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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  والثالثونالدورة السابعة 

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  يةاملسائل التنظيم
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

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

  :البالغات الوطنية املقّدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٣
حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة مـن األطـراف             )أ(

  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
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ة املقدمة من األطراف املدرجة     تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئ        )ب(
  ؛٢٠١٠-١٩٩٠يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق بـاء             )ج(
  .٢٠١٢مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام 

  : فاقيةالبالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالت  -٤
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقّدمة من األطراف            )أ(

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

  ؛)١(املرفق األول لالتفاقية
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(

  :إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥
  النموذج األويل للسجل؛  )أ(
تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه           )ب(

  .وإجراءاته
  :املسائل املتصلة بالتمويل  -٦

  استعراض اآللية املالية؛  )أ(
رفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات اإلضـافية          تقرير م   )ب(

  ؛ملوجهة إىل مرفق البيئة العامليةا
  االستعراض األويل لصندوق التكيف املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )ج(
  .اًإرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منو  )د(

  :  من االتفاقية٤املادة  من ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧
  ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(

  .تقرير جلنة التكيف  -٨

__________ 

ول مل حيصل توافق يف اآلراء خالل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية بشأن إدراج هذا البند يف جـد                  )١(
 وبناء على اقتراح من الرئيس، قررت اهليئة الفرعية إدراج هذا البنـد يف              .اً، وبالتايل ظل البند معلق    األعمال

  .جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والثالثني
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  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٩
عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف       )أ(

ه البلدان يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية        وطنية، استناداً إىل جتربة هذ    
  ؛)٣(للتكيف

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

  . )٤(التكيف الوطنية
تأثريات تغري املناخ يف البلدان الناميـة       ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن         -١٠

  :)٥(املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة على التكيف
  .األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل •
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١١
  .ثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثرياملنتدى املعين بتأ  -١٢
  : تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١٣

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

  اجمللس االستشاري؛ 
  .راتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيابرنامج بوزنان االست  )ج(  

  . من االتفاقية٦املادة   -١٤
  : بناء القدرات  -١٥

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

  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٦
رتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آلليـة         اإلجراءات واآلليات والت    -١٧

  .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 /١قرر امل )٥(
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  .استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  -١٨
  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٩
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٢٠

  ؛ ٢٠١١-٢٠١٠ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(  
  .٢٠١٣-٢٠١٢أداء ميزانية فترة السنتني   )ب(  

  .مسائل أخرى  -٢١
  .تقرير الدورة  -٢٢

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
دورهتا السابعة والـثالثني يـوم      ) اهليئة الفرعية (سيفتتح رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ        -١

  .٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦االثنني، 

  املسائل التنظيمية  -٢  

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

  ).انظر املرفق لالطالع على قائمة الوثائق املعّدة يف إطار كل بند(من أجل إقراره 

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ٢٦عقد الدورة السابعة والثالثون للهيئة الفرعية يف الفترة من           ستُ :معلومات أساسية   -٣

وُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل     . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١نوفمرب إىل   /تشرين الثاين 
النبذة العامة عن الدورة والربنامج اليومي الذي ينشر خالهلا يف املوقع الـشبكي لالتفاقيـة               

  .وحمدَّث ألعمال اهليئة الفرعيةلالطالع على جدول زمين مفصل 
وملا كانت سبع هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فـسيكون الوقـت املتـاح                -٤

الفرعية يف أعماهلا يف أقـرب وقـت         ويقترح الرئيس أن تشرع اهليئة    . لالجتماعات حمدوداً 
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دة باسـم   ممكن، ومن مث يرتئي أال يتاح اإلدالء مبالحظات استهاللية موجزة إال للوفود املتح            
  .)٦(جمموعة من األطراف

ولتمكني الوفود . )٧(وستنظم الدورة مبراعاة توصيات اهليئة الفرعية يف دوراهتا السابقة   -٥
من املشاركة الكاملة يف االجتماعات األخرى، ستدعى اهليئة الفرعية إىل إجراء مداوالهتا وفق       

قت اجللسات العامة واملفاوضات    أكرب قدر ممكن من الكفاءة، مبا يشمل االستغالل األمثل لو         
.  إىل بدء أعماهلا واختتامها وفق اجلدول الزمين احملددأيضاًوستدعى اهليئة الفرعية . غري الرمسية

وسُتحال البنود اليت ال ينتهي حبثها يف هذه الدورة إىل الدورتني الثامنة والثالثني أو التاسـعة                
  .والثالثني للهيئة الفرعية لتنظر فيها

 ضوء القيود الزمنية الصارمة املفروضة على الدورة، ُتذكّر الوفود بأن املداخالت            ويف  -٦
وسيتاح نظام لضبط الوقت ملساعدة الوفـود يف هـذا          . ينبغي عادة أال تتجاوز ثالث دقائق     

  .الصدد
وُتدعى األطراف أيضاً إىل أن تضع يف اعتبارها، عند النظر يف البنود ذات الصلة من                 -٧

  .FCCC/SB/2007/INF.2 ، املعلومات الواردة يف الوثيقةجدول األعمال
  .  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة:اإلجراء  -٨

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  
 املطبق حاليـاً،    )٨( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧ عمالً باملادة    :معلومات أساسية   -٩

