fund. 

Submissions from Parties and relevant organizations 

  ائل أخرىمس  )ج(  
    ، يف دورهتا الرابعـة والـثالثني، باملعلومـات        أحاطت اهليئة الفرعية علماً   : اخللفية  -٤٩

      احملدَّثة لتنفيذ النظام العاملي     ٢٠١٠املتعلقة باحتياجات التمويل اإلضافية احملددة يف خطة عام         
كل املـايل املقبـل     وشددت على أمهية ضمان مراعاة هذه االحتياجات يف اهلي         ملراقبة املناخ، 

 أيضاً من خالل قنوات عديـدة قائمـة،         اجتري معاجلته مسألة  أن متويلها   ب مذكرةلالتفاقية،  
 ملراقبة املناخ،   ومنها القنوات اليت تدخل يف إطار برامج متخصصة أخرى، مثل النظام العاملي           

  .)٢٦(واتفاقيات أخرى

ره كيان تشغيل اآللية املاليـة، إىل أن        الفرعية مرفق البيئة العاملية، باعتبا    ودعت اهليئة     -٥٠
يوضح يف تقريره السنوي إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، ما إذا كانت األنشطة               

  .)٢٧( تدخل يف نطاق واليته٧-م أ/٥قرر من امل‘ ٤‘)أ(٧الواردة يف الفقرة 
 ١٩عد أقـصاه    األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف مو        أيضاًودعت اهليئة الفرعية      -٥١
، معلومات عن الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطـراف واألنـشطة            ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

املضطلع هبا لتعزيز شبكات املراقبة والرصد املنهجيني الوطنية واإلقليمية القائمة، وللعمل على            
 فيهـا   إنشاء تلك الشبكات عند االقتضاء، لتجميع تلك املعلومات يف وثيقة متفرقات تنظر           

  .)٢٨(عية يف دورهتا اخلامسة والثالثنياهليئة الفر

__________ 

)٢٦( FCCC/SBI/2011/7 ٥٩، الفقرة. 
)٢٧( FCCC/SBI/2011/7 ٦٠، الفقرة. 
)٢٨( FCCC/SBI/2011/7٦١فقرة ، ال. 
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إىل األمانة أن جتمع، يف وثيقة إعالمية، املعلومات املستقاة    أيضاًوطلبت اهليئة الفرعية      -٥٢
من البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والتقارير املقدمة             

  . أعاله٥١ يف الفقرة من األطراف املشار إليها
  .ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق املبينة أدناه وتقدمي توصيات بشأهنا: اإلجراء  -٥٣

FCCC/SBI/2011/MISC.6  Information on the support provided to developing country 

Parties and on activities undertaken to strengthen existing, and 

to establish,  national and regional systematic observation and 

monitoring networks. Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2011/INF.10  Support provided to developing country Parties and activities 

undertaken to strengthen existing and, where needed, establish 

national and regional systematic observation and monitoring 

networks. Note by the secretariat 
FCCC/CP/2011/7  مذكرة مقدمة من . تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

  األمانة

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٦  

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
ى مواصلة النظر    والثالثني، عل  الرابعةاتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا       : اخللفية  -٥٤

ة والثالثني اسـتناداً إىل نـص       امس يف دورهتا اخل   ١٠-م أ /١يف التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر       
آخـذة يف اعتبارهـا     ،  FCCC/SBI/2010/10الرابع للوثيقـة    رفق  امل يف   واردر ال قرمشروع امل 

لتوصـية   ا بغية اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة،         اليتصلة  القررات ذات   امل
  .)٢٩(شروع مقرر يعتمده مؤمتر األطرافمب

ءات مؤقتـة، تـشمل     ووافقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والثالثني، على إجرا          -٥٥
 إزاء  املتبعـة  وستعقد حلقة العمل املعنية بتعزيز ُنُهج إدارة املخـاطر         .)٣٠(تنظيم حلقيت عمل  

ددة الناشئة عن آثار تنفيذ تدابري التـصدي،        احتياجات البلدان النامية األطراف وشواغلها احمل     
 من ٣، عقب تنظيم حلقة العمل املشتركة بشأن الفقرة ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١يف بون، يف   

أما حلقـة   ).  أدناه ٧٣انظر الفقرة   ( من بروتوكول كيوتو     ٣ من املادة    ١٤ والفقرة   ٢املادة  
 إزاء اآلثار الـضارة  املتبعة  ُنهج إدارة املخاطرالعمل املعنية بتحديد الصعوبات والثغرات يف جمال تنفيذ   

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ١٠لتغري املناخ، فسُتعقد يف ليما ببريو، يف الفترة من 

__________ 

)٢٩( FCCC/SBI/2011/7 ٧٧، الفقرة. 
)٣٠( FCCC/SBI/2010/27 ٩٠-٨٦، الفقرات. 
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 ٥٤ ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف نص مشروع املقرر املشار إليه يف الفقرة            : اإلجراء  -٥٦
ملقررات ذات الصلة باملوضوع اليت اعتمـدها مـؤمتر   أعاله، مستندة يف ذلك إىل أمور منها ا   

  .األطراف يف دورته السادسة عشرة، هبدف التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف

FCCC/SBI/2011/INF.11 Report on the workshop to identify challenges and gaps in the 

implementation of risk management approaches to the 

adverse effects of climate change. Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2011/INF.12 Report on the workshop on promoting risk management 

approaches on the specific needs and concerns of developing 

country Parties arising from the impact of the implementation 

of response measures. Note by the secretariat 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  
أيدت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، برنامج عمل فريق اخلـرباء      : اخللفية  -٥٧

، وطلبت إىل الفريق أن يقدم إليهـا، يف كـل    ٢٠١٢-٢٠١١ للفترة   املعين بأقل البلدان منواً   
  .)٣١(١٦-م أ/٦ر  للمقر عن أعماله، وفقاًدورة من دوراهتا، تقريراً

