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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  ت وشروحهجدول األعمال املؤق    

  ة التنفيذيةمن األمينمقدمة مذكرة     

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(
  .املكتبمن انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء   )د(

  :نية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوط  -٣
حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة مـن األطـراف             )أ(

  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
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جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف             )ب(
  قية؛املرفق األول لالتفا

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

   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ٢بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة 
  .التفاقية من ا١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )د(

  : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف            )أ(

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

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

  :إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥
  النموذج األويل للسجل؛  )أ(
 الدوليـة  املـشاورات والتحلـيالت   املعـين ب  اء الفنيني    فريق اخلرب  تشكيل  )ب(

  .وإجراءاته وطرائقه
  :املسائل املتصلة بالتمويل  -٦

  االستعراض األويل لصندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )أ(
  .مسائل أخرى  )ب(

  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧
  ؛١٠-م أ/١ املقرر التقدم احملرز يف تنفيذ  )أ(
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(

__________ 

ء بـشأن إدراج هـذا البنـد يف     مل حيصل يف الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ توافق يف اآلرا            )١(
وقررت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البند يف            . لذلك بقي معلقاً  . جدول األعمال 

 .جدول األعمال املؤقت لدورهتا السادسة والثالثني
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  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٨
عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف       )أ(

وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيذ برامج العمـل             
  ؛ )٣(الوطنية للتكيف

ئق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف مـن أقـل البلـدان منـواً              الطرا  )ب(
النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لدعم خطـط          والبلدان

  .)٤(التكيف الوطنية
ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان الناميـة               -٩

  .)٥(رة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة على التكيفاملعرضة بصفة خاصة لآلثار الضا
  .األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل •

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٠
  .املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  -١١
  :التكنولوجيات ونقلهار تطوي  -١٢

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛  )أ(
اختيار املضيف وتـشكيل    : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       )ب(

  اجمللس االستشاري؛
  .اتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيابرنامج بوزنان االستر  )ج(

  . من االتفاقية٦املادة   -١٣
  :)٦(قدراتبناء ال  -١٤

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

__________ 

 .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(
، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل تعزيز رصد فعاليـة           ١٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       )٦(

وطلب أيضاً إىل   . بناء القدرات واستعراضها بأن تنظم سنوياً أثناء دوراهتا منتدى ديربان بشأن بناء القدرات            
وستنظر اهليئة  . عية للتنفيذ أن تنظم االجتماع األول ملنتدى ديربان خالل دورهتا السادسة والثالثني           اهليئة الفر 

 .الفرعية للتنفيذ يف التقرير املوجز ملنتدى ديربان يف دورهتا السابعة والثالثني
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  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٥
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آلليـة             -١٦

  .التنمية النظيفة
  .استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  -١٧
  .ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٨
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٩

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ب(
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )ج(
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤وم سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني رسلتحصيل منهجية   )د(
االمتيازات واحلصانات املخولة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب            ) ه(

  بروتوكول كيوتو؛
آثار متويل سفر مجيع األعـضاء واألعـضاء املنـاوبني ومـشاركتهم يف               )و(

  .اجتماعات اهليئات املنشأة على السياسات وامليزانية
  .مسائل أخرى  -٢٠
  .تقرير الدورة  -٢١

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
دورهتا السادسة والثالثني يـوم     ) اهليئة الفرعية (سيفتتح رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ        -١

  .٢٠١٢مايو / أيار١٤االثنني، 

  املسائل التنظيمية  -٢  

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

  ).انظر املرفق لالطالع على قائمة الوثائق املعدة يف إطار كل بند(من أجل إقراره 
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  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ١٤ سُتعقد الدورة السادسة والثالثون للهيئة الفرعية يف الفترة من :معلومات أساسية   -٣

وُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل اللمحة العامة للدورة والربنامج         . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥إىل  
اليومي الذي ينشر أثناء الدورة على املوقع الشبكي لالتفاقية للحصول على جـدول زمـين               

  .مفصل وحمدَّث ألعمال اهليئة الفرعية
ملتاح لالجتماعات وملا كانت مخس هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فإن الوقت ا  -٤

وسيدعو الرئيس املندوبني إىل اإلدالء ببيانات مـوجزة باسـم جمموعـات      . سيكون حمدوداً 
ويرجى من الوفود أن توجز بياناهتا الشفوية قـدر         . األطراف خالل اجللسة العامة االفتتاحية    

  .الشفوينياإلمكان وتقدم نسخة ورقية منها إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني 
ولـتمكني  . )٧(توصيات اهليئة الفرعية يف دوراهتا السابقة     وسُتنظَّم الدورة مع مراعاة       -٥

توخي أكرب قدر   الوفود من املشاركة الكاملة يف اجللسات األخرى، سُتدعى اهليئة الفرعية إىل            
 ، مبا يشمل االستخدام األمثل للوقت املخـصص للجلـسات         إجراء مداوالهتا من الكفاءة يف    

وسُتحال البنود اليت   . العامة واملفاوضات غري الرمسية، وإىل إمتام عملها يف حدود الوقت املقرر          
ال ينتهي حبثها يف هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيها خالل دورتيهـا الـسابعة                 

  .والثالثني أو الثامنة والثالثني
ار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة من        وُتدعى األطراف أيضاً إىل أن تأخذ يف االعتب         -٦

  .FCCC/SB/2007/INF.2جدول األعمال، املعلومات الواردة يف الوثيقة 
وطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، إىل اهليئة الفرعية أن تواصل تعزيز               -٧

ت أثناء  رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها بتنظيم منتدى ديربان سنوي بشأن بناء القدرا           
وطلب أيضاً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظم االجتماع األول ملنتـدى ديربـان              . )٨(دوراهتا

 بشأن هذه املـسألة، أعـدت    ١٧-م أ /٢ووفقاً للمقرر   . )٩(خالل دورهتا السادسة والثالثني   
 وستنظر اهليئة الفرعيـة يف    . )١٠(األمانة جمموعة من الوثائق كمدخالت هلذا االجتماع األول       

  .التقرير املوجز ملنتدى ديربان يف دورهتا السابعة والثالثني
  .  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة:اإلجراء  -٨

__________ 

)٧( FCCC/SBI/2011/7 و١٦٧، الفقرة FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان. 
 .١٤٤فقرة ، ال١٧-م أ/٢املقرر  )٨(
 .١٥٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٩(
: ُيتاح مزيد من املعلومات عن االجتماع األول ملنتدى ديربان على املوقع الشبكي لالتفاقية يف العنوان التايل                )١٠(

<http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/6802.php>. 



FCCC/SBI/2012/1 

GE.12-60498 6 

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  
 املطبق حاليـاً،    )١١( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧ادة   عمالً بامل  :معلومات أساسية   -٩

وأُجريت مشاورات لتعيني أعضاء مكتب اهليئة      . ة الفرعية نائب رئيسها ومقررها    تنتخب اهليئ 
. الفرعية للتنفيذ خالل دورهتا اخلامسة والثالثني والدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف            

أن األطراف مل تتوصل إىل اتفاق بشأن تعيني نائب الرئيس، فإن مؤمتر األطـراف دعـا        ومبا
 ٧-م أ /٣٦وُتدعى األطراف إىل استذكار ما ورد يف املقرر         .  مشاوراهتا األطراف إىل أن تواصل   

وإىل النظر بشكل فعال يف تعيني النساء لشغل املناصب االنتخابية ألي هيئة ُتنـشأ مبوجـب         
  .االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هبا

ـ           :اإلجراء  -١٠ ة عقـب    سُتدعى اهليئة الفرعية إىل انتخاب نائب رئيسها يف أقرب فرص
  .استكمال املشاورات

  أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتبانتخاب   )د(  
 من بروتوكول كيوتـو، عنـدما       ١٥ من املادة    ٣ عمالً بالفقرة    :معلومات أساسية   -١١

متارس اهليئة الفرعية مهامها خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو، ُيستعاض عـن أي             
ة للتنفيذ ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها، يف ذلـك           عضو من أعضاء مكتب اهليئة الفرعي     

 .الوقت، ليست طرفاً يف الربوتوكول، بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينـها    
  .وسُيجرى املزيد من املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية، إذا لزم األمر

القتضاء، إىل انتخاب عضو إضايف ليحل       ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، عند ا      :اإلجراء  -١٢
  .ل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتوثحمل نائب الرئيس الذي مي

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٣  

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

، إىل  ١٣-م أ /١٠ طلب مؤمتر األطـراف، مبوجـب مقـرره          :معلومات أساسية   -١٣
 ١اً خامساً حبلول    األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أن تقدم إىل األمانة بالغاً وطني           

 ١٥وحىت تاريخ  . من االتفاقية١٢  من املادة٢ و١، وفقاً للفقرتني ٢٠١٠يناير /كانون الثاين
 بالغـاً مـن     ٤٠، تلقت األمانة من األطراف املدرجة يف املرفق األول          ٢٠١٢مارس  /آذار

  .ومل يرد بعد البالغ الوطين اخلامس لتركيا .البالغات الوطنية اخلامسة

__________ 

)١١( FCCC/CP/1996/2. 
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مبوجـب  وختضع البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف املدرجة يف املرفـق األول              -١٤
، باستثناء األطراف اليت نظمـت      )١٢(ستعراضات قطرية معمقة  التفاقية وبروتوكول كيوتو    اال

  . ٦-م أإ/١٠األمانة ألجلها استعراضات مركزية عمالً باملقرر 
 استعراضـاً معمقـاً     ٣٢، استكملت األمانة تنسيق     ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٠وحىت    -١٥