وقد أجريت خالل الدورة السادسة والـثالثني للهيئـة         .  نائب رئيسها  تنتخب اهليئة الفرعية  
أن األطراف مل تتوصل إىل اتفاق بشأن  ومبا. الفرعية مشاورات من أجل ترشيح نائب الرئيس 

 وسـيظل . ترشيح نائب الرئيس، طلب مؤمتر األطراف إىل األطراف أن تواصل مـشاوراهتا           
وُتدعى األطـراف إىل    . منصبه إىل أن ُينتخب خلف له     احلايل لرئيس اهليئة الفرعية يف       النائب

 وإىل النظر بصورة فعلية يف تعـيني النـساء لـشغل            ٧-م أ /٣٦استذكار ما ورد يف املقرر      
  .املناصب االنتخابية

  . ستدعى اهليئة الفرعية إىل استكمال مشاوراهتا وانتخاب نائب لرئيسها:اإلجراء  -١٠

__________ 

يرجى من املندوبني الذين يعتزمون اإلدالء مبالحظات استهاللية باسم جمموعة من األطـراف أن خيطـروا                 )٦(
وأن يقـدموا   ،  <secretariat@unfccc.int>:  بتوجيه رسالة  إلكترونية إىل العنوان التايل       األمانة بذلك مسبقاً  

  . لعمل املترمجني الشفوينيىل موظفي املؤمترات تيسرياًمن مالحظاهتم إ نسخة ورقية مسبقاً
)٧( FCCC/SBI/2011/7 و١٦٧، الفقرة ،FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان.  
)٨(  FCCC/CP/1996/2.  
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   من املكتبانتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء  )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             
عضو من أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها، يف ذلـك                

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

 ستدعى اهليئة الفرعية، عند اللزوم، إىل انتخاب عضو إضايف ليحـل حمـل    :اإلجراء  -١٢
  .فاً يف االتفاقية ولكنها ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتونائب الرئيس الذي ميثل دولة طر

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

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

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

 ٥وحىت تاريخ   .  من االتفاقية  ١٢ من املادة    ٢ و ١، وفقاً للفقرتني    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
 بالغـاً مـن   ٤٠طراف املدرجة يف املرفق األول   ، تلقت األمانة من األ    ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

  .)٩(ومل يرد بعد البالغ الوطين اخلامس لتركيا وكازاخستان. البالغات الوطنية اخلامسة
وختضع البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب               -١٤

ستثناء األطراف اليت نظمت    ، با )١٠(االتفاقية وبروتوكول كيوتو الستعراضات قطرية معمقة       
  . ٦-م أإ/١٠األمانة من أجلها استعراضات مركزية عمالً باملقرر 

ـ  ٤٠ إجـراء    ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٥وقد نسقت األمانة حىت       -١٥ ـ اً   استعراض اً معمق
  . للبالغات الوطنية اخلامسة

البالغـات  حبالة تقدمي واستعراض    اً   ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علم      :اإلجراء  -١٦
  .الوطنية اخلامسة وفق ما يرد يف الوثيقة املبينة يف القائمة املدرجة يف املرفق

__________ 

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦ يف املرفق األول يف  مدرجاً طرفاًمالطةأصبحت  )٩(
  .١-م أإ/٢٢ و ١٦-م أ/٩انظر املقررين  )١٠(
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تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق                )ب(  
  ٢٠١٠-١٩٩٠األول لالتفاقية عن الفترة 

، إىل األمانة )١١( ٨-م أ/١٩قرر  طلب مؤمتر األطراف، مبوجب امل:معلومات أساسية   -١٧
أن تقدم معلومات عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف              
املرفق األول، واملستمدة من آخر ما هو متاح من معلومات اجلرد املقدمة، لينظر فيها مـؤمتر                

وتغطي وثيقة  . ٢٠٠٣منذ عام   اً  سنويوُتعّد األمانة هذه الوثيقة     . األطراف واهليئتان الفرعيتان  
  .٢٠١٠-١٩٩٠هذه السنة الفترة 

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة املبينة            :اإلجراء  -١٨
  .يف القائمة املدرجة يف املرفق

 مبوجـب   تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء              )ج(  
  ٢٠١٢بروتوكول كيوتو عن عام 

 تقـارير  ٢٠٠٨منذ عام    ، تنشر األمانة  ١-م أإ /١٣للمقرر  اً   وفق :معلومات أساسية   -١٩
وحتال تلك التقارير إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع            . جتميع وحماسبة سنوية  

 االمتثال وكل   ، وإىل جلنة  )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو     
  .٢٠١٢وآخر تقرير هو تقرير عام . طرف معين

 )١٢(اجتماع األطراف يف دورتيه السادسة والـسابعة علمـاً        /وأحاط مؤمتر األطراف    -٢٠
بتقارير التجميع واحملاسبة املتعلقة باألطراف املدرجة يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو عـن          

  .٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩األعوام 
تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الـواردة يف تقريـر              س :اإلجراء  -٢١
اجتماع األطـراف  / وأن توصي باستنتاجات ينظر فيها ويعتمدها مؤمتر األطراف     ٢٠١٢ عام