 للوالية املسندة إليه، اجتماعه العشرين، يف فيينتيان        ومن املقرر أن يعقد الفريق، وفقاً       -٥٨
، حيـث   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٤ إىل   ١٢جبمهورية الو الدميقراطية الشعبية، يف الفترة من        

 يف  ، آخـذاً  ٢٠١٢-٢٠١١سيستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله اخلاص بـالفترة           
لرابعة والثالثني للهيئة   االعتبار اإلرشادات اإلضافية اليت قدمت بشأن برنامج عمله يف الدورة ا          

 طُلب إعـدادها     يف الورقة التقنية اليت    ويف ذلك االجتماع، سينظر الفريق أيضاً      .)٣٢(الفرعية
 حتديد وتنفيذ أنـشطة التكيـف املتوسـطة          مسألة من أجل تناول   )٣٣(مبوجب برنامج عمله  

، مع مراعاة عمليات إدماج التكيف يف التخطيط للتنميـة          لطويلة األجل يف أقل البلدان منواً     وا
  . عن النُّهج القطاعية والربناجميةالوطنية، فضالً

   ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الـوثيقتني املبينـتني أدنـاه وتقـدمي              : اإلجراء  -٥٩
  .إرشادات بشأهنما

FCCC/SBI/2011/11  Report on the twentieth meeting of the Least Developed 
Countries Expert Group. Note by the secretariat  

FCCC/TP/2011/7  Identification and implementation of medium- and long-term 
adaptation activities in least developed countries. Technical 
paper  

__________ 

)٣١( FCCC/SBI/2011/7 ٨٨، الفقرة. 
)٣٢( FCCC/SBI/2011/7 ٨٨، الفقرة. 
)٣٣( FCCC/SBI/2011/4 ٤٩، الفقرة)أ.( 
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  )٣٤(لوطنيةخطط التكيف ا  -٧  

 من صياغة وتنفيذ خطط تكيـف وطنيـة،          أقل البلدان منواً    األطراف من  عملية لتمكني   )أ(  
  )٣٥(عمل الوطنية للتكيف إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيذ برامج الاستناداً

يـة   والبلـدان النام   الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً           )ب(  
  )٣٦(األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط التكيف الوطنية

املتعلـق   كـانكون  ، إطار١٦-م أ/١أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : اخللفية  -٦٠
ل تنـاو  و ،عن طريق التعاون الـدويل    التكيف، مبا يف ذلك     إجراءات  لتكيف هبدف تعزيز    با

  .)٣٧(ًا متسقالًتناواالتفاقية مبوجب مسائل التكيف 
ومبوجب املقرر نفسه، دعا مؤمتر األطراف مجيع األطـراف إىل تعزيـز إجـراءات               -٦١

 وقرر وضع آلية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً        طار كانكون للتكيف،    إل اًوفق التكيف
 إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيـذ          ، استناداً وطنيةخطط تكيف   من صياغة وتنفيذ    

 األجلـني املتوسـط      يف برامج عملها الوطنية للتكيف، كوسيلة لتحديد احتياجات التكيف       
  .)٣٨(ات وبرامج لتلبية تلك االحتياجاتوالطويل، ووضع وتنفيذ استراتيجي

ودعا مؤمتر األطراف األطراف األخرى من البلدان النامية إىل استخدام الطرائق اليت              -٦٢
 ٦١لفقـرة    بلورة جهود التخطيط املشار إليهـا يف ا        أعدت لدعم خطط التكيف الوطنية يف     

  .)٣٩(أعاله
وإضافة إىل ذلك، طلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ وضـع طرائـق                 -٦٣

ر األطراف  يعتمدها مؤمت كي   أعاله، ل  ٦٢ و ٦١ومبادئ توجيهية تستجيب ألحكام الفقرتني      
  .)٤٠(يف دورته السابعة عشرة

عية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، نظرها يف هذه املسألة وطلبت إىل           وبدأت اهليئة الفر    -٦٤
 بتوافر املوارد، بشأن العمليـة      األمانة النظر يف إمكانية الدعوة إىل عقد اجتماع خرباء، رهناً         

وانعقـد   .)٤١(اغة خطط التكيف الوطنية وتنفيـذها     والطرائق واملبادئ التوجيهية املتعلقة بصي    
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٧ إىل ١٥يينتيان، يف الفترة من اجتماع اخلرباء يف ف

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣٤(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣٥(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣٦(
 .١٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٧(
 .١٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٨(
 .١٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٩(
 .١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٠(
)٤١( FCCC/SBI/2011/7 ٩٨، الفقرة. 
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 املشار إليه يف     إىل األمانة إعداد تقرير عن اجتماع اخلرباء       وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً     -٦٥
  .)٤٢( أعاله٦٤الفقرة 
ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل موافاة األمانـة، يف أجـل                -٦٦

   املـشار إليـه    مل عقده    يف اجتماع اخلرباء احملت    إسهاماً منها ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥أقصاه  
 من صياغة خطط     أعاله، بآرائها بشأن عملية متكني األطراف من أقل البلدان منواً          ٦٤يف الفقرة   

 عن الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف مـن أقـل            تكيف وطنية وتنفيذها، فضالً   
 النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط التكيف            والبلدان البلدان منواً 

  .)٤٤(ير توليفي يستند إىل هذه الورقاتوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إعداد تقر .)٤٣(الوطنية
ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق املبينة أدنـاه، هبـدف تقـدمي              : اإلجراء  -٦٧