 من االستعراضات املعمقة املتعلقـة      ، وهي ختطط إلجراء ما تبقى     للبالغات الوطنية اخلامسة  
  . ٢٠١٢ يف النصف األول من عام بالبالغات الوطنية اخلامسة

  .املرفق  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً بالوثيقة ذات الصلة املذكورة يف:اإلجراء  -١٦

  ملرفق األول لالتفاقيةجتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف ا  )ب(  
، أن  ١٦-م أ /٩ طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب مقرره         :معلومات أساسية   -١٧

تعّد تقرير جتميع وتوليف للبالغات الوطنية اخلامسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق              
  . األول، لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

الفرعية يف النظر يف جتميع وتوليف البالغات الوطنيـة اخلامـسة يف            وشرعت اهليئة     -١٨
. دورهتا الرابعة والثالثني، وواصلت النظر يف هذه املسألة يف دورهتـا اخلامـسة والـثالثني              

استكمال العمل يف دورهتا اخلامسة والثالثني، فإهنا اتفقت علـى    الفرعية  تعذر على اهليئة     وملا
  . )١٣(د الفرعي يف دورهتا السادسة والثالثنيمواصلة النظر يف هذا البن

نظرها يف جتميع وتوليف البالغات الوطنيـة       إمتام   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل      :اإلجراء  -١٩
اخلامسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، واقتراح مشروع مقرر بـشأن هـذه      

  .لثامنة عشرةاملسألة لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته ا

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة اخلامـسة لألطـراف               )ج(  
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتـو، املقدمـة               

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢ للفقرة وفقاً
اف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف         األطر طلب مؤمتر    :معلومات أساسية   -٢٠

، إىل  ١-م أإ /٢٢، مبوجـب مقـرره      )اجتماع األطراف /األطرافمؤمتر  (بروتوكول كيوتو   
األمانة أن تعّد تقرير جتميع وتوليف للبالغات الوطنية جلميع األطراف املدرجـة يف املرفـق               

الصلة الصادرة عن   األول اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، وفقاً للمقررات ذات            
اجتمـاع  /وطلـب مـؤمتر األطـراف      .اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   

، إىل األمانة أن تعّد تقرير جتميع وتوليف للمعلومـات          ٦-م أإ /١٠األطراف، مبوجب مقرره    
 مـن بروتوكـول     ٧ من املادة    ٢التكميلية املقدمة يف البالغات الوطنية اخلامسة وفقاً للفقرة         

  .اجتماع األطراف يف دورته السابعة/وتو، لينظر فيه مؤمتر األطرافكي
__________ 

 .١-م أإ/٢٢ و١٦-م أ/٩انظر املقررين  )١٢(
)١٣( FCCC/SBI/2011/17 ١٢، الفقرة. 
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وشرعت اهليئة الفرعية يف النظر يف جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الـواردة يف               -٢١
البالغات الوطنية اخلامسة يف دورهتا الرابعة والثالثني، واتفقت على مواصلة نظرها يف هـذه              

 استكمال العمل يف تلك     الفرعيةوملا تعذر على اهليئة     . )١٤(لثالثنياملسألة يف دورهتا اخلامسة وا    
  .)١٥(الدورة، فإهنا اتفقت على مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتا السادسة والثالثني

نظرها يف هذه املسألة واقتراح مشروع مقرر       إمتام   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل      :اإلجراء  -٢٢
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة/رافلينظر فيه مؤمتر األط

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )د(  
 من االتفاقية، يف جزء منـها، إىل        ١٢ من املادة    ٥ تشري الفقرة    :معلومات أساسية   - ٢٣

ـ         . تواتر عملية تقدمي البالغات الوطنية     ذ وشرعت اهليئة الفرعية يف النظر يف مواصـلة تنفي
واستمرت يف ذلـك يف دورتيهـا       ،  )١٦( يف دورهتا الثالثة والثالثني    ١٢  املادة   من ٥  الفقرة

اسـتكمال العمـل يف     الفرعية  وملا تعذر على اهليئة     . الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني   
دورهتا اخلامسة والثالثني، فإهنا اتفقت على مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتـا               

  . )١٧(سة والثالثنيالساد
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إهناء نظرها يف هذه املـسألة، مراعيـة أحكـام               :اإلجراء  -٢٤
  .ة من االتفاقي١٢ من املادة ٥فقرة  املتصلة باملسائل املتعلقة بتنفيذ ال١٧-م أ/٢ املقرر

  اقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتف  -٤  

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

 قرر مؤمتر األطراف، يف دورتـه الـسابعة عـشرة، مبوجـب             :معلومات أساسية   -٢٥
 الوطنية املقدمة   فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات    استمرار عمل   ،  ١٧-م أ /١٤ املقرر

، كمـا وردت يف     يف إطار واليته احلالية   من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
  .٢٠١٢حىت هناية عام وذلك ، )١٨(، وبرنامج عمله١٥-م أ/٥مرفق املقرر 

__________ 

)١٤( FCCC/SBI/2011/7 ١٨، الفقرة. 
)١٥( FCCC/SBI/2011/17 ١٢، الفقرة. 
)١٦( FCCC/SBI/2010/27 ١٩، الفقرة. 
)١٧( FCCC/SBI/2011/17 ١٢، الفقرة. 
)١٨( FCCC/SBI/2010/INF.2. 
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اليت سـينظمها فريـق اخلـرباء        )١٩(ورحبت اهليئة الفرعية بأنشطة التدريب املقررة       -٢٦
ء من برنامج عمله، وطلبت إىل الفريق أن يبذل كل ما يف وسـعه لعقـد                االستشاري كجز 

حلقات العمل التدريبية اإلقليمية املقررة واملتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئـة والتخفيـف             
   .)٢٠( رهناً بتوافر املوارد الالزمة٢٠١٢ومدى التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف عام 

ستشاري تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة املقررة يف   وسيقدم فريق اخلرباء اال     -٢٧
، وعن حلقة التدريب العملـي ملنطقـة        ٢٠١٢إطار برنامج عمله يف النصف األول من عام         

 ١١  إىل٧من رة تيف الفأفريقيا بشأن تقييم القابلية للتأثر والتكيف، املعقودة يف نريويب، كينيا، 
  .٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

، األطراف إىل موافاة األمانة، يف      ١٧-م أ /١٤ودعا مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٢٨
ومدة هذه  فريق اخلرباء االستشاري    والية   حول   ا، بآرائه ٢٠١٢مارس  / آذار ٥أقصاه  موعد  
  .، واحلاجة إىل استمرار الفريقالوالية
ـ        ١٧-م أ /٢ومبوجب املقرر     -٢٩ ق اخلـرباء   ، اعترف مؤمتر األطراف بأن بإمكـان فري

مـن أجـل    املشورة والدعم التقنيني    تقدمي  االستشاري أيضاً أن يضطلع بدور هام يف تيسري         
  . )٢١(إعداد وتقدمي أول تقرير ُمحدَّث لفترة السنتني

 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة املدرجة يف املرفق، بقصد              :اإلجراء  -٣٠
  .ألة لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرةاقتراح مشروع مقرر بشأن املس

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق                 )ب(  
   )٢٢(لالتفاقية األول
ترحـت بعـض    ، اق الرابعة والعشرين للهيئة الفرعيـة     يف الدورة    :معلومات أساسية   -٣١

 من االتفاقيـة، يف     ١٠ من املادة    ٢، وفقاً للشروط الواردة يف الفقرة       يئةاألطراف أن تنظر اهل   
  . )٢٣(املعلومات اليت تقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنية

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل تقدمي إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطـوير عمليـة     :اإلجراء  -٣٢
ت الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،             النظر يف املعلوما  

 ١٧-م أ /٢ من االتفاقية، ومع مراعـاة املقـرر         ١٠ من املادة    ٢وفقاً للشروط الواردة يف الفقرة      
  .املتعلق بالتقارير احملّدثة لفترة السنتني واملشاورات والتحليالت الدولية

__________ 

)١٩( FCCC/SBI/2011/10 ١٧ و١٦، الفقرتان. 
)٢٠( FCCC/SBI/2011/17 ٢٦، الفقرة. 
)٢١( FCCC/CP/2011/9/Add.1 ١٠، الصفحة. 
مل حيصل يف الدورة اخلامسة والثالثني للهيئة الفرعية توافق يف اآلراء بشأن إدراج هـذا البنـد يف جـدول         )٢٢(

وقررت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البند يف جدول             . لذلك بقي معلقاً  . األعمال
 .األعمال املؤقت لدورهتا السادسة والثالثني

)٢٣( FCCC/SBI/2006/11 ٣٢، الفقرة. 
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   من االتفاقية١٢ من املادة ٥لفقرة مواصلة تنفيذ ا  )ج(  
، أن ينـاقش،    ١١- م أ /٨مقرره  مبوجب   قرر مؤمتر األطراف،     :معلومات أساسية   - ٣٣
.  مـن االتفاقيـة   ١٢ من املـادة     ٥دورته اخلامسة عشرة، مسألة مواصلة تنفيذ الفقرة          يف

البند الفرعي  ا  واتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا احلادية والثالثني، على إرجاء النظر يف هذ           
، اليت اتفقت فيها على مواصلة نظرها يف املسألة يف دورهتا الثالثـة             )٢٤(إىل دورهتا الالحقة  

ومل تتمكن اهليئة الفرعية يف دوراهتا الثالثة والـثالثني والرابعـة والـثالثني              .)٢٥(والثالثني
النظر فيها يف   بلوغ اتفاق بشأن هذه املسألة، فاتفقت على مواصلة           واخلامسة والثالثني من  