  .يف دورته الثامنة

__________ 

  .٤٣ و٤٢، الفقرتان FCCC/CP/2002/8، الوارد يف الوثيقة ٨-م أ/١٩مرفق املقرر  )١١(
، FCCC/KP/CMP/2011/10، والوثيقـة    ٨٨-٨٦، الفقـرات    FCCC/KP/CMP/2010/12انظر الوثيقة      )١٢(

  .٩٤ و٩٣الفقرتان 
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  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤  

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

 ،١٧-م أ/١٤  قرر مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، مبوجب املقرر:معلومات أساسية  -٢٢
 غري املدرجة مة من األطرافاستمرار فترة عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقد

يف إطار واليته احلالية، كما وردت يف مرفق ) فريق اخلرباء االستشاري(يف املرفق األول لالتفاقية 
  .٢٠١٢ حىت هناية عام )١٣(، واستمرار برنامج عمله١٥-م أ/٥املقرر 
ة وكانت اهليئة الفرعية قد شرعت يف دورهتا السادسة والثالثني يف النظر يف مـسأل               -٢٣

فترة عمل ووالية فريق اخلرباء االستشاري ويف مدى ضرورة استمرار الفريق، لكنها مل ُتـتّم               
وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة . نظرها يف هذا املوضوع

، هبـدف   FCCC/SBI/2012/15/Add.2إىل مشروع النص الوارد يف الوثيقة       اً  والثالثني استناد 
  .)١٤(التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

 عن التقدم احملرز أثنـاء      تقريراًوعالوة على ذلك، سيقدم فريق اخلرباء االستشاري          -٢٤
 يف سياق تنفيذ األنشطة املخطط هلا يف برنامج عمله، مبا يشمل ٢٠١٢النصف الثاين من سنة  

  . بيقية اليت نظمت أثناء تلك الفترةحلقات العمل التدريبية التط
 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة هبذا املوضوع الواردة             :اإلجراء  -٢٥

يف القائمة املدرجة يف املرفق واختاذ القرار املناسب بشأهنا، مبا يشمل التوصية مبشروع مقـرر               
 مدة عمـل وواليـة فريـق اخلـرباء          يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة بشأن       

  .االستشاري ومدى ضرورة استمراره

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول               )ب(  
  )١٥(لالتفاقية

 اقترحت بعض األطراف، يف الدورة الرابعة والعـشرين للهيئـة           :معلومات أساسية   -٢٦
 من االتفاقيـة، يف     ١٠ من املادة    ٢هليئة، وفقاً للشروط الواردة يف الفقرة       الفرعية، أن تنظر ا   

  .)١٦(املعلومات اليت تقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنية
__________ 

)١٣(  FCCC/SBI/2010/INF.2.  
)١٤( FCCC/SBI/2012/15 ٤٤، الفقرة.  
ثالثني للهيئة الفرعية بشأن إدراج هذا البند يف جـدول          مل حيصل توافق يف اآلراء خالل الدورة السادسة وال         )١٥(

 وبناء على اقتراح من الرئيس، قررت اهليئة الفرعية إدراج هذا البنـد يف              .اًاألعمال، وبالتايل ظل البند معلق    
  .جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والثالثني

)١٦( FCCC/SBI/2006/11 ٣٢، الفقرة.  
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 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل تقدمي إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطوير عملية            :اإلجراء  -٢٧
ات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق             النظر يف املعلوم  

اقية، مع مراعاة اجلزء الوارد      من االتف  ١٠ من املادة    ٢األول، وفقاً للشروط الواردة يف الفقرة       
 بشأن التقارير احملّدثة لفترة السنتني وعملية املـشاورات والتحلـيالت           ١٧-م أ /٢ املقرر   يف

  .الدولية

  قدمي الدعم املايل والتقينت  )ج(  
مـن  ) ب(١ طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب الفقـرة          :معلومات أساسية   -٢٨

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

ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السادسة والثالثني، مرفق        . يتصل بإعداد بالغاهتا الوطنية    فيما
البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات عن أنشطته املتصلة بإعداد البالغات الوطنية املقدمة             

قريره املقدم إىل مؤمتر األطـراف   ، وأن يضّمن ت   )١٧(من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      
  .)١٨(يف دورته الثامنة عشرة معلومات عن أنشطته املتصلة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني

ودعت اهليئة الفرعية أيضاً األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل يسبق هلا أن                 -٢٩
 أجل إعداد آخر بالغاهتـا الوطنيـة،        قدمت آراءها بشأن التكاليف املفصلة اليت تكبدهتا من       

يف ذلك املسامهات العينية، وبشأن املوارد املالية اليت تلقتها عن طريق مرفق البيئة العامليـة،              مبا
  .)١٩(٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٧إىل أن تفعل ذلك حبلول 

 يف   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة باملوضوع الواردة           :اإلجراء  -٣٠
  .القائمة املدرجة يف املرفق واختاذ التوصيات الالزمة يف هذا الصدد

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥  

  النموذج األويل للسجل  )أ(  
، إنشاء سـجل    ١٦-م أ /١ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٣١

اليت يلتمس بشأهنا الدعم الدويل، من أجـل تيـسري          اً  ف املالئمة وطني  لقيد إجراءات التخفي  
وقـرر مـؤمتر    . مطابقة تلك اإلجراءات مع الدعم بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القـدرات         