  .طراف يف دورته السابعة عشرة األتوصيات إىل مؤمتر

FCCC/SBI/2011/12  Report on the expert meeting on the process and the 

modalities and guidelines for the formulation and 

implementation of national adaptation plans. Note by the 

secretariat  
FCCC/SBI/2011/MISC.7  Views on the process and the modalities and guidelines for 

national adaptation plans. Submissions from Parties and 

intergovernmental organizations  
FCCC/SBI/2011/13 Synthesis report on the process and the modalities and 

guidelines for national adaptation plans. Note by the 

secretariat 

تأثريات تغري املنـاخ يف البلـدان     التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن      ُنهج    -٨  
النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز قدرهتا على            

  )٤٥(التكيف
  األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل  -  

، وضع برنامج عمل مـن      ١٦-م أ /١ره  قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقر    : اخللفية  -٦٨
أجل النظر يف ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املنـاخ يف البلـدان                

__________ 

)٤٢( FCCC/SBI/2011/7 ٩٩، الفقرة. 
)٤٣( FCCC/SBI/2011/7 ١٠٠، الفقرة. 
)٤٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٠١، الفقرة. 
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٥(
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وطلـب إىل اهليئـة الفرعيـة        ،)٤٦(ة للتأثريات الضارة لتغري املناخ    النامية املعرضة بصفة خاص   
  .)٤٧(العمل االتفاق بشأن األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا مبوجب برنامج

 واتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، على تنفيذ برنامج العمل وفقـاً              -٦٩
  .FCCC/SBI/2011/7 من الوثيقة ١١٦-١٠٩للفقرات 

  :ويف الدورة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية كذلك على ما يلي  -٧٠
لك مراعاة اجلوانب   النظر يف أنشطة إضافية، يف الدورات الالحقة، مبا يف ذ           )أ(  

  :التالية، حسب االقتضاء
نتائج حلقة العمل لتحديد الصعوبات والثغرات يف جمال تنفيذ ُنهـج إدارة             '١'

 من  ٨٦إزاء اآلثار الضارة لتغري املناخ املشار إليها يف الفقرة          املتبعة  املخاطر  
  ؛FCCC/SBI/2010/27الوثيقة 

  امج العمل؛نتائج األنشطة األولية املضطلع هبا يف سياق برن '٢'
  إسهامات العمليات املتصلة هبذه املسألة؛ '٣'

 ١٠٩مواصلة حتديد تفاصيل اجملاالت املواضيعية الواسعة املذكورة يف الفقرة        )ب(  
، حسب االقتضاء، هبـدف إحـداث        للهيئة  الالحقة الدورات، يف   FCCC/SBI/2011/7من الوثيقة   

ىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دورتـه  قاعدة معرفية لتقدمي توصيات بشأن اخلسائر واألضرار إ    
، ١٦-م أ /١مـن املقـرر     ) د-أ(٢٨الثامنة عشرة، مبا يشمل حتديد العناصر املذكورة يف الفقـرة           

 ه وكذا الورقـات الـواردة يف الوثيقـة    أدنا٧١ على الورقات املذكورة يف الفقرة  واالعتماد
FCCC/SBI/2011/MISC.1٤٨( سياق برنامج العمل، وذلك يف(.  

ويف الدورة نفسها، دعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم           -٧١
، آراء ومعلومـات إضـافية بـشأن        ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥إىل األمانة، يف موعد أقصاه      

املواضيع املقرر تناوهلا يف اجملاالت املواضيعية لدى تنفيذ برنامج العمل، وطلبت إىل األمانة أن              
ت يف وثيقة متفرقات تنظر اهليئة الفرعية فيها يف دورهتا اخلامسة والـثالثني،         جتمع هذه الورقا  
 يستند إىل هذه الورقات وإىل معلومات أخرى ذات صلة قبل حلـول              توليفياً وأن تعّد تقريراً  

  .)٤٩(الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة
ل تشمل، حـسب    ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف أنشطة إضافية، بسب        : اإلجراء  -٧٢

أعـاله، ومواصـلة حتديـد      ) ‘٣‘-‘١‘()أ(٧٠اإلسهامات املذكورة يف الفقرة     االقتضاء، مراعاة   
__________ 

 .٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٦(
 .٢٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٧(
)٤٨( FCCC/SBI/2011/7 ١١٢، الفقرة. 
)٤٩( FCCC/SBI/2011/7 ١١٠، الفقرة. 
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)) د(-)أ((٢٨رة العناصر احملددة يف الفقـرة       تفاصيل اجملاالت املواضيعية الواسعة، مبا يف ذلك بلو       
  .الهأع) ب(٧٠اإلسهامات املذكورة يف الفقرة ، واالستفادة من ١٦-م أ/١من املقرر 

FCCC/SBI/2011/MISC.8  Views and information on the thematic areas in the 

implementation of the work programme. Submissions from 

Parties and relevant organizations  
FCCC/SBI/2011/INF.13 Synthesis report on views and information on the thematic 

areas in the implementation of the work programme. Note 

by the secretariat  

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩  
، يف دورهتا الثالثة والثالثني، يف هذا البند من جـدول           نظرت اهليئة الفرعية  : اخللفية  -٧٣

عية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة املعنـون    األعمال مقترناً ببند جدول أعمال اهليئة الفر   
. ، يف إطار فريق اتصال مـشترك      " من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "

يف تلك الدورة إىل األمانة أن تنظم، قبل الدورة اخلامسة والـثالثني            الفرعيتان  وطلبت اهليئتان   
 ١٤  والفقرة ٢ من املادة    ٣ ل ذات الصلة بالفقرة   لكل منهما، حلقة عمل مشتركة لتناول املسائ      

 ٢٠ و ١٩وستعقد حلقة العمل املذكورة يف بون يومي         .)٥٠(من بروتوكول كيوتو   ٣من املادة   
، يف أعقاب حلقة العمل املعنيـة بتعزيـز ُنهـج إدارة املخـاطر إزاء               ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

اشئة عن آثار تنفيذ تدابري التـصدي       احتياجات البلدان النامية األطراف وشواغلها احملددة الن      
  ). أعاله٥٥انظر الفقرة (

 ٣ من املادة    ١٤واتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشة املسائل املتعلقة بالفقرة            -٧٤
 إطـار    من بروتوكول كيوتو، مبا يشمل النظر يف تقرير حلقة العمل، يف           ٢ من املادة    ٣والفقرة  

  .)٥١(ورة اخلامسة والثالثني لكل منهمايئتان الفرعيتان يف الدفريق اتصال مشترك تنشئه اهل
ستدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف الوثيقة املبينة أدناه هبدف االتفـاق            : اإلجراء  -٧٥

  .على مزيد من اإلجراءات، حسب االقتضاء

FCCC/SB/2011/INF.6  Report on the joint workshop on matters relating to Article 2, 

paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol. 