  . )٢٦(دورهتا السادسة والثالثني
، أن علـى    ١٦-م أ /١مـن املقـرر     ) ب(٦٠قرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -٣٤

وباإلضافة . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تقدم بالغاهتا الوطنية كل أربع سنوات            
، أن على   ١٧-م أ /٢ملقرر  من ا ) و(٤١إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب الفقرة         

  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تقدم تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني كل سنتني
  .نظرها يف هذه املسألةإمتام  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل :اإلجراء  -٣٥

  تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  
مـن  ) ب(١ة، مبوجب الفقرة     طلب مؤمتر األطراف إىل األمان     :معلومات أساسية   - ٣٦

، أن ُتقّدم إىل اهليئة الفرعية، يف كل دورة من دوراهتا، تفاصيل عن الدعم ٢- م أ/١٠  مقرره
املايل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتصل               

امسة والثالثني، مرفق البيئـة     ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخل      .بإعداد بالغاهتا الوطنية  
العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية اليت تقدمها        
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، مبا يف ذلك معلومات عن مواعيد املوافقـة علـى                

البالغات الوطنيـة ولتقـدمي    التمويل ودفع األموال، وعن املواعيد التقريبية إلجناز مشاريع         
  . )٢٧(البالغات الوطنية

ودعت اهليئة الفرعية أيضاً األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل يسبق هلا أن                 -٣٧
قدمت آراءها بشأن التكاليف املفصلة اليت تكبدهتا من أجل إعداد آخر بالغاهتـا الوطنيـة،               

رد املالية اليت تلقتها عن طريق مرفق البيئة العامليـة،        يف ذلك املسامهات العينية، وبشأن املوا      مبا
  . )٢٨(٢٠١٢مارس / آذار٥إىل أن تفعل ذلك حبلول 

__________ 

)٢٤( FCCC/SBI/2009/15 ٢٠، الفقرة. 
)٢٥( FCCC/SBI/2010/10 ٢٨، الفقرة. 
)٢٦( FCCC/SBI/2011/17 ٣٣، الفقرة. 
)٢٧( FCCC/SBI/2011/17 ٣٨، الفقرة. 
)٢٨( FCCC/SBI/2011/17 ٣٩، الفقرة. 
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 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة املذكورة يف املرفق،             :اإلجراء  -٣٨
ـ             ة عـشرة،   وإىل تقدمي توصيات بشأهنا لينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته الثامن

  .حسب االقتضاء

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥  

  النموذج األويل للسجل  )أ(  
، إنشاء سـجل    ١٦-م أ /١ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٣٩

وطلـب مـؤمتر    . )٢٩(لتدوين إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت حتتاج إىل دعـم دويل          
، إىل األمانة أن تضع منوذجـاً       ١٧-م أ /٢األطراف، يف دورته السابعة عشرة، مبوجب املقرر        

  . )٣٠(أولياً للسجل حبلول الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية
. وسُيعرض النموذج األويل للسجل يف اجللسة العامة االفتتاحيـة للهيئـة الفرعيـة              -٤٠

خاص سُتدعى إليه األطراف لتقاسم آرائها      نشاط  ة عن صيغته أثناء     وستدور مناقشات مفصل  
وستبذل األمانة قصارى جهدها لتقدمي املعلومات عـن      . مع األمانة بشأن سبل حتسني صيغته     

صيغة النموذج األويل للسجل، على املوقع الشبكي لالتفاقية، قبل انعقاد الـدورة الـسادسة    
  . والثالثني للهيئة الفرعية

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مناقشة وضع السجل يف صيغته النهائية، مبـا يف              :جراءاإل  -٤١
  .روع مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرةشذلك إعداد م

   وطرائقه وإجراءاتهاملشاورات والتحليالت الدوليةاملعين ب فريق اخلرباء الفنيني كيلتش  )ب(  
، الطرائـق   ١٧-م أ /٢ اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر        :معلومات أساسية   -٤٢

تقارير فترة السنتني يف إطار     بشأن  واملبادئ التوجيهية إلجراء املشاورات والتحليالت الدولية       
  .١٧-م أ/٢اهليئة الفرعية حسبما ورد يف املرفق الرابع من املقرر 

ل عملية املشاورات والتحلـيالت  ووفقاً للطرائق واملبادئ التوجيهية املعتمدة، ستشم      -٤٣
التحليل التقين، الذي جيريه فريق من اخلرباء التقنيني، للتقارير احملّدثة          ) أ: (الدولية خطوتني مها  

  . )٣١(تبادل آراء ميّسر) ب(لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، 

__________ 

 .٥٩-٥٣، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢٩(
 .٥٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٠(
 .٣ الرابع، الفقرة رفقامل، ١٧-م أ/٢املقرر  )٣١(
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، األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة،       ١٧-م أ /٢ودعا مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٤٤
 التقنيني  ، آراءها بشأن تشكيل وطرائق وإجراءات فريق اخلرباء       ٢٠١٢مارس  / آذار ٥حبلول  

   .)٣٢( أعاله٤٣ املشار إليه يف الفقرة
 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثيقة ذات الصلة املذكورة يف املرفـق،     :اإلجراء  -٤٥

قرر بشأن هذه املسألة لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورتـه            بقصد اقتراح مشروع م   
  .الثامنة عشرة

  املسائل املتصلة بالتمويل  -٦  

  االستعراض األويل لصندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو  )أ(  
اجتماع األطراف، يف دورتـه الثالثـة، أن        /قرر مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٤٦

وقرر مؤمتر  .)٣٣(دسة، استعراضاً جلميع املسائل املتصلة بصندوق التكّيفجيري، يف دورته السا 
، إجراء استعراض لصندوق التكيف يف      ٦-م أإ /٦اجتماع األطراف، مبوجب املقرر     /األطراف

  . دورته السابعة وكل ثالث سنوات فيما بعد
ـ          /وأشار مؤمتر األطراف    -٤٧ س اجتماع األطراف، يف دورته الـسابعة، إىل تقريـر جمل

 ،)٣٥(والتقرير املتعلق باستعراض الترتيبات املؤقتـة لـصندوق التكيـف      )٣٤(صندوق التكيف 
وطلب إىل جملس صندوق التكيف أن يقدم إىل األمانة، يف أقرب وقت ممكن بعد اجتماعـه                

، آراءه بشأن التقرير املتعلق بالترتيبات املؤقتة لصندوق التكيف         ٢٠١٢مارس  /األول يف آذار  
  . )٣٦(يقة إعالميةإلدراجها يف وث

اجتماع األطراف إىل اهليئة الفرعيـة أن       /ويف الدورة نفسها، طلب مؤمتر األطراف       -٤٨
وقرر استكمال  ،)٣٧(تنظر يف االستعراض األويل لصندوق التكيف يف دورته السادسة والثالثني

  . )٣٨(هذا االستعراض األويل يف دورته الثامنة
 النظر يف الوثائق ذات الصلة املذكورة يف املرفق،          ستدعى اهليئة الفرعية إىل    :اإلجراء  -٤٩

اجتماع األطـراف   /بقصد اقتراح مشروع مقرر بشأن هذه املسألة لينظر فيه مؤمتر األطراف          
  .ويعتمده يف دورته الثامنة

__________ 

 .٦١، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٢(
 .٣٤-٣٢، الفقرات ٣-م أإ/١املقرر  )٣٣(
)٣٤( FCCC/KP/CMP/2011/6. 
)٣٥( FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1. 
 .١، الفقرة ٧-م أإ/٦املقرر  )٣٦(
 .٢، الفقرة ٧-م أإ/٧املقرر  )٣٧(
 .٣، الفقرة ٧-م أإ/٧املقرر  )٣٨(
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  مسائل أخرى  )ب(  
، إىل فريق اخلرباء    ١٧-م أ /٩ طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٥٠

، بالتشاور مع مرفق البيئة العاملية، املزيد من املواصفات بـشأن       يوضحبأقل البلدان منواً أن     املعين  
كل عنصر من عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف،               

ألطراف، يف  وأن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني هبدف إبالغ مؤمتر ا             
دورته الثامنة عشرة، باإلرشادات اليت سُتقدم إىل مرفق البيئة العاملية بشأن دعم تنفيذ عناصـر               

  . برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف
، إىل الكيان الذي عهـد إليـه        ١٦-م أ /٤وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٥١

ق اخلاص بتغري املناخ أن يدرج يف تقريره إىل مـؤمتر األطـراف يف دورتـه                بتشغيل الصندو 
ورداً علـى هـذا   . ٧-م أ/٧من املقـرر    ) د-أ(٢السابعة عشرة معلومات عن تنفيذ الفقرة       

مرفق البيئة العاملية، بوصفه الكيان الذي عهد إليه بتشغيل الصندوق اخلـاص             الطلب، أدرج 
 ر األطراف يف دورته السابعة عشرة، معلومات عن األنشطة املتصلة         بتغري املناخ، يف تقريره إىل مؤمت     

، ١٧-م أ/١١وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر  . ٧-م أ/٧من املقرر  ) د-أ(٢بالفقرة  
إىل اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والثالثني، أن تنظر يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة               

  .٧-م أ/٧من املقرر ) د-أ(٢تصلة بالفقرة العاملية بشأن األنشطة امل
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف تقرير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً              :اإلجراء  -٥٢

املتعلق بربنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً وتقرير مرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بالصندوق              
 يف املرفق، وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه            حسبما يرد  اخلاص بتغري املناخ  