ـ         مستقالًاً   أن خيصص فرع   أيضاًاألطراف   اً من السجل لقيد إجراءات التخفيف املالئمة وطني

__________ 

)١٧( FCCC/SBI/2012/15 ٥٦، الفقرة.  
)١٨( FCCC/SBI/2012/15 ٥٧، الفقرة.  
)١٩( FCCC/SBI/2012/15 ٥٨، الفقرة.  
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وطلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة،        . )٢٠(افاليت تتخذها البلدان النامية األطر    
، إىل األمانة أن تعّد حبلول الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية           ١٧-م أ /٢مبوجب مقرره   

  .)٢١(للسجلاً أولياً منوذج
باملعلومات اليت قدمتـها    اً  وأحاطت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني علم         -٣٢

إىل اً  ن تصميم النموذج األويل للسجل وطلبت إليها حتسني هذا التصميم اسـتناد           األمانة بشأ 
آراء األطراف لتمكينها من الشروع يف استخدام النموذج األويل للسجل وفقـاً للجـدول              

  .)٢٢(١٧-م أ/٢ من املقرر ٥٥الزمين احملدد يف الفقرة 
ويل هبدف البت يف صـيغته       سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف السجل األ        :اإلجراء  -٣٣

  .النهائية من خالل مقرر يتخذه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

  تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته  )ب(  
 الطرائـق   ١٧-م أ /٢ اعتمد مؤمتر األطراف مبوجـب مقـرره         :معلومات أساسية   -٣٤

وجيهية اليت تقوم عليها املشاورات والتحليالت الدولية اليت جترى بشأن التقـارير            واملبادئ الت 
احملّدثة لفترة السنتني يف إطار اهليئة الفرعية، وذلك بصيغتها الواردة يف املرفـق الرابـع مـن                 

  .١٧-م أ/ املقرر
ـ       -٣٥ يالت ووفقاً للطرائق واملبادئ التوجيهية املعتمدة، ستشمل عملية املشاورات والتحل

حتليل تقين للتقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غـري           ) أ: (الدولية خطوتني مها  
  . )٢٣(تقاسم ُميسَّر لآلراء) ب(املدرجة يف املرفق األول، جيريه فريق من اخلرباء الفنيني؛ 

ألة وكانت اهليئة الفرعية قد شرعت يف دورهتا السادسة والثالثني يف النظر يف مـس               -٣٦
. تشكيل فريق اخلرباء الفنيني وطرائق عمله وإجراءاته، لكنها مل ُتتّم نظرها يف هذا املوضـوع              

إىل مـشروع   اً  وقررت اهليئة الفرعية مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا املقبلة اسـتناد            
 ١٦-م أ /١، واضعة يف اعتبارها املقررين      FCCC/SBI/2012/15/Add.2النص الوارد يف الوثيقة     

 من االتفاقية، هبدف التوصية مبشروع مقـرر يعتمـده          ٤ من املادة    ٧، والفقرة   ١٧-م أ /٢و
وطلبت إىل األمانة إعداد معلومات إضافية ُيستند       . )٢٤(مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة     

  .)٢٥(إليها يف مناقشة هذا البند يف دورهتا السابعة والثالثني

__________ 

  .٥٩-٥٣، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢٠(
  .٥٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢١(
)٢٢( FCCC/SBI/2012/15 ٦٩-٦٦، الفقرات.  
  . من املرفق الرابع٣، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٣(
)٢٤( FCCC/SBI/2012/15 ٧٧، الفقرة.  
)٢٥( FCCC/SBI/2012/15 ٧٨، الفقرة.  
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إىل مشروع  اً  رعية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة استناد        ستدعى اهليئة الف   :اإلجراء  -٣٧
 أعاله هبدف التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف          ٣٦النص املشار إليه يف الفقرة      

  . دورته الثامنة عشرة

  املسائل املتصلة بالتمويل  -٦  

  استعراض اآللية املالية  )أ(  
، إىل اهليئـة    ١٦-م أ /٢، مبوجب مقـرره      طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٣٨

الفرعية أن تبدأ عملية االستعراض اخلامس لآللية املالية يف دورهتا السابعة والـثالثني، وفـق               
، أو صـيغتها    ١٣-م أ /٦ و ٤-م أ /٣املعايري الواردة يف املبادئ التوجيهية املرفقة بـاملقررين         

 ذلك إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه          عن حمصلة  تقريراًوأن تقدم    الالحقة يف حال تعديلها،   
  . التاسعة عشرة

  .  ستدعى اهليئة الفرعية إىل بدء عملية استعراض اآللية املالية:اإلجراء  -٣٩

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

كرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفـق البيئـة           تنص مذ  :معلومات أساسية   -٤٠
، على أن يقدم املرفق إىل مؤمتر األطراف تقـارير   ٢-م أ /١٢العاملية، اليت ترد يف مرفق املقرر       

وطلب مؤمتر  . سنوية وغريها من الوثائق العامة الرمسية بشأن تنفيذه إرشادات مؤمتر األطراف          
البيئة العاملية أن يواصل موافاته يف تقـاريره         مرفق، إىل   ١٤-م أ /٤األطراف، مبوجب مقرره    