Note by the secretariat  

__________ 

)٥٠( FCCC/SBI/2010/27 ١٢٤، الفقرة. 
)٥١( FCCC/SBI/2011/7 ١٢٣، الفقرة. 
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 تنظيمه يف الـدورتني الرابعـة       املقرراملنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي         -١٠  
والثالثني واخلامسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني هبدف وضع برنـامج           

إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة          عمل يف   
للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر             

ومنتدى ميكن أن ُيعىن    املذكور  األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل       
  )٥٢(بتدابري التصدي

، إتاحة منتدى ُيعىن بتـأثري      ١٦-م أ /١راف، مبوجب مقرره    قرر مؤمتر األط  : اخللفية  -٧٦
تنفيذ تدابري التصدي، وطلب يف سبيل ذلك إىل رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ ورئـيس اهليئـة                
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عقد ذلك املنتدى يف الـدورتني الرابعـة والـثالثني              

رعيتني، هبدف وضع برنامج عمل يف إطارمها ملعاجلـة      واخلامسة والثالثني لكل من اهليئتني الف     
تأثري تنفيذ هذه التدابري، لكي يعتمد املؤمتر، يف دورته السابعة عشرة، طرائق تفعيل برنـامج               

  .)٥٣(دى ميكن أن ُيعىن بتدابري التصديالعمل ومنت
لـك  وخالل الدورة الرابعة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، عقـد الرئيـسان ذ              -٧٧

واتفقت اهليئتان الفرعيتان على أن يتواصل املنتدى، خالل الدورة اخلامسة والـثالثني            . املنتدى
  .)٥٤(١٦-م أ/١ من املقرر ٩٣يف الفقرة لكل منهما، لالضطالع بعمله على حنو ما اتُّفق عليه 

دعت اهليئتان الفرعيتان، خالل الدورة الرابعة والثالثني لكل منـهما، األطـراف            و  -٧٨
 ١٩ملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة إىل أن تقدم، حبلـول              وا

، املزيد من اآلراء بشأن العناصر الالزمة لوضع برنامج عمل ومنتـدى            ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
وطلبتا إىل األمانة أن جتّمع تلك اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظر . ميكن أن ُيعىن بتدابري التصدي

  .)٥٥( اهليئتان الفرعيتان يف الدورة اخلامسة والثالثني لكل منهمافيها
 عن  ، تقريراً رئيسي اهليئتني وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل األمانة أن ُتعّد، بتوجيه من            -٧٩

تتيحه أن  اخلاص املنظم يف سياق املنتدى خالل الدورة الرابعة والثالثني لكل منهما، و           النشاط  
  .)٥٦(من اهليئتني والثالثني لكل خالل الدورة اخلامسة

ستدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف الوثيقتني املبينتني أدناه، ويف نتـائج            : اإلجراء  -٨٠
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، املعقود خالل الدورتني الرابعة والثالثني واخلامـسة         

 بشأن طرائق تفعيـل برنـامج العمـل         والثالثني لكل منهما، هبدف التوصية مبشروع مقرر      

__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٢(
 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٣(
)٥٤( FCCC/SBSTA/2011/2٦٢رة ، الفق. 
)٥٥( FCCC/SBSTA/2011/2 ٦٠، الفقرة. 
)٥٦( FCCC/SBSTA/2011/2 ٦١، الفقرة. 
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ومنتدى ميكن أن ُيعىن بتدابري التصدي، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمـده يف دورتـه                
  .السابعة عشرة

FCCC/SB/2011/MISC.4 Further views on the elements for the development of a work 

programme and a possible forum on response measures. 

Submissions from Parties and relevant organizations  
FCCC/SB/2011/INF.5 Report on the special event held in the context of the forum on 

the impact of the implementation of response measures at the 

thirty-fourth sessions of the subsidiary bodies. Note by the 

secretariat  

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١١  
، أن ينـشئ آليـة معنيـة        ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره       : اخللفية  -٨١

 ،)٥٧(ا ومركز وشبكة تكنولوجيات املنـاخ     بالتكنولوجيا تتألف من جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجي      
عن أنشطة كل منهما وعـن أداء مهامهمـا،         ، على أساس مؤقت،     وقرر أن ُتعّد اجلهتان تقريراً    

  .)٥٨(طراف عن طريق اهليئتني الفرعيتنيوتقدماه إىل مؤمتر األ
وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، أن تعقد اللجنـة اجتماعهـا األول يف                -٨٢

وعقدت اللجنة اجتماعها األول يف بون       .)٥٩( عقب انتخاب أعضائها   ت ممكن عملياً  أقرب وق 
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣ إىل ١ة من يف الفتر

وذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والـثالثني، باالسـتنتاجات الـيت               -٨٣
خلصت إليها يف دورهتا الثانية والثالثني حيث دعت مرفق البيئة العاملية إىل تقـدمي تقـارير                