  . الثامنة عشرة، حسب االقتضاء

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧  

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
ثني، من اسـتكمال    مل تتمكن اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثال       : معلومات أساسية   -٥٣

  . )٣٩(عملها بشأن هذه املسألة واتفقت على مواصلة النظر فيها يف دورهتا السادسة والثالثني
الـذي  ،  )٤٠(١٧-م أ /٨مؤمتر األطراف بـاملقرر     سلّم  ،  ١٧-م أ /٢ومبوجب املقرر     -٥٤

  .١٠-م أ/١تنفيذ املقرر مسألة  أيضاً يتناولصدي، وتأثر تنفيذ تدابري المعنياً بينشئ منتدى 
 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف هذه املسألة، مستندة يف ذلك إىل أمور منها :اإلجراء  -٥٥

  .املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة
__________ 

)٣٩( FCCC/SBI/2011/17 ٦١، الفقرة. 
 .٩١لفقرة ، ا١٧-م أ/٢املقرر  )٤٠(
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  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  
، إىل فريـق    ١٦-م أ /٦ مبوجب املقـرر      طلب مؤمتر األطراف،   :معلومات أساسية   -٥٦

اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يضع برنامج عمل متجدد مدته سنتان لتنظـر فيـه اهليئـة             
الفرعية يف اجتماع دورهتا األول من كل عام ويقدم تقريراً عن أعماله إىل اهليئة الفرعيـة يف                 

ا الرابعة والثالثني، برنامج عمل فريـق  وأيدت اهليئة الفرعية، يف دورهت. كل دورة من دوراهتا 
   .)٤١(٢٠١٢-٢٠١١اخلرباء للفترة 

واتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، علـى أن تنظـر، يف دورهتـا                 -٥٧
السادسة والثالثني، يف مسألة دعوة مرفق البيئة العاملية، بصفته كياناً تشغيلياً لآلليـة املاليـة               

 تشغيل صندوق أقل البلدان منواً، يف حالة عدم توافر تربعات كافيـة مـن               لالتفاقية أُنيط به  
مصادر ثنائية، إىل أن يدعم تنظيم حلقات العمل التدريبية اإلقليمية املذكورة يف برنامج عمل              

  . )٤٢(٢٠١٢-٢٠١١فريق اخلرباء للفترة 
ذكورة يف املرفق،    سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة امل          :اإلجراء  -٥٨

  .ة، حسب االقتضاءيواختاذ أية إجراءات إضاف

   )٤٣(خطط التكيف الوطنية  -٨  

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

رائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً والبلـدان الناميـة              الط  )ب(  
   )٤٥(األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لدعم خطط التكيف الوطنية

، املبـادئ   ١٧-م أ /٥ اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجـب املقـرر         :معلومات أساسية   -٥٩
لوطنية، وقدم مزيداً من املعلومـات عـن الطرائـق          التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف ا     

  . واملبادئ التوجيهية لدعم أقل البلدان منواً ومتكينها من صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها
ومبوجب املقرر نفسه، دعا مؤمتر األطراف هيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا                -٦٠

 الثنائية واملتعددة األطراف إىل أن      املتخصصة وغريها من املنظمات املعنية وكذلك الوكاالت      
، معلومات عن الطريقة اليت استجابت هبا للدعوة إىل         ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣تقدم، حبلول   

__________ 

)٤١( FCCC/SBI/2011/7 ٨٨، الفقرة. 
)٤٢( FCCC/SBI/2011/17 ٧٣، الفقرة. 
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٣(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٤(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٥(
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دعم عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً، وتنظر، عند اإلمكان، يف أن تنـشئ،                
والياهتا، مما ميكـن أن  حسب االقتضاء، برامج لدعم عملية خطط التكيف الوطنية يف حدود      

  . ييسر الدعم املايل والتقين ألقل البلدان منواً
ودعا مؤمتر األطراف أيضاً األطراف واملنظمات املعنية وكذلك الوكاالت الثنائيـة             -٦١

، ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ١٣واملتعددة األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقـصاه        
ودعا مرفق  . لية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً       معلومات عن الدعم املقدم إىل عم     

البيئة العاملية، بصفته كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية أُنيط به تشغيل صندوق أقل البلـدان          
، معلومات عن كيـف أمكنـه      ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣منواًً، إىل أن يقدم، يف موعد أقصاه        

  .من عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواًتيسري األنشطة املضطلع هبا ض
وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن الدعم املقدم إىل عمليـة       -٦٢

خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً، مراعية يف ذلك البيانات املشار إليها أعاله وغريها               
  .كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثنيمن مصادر املعلومات ذات الصلة، ل

وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل اهليئة الفرعية أن تنظر يف دورهتا السادسة والثالثني               -٦٣
الوطنيـة  يف اإلرشادات املتعلقة بالسياسات والربامج الرامية إىل تيسري دعم عملية خطط التكيف             

 ٧-م أ /٢٧ تراعي، يف مجلة أمور، اإلرشادات الواردة يف املقرر          يف أقل البلدان منواً، على أن     
 أعاله واملقررات األخرى ذات الصلة بالدعم املايل        ٦٢والتقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة       

  .املقدم مبوجب االتفاقية، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
ة إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة املذكورة يف املرفق،           ستدعى اهليئة الفرعي   :اإلجراء  -٦٤

مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة بشأن تقدمي الدعم إىل عملية       إىل  بقصد تقدمي توصيات    
  .خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً

ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلـدان              - ٩  
نامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القـدرة            ال

   )٤٦(على التكيف

  األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل     
، وضع برنـامج    ١٦-م أ /١ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٦٥

ضرار النامجة عن تأثريات تغري املنـاخ يف        عمل من أجل النظر يف ُنهج التصدي للخسائر واأل        

__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٦(
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، وطلب إىل اهليئة الفرعية )٤٧(البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة للتأثريات الضارة لتغري املناخ       
   .)٤٨(االتفاق بشأن األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا مبوجب برنامج العمل

عة من األنشطة مـن     ، على جممو  ١٧-م أ /٧واتفق مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٦٦
أجل معاجلة القضايا املتصلة باجملاالت املواضيعية املذكورة يف تقرير اهليئة الفرعية يف دورهتـا              

اهليئة الفرعيـة أن تراعـي املـسائل        إىل  ومبوجب املقرر نفسه، طلب     . )٤٩(الرابعة والثالثني 
ألة اخلـسائر   مـس املذكورة يف املرفق عند تنفيذ برنامج العمل، وأن تقدم توصيات بـشأن             

  .إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرةواألضرار 
وكجزء من جمموعة األنشطة، طلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعيـة أن تعـاجل                -٦٧

 أعـاله يف    ٦٦القضايا املتصلة بأول اجملاالت املواضيعية وفقاً ملا هو مشار إليـه يف الفقـرة               
 الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية، وطلـب إىل         اجتماع اخلرباء الذي طُلب عقده قبل     

  :األمانة ما يلي
إتاحة التقرير املتعلق باجتماع اخلرباء لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا              )أ(  

  السادسة والثالثني؛
إعداد ورقة تقنية تلخص املعارف احلالية بشأن املنـهجيات ذات الـصلة،              )ب(  

ن البيانات فضالً عن الدروس املستفادة والثغرات اليت ُتحـدد علـى            وتتناول االحتياجات م  
  .مستويات خمتلفة، باالستناد إىل ما يوجد من أعمال ووثائق ذات صلة

 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة املذكورة يف املرفق،             :اإلجراء  -٦٨
  . ثامنة عشرة، حسب االقتضاءهبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته ال

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٠  
 نظرت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، يف هذا البند           :معلومات أساسية   -٦٩

 الفرعية للمـشورة العلميـة      اهليئة من جدول أعمال     ٨من جدول األعمال إىل جانب البند       
، وذلك  " من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "نولوجية املعنون   والتك

ويف تلك الدورة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعيـة          . يف إطار فريق اتصال مشترك    
للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة مناقشة تلكما املسألتني يف إطار فريـق اتـصال         

   .)٥٠(من املقرر أن تنشئاه يف دورتيهما السادسة والثالثنيمشترك 

__________ 

 .٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٧(
 .٢٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٨(
)٤٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٠٩، الفقرة. 
)٥٠( FCCC/SBI/2011/17 ٨٨، الفقرة. 
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 ،١٧-م أ /٨اجتماع األطراف بـاملقرر     /مؤمتر األطراف م  سلّ،  ٧-م أإ /٥ومبوجب املقرر     -٧٠
الذي يعتمد برنامج عمل بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي يف إطار اهليئتني الفرعيتني، هبدف 

 ٣ من املـادة     ٤، مبا يف ذلك املسائل املتصلة بالفقرة        حتسني فهم تأثري تنفيذ تدابري التصدي     
صدى من أجـل تنفيـذ      تمن بروتوكول كيوتو، وينشئ منتدى معنياً بتأثري تنفيذ تدابري ال         

  .برنامج العمل
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          :اإلجراء  -٧١

ضوء املقررات ذات الصلة املعتمدة من جانب مؤمتر        يف  هذين البندين   إىل تقييم احلالة يف إطار      
اجتماع األطراف يف دورته السابعة واالقتراحات اإلجرائية اليت سيقدمها الـرئيس           /األطراف

  .حىت ميكن االتفاق على اخلطوات املقبلة

  التأثرياملنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا   -١١  
، برنامج عمل   ١٧-م أ /٨ اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٧٢

بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي يف إطار اهليئتني الفرعيتني، هبدف حتسني فهم تـأثري تنفيـذ                
. من ذلك املقرر  ) ح-أ(١تدابري التصدي يف جمموعة من اجملاالت حسبما هو مبني يف الفقرة            

  .برنامج العملتفعيل د أيضاً طرائق واعتم
ومبوجب املقرر نفسه، أنشأ مؤمتر األطراف منتدى معنياً بتـأثري تنفيـذ تـدابري                - ٧٣

 رئيسا اهليئتني الفرعيتني، من أجل تنفيذ برنامج العمل وتـوفري           هالتصدي، يدعو إىل انعقاد   
ـ          ارب ودراسـات   أرضية تسمح لألطراف بأن تتبادل، بطريقة تفاعلية، املعلومات والتج

وسيجتمع املنتدى يف أول األمر مـرتني يف        . احلاالت اإلفرادية وأفضل املمارسات واآلراء    
السنة بتزامن مع دورات اهليئتني الفرعيتني، على أن يعقد أول اجتماعاته يف الدورة السادسة 

  . منهماوالثالثني لكل
 ١٧-م أ /٢املقـررين     يفاجتماع األطـراف،    /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   م  وسلّ  -٧٤
 الذي ُينشئ املنتدى ويدمج مجيع املناقـشات        ١٧-م أ /٨، على التوايل، باملقرر     ٧-م أإ /٥و

   .)٥١(املتوالية املتصلة بتدابري التصدي يف إطار االتفاقية
وسيدعو رئيسا اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة             -٧٥

حسبما هو  عليهما  نتدى ملناقشة تفعيل الطرائق وجماالت برنامج العمل واالتفاق         إىل انعقاد امل  
، وسيقدمان تقريـرين إىل اهليئـتني الفـرعيتني يف          ١٧-م أ /٨ من املقرر    ١مبني يف الفقرة    

  .جلستيهما اخلتاميتني

__________ 

 .٧-م أإ/٥ من املقرر ٤ والفقرة ١٧-م أ/٢ من املقرر ٩١الفقرة  )٥١(
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١٢  

  تكنولوجياتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بال  )أ(  
، الطرائـق   ١٧-م أ /٤ اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر        :معلومات أساسية   -٧٦

والنظام الداخلي للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا كما وردا يف املرفقني األول والثاين مـن              
وطلب إىل اللجنة أن تواصل وضع طرائقها فيما يتعلق بأوجـه التـرابط مـع               . ذلك املقرر 

مـؤمتر   ضـوء نتـائج   يف  ى ذات صلة يف إطار االتفاقية وخارجها،        ترتيبات مؤسسية أخر  
األطراف املتفق عليها يف دورته السابعة عشرة، وعرض هذه الطرائق على اهليئتني الفـرعيتني              
لتنظرا فيها أثناء الدورة السادسة والثالثني لكل منهما، هبدف توصية مؤمتر األطراف بـالنظر     

  .ة عشرةفيها واعتمادها يف دورته الثامن
ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا             -٧٧

 واهليئة الفرعية للمـشورة     ذأن تتيح خطة عملها املتجددة يف تقريرها إىل اهليئة الفرعية للتنفي          
الثاين للجنة  وُعقد االجتماع   . العلمية والتكنولوجية يف الدورة السادسة والثالثني لكل منهما       

  .٢٠١٢فرباير / شباط١٧ إىل ١٥من يف الفترة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف بون، أملانيا، 
 واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      ذللتنفي سُتدعى اهليئة الفرعية     :اإلجراء  -٧٨

  :إىل القيام مبا يلي
لتنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا     اإلحاطة علماً خبطة العمل املتجددة للجنة ا        )أ(  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

النظر يف الطرائق املتعلقة بأوجه الترابط مع ترتيبات مؤسسية أخـرى ذات              )ب(  
صلة يف إطار االتفاقية وخارجها، هبدف توصية مؤمتر األطراف بعناصر ملشروع مقرر بشأن             

  .سب االقتضاءهذه املسألة لينظر فيها ويعتمدها يف دورته الثامنة عشرة، ح

  اختيار املضيف وتشكيل اجمللس االستشاري: املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  )ب(  
، اختصاصات  ١٧-م أ /٢ اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٧٩

ـ             ضيفة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واملعايري اليت جيب استخدامها لتقييم واختيار اجلهة امل
ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واملعلومات املطلوب إدراجها يف املقترحات حـسبما ورد يف             

كون مركز  يومتشياً مع االختصاصات املعتمدة، س    . )٥٢(املرفقني السابع والثامن من ذلك املقرر     
شرافه عن طريق جملس    وخاضَعْين إل أمام مؤمتر األطراف    مسؤولَْين  وشبكة تكنولوجيا املناخ    

__________ 

 .١٣٣، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٢(
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وطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا السادسة             .)٥٣(استشاري
  . )٥٤(والثالثني، يف تشكيلة اجمللس االستشاري

ومبوجب املقرر نفسه، قرر مؤمتر األطراف أيضاً إطالَق عملية اختيار اجلهة املضيفة              -٨٠
عة عشرة ملؤمتر األطراف وإجراءها بطريقـة       ملركز تكنولوجيا املناخ عند اختتام الدورة الساب      

علنية وشفافة وعادلة وحمايدة وفقاً للعملية املبينة يف هذا املقرر، واسترشاداً مبمارسات األمـم     
  . )٥٥(٢٠١٢املتحدة، لكي تصبح آلية التكنولوجيا كاملة التشغيل حبلول عام 

 ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ١٦وأعدت األمانة وأصدرت دعوة إىل تقدمي املقترحات يف           -٨١
لدعوة املنظمات املهتمة، مبا فيها االحتادات واملنظمات، إىل تقدمي مقترحاهتا، استجابة للدعوة            

وقد أُتيحت املوجزات التنفيذية اليت  .)٥٦(٢٠١٢مارس / آذار١٦إىل تقدمي املقترحات، حبلول    
وأجـرى فريـق     ؛)٥٧(تفاقيةتتضمنها املقترحات املقدمة يف آن واحد على املوقع الشبكي لال         

الذي عينته اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا مـن بـني أعـضائها، تقييمـاً               ،)٥٨(التقييم
،  مرشحني ٥ترتيبية تقتصر على    وأعد تقريراً تقييمياً مع قائمة تصفية        )٥٩(للمقترحات الواردة 

نظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ     مبا يف ذلك معلومات عن الطريقة اليت طُبقت هبا معايري التقييم، لت           
  . )٦٠(يف دورهتا السادسة والثالثني

  : سُتدعى اهليئة الفرعية إىل القيام مبا يلي:اإلجراء  -٨٢
جلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا    يتعلق با ييم  قالنظر يف تقرير من إعداد فريق الت        )أ(  

على مرشحني  على ثالثة   تقتصر  واالتفاق على قائمة ترتيبية     ) كما هو مبني يف املرفق    (املناخ  
 السابعة والثالثنيالدورة أساس نتائج التقييم الذي جيريه فريق التقييم، هبدف تقدمي توصية، يف     

، خبصوص اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ لينظر فيها مـؤمتر األطـراف             للهيئة الفرعية 
  ويعتمدها يف دورته الثامنة عشرة؛

لس االستشاري، هبدف تقـدمي توصـية إىل مـؤمتر          النظر يف تشكيلة اجمل     )ب(  
  . عشرةاألطراف لكي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته الثامنة

__________ 

 .٧ السابع، الفقرة املرفق، ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٣(
 ).ج(١٣٨، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٤(
 .١٣٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٥(
 ).أ(١٣٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٦(
متاح على املوقع الشبكي لالتفاقية يف العنوان  )٥٧(

<http://unfccc.int/cooperation_and_support/technology/items/6602.php>. 
 يف بون بالتزامن مع االجتماع الثـاين للجنـة          ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٧ُعقد أول اجتماع لفريق التقييم يف        )٥٨(

 . يف بون٢٠١٢فرباير / شباط١٧-١٥كنولوجيا الذي ُعقد يف التنفيذية املعنية بالت
 .‘١‘)د(١٣٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٩(
 .‘٢‘)د(١٣٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٦٠(
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  برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  )ج(  
 دعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، مرفـق البيئـة            :معلومات أساسية   -٨٣

رير عن التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطته يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي   العاملية إىل تقدمي تقا   
املتعلق بنقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك تنفيذه على املدى الطويل، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية               

  . )٦١(يف دورهتا اخلامسة والثالثني والدورات الالحقة، طوال مدة الربنامج
 الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة املذكورة يف املرفق وأيـة              سُتدعى اهليئة  :اإلجراء  -٨٤

  . تتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها، هبدف حتديد أية إجراءات إضافية، عند االقتضاءأخرىمسائل 

   من االتفاقية٦املادة   -١٣  
أن جيـري يف    ،  ١٣-م أ /٩ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٨٥
  .  من االتفاقية٦ لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل بشأن املادة اًاستعراض ٢٠١٢ عام
، يف دورهتـا الرابعـة      وأقـرت ، وضعت اهليئة الفرعيـة      ١٦-م أ /٧ووفقاً للمقرر     -٨٦

  . يف دورهتا السادسة والثالثنيئهوالثالثني، اختصاصات هذا االستعراض، هبدف بد
يئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكوميـة الدوليـة        ويف الدورة نفسها، دعت اهل      - ٨٧

واملنظمات غري احلكومية املعنية، فضالً عن اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، إىل أن تقـدم              
، املعلومات واآلراء اليت قد تفيـد يف إجنـاز          ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٤إىل األمانة، حبلول    