  .السنوية مبعلومات تستجيب إلرشادات مؤمتر األطراف
 األطراَف إىل أن تقدم إىل األمانـة        ١٦-م أ /٢ودعا مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -٤١
إىل آراءها وتوصياهتا بشأن العناصر اليت يتعّين مراعاهتا عند وضع إرشادات موجَّهـة             اً  سنوي

 أن يدرج يف تقريره العادي املقدم إىل        أيضاًوطلب إىل مرفق البيئة العاملية      . مرفق البيئة العاملية  
  .مؤمتر األطراف معلومات عن اخلطوات اليت يتخذها لتنفيذ اإلرشادات الصادرة

 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة الواردة يف القائمـة              :اإلجراء  -٤٢
درجة يف املرفق والتوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده امل

  . يف دورته الثامنة عشرة
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  االستعراض األويل لصندوق التكيف املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو  )ج(  
اجتماع األطراف يف دورته الثالثة أن يضطلع       / قرر مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٤٣

وقـرر مـؤمتر   . )٢٦(رته السادسة باستعراض جلميع املسائل املتعلقة بصندوق التكيـف   يف دو 
 أن يـضطلع باسـتعراض لـصندوق        ٦-م أإ /٦اجتماع األطراف مبوجب مقرره     /األطراف

  . التكيف يف دورته السابعة ويف كل ثالث سنوات بعد ذلك
يئة الفرعية أن تنظر    اجتماع األطراف يف دورته السابعة إىل اهل      /وطلب مؤمتر األطراف    -٤٤

، وقرر استكمال هـذا االسـتعراض       )٢٧(يف االستعراض األويل يف دورهتا السادسة والثالثني        
اجتماع األطراف إىل   /ويف الدورة نفسها، طلب مؤمتر األطراف     . )٢٨(األويل يف دورته الثامنة   

 يف  جملس صندوق التكيف أن يقدم إىل األمانة، يف أقرب وقت ممكن بعـد اجتماعـه األول               
، آراءه بشأن استعراض الترتيبات املؤقتة لصندوق التكيف إلدراجهـا يف           ٢٠١٢مارس  /آذار

  .وثيقة معلومات
ـ           -٤٥ بـآراء األطـراف    اً  وأحاطت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والـثالثني علم

. )٢٩(وباملعلومات اخلطية املقدمة أثناء الدورة فيما يتعلق باالستعراض األويل لصندوق التكيف          
ودعت جملس صندوق التكيف إىل تقدمي معلومات إضافية مصنفة بشأن التكاليف اإلداريـة             

بشأهنا تتضمنه وثيقـة    اً  للمجلس، وطلبت إىل األمانة أن جتّمع املعلومات املتاحة وتعّد توليف         
  .)٣٠(معلومات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني

 األطراف واملنظمات املعنية إىل أن تقـدم إىل األمانـة،           أيضاً ودعت اهليئة الفرعية    -٤٦
. )٣١(، مزيداً من اآلراء بشأن استعراض صندوق التكيـف        ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧ حبلول

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع يف وثيقة متفرقات اآلراء املقدمة مـن األطـراف                
 أعاله، لكي   ٤٥ات اخلطية املشار إليها يف الفقرة       واملنظمات ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلوم      

  .)٣٢(تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني
 ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف االسـتعراض األويل لـصندوق       :اإلجراء  -٤٧

طـراف  اجتماع األ /التكيف وإعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف         
  .يف دورته الثامنة

__________ 

  .٣٣ و٣٢، الفقرتان ٣-م أإ/١ملقرر ا )٢٦(
  .٢، الفقرة ٧-م أإ/٧املقرر  )٢٧(
  .٣، الفقرة ٧-م أإ/٧املقرر  )٢٨(
)٢٩( FCCC/SBI/2012/15 ٨٤، الفقرة.  
)٣٠( FCCC/SBI/2012/15 ٨٩، الفقرة.  
)٣١( FCCC/SBI/2012/15 ٩٠، الفقرة.  
)٣٢( FCCC/SBI/2012/15 ٩١، الفقرة.  
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  إرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً  )د(  
، إىل فريـق    ١٧-م أ /٩ طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر        :معلومات أساسية   -٤٨

اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يقدم، بالتشاور مع مرفـق البيئـة العامليـة، املزيـد مـن           
كل عنصر من عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً غـري            التوضيحات بشأن مسات    

برامج العمل الوطنية للتكيف، وأن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني              
هبدف إبالغ مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة، باإلرشادات اليت سُتقدم إىل مرفق البيئة              

 تنفيذ عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً غري بـرامج العمـل              العاملية بشأن دعم  
  .الوطنية للتكيف

ورحبت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني بتقريـر االجتمـاع احلـادي               -٤٩
 وأعربت عن اهتمامها مبا سيضطلع به الفريق        اً،والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو      

لباقي عناصر برنـامج العمـل      اً   دعم ٢٠١٣-٢٠١٢يف إطار برنامج عمله للفترة      من عمل   
ودعت مرفق البيئة العاملية ووكاالت األمم املتحدة وغريها مـن      . )٣٣(اخلاص بأقل البلدان منواً   

املنظمات الدولية إىل أن تقدم ورقات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لتلك اجلهات مواصلة دعم               
  .غري برامج العمل الوطنية للتكيفاً  برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منوتنفيذ باقي عناصر