طـار برنـامج بوزنـان       يف إ  مرحلية نصف سنوية بشأن تنفيذ األنشطة اليت تتلقى دعمـاً         
ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل تقـدمي   .)٦٠( املتعلق بنقل التكنولوجيا  االستراتيجي

تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي، مبا يف ذلـك                
هتـا اخلامـسة والـثالثني      تنفيذه على املدى الطويل، كي تنظر فيها اهليئة الفرعيـة يف دور           

  .)٦١(تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجيوالدورات الالحقة، طوال مدة 
ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثيقتني املبينتني أدناه، هبدف حتديد أي            : اإلجراء  -٨٤

إجراءات إضافية تنشأ عنهما أو التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسائل لكي يعتمده مؤمتر              
  .األطراف يف دورته السابعة عشرة، حسب االقتضاء

__________ 

 .١١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٧(
 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٨(
 .١٢٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٩(
)٦٠( FCCC/SBI/2010/10 ١٠٢، الفقرة. 
)٦١( FCCC/SBI/2011/7 ١٣٧، الفقرة. 
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FCCC/SB/2011/2 Report on activities and performance of the Technology Executive 

Committee for 2011  
FCCC/SBI/2011/14 Report of the Global Environment Facility on the progress made in 

carrying out the Poznan strategic programme on technology 

transfer. Note by the secretariat  

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٢  
، يف االستعراض الشامل الثاين ١٤-م أ/٦ باملقرر نظرت اهليئة الفرعية، عمالً: اخللفية  -٨٥

املنـشأ  ) اء القدرات يشار إليه فيما يلي بإطار بن     (لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية        
، وذلك يف دوراهتا الثالثني والثانية والثالثني والثالثة والثالثني والرابعة   ٧-م أ /٢مبوجب املقرر   

  .والثالثني، ومل تتمكن من إمتام عملها فيما يتعلق هبذه املسألة
ورهتا واتفقت اهليئة، يف دورهتا الرابعة والثالثني، على مواصلة النظر يف هذا البند يف د             -٨٦

 إىل مـشروع الـنص الـوارد يف املرفـق الثـاين للوثيقـة               اخلامسة والـثالثني اسـتناداً    
FCCC/SBI/2011/7

)٦٢(.  

ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف هذا البند بغية التوصية مبشروع مقرر             : اإلجراء  -٨٧
  .ته السابعة عشرةبشأن نتائج االستعراض الشامل الثاين، لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دور

FCCC/SBI/2011/MISC.9 Activities to implement the framework for capacity-

building in developing countries under decision 

2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 

organizations 
FCCC/SBI/2011/15 Synthesis report on the implementation of the 

framework for capacity-building in developing 

countries. Note by the secretariat 
FCCC/CP/2010/5 and Add.1 مذكرة مقدمة . تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

 من األمانة

FCCC/SBI/2010/20  تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان
 مذكرة مقدمة من األمانة. ةالنامي

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capacity-

building in developing countries under decision 

2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 

organizations 

FCCC/SBI/2009/4 ر بناء القدرات يف البلدان حتليل التقدم احملرز يف تنفيذ إطا
 لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، النامية دعماً

 مذكرة من األمانة. وفعالية هذا التنفيذ

__________ 

)٦٢( FCCC/SBI/2011/7 ١٤٠، الفقرة. 
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FCCC/SBI/2009/5  عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة يف
استخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على 

 مذكرة من األمانة. والعاملياملستويني الوطين 

FCCC/SBI/2009/MISC.1 Information on experiences and lessons learned in the 

use of performance indicators for monitoring and 

evaluating capacity-building at the national and 

global levels. Submissions from Parties and 

intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/MISC.2 Additional or updated information and views relevant 

to the completion of the second comprehensive review 

of the capacity-building framework. Submissions by 

Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of Tanzania on 

behalf of the Group of 77 and China and from Sweden 

on behalf of the European Union and its Member 

States on completion of the second comprehensive 

review of the capacity-building framework in 

developing countries under the Convention and the 

Kyoto Protocol 

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٣  
، يف االسـتعراض    ٤-م أإ /٦نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، عمـالً بـاملقرر         : اخللفية  -٨٨

الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات، من حيث ارتباطه ببناء القدرات تنفيذاً لربوتوكـول              
     والرابعـة والـثالثني،    والثالثة والـثالثني  هتا الثالثني والثانية والثالثني دوراكيوتو، وذلك يف    

  . من إمتام عملها فيما يتعلق هبذه املسألةتمكنمل تو
واتفقت اهليئة، يف دورهتا الرابعة والثالثني، على مواصلة النظر يف هذا البند يف دورهتا              -٨٩

لـنص الـوارد يف املرفـق الثالـث للوثيقـة            إىل مـشروع ا    اخلامسة والثالثني اسـتناداً   
FCCC/SBI/2011/7

)٦٣(.  
ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف هذا البند بغية التوصية مبشروع مقرر             : اإلجراء  -٩٠

  .بشأن نتائج االستعراض الشامل الثاين، لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

FCCC/SBI/2011/MISC.9 Activities to implement the framework for capacity-

building in developing countries under decision 

2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 

organizations 

FCCC/SBI/2011/15 Synthesis report on the implementation of the 

framework for capacity-building in developing 

countries. Note by the secretariat 
__________ 

)٦٣( FCCC/SBI/2011/7 ١٤٣، الفقرة. 
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FCCC/KP/CMP/2010/10  التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف 

 يف بروتوكول كيوتو
FCCC/SBI/2010/20  تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان

 مذكرة مقدمة من األمانة. النامية

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capacity-

building in developing countries under decision 

2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 

organizations 

FCCC/SBI/2009/4 يذ إطار بناء القدرات يف البلدان حتليل التقدم احملرز يف تنف
 لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، النامية دعماً

 مذكرة من األمانة. وفعالية هذا التنفيذ
FCCC/SBI/2009/5  عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة يف

استخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على 
 مذكرة من األمانة. لوطين والعاملياملستويني ا

FCCC/SBI/2009/MISC.1 Information on experiences and lessons learned in the 

use of performance indicators for monitoring and 

evaluating capacity-building at the national and 

global levels. Submissions from Parties and 

intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/MISC.2 Additional or updated information and views relevant 

to the completion of the second comprehensive review 

of the capacity-building framework. Submissions by 

Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of Tanzania on 

behalf of the Group of 77 and China and from Sweden 

on behalf of the European Union and its Member 

States on completion of the second comprehensive 

review of the capacity-building framework in 

developing countries under the Convention and the 

Kyoto Protocol 

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٤  
    اجتماع األطراف، إىل اهليئـة الفرعيـة، مبوجـب         /طلب مؤمتر األطراف  : اخللفية  -٩١

دير سجل  ، أن تنظر، يف دوراهتا املقبلة، يف التقارير السنوية اليت يقدمها م           ١-م أإ /١٢مقرره  
اجتماع األطراف بتقدمي توجيهات، مىت لـزم       /املعامالت الدويل، بغية مطالبة مؤمتر األطراف     

  .األمر، فيما يتصل بتشغيل نظم السجالت
    ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف تقرير مدير سجل املعـامالت الـدويل            : اإلجراء  -٩٢

اجتمـاع  /عتمدمها مؤمتر األطراف   وإعداد استنتاجات أو مشروع مقرر لكي ي       ٢٠١١لعام  
  .األطراف يف دورته السابعة
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FCCC/KP/CMP/2011/7 Annual report of the administrator of the international 

transaction log under the Kyoto Protocol. Note by the 

secretariat 

  تصلة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات امل  -١٥  
اتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، على مواصلة مناقـشة هـذه             : اخللفية  -٩٣
ويستند هذا البند من جدول األعمال إىل اقتراح مقدم من           .)٦٤(ألة يف دورهتا اخلامسة والثالثني    املس

  .١-م أإ/٢٧ املقرر  وإىلFCCC/KP/CMP/2005/2اململكة العربية السعودية يرد يف الوثيقة 
  .ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألة: اإلجراء:   -٩٤

FCCC/KP/CMP/2005/2          اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتـو .
  مذكرة من إعداد األمانة

جمللس التنفيذي  اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات ا         -١٦  
  آللية التنمية النظيفة

، إىل  ٦-م أإ /٣اجتماع األطراف، مبوجب مقـرره      /طلب مؤمتر األطراف  : اخللفية  -٩٥
بشأن اإلجـراءات    مقرراً يف دورته السابعة     عتمد توصيات لكي ي   أن تقدم إليه  اهليئة الفرعية   

 يف جتيـز الطعـن   راف  اجتماع األط /يف إطار مؤمتر األطراف   ات والترتيبات املؤسسية    واآللي
على ، ٥-م أإ/٢ من املقرر ٤٢رات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة استناداً إىل الفقرة      اقر

  .)٦٥(يف املرفق الثاين لتقريره السنوي توصيات اجمللس التنفيذي الواردة أن تأخذ يف اعتبارها
بالورقات الواردة  ،)٦٦(، يف دورهتا الرابعة والثالثنيماًوأحاطت اهليئة الفرعية عل  - ٩٦

وباملعلومات املقدمة يف الوثيقة اليت أعـدهتا األمانـة         ،  FCCC/SBI/2011/MISC.2يف الوثيقة   
 التنفيـذي آلليـة     بشأن اآلليات واإلجراءات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس        

الواردة س التنفيذي يات اليت قدمها اجمللوالحظت اهليئة الفرعية التوص .)٦٧(التنمية النظيفة
  .)٦٨(٢٠١٠عام يف املرفق الثاين لتقريره السنوي ل

__________ 

)٦٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٤٥، الفقرة. 
 .١٨، الفقرة ٦-م أإ/٣املقرر  )٦٥(
)٦٦( FCCC/SBI/2011/7 ١٥٠ و١٤٩، الفقرتان. 
)٦٧( FCCC/TP/2011/3. 
)٦٨( FCCC/KP/CMP/2010/10. 
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بالـصيغة   ،)٦٩( مبشروع النص األويلالفرعية علماً ويف الدورة نفسها، أحاطت اهليئة        -٩٧
واتفقت . املقترحة من رئيسي الفريق املتشاركني، بالرغم من وجود آراء متباينة بني األطراف           

  .النظر يف هذه املسألة يف دورهتا املقبلةاهليئة الفرعية على مواصلة 
ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة بغية إعداد توصيات            : اإلجراء  -٩٨

  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/ينظر فيها مؤمتر األطراف

FCCC/SBI/2011/MISC.2 Views on procedures, mechanisms and institutional 

arrangements for appeals against the decisions of the Executive 

Board of the clean development mechanism. Submissions from 

Parties and relevant organizations 

FCCC/TP/2011/3 Procedures, mechanisms and institutional arrangements for 

appeals against the decisions of the Executive Board of the 

clean development mechanism. Technical paper 
FCCC/KP/CMP/2010/10            التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة املقـدم إىل

 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

  ملؤسسيةل اإلدارية واملالية وااملسائ  -١٧  

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
أُعّد تقرير عن األداء يتعلق باإليرادات والنفقات يف األشهر الثمانية عـشر            : اخللفية  -٩٩

األوىل من فترة السنتني، بغية إعالم األطراف باإليرادات احملصلة والنفقات املتكبدة والنتـائج             
. FCCC/SBI/2011/16ويرد هذا التقرير يف الوثيقـة       . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠احملققة حىت   

سـداد  الة   آخر املعلومات املتعلقة حب     معلومات عن  FCCC/SBI/2011/INF.14وترد يف الوثيقة    
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ حىت اشتراكاهتالاألطراف 