ات السالفة الـذكر إىل أن تـوايف        ودعت الكيان . استعراض برنامج عمل نيودهلي املعدل    
األمانة، حبلول التاريخ نفسه، بآرائها بشأن عناصر ميكن إدراجها يف برنامج عمل جديـد              

  . )٦٢( من االتفاقية٦بشأن املادة 
ودعت اهليئة الفرعية أيضاً مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة إىل موافاة اهليئـة يف                -٨٨

 ٦مبعلومات عن املوارد املتاحة لتنفيذ األنشطة ذات الصلة باملـادة           دورهتا اخلامسة والثالثني    
  . )٦٣(لتنظر فيها يف دورهتا السادسة والثالثني

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة املذكورة يف املرفـق              :اإلجراء  -٨٩
ـ            تعراض واقتـراح   وأية معلومات أخرى ذات صلة بإجناز االستعراض، وإهناء نظرها يف االس

  .مشروع مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

)٦١( FCCC/SBI/2011/7 ١٣٧، الفقرة. 
)٦٢( FCCC/SBI/2011/7 ٦٧، الفقرة. 
)٦٣( FCCC/SBI/2011/7 ٦٨، الفقرة. 
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  )٦٤(بناء القدرات  -١٤  

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )أ(  
، إطار أنشطة بناء ٧-م أ/٣ اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر :معلومات أساسية  -٩٠

واستعرضت اهليئة الفرعية حالة تنفيـذ      . حلة انتقالية القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبر      
  . يف دورتيها العشرين والسابعة والعشرين، على التوايل٧-م أ/٣ املقرر
 ٧-م أ /٣وقررت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والعشرين، استعراض حالة تنفيذ املقرر              -٩١

لة أمور، منها املعلومات املقدمة من جمدداً يف دورهتا السادسة والثالثني، مستخدمة يف ذلك مج     
األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف املرفق الثـاين لالتفاقيـة يف      
بالغاهتا الوطنية؛ واملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفـذة، والوكـاالت             

   .)٦٥(ظمات الدوليةاملتعدد األطراف والثنائية، وغريها من املن
ويف الدورة نفسها، دعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل موافاة األمانة،               -٩٢

علومات عن الطريقة اليت اتبعتها لتنفيذ أنشطة بناء القدرات يف البلدان           مب،  ٢٠١٢فرباير  /حبلول شباط 
   .)٦٦(لفرعية يف دورهتا السادسة والثالثنياليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية لتنظر فيها اهليئة ا

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة املذكورة يف املرفـق              :اإلجراء  -٩٣
وإهناء نظرها يف االستعراض الثالث لتنفيذ إطار أنشطة بناء القدرات يف البلـدان الـيت متـر               

لينظر فيه مؤمتر   النتائج اليت ختلص إليها     شأن  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واقتراح مشروع مقرر ب      
  .األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  
 ،١-م أإ /٣٠اجتماع األطراف، مبوجب املقرر     / قرر مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٩٤

ا مبرحلة انتقالية الذي اعُتمد مبوجب      أن إطار أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهت         
هذا اإلطار لتوجيه أنـشطة بنـاء       وأقر   ينطبق على تنفيذ بروتوكول كيوتو       ٧-م أ /٣املقرر  

  .القدرات فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
، اسـتعراض حالـة تنفيـذ       وقررت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والعـشرين         -٩٥

 يف دورهتا السادسة والثالثني، مستخدمة يف ذلك مجلة أمور، ١-م أإ/٣٠ و٧-م أ/٣ املقررين
__________ 

يئة الفرعية أن تواصل تعزيز رصـد فعاليـة بنـاء    ، إىل اهل١٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       )٦٤(
. القدرات واستعراضها بتنظيم منتدى ديربان سنوي ملناقشة بناء القدرات مناقشة معمقـة أثنـاء دوراهتـا               

وستـستعرض اهليئـة    . وسُينظم أول اجتماع ملنتدى ديربان خالل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية          
 .نها هذا االجتماع يف دورهتا السابعة والثالثنيالفرعية أية نتائج يسفر ع

)٦٥( FCCC/SBI/2007/34 ٨٦، الفقرة. 
)٦٦( FCCC/SBI/2007/34 ٨٧، الفقرة. 
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منها املعلومات املقدمة من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف              
 األطراف  ةة من الوكاالت املتعدد   املرفق الثاين لالتفاقية يف بالغاهتا الوطنية؛ واملعلومات املقدم       

  . )٦٧(والثنائية وغريها من املنظمات الدولية
ويف الدورة نفسها، دعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل موافاة              -٩٦

، مبعلومات عن الطريقة اليت اتبعتها لتنفيذ أنـشطة بنـاء           ٢٠١٢فرباير  /األمانة، حبلول شباط  
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية لتنظر فيها اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا             القدرات يف البلدان    
   .)٦٨(السادسة والثالثني

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة املذكورة يف املرفـق              :اإلجراء  -٩٧
لـيت متـر   وإهناء نظرها يف االستعراض الثالث لتنفيذ إطار أنشطة بناء القدرات يف البلـدان ا            

لينظر فيه مؤمتر   النتائج اليت ختلص إليها     اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واقتراح مشروع مقرر بشأن        
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة/األطراف

  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٥  
الفرعية للتنفيذ، يف دورهتـا اخلامـسة والـثالثني،          اتفقت اهليئة    :معلومات أساسية   -٩٨
ويستند بند جدول األعمال    . )٦٩(مواصلة حبث هذه املسألة يف دورهتا السادسة والثالثني        على
 وإىل  FCCC/KP/CMP/2005/2اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية يرد يف الوثيقـة            إىل

  .١-م أإ/٢٧ املقرر
  . الفرعية إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألة سُتدعى اهليئة:اإلجراء  -٩٩

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

 ،٦-م أإ /٣اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     / طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -١٠٠
لكي يعتمد يف دورته السابعة مقرراً بشأن اإلجراءات        إىل اهليئة الفرعية أن تقدم إليه توصيات        

الطعن يف  اليت تتيح   اجتماع األطراف   /واآلليات والترتيبات املؤسسية يف إطار مؤمتر األطراف      
، على ٥-م أإ/٢ من املقرر ٤٢قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة استناداً إىل الفقرة      

  .لس التنفيذي الواردة يف املرفق الثاين لتقريره السنويأن تأخذ يف اعتبارها توصيات اجمل

__________ 

)٦٧( FCCC/SBI/2007/34 ١٢٢، الفقرة. 
)٦٨( FCCC/SBI/2007/34 ١٢٣، الفقرة. 
)٦٩( FCCC/SBI/2011/17 ١١٣، الفقرة. 
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ونظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف دورتيها الرابعة والثالثني واخلامسة والـثالثني               -١٠١
واتفقت على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف         .)٧٠(دون التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألة      

  . دورهتا السادسة والثالثني
نظرها يف هذه املسألة وإعداد توصيات لينظر       إمتام   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل      :اإلجراء  -١٠٢

  .اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة/فيها مؤمتر األطراف

  استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  -١٧  
، ٧-أإم /٣اجتماع األطراف، مبوجب املقرر / قرر مؤمتر األطراف  :معلومات أساسية   -١٠٣

أن يستعرض يف دورته الثامنة وُينقح، حسب االقتضاء، صـيغة احتيـاطي فتـرة االلتـزام                
يتعلق بفترة االلتزام الالحقة لدعم التنفيذ الفعال لالجتار باالنبعاثات، مراعيـاً يف ذلـك          فيما

لـق  مجلة أمور، من بينها القواعد والطرائق واملبادئ التوجيهية واإلجراءات املناسبة فيما يتع            
  .قياس واإلبالغ والتحقق واالمتثالبال

، سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف هذه املسألة هبدف          ٧-م أإ /٣ ووفقاً للمقرر    :اإلجراء  -١٠٤
  . اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة/اقتراح مشاريع مقررات لينظر فيها مؤمتر األطراف

  لدوليةترتيبات عقد االجتماعات احلكومية ا  -١٨  
، وافق مؤمتر األطراف مع التقـدير       ١٧-م أ /١٩ مبوجب املقرر    :معلومات أساسية   -١٠٥

 مـن   ١٣ من املادة    ٦وفقاً للفقرة   و. دورته الثامنة عشرة  استضافة  على عرض حكومة قطر     
اجتماع األطـراف متزامنـة مـع    /بروتوكول كيوتو، ُتعقد الدورات العادية ملؤمتر األطراف  

. اجتماع األطراف خالف ذلك   /ؤمتر األطراف، ما مل يقرر مؤمتر األطراف      الدورات العادية مل  
يف الفتـرة   اجتماع األطراف أيضاً يف الدوحة، قطر،       /وسُتعقد الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦ من
 اتفاق للبلد املضيف يف موعد أقصاه       ، من املتوقع أن ُيربم    ١٥-م أ /١٣ووفقاً للمقرر     -١٠٦
  .السادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني الدورة
 معلومات عن تنظيم أعمال مؤمتر األطـراف،    FCCC/SBI/2012/11وتتضمن الوثيقة     -١٠٧

وتتناول الوثيقة أيـضاً الترتيبـات      . اجتماع األطراف، واهليئتني الفرعيتني   /ومؤمتر األطراف 
اركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف اجلزء الرفيع املستوى والعناصر املمكنة            املمكنة ملش 

جلداول األعمال املؤقتة للدورة الثامنة عشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الثامنـة ملـؤمتر                
  .اجتماع األطراف/األطراف