أن  األطراف واملنظمات املعنية إىل      ١٦-م أ /٥ودعا مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -٥٠
، مبعلومات عن جتربتها فيما يتـصل بتنفيـذ         ٢٠١٢أغسطس  / آب ١توايف األمانة، حبلول    

 مبا يف ذلك حتديث وتنفيذ برامج العمـل الوطنيـة           اً،وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان من     
 علـى أن    اً،للتكيف، وفيما يتصل بالوصول إىل التمويل املقدم من صندوق أقل البلدان منـو            

  .ية يف دورهتا السابعة والثالثنيتتوىل األمانة جتميعها يف وثيقة متفرقات تنظر فيها اهليئة الفرع
بـشأن  اً   توليفي تقريراًقرر نفسه إىل األمانة أن تعّد       وطلب مؤمتر األطراف مبوجب امل      -٥١

 مبا يف ذلك حتديث وتنفيذ برامج اً،التقّدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منو   
العمل الوطنية للتكيف، مع مراعاة املعلومات املقدمة من مرفق البيئـة العامليـة ووكاالتـه،               

 أعاله، وتقارير فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان         ٥٠ا يف الفقرة    والورقات املقدمة املشار إليه   
  .  وغري ذلك من مصادر املعلومات ذات الصلة باملوضوعاً،منو
وطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية أن تستعرض يف دورهتا السابعة والـثالثني               -٥٢

وبالوصـول  اً  اص بأقل البلدان منو   فيما يتصل بتنفيذ برنامج العمل اخل     اً  جتارب أقل البلدان منو   
إىل الورقـات املـشار إليهـا يف        اً   اسـتناد  اً،إىل التمويل املقدم من صندوق أقل البلدان منو       

  . أعاله٥١ أعاله والتقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة ٥٠ الفقرة
 القائمـة    ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة الواردة يف           :اإلجراء  -٥٣

  . املدرجة يف املرفق وإىل تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
__________ 

)٣٣( FCCC/SBI/2012/15 ٩٦، الفقرة.  
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   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧  

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
ثني على أن تنظر يف  اتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثال:معلومات أساسية  -٥٤

بالبند املشترك بني اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعيـة للمـشورة           اً  هذا البند الفرعي مقترن   
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق         "العلمية والتكنولوجية املعنون    

 واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن       .)٣٤(، وذلك يف منتدى مشترك بني اهليئتني      "هبذا التأثري 
  .تواصل يف دورهتا السابعة والثالثني مشاوراهتا بشأن كيفية تناول هذا البند الفرعي

  . سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق بشأن كيفية تناول هذا البند الفرعي:اإلجراء  -٥٥

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  
، إىل فريـق    ١٦-م أ /٦ طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقـرر        :يةمعلومات أساس   -٥٦

مدته سنتان لتنظر فيـه اهليئـة       اً  اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يضع برنامج عمل متجدد         
الفرعية يف الفترة األوىل النعقاد الدورات من كل عام وأن يقدم تقريراً عن عمله إىل اهليئـة                 

  . هتاالفرعية يف كل دورة من دورا
ورحبت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني بربنامج عمل فريق اخلرباء املعين              -٥٧

 وطلبت إليه أن يبقيها على علم مبا يبذلـه مـن            )٣٥(٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  اً  بأقل البلدان منو  
  .)٣٦(جهود يف سياق تنفيذ برنامج العمل خالل نفس الفترة

لواليته، اجتماعه الثاين  اً   وفق اً،اء املعين بأقل البلدان منو    ومن املقرر أن يعقد فريق اخلرب       -٥٨
، وفيـه  ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلـول ٢٩ إىل ٢٦توفالو، يف الفترة من  ب والعشرين يف فونافويت، 

اإلرشـادات  اً  ، مراعي ٢٠١٣-٢٠١٢سيستعرض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله للفترة         
  .السادسة والثالثني للهيئة الفرعيةاليت تصدر بشأن برنامج عمله عن الدورة 

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة الواردة يف القائمـة              :اإلجراء  -٥٩
  .املدرجة يف املرفق، واختاذ أية إجراءات إضافية، حسب االقتضاء

__________ 

)٣٤( FCCC/SBI/2012/15١١١ ، الفقرة.  
)٣٥( FCCC/SBI/2012/15 ١٢١، الفقرة.  
)٣٦( FCCC/SBI/2012/15 ١٢٤، الفقرة.  
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  تقرير جلنة التكيف  -٨  
 إطار كـانكون    ١٦-أم  /١ أنشأ مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٦٠

من عناصر اإلطار، لتعزيز تنفيذ العمل املعزز بشأن        اً  للتكيف وجلنة التكيف، باعتبارها عنصر    
  .)٣٧(يف إطار االتفاقية اًمتسقاً التكيف تنفيذ

 تقريـراً  إىل جلنة التكيف أن تعّد       ١٧-م أ /٢وطلب مؤمتر األطراف مبوجب املقرر        -٦١
عن  ئتني الفرعيتني، وتتناول فيه أنشطتها وأداءها ملهامها فضالًتقّدمه إليه، عن طريق اهلياً سنوي