يف الـوثيقتني   باملعلومات املقدمـة  ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً    : اإلجراء  -١٠٠
وبأية معلومات شفوية إضافية ذات صلة تقدمها األمينة التنفيذية، وإىل البت يف اإلجـراءات              
اليت قد يلزم إدراجها يف مشاريع املقررات بشأن املسائل اإلدارية واملالية، اليت سيوصى مؤمتر              

طـراف  اجتمـاع األ /األطراف باعتمادها يف دورته السابعة عشرة وسيوصى مؤمتر األطراف        
  .باعتمادها يف دورته السابعة

FCCC/SBI/2011/16 Budget performance for the biennium 2010–2011 as at 30 

June 2011. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2011/INF.14 Status of contributions as at 15 November 2011. Note by the 

secretariat 

__________ 

)٦٩( FCCC/SBI/2011/7املرفق الرابع ،. 
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  استعراض مهام األمانة وعملياهتامواصلة   )ب(  
اسـتعراض مهـام     ،)٧٠(يف دورهتا احلادية والعشرين   قررت اهليئة الفرعية،    : اخللفية  -١٠١

  . يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمالاألمانة وعملياهتا سنوياً
 ن تقدم تقريراًوطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، إىل األمينة التنفيذية أ  -١٠٢

 كي تنظر فيها اهليئة     ٢٠١٣-٢٠١٢فترة السنتني   يف   الكفاءة   تعزيزعن املكاسب املتوقعة من     
  .)٧١(عية يف دورهتا اخلامسة والثالثنيالفر

        باملعلومـات ذات الـصلة عـن       ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً     : اإلجراء  -١٠٣
فتـرة  يف   الكفاءة   تعزيزة التنفيذية عن املكاسب املتوقعة من       أداء ميزانية األمانة وبتقرير األمين    

  .، وتقدمي توصيات، حسب االقتضاء٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

FCCC/SBI/2011/16 Budget performance for the biennium 2010–2011 as at 30 June 

2011. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2011/INF.15 Report on planned efficiency gains for the biennium 2012–2013. 

Note by the Executive Secretary 

  تنفيذ اتفاق املقر  )ج(  
إىل احلكومـة املـضيفة      ،)٧٢(الفرعية، يف دورهتا السابعة عشرة    طلبت اهليئة   : اخللفية  -١٠٤

  .اتفاق املقرواألمينة التنفيذية أن يبلغا، مرة يف السنة، عن التقدم احملرز يف تنفيذ 
وقُّدم آخر تقرير إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني، حيث الحظت اهليئـة          -١٠٥

الفرعية أن إمتام األشغال يف مرافق املؤمترات اجلديدة يف بون قد تأخر أكثر بسبب ظـروف                
خر يف إمتـام     حبدوث تأ  وأُخربت اهليئة الفرعية أيضاً    .)٧٣(خارجة عن إرادة احلكومة األملانية    

  .األشغال يف املباين اجلديدة اخلاصة باألمانة يف بون
ويف الدورة الرابعة والثالثني، دعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية             -١٠٦

إىل موافاهتا، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، بتقرير عما حيرز من تقدم يف هذه اجلوانب وغريها               
  .اتفاق املقرمن جوانب تنفيذ 

  .ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف البيانات واختاذ أي إجراء يعترب ضرورياً: اإلجراء  -١٠٧

__________ 

)٧٠( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة. 
)٧١( FCCC/SBI/2011/7 ١٩١، الفقرة. 
)٧٢( FCCC/SBI/2002/17٥٨فقرة ، ال. 
)٧٣( FCCC/SBI/2011/7 ١٩٩، الفقرة. 
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  مسائل أخرى  -١٨  
  .سُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تثار أثناء الدورة  -١٠٨

  تقرير الدورة  -١٩  
اهليئـة الفرعيـة يف هنايـة     سُيعّد مشروع تقرير عن أعمال الدورة لتعتمده        : اخللفية  -١٠٩
  .الدورة
ستدعى اهليئة الفرعية إىل أن تعتمد مـشروع التقريـر وتـأذن للمقـرر              : اإلجراء  -١١٠

  .باستكماله بعد الدورة، وفق توجيهات الرئيس ومبساعدة من األمانة



FCCC/SBI/2011/8 

GE.11-63557 30 

Annex 

           [English only] 

Documents before the Subsidiary Body for Implementation at its thirty-
fifth session 

  Documents prepared for the session 

FCCC/SBI/2011/8 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBI/2011/9 National greenhouse gas inventory data for the 
period 1990–2009. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/10 Progress report on the work of the Consultative 
Group of Experts on National Communications from 
Parties not included in Annex I to the Convention. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/10/Add.1 Progress report on the work of the Consultative 
Group of Experts on National Communications from 
Parties not included in Annex I to the Convention. 
Note by the secretariat. Addendum. Report on the 
workshop on facilitating the development and long-
term sustainability of processes, and the 
establishment and maintenance of national technical 
teams, for the preparation of national 
communications, including greenhouse gas 
inventories.  

FCCC/SBI/2011/10/Add.2 Progress report on the work of the Consultative 
Group of Experts on National Communications from 
Parties not included in Annex I to the Convention. 
Note by the secretariat. Addendum. Report on the 
workshop on greenhouse gas inventory hands-on 
training for the Latin America and Caribbean region. 