__________ 

)٧٠( FCCC/SBI/2011/17 ١١٧، الفقرة. 
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 اإلقليمية،  مع مبدأ التناوب بني اجملموعات    متاشياً   إىل أنه،    ١٧-م أ /١٩وأشار املقرر     -١٠٨
اجتماع /رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف         سيكون  

املـضيف  البلد  ودعا األطراف إىل مواصلة التشاور بشأن       . األطراف من دول أوروبا الشرقية    
ف، اجتمـاع األطـرا  /للدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف    

هبدف اختاذ قرار بشأن هذه املسألة يف الدورة الثامنة عشرة      ،  )٧١(٢٠١٣املقرر عقدمها يف عام     
 الـدورة العـشرين     الستضافةودعا املقرر األطراف أيضاً إىل تقدمي عروض        . ملؤمتر األطراف 

  .٢٠١٤اجتماع األطراف يف عام /ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
 /مايو وحزيران /ا تتيح دورات اهليئة الفرعية للتنفيذ اليت تعقد يف شهري أيار          عادة م و  -١٠٩

يونيه لألطراف فرصة النظر يف طريقة سري العملية احلكومية الدولية وتقـدمي إرشـادات إىل               
فعلى سبيل املثال، أوصت اهليئـة الفرعيـة، يف         . الرؤساء واألمانة بشأن املسائل ذات الصلة     

ثالثني، مبواصلة النظر يف تنظيم فترات الدورات املقبلة يف سياق اجتماعات           الودورهتا الرابعة   
واتفقـت اهليئـة    . جديدة للهيئات املنشأة، واالجتماعات التقنية للخرباء، وحلقات العمـل        

اهليئات ضوء املعلومات اإلضافية املتعلقة بطرائق يف الفرعية على مواصلة مناقشاهتا هلذه املسألة    
  . )٧٢(ألعماهلال الزمين اجلدوواملنشأة 
املؤمترات األخرية، قد ترغب األطراف يف تقييم بعض عناصر         مداوالت  واستناداً إىل     -١١٠

  .، وتقدمي إرشادات ذات صلةملناقشتها تخياراالعملية احلكومية الدولية، واستكشاف 
كان زيـادة   واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً، يف الدورة الرابعة والثالثني، على أن باإلم            -١١١

حتسني الوسائل القائمة إلشراك املنظمات املتمتعة بصفة مراقب، سعياً إىل تعزيـز االنفتـاح              
 ١٧٨والشفافية والشمول، وذلك من خالل اإلجراءات املبينة يف استنتاجاهتا؛ انظر الفقـرة             

FCCC/SBI/2011/7 من الوثيقة    ))  ه(إىل  ) أ((
رهتـا  واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً، يف دو     . )٧٣(

السادسة والثالثني، على النظر يف اخليارات املتعلقة بالقنوات اجلديدة اليت تتيح للمنظمـات             
املتمتعة بصفة مراقب إمكانية تقدمي مسامهات رمسية يف اجلزء الرفيع املستوى من دوريت مؤمتر              

  .اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف
 النظـر يف املعلومـات الـواردة يف الوثيقـة            سُتدعى اهليئة الفرعيـة إىل     :اإلجراء  -١١٢

FCCC/SBI/2012/11وتقدمي مزيد من اإلرشادات بشأن ما يلي :  
تنظيم الدورة الثامنة عشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الثامنـة ملـؤمتر                )أ(  
  اجتماع األطراف، مبا يف ذلك مواعيد اجلزء الرفيع املستوى؛ /األطراف
  ؛٢٠١٢ة يف عام ترتيبات الدورات اإلضافي  )ب(  

__________ 

 .١، الفقرة ١٤-م أ/٩املقرر  )٧١(
)٧٢( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٦، الفقرة. 
)٧٣( FCCC/SBI/2011/7 ١٧٨، الفقرة. 
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اجتمـاع  /الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطـراف      الستضافة  أية عروض     )ج(  
  األطراف؛
  ؛٢٠١٧مواعيد فتريت الدورتني يف عام   )د(  
  ترتيبات حتسني العملية احلكومية الدولية املتعلقة بتغري املناخ؛  ) ه(  
ح للمنظمات املتمتعـة بـصفة      اخليارات املتعلقة بالقنوات اجلديدة اليت تتي       )و(  

مراقب إمكانية تقدمي مسامهات رمسية يف اجلزء الرفيع املستوى من دوريت مـؤمتر األطـراف         
  .اجتماع األطراف/ومؤمتر األطراف

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٩  

  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية لفترة السنتني أداء   )أ(  
ءات املالية اليت ُتلزم األمينة التنفيذية بأن ُتعلـم األطـراف            عمالً باإلجرا  :معلومات أساسية   -١١٣

حبالة مسامهاهتا مرتني يف السنة على األقل، ُيقدَّم تقرير عن حالة ما قدمته األطراف من مـسامهات                 
 إىل الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية والـصندوق         ٢٠١٢مايو  / أيار ١إرشادية حىت   

  . املعامالت الدويل، وعن التربعات املقدمة إىل كافة الصناديق االستئمانية لالتفاقيةاالستئماين لسجل
 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة وقد تود اإلعراب عن             :اإلجراء  -١١٤

تقديرها لألطراف اليت قدمت مسامهاهتا يف امليزانية األساسية يف الوقت املناسب ولألطـراف             
وقد تود اهليئة الفرعية أيضاً حث األطراف اليت        . دمت تربعات للصندوقني االستئمانيني   اليت ق 

  .مل تقدم مسامهاهتا بعد على القيام بذلك يف الوقت املناسب

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  )ب(  
راض استع ،)٧٤( قررت اهليئة الفرعية، يف دورهتا احلادية والعشرين       :معلومات أساسية   -١١٥

شياً مع هذا املقرر، اتفق مـؤمتر       اومت. مهام األمانة وعملياهتا سنوياً يف إطار هذا البند الفرعي        
األطراف، يف دورته السابعة عشرة، على ضرورة أن تنظر اهليئة الفرعية يف هذه املـسألة يف                

  . )٧٥(دورتيها السادسة والثالثني والثامنة والثالثني
  . الفرعية إىل النظر يف هذه املسألـة وتقدمي توصيات، حسب االقتضاء سُتدعى اهليئة :اإلجراء  -١١٦

__________ 

)٧٤( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة. 
 .٩، الفقرة ١٧-م أ/١٧املقرر  )٧٥(
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  تنفيذ اتفاق املقر  )ج(  
 طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتـا الـسابعة عـشرة، إىل             :معلومات أساسية   -١١٧

ذ احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية أن تقدما، مرة يف السنة، تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفي               
  . )٧٦(اتفاق املقر

وقُّدم آخر تقرير إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني، حيث الحظت اهليئة               -١١٨
الفرعية أن أشغال البناء يف مرافق املؤمترات اجلديدة يف بون سُتستأنف وأن إجنازها مـا زال                

 الفرعية أيضاً بالتقدم    وأُخربت اهليئة . )٧٧(٢٠١٣متوقعاً حبلول دورة املفاوضات األوىل لعام       
   .)٧٨(احملرز يف استكمال املباين اجلديدة اخلاصة باألمانة يف بون

ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والثالثني، احلكومـة املـضيفة واألمينـة               -١١٩
عما حيرز من تقدم إضـايف يف       والثالثني  التنفيذية إىل تقدمي تقريرين إليها يف دورهتا السادسة         

  . اجلوانب ويف جوانب أخرى من تنفيذ اتفاق املقرهذه
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف البيانني وإىل اختاذ أية إجـراءات قـد               :اإلجراء  -١٢٠
  .ضرورية تراها

  ٢٠١٥-٢٠١٤ رسوم سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني تحصيلمنهجية ل  )د(  
 ،٦-م أإ/٩تماع األطراف، مبوجب املقـرر  اج/ طلب مؤمتر األطراف :معلومات أساسية   -١٢١

إىل اهليئة الفرعية أن تنظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف البيانات املقدَّمة من األطـراف               
 رسوم سجل املعامالت الدويل، والورقة التقنية املتعلقة خبيارات منهجيات       تحصيليتعلق ب  فيما

 ذات الـصلة باملعـامالت املتعلقـة        رسوم سجل املعامالت الدويل، واملعلومـات     حتصيل  
بروتوكول كيوتو املقدَّمة من مدير سجل املعامالت الدويل يف تقاريره السنوية عن             بوحدات
  .، واألثر على حجم معامالت السجالت املوحدة٢٠١٢-٢٠٠٩ الفترة
قترح علـى   ت سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة لكي           :اإلجراء  - ١٢٢
 تحـصيل اجتماع األطراف أن ينظر، يف دورته الثامنة، يف اعتماد منهجية ل          /ر األطراف مؤمت

كفل توفر متويل كـاٍف لـسجل       ترسوم سجل املعامالت الدويل عن فترة السنتني التالية         
  .املعامالت الدويل

__________ 

)٧٦( FCCC/SBI/2002/17 ٥٨، الفقرة. 
)٧٧( FCCC/SBI/2011/17 ١٢٤، الفقرة. 
)٧٨( FCCC/SBI/2011/17 ١٢٧، الفقرة. 