وطلب مـؤمتر األطـراف   . اإلرشادات والتوصيات وغريها من املعلومات املنبثقة عن أعماهلا       
 مبوجب املقرر نفسه إىل جلنة التكيف أن تضع خالل سنتها األوىل خطة عمل ثالثيـة                أيضاً

لثامنة عشرة، وأن تبدأ يف بعض األنشطة الواردة يف املرفق السنوات ليعتمدها املؤمتر يف دورته ا   
  .)٣٨(اخلامس من املقرر املذكور

اً  إىل جلنة التكيف، أن تبحث، وفق١٧-م أ/٥وطلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره    -٦٢
لوظائفها املتفق عليها، ويف إطار خطة عملها، الطرائق املناسبة لدعم البلدان النامية األطراف             

 اليت ليست من البلدان األقل منواً يف وضع تدابري خطط التكيـف الوطنيـة وحتديـد                 املهتمة
أولوياهتا وتنفيذها، وأن تقدم تقريراً عن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة                

  .)٣٩(عشرة
 ١٠ إىل   ٧وقد ُعقد االجتماع األول للجنة التكيف يف بانكوك بتايلند يف الفترة من               -٦٣
  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          :اإلجراء  -٦٤

إىل النظر يف تقرير جلنة التكيف وتوصية مؤمتر األطراف باعتماد خطة عملها الثالثية السنوات          
  .يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

  .٢٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٧(
  .٩٨-٩٦، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٨(
  .٣٠، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٣٩(
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  )٤٠(خطط التكيف الوطنية  -٩  

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

الناميـة   الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً والبلـدان             )ب(  
  )٤٢( املصوغة لدعم خطط التكيف الوطنيةاألطراف األخرى استخدام الطرائق

، املبـادئ  ١٧-م أ/٥ اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجـب املقـرر      :معلومات أساسية   -٦٥
التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية، وبت يف الطرائق واملبادئ التوجيهية الـيت             

  .  الوطنية وتنفيذهايقوم عليها دعم ومتكني أقل البلدان منواً يف سياق صياغة خطط التكيف
وشرعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني يف النظر يف اإلرشـادات     -٦٦

املتعلقة بالسياسات والربامج الرامية إىل دعم عملية خطط التكيف الوطنية لألطراف من أقل             
اصلة النظر يف هـذه     بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وأبدت اهتمامها مبو      اً  البلدان منو 

ــثالثني، اســتناد ــسابعة وال ــوارد يف اً املــسألة يف دورهتــا ال ــنص ال إىل مــشروع ال
  . )٤٣(للمناقشةاً باعتباره أساس FCCC/SBI/2012/15/Add.2 الوثيقة
اً  إىل جلنة التكيف، أن تبحث، وفق١٧-م أ/٥وطلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره    -٦٧

ر خطة عملها، الطرائق املناسبة لدعم البلدان النامية األطراف         لوظائفها املتفق عليها، ويف إطا    
 للتكيـف وحتديـد      الوطين لتخطيطااملهتمة اليت ليست من أقل البلدان منواً يف وضع تدابري           

أولوياهتا وتنفيذها، وأن تقدم تقريراً عن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة                
  .)٤٤(عشرة
اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة الواردة يف القائمـة             ستدعى   :اإلجراء  -٦٨

املدرجة يف املرفق وإىل تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة بشأن دعم               
  .عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً

__________ 

  .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٠(
  .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤١(
  .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٢(
)٤٣( FCCC/SBI/2012/15 ١٤٤، الفقرة.  
  .٣٠، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٤٤(
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ملنـاخ يف البلـدان   ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري ا          -١٠  
النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة على            

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

 برنـامج عمـل     ١٦-م أ /١ أنشأ مؤمتر األطراف مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٦٩
ضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلـدان الناميـة           لبحث ُنهج التصدي للخسائر واأل    

  . )٤٦(املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ
على جمموعة من األنشطة ملعاجلـة       ١٧-م أ /٧واتفق مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -٧٠

ثني للهيئـة  املسائل املتعلقة باجملاالت املواضيعية املذكورة يف تقرير الـدورة الرابعـة والـثال            
  :، مبا يشمل الطلبات املوجهة إىل األمانة بشأن ما يلي)٤٧(الفرعية

تنظيم أربعة اجتماعات للخرباء، ثالثة منها على املستوى اإلقليمي وواحد            )أ(  
خمصص للدول اجلزرية الصغرية النامية، ُتعقد قبل الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية، من             

ملتصلة بطائفة من هنُج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن التأثريات          أجل تناول القضايا ا   
الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتعلقة بالظواهر املناخية الشديدة والظواهر البطيئة             

  ؛)٤٨(احلدوث
أعاله لتنظـر فيـه   ) أ(٧٠تقدمي تقرير اجتماع اخلرباء املشار إليه يف الفقرة     )ب(  
  لفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني؛ اهليئة ا

استعراض ما ُنشر من معلومات ودراسات حلاالت إفرادية تتعلق باملواضيع            )ج(  
  ؛)٤٩(املذكورة يف سياق هذا اجملال املواضيعي، لتثري اجتماعات اخلرباء

إعداد ورقة تقنية بشأن الظواهر البطيئة احلـدوث، مـع مراعـاة نتـائج                )د(  
  .)٥٠(ء على املستوى اإلقليمياجتماعات اخلربا