FCCC/SBI/2011/11 Report on the twentieth meeting of the Least 
Developed Countries Expert Group. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2011/12 Report on the expert meeting on the process and the 
modalities and guidelines for the formulation and 
implementation of national adaptation plans. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBI/2011/13 Synthesis report on the process and the modalities 
and guidelines for national adaptation plans. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBI/2011/14 Report of the Global Environment Facility on the 
progress made in carrying out the Poznan strategic 
programme on technology transfer. Note by the 
secretariat 
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FCCC/SBI/2011/15 Synthesis report on the implementation of the 
framework for capacity-building in developing 
countries. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/16 Budget performance for the biennium 2010–2011 as 
at 30 June 2011. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2011/INF.8 Status of submission and review of fifth national 
communications. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.9 Information on financial support provided by the 
Global Environment Facility for the preparation of 
national communications from Parties not included 
in Annex I to the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.10 Support provided to developing country Parties and 
activities undertaken to strengthen existing and, 
where needed, establish national and regional 
systematic observation and monitoring networks. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.11 Report on the workshop to identify challenges and 
gaps in the implementation of risk management 
approaches to the adverse effects of climate change. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.12 Report on the workshop on promoting risk 
management approaches on the specific needs and 
concerns of developing country Parties arising from 
the impact of the implementation of response 
measures. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.13 Synthesis report on views and information on the 
thematic areas in the implementation of the work 
programme. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.14 Status of contributions as at 15 November 2011. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.15 Report on planned efficiency gains for the biennium 
2012–2013. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2011/MISC.4 Information by Parties not included in Annex I to the 
Convention on the detailed costs incurred, including 
in-kind contributions, for the preparation of their 
most recent national communications, and on the 
financial resources received through the Global 
Environment Facility. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2011/MISC.5 Views on elements to be taken into account in 
developing guidance to the Global Environment 
Facility. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2011/MISC.6 Information on the support provided to developing 
country Parties and on activities undertaken to 
strengthen existing, and to establish, national and 
regional systematic observation and monitoring 
networks. Submissions from Parties 
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FCCC/SBI/2011/MISC.7 Views on the process and the modalities and 
guidelines for national adaptation plans. Submissions 
from Parties and intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2011/MISC.8 Views and information on the thematic areas in the 
implementation of the work programme. 
Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2011/MISC.9 Activities to implement the framework for capacity-
building in developing countries under decision  
2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SB/2011/2 Report on activities and performance of the 
Technology Executive Committee for 2011 

FCCC/SB/2011/INF.5 Report on the special event held in the context of the 
forum on the impact of the implementation of 
response measures at the thirty-fourth sessions of the 
subsidiary bodies. Note by the secretariat 

FCCC/SB/2011/INF.6 Report on the joint workshop on matters relating to 
Article 2, paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, 
of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/SB/2011/MISC.4 Further views on the elements for the development 
of a work programme and a possible forum on 
response measures. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/TP/2011/7 Identification and implementation of medium- and 
long-term adaptation activities in least developed 
countries. Technical paper 

Other documents before the session 

FCCC/CP/2011/7 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2010/5 and Add.1 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2011/7 Annual report of the administrator of the international 
transaction log under the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 

FCCC/KP/CMP/2011/8 and Add.1 Annual compilation and accounting report for Annex 
B Parties under the Kyoto Protocol for 2011. Note by 
the secretariat  

FCCC/KP/CMP/2010/10 Annual report of the Executive Board of the clean 
development mechanism to the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2005/2 Proposal from Saudi Arabia to amend the Kyoto 
Protocol. Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2011/7 and Add.1 Report of the Subsidiary Body for Implementation on 
its thirty-fourth session, held in Bonn from 6 to 17 
June 2011 

FCCC/SBI/2011/INF.1 Compilation and synthesis of fifth national 
communications. Executive summary. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.1 Compilation and synthesis of fifth national 
communications. Note by the secretariat. Addendum. 
Policies, measures, and past and projected future 
greenhouse gas emission trends of Parties included in 
Annex I to the Convention 

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.2 Compilation and synthesis of fifth national 
communications. Note by the secretariat. Addendum. 
Financial resources, technology transfer, 
vulnerability, adaptation and other issues relating to 
the implementation of the Convention by Parties 
included in Annex I to the Convention 

FCCC/SBI/2011/INF.2 Compilation and synthesis of supplementary 
information incorporated in fifth national 
communications submitted in accordance with Article 
7, paragraph 2, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2011/MISC.2 Views on procedures, mechanisms and institutional 
arrangements for appeals against the decisions of the 
Executive Board of the clean development 
mechanism. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2010/17 Synthesis report on the national adaptation 
programme of action process, including operation of 
the Least Developed Countries Fund. Note by the 
secretariat. 

FCCC/SBI/2010/20 Synthesis report on the implementation of the 
framework for capacity-building in developing 
countries. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/26 Report on the eighteenth meeting of the Least 
Developed Countries Expert Group. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capacity-
building in developing countries under decision 
2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2010/MISC.9 Information on the preparation and implementation of 
national adaptation programmes of action, including 
on accessing funds from the Least Developed 
Countries Fund. Submissions from Parties and 
relevant organizations 
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FCCC/SBI/2009/4 Analysis of progress made in, and the effectiveness 
of, the implementation of the framework for capacity-
building in developing countries in support of the 
second comprehensive review of the capacity-
building framework. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/5 Synthesis of experiences and lessons learned in the 
use of performance indicators for monitoring and 
evaluating capacity-building at the national and 
global levels. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/MISC.1 Information on experiences and lessons learned in the 
use of performance indicators for monitoring and 
evaluating capacity-building at the national and 
global levels. Submissions from Parties and 
intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/MISC.2 Additional or updated information and views relevant 
to the completion of the second comprehensive 
review of the capacity-building framework. 
Submissions by Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of Tanzania 
on behalf of the Group of 77 and China and from 
Sweden on behalf of the European Union and its 
Member States on completion of the second 
comprehensive review of the capacity-building 
framework in developing countries under the 
Convention and the Kyoto Protocol 

FCCC/TP/2011/3 Procedures, mechanisms and institutional 
arrangements for appeals against the decisions of the 
Executive Board of the clean development 
mechanism. Technical paper 

        