FCCC/SBI/2012/1 

27 GE.12-60498 

   كيوتواالمتيازات واحلصانات املخولة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول  ) ه(  
 الحظت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، التقدم احملرز          :معلومات أساسية   -١٢٣

   .)٧٩(يف وضع مشروع الترتيبات التعاهدية الوارد يف املرفق اخلامس من استنتاجاهتا
، اسـتمرار   ٧-م أإ /١٢اجتماع األطراف، مبوجب املقرر     /والحظ مؤمتر األطراف    -١٢٤

تثال على أن تكون أي ترتيبات قانونية لالمتيازات واحلصانات يعتمدها مؤمتر      حرص جلنة االم  
اجتماع األطراف شاملةً ألعضاء اللجنة وأعضائها املناوبني، وكرر يف هذا الصدد           /األطراف

أنه يتطلع إىل النظر يف نتائج عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ املتعلق مبشروع الترتيبات التعاهديـة               
  . صانات األفراد العاملني يف اهليئات املُنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوالمتيازات وح

نظرها يف هذه املسألة واقتراح مشروع مقرر       إمتام   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل      :اإلجراء  -١٢٥
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة/لينظر فيه مؤمتر األطراف

اء املناوبني ومشاركتهم يف اجتماعـات اهليئـات        آثار متويل سفر مجيع األعضاء واألعض       )و(  
  املنشأة على السياسات وامليزانية

اجتمـاع األطـراف علمـاً، مبوجـب        / أحاط مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -١٢٦
احلصول على متويل   أهلية  ، باملقترح الذي تقدمت به جلنة االمتثال لتوسيع         ٧-م أإ /١٢ املقرر

 االجتماعات اليت تعقدها حبيث تـشمل مجيـع أعـضائها         لسد نفقات السفر واملشاركة يف    
وأعضائها املناوبني، وطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً عما حيدثه متويل سفر مجيع األعـضاء               
واألعضاء املناوبني ومشاركتهم يف اجتماعات اهليئات املنشأة من آثـار علـى الـسياسات              

  . يف دورهتا السادسة والثالثنيوامليزانية كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ 
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التقرير املذكور يف املرفق واالتفاق على             :اإلجراء  -١٢٧

  .ة، حسب االقتضاءياختاذ إجراءات إضاف

  مسائل أخرى  -٢٠  
  .سُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -١٢٨

  تقرير الدورة  -٢١  
 سُيَعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية           :معلومات أساسية   -١٢٩

  .يف هناية الدورة
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير وختويل املقرر اسـتكماله            :اإلجراء  -١٣٠

  .بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة
__________ 

)٧٩( FCCC/SBI/2011/7 ٢٠٧، الفقرة. 
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Annex  

          [English only] 

Documents before the Subsidiary Body for Implementation at its thirty-
sixth session (by agenda item number) 

Agenda item 2(a–b) FCCC/SBI/2012/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

Agenda item 3(a) FCCC/SBI/2012/INF.6 Status of submission and review of fifth national 
communications. Note by the secretariat 

Agenda item 3(b) 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 

Agenda item 3(c)  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 

Agenda item 4(a) FCCC/SBI/2012/2 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 

 FCCC/SBI/2012/12 Progress report on the work of the Consultative 
Group of Experts on National Communications from 
Parties not included in Annex I to the Convention: 
report on the hands-on training workshop for the 
Africa region on vulnerability and adaptation 
assessment. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/13 Progress report on the work of the Consultative 
Group of Experts on National Communications from 
Parties not included in Annex I to the Convention: 
report on the hands-on training workshop for the 
Asia and the Pacific region on greenhouse gas 
inventories. Note by the secretariat 
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 FCCC/SBI/2012/14 Progress report on the work of the Consultative 
Group of Experts on National Communications from 
Parties not included in Annex I to the Convention: 
report on the hands-on training workshop for the 
Asia and the Pacific region on mitigation assessment. 
Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/MISC.6 Views from Parties on the term and mandate of the 
Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex 
I to the Convention and the need for continuation of 
the group. Submissions from Parties 

Agenda item 4(d) FCCC/SBI/2012/INF.7 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/2012/MISC.7 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 

Agenda item 5(b) FCCC/SBI/2012/MISC.8 Views of Parties on the composition, modalities and 
procedures of the team of technical experts referred 
to in decision 2/CP.17, annex IV, paragraph 1. 
Submissions from Parties 

Agenda item 6(a) FCCC/SBI/2012/INF.2 Views of the Adaptation Fund Board on the report of 
the review of the interim arrangements of the 
Adaptation Fund. Note by the secretariat 

 FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 Views on the review of the Adaptation Fund. 
Submissions from Parties and interested international 
organizations and stakeholders 

 FCCC/KP/CMP/2011/6 Report of the Adaptation Fund Board. Note by the 
secretariat 

 FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1 Report of the Adaptation Fund Board. Review of the 
Interim Arrangements of the Adaptation Fund 

Agenda item 6(b) FCCC/SBI/2012/7 Report on the twenty-first meeting of the Least 
Developed Countries Expert Group. Note by the 
secretariat 

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

Agenda item 7(b) FCCC/SBI/2012/7 Report on the twenty-first meeting of the Least 
Developed Countries Expert Group. Note by the 
secretariat 
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Agenda item 8(a) and (b) FCCC/SBI/2012/8 Synthesis report on the support for the national 

adaptation plan process for the least developed 
countries. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/MISC.1 Information on how organizations and agencies have 
responded to the invitation to support the national 
adaptation plan process in the least developed 
countries and consider establishing support 
programmes. Submissions from United Nations 
organizations, specialized agencies and other 
relevant organizations, as well as bilateral and 
multilateral agencies 

 FCCC/SBI/2012/MISC.2 Information on support to the national adaptation 
plan process in the least developed countries. 
Submissions from Parties and relevant organizations 
as well as bilateral and multilateral agencies 

 FCCC/SBI/2012/MISC.3 Information from the Global Environment Facility, 
as an operating entity of the financial mechanism for 
the operation of the Least Developed Countries 
Fund, on how it could enable activities undertaken as 
part of the national adaptation plan process in the 
least developed countries. Submission from the 
Global Environment Facility 

Agenda item 9 FCCC/SBI/2012/INF.3 Report on the expert meeting on assessing the risk of 
loss and damage associated with the adverse effects 
of climate change. Note by the secretariat 

 FCCC/TP/2012/1 Current knowledge on relevant methodologies and 
data requirements as well as lessons learned and gaps 
identified at different levels, in assessing the risk of 
loss and damage associated with the adverse effects 
of climate change. Technical paper 

Agenda item 12(a) FCCC/SB/2012/1 Report on the linkage modalities and the rolling 
workplan of the Technology Executive Committee 
for 2012–2013. Note by the Chair of the Technology 
Executive Committee 

Agenda item 12(b) FCCC/SBI/2012/INF.4 Report on the evaluation of proposals for hosting the 
Climate Technology Centre 

Agenda item 12(c)  FCCC/SBI/2012/9 Report of the Global Environment Facility on the 
progress made in carrying out the Poznan strategic 
programme on technology transfer. Note by the 
secretariat 

Agenda item 13 FCCC/SBI/2012/3 Report on progress made in, and the effectiveness of,  
the implementation of the amended New Delhi work 
programme on Article 6 of the Convention. Note by 
the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/4 Report on the further development of CC:iNet. Note 
by the secretariat 
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 FCCC/SBI/2012/5 Possible elements of a successor work programme on 

Article 6 of the Convention. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/6 Report on the regional workshop on the 
implementation of Article 6 of the Convention in the 
least developed countries. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/MISC.4 Views of Parties, intergovernmental and non-
governmental organizations, and stakeholders, on the 
review of the implementation of the amended New 
Delhi work programme and on possible elements of a 
successor work programme on Article 6 of the 
Convention 

 FCCC/CP/2011/7/Add.2 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat. 
Addendum 

Agenda item 14(a) and (b) FCCC/SBI/2012/10 Analysis of progress made in, and the effectiveness 
of, the implementation of the framework for 
capacity-building in countries with economies in 
transition in support of the third comprehensive 
review. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/MISC.5 Information on activities undertaken to implement 
the framework for capacity-building in countries 
with economies in transition. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

Agenda item 15 FCCC/KP/CMP/2005/2 Proposal from Saudi Arabia to amend the Kyoto 
Protocol. Note by the secretariat 

Agenda item 16 FCCC/SBI/2011/17, Annex I Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-fifth session, held in Durban from 28 
November to 3 December 2011 

 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/2011/3 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 

Agenda item 18 FCCC/SBI/2012/11 Arrangements for intergovernmental meetings. Note 
by the Executive Secretary 

Agenda item 19(a) FCCC/SBI/2012/INF.5 Status of contributions as at 1 May 2012. Note by the 
secretariat 

Agenda item 19(d) FCCC/TP/2010/1 Options for methodologies for the collection of 
international transaction log fees. Technical paper 
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 FCCC/SBI/2009/MISC.3 and 

Add.1 
Approach to be taken by the Executive Secretary 
with regard to the collection of fees for the 
international transaction log. Submissions from 
Parties 

 FCCC/SBI/2010/MISC.4 Views on the approach to be taken by the Executive 
Secretary with regard to the collection of 
international transaction log fees. Submissions from 
Parties 

 FCCC/KP/CMP/2011/7 and 
Corr.1 

Annual report of the administrator of the 
international transaction log under the Kyoto 
Protocol. Note by the secretariat 

 FCCC/KP/CMP/2010/8 Annual report of the administrator of the 
international transaction log under the Kyoto 
Protocol. Note by the secretariat 

 FCCC/KP/CMP/2009/19 Annual report of the administrator of the 
international transaction log under the Kyoto 
Protocol. Note by the secretariat 

Agenda item 19(f) FCCC/SBI/2012/INF.1 Report on the policy and budgetary implications of 
funding the travel and participation in meetings of 
the constituted bodies of all members and alternate 
members. Note by the secretariat 

        