ودعا مؤمتر األطراف مبوجب املقرر نفسه األطراف واملنظمات املعنية وغريمها مـن              -٧١
أصحاب املصلحة إىل موافاة األمانة بآراء ومعلومات بشأن العناصر اليت ميكن إدراجهـا يف              

__________ 

  .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٥(
  .٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٦(
)٤٧( FCCC/SBI/2011/7 ١٠٩، الفقرة.  
)٤٨( FCCC/SBI/2012/15 ١٥٢، الفقرة.  
  ).د(٨، الفقرة ١٧-م أ/٧املقرر  )٤٩(
  ).ج-ب(٨، الفقرة ١٧-م أ/٧املقرر  )٥٠(
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راعاة حمـصالت   ، مع م  ١٦-م أ /١للمقرر  اً  التوصيات املتعلقة مبسألة اخلسائر واألضرار وفق     
  .تنفيذ برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار حىت ذلك التاريخ

 إىل اهليئة الفرعية مواصلة تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبـسألة اخلـسائر      أيضاًوطلب    -٧٢
  .)٥١(واألضرار وتقدمي توصيات بشأهنا إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها يف دورته الثامنة عشرة

يئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني إىل رئيسها أن يـدعو إىل عقـد         وطلبت اهل   -٧٣
اجتماع غري رمسي لألطراف يسبق دورهتا السابعة والثالثني، رهناً بتوافر املوارد وبعدم وجود             
تضارب يف املواعيد، لتبادل مزيد من اآلراء بشأن التوصيات اليت ميكن اختاذها فيما يتـصل               

  .)٥٢(ضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخمبسألة اخلسائر واأل
 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظـر يف تقريـر االجتماعـات املـذكورة يف       :اإلجراء  -٧٤

  . أعاله وإىل تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة) ب(٧٠ الفقرة

  ل كيوتو من بروتوكو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١١  
 اتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني على أن تنظر يف :معلومات أساسية  -٧٥

بالبند املشترك بني اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة            اً  هذا البند مقترن  
العمل املتعلق هبـذا    املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج        "والتكنولوجية املعنون   

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية     . )٥٣(، وذلك يف منتدى مشترك بني اهليئتني      "التأثري
للمشورة العلمية والتكنولوجية على أن تواصال يف الدورة السابعة والثالثني لكـل منـهما              

  .)٥٤(املشاورات املتعلقة بكيفية تناول هذا البند الفرعي
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          :ءاإلجرا  -٧٦

  .إىل االتفاق بشأن كيفية تناول هذا البند

  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  -١٢  
 برنامج عمل يف    ١٧-أم  /٨اعتمد مؤمتر األطراف مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -٧٧

ومبوجب املقرر نفسه، أنشأ مـؤمتر      . إطار اهليئتني الفرعيتني بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي       
األطراف منتدى معنياً بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، يدعو إىل انعقاده رئيسا اهليئتني الفرعيتني،             

قاسم، بطريقة تفاعليـة،    من أجل تنفيذ برنامج العمل وإتاحة أرضية تسمح لألطراف بأن تت          
__________ 

  .١لفقرة ، ا١٧-م أ/٧املقرر  )٥١(
)٥٢( FCCC/SBI/2012/15 ١٥٥، الفقرة.  
)٥٣( FCCC/SBI/2012/15 ١٥٩، الفقرة.  
)٥٤( FCCC/SBI/2012/15 ١٦١، الفقرة.  
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وسـيجتمع  . املعلومات والتجارب ودراسات احلاالت اإلفرادية وأفضل املمارسات واآلراء       
  . مرتني يف السنة باالقتران مع دورات اهليئتني الفرعيتنييف البدايةاملنتدى 

وقد ُعقد االجتماع األول للمنتدى باالقتران مع الدورة السادسة والثالثني لكل من              -٧٨
ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         . يئتني الفرعيتني اهل

مبناقشات املنتدى واتفقتا على تنفيذ برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التـصدي وفـق           
  .)٥٥(إرشادات رئيسي اهليئتني

، FCCC/SBI/2012/15مـن الوثيقـة     لربنامج العمل الوارد يف املرفق األول       اً  وتنفيذ  -٧٩
ستدعى األطراف إىل تقدمي آراء ُتجّمع ضمن وثيقة متفرقات بشأن اجملاالت التالية من برنامج    

  :١٧-م أ/٨ من املقرر ١العمل، وذلك وفق الفقرة 
 وتعزيز فهم يف ذلك تقدمي التقاريرتبادل املعلومات واخلربات، مبا ): أ(اجملال   )أ(  

  بية والسلبية لتدابري التصدي؛التأثريات اإلجيا
، ١٣-م أ /١و ،١٠-م أ /١اجلوانب اهلامة املتصلة بتنفيذ املقررات      ): و(اجملال    )ب(  

   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤، والفقرة ٢ من املادة ٣، والفقرة ١٦-م أ/١و
خفـيض  التعلّم اجلماعي والفردي من أجل االنتقال إىل جمتمع         ): ح(اجملال    )ج(  

  .بعاثات غازات الدفيئةان
وسـتنظّم  . وسيدعو رئيسا اهليئتني الفرعيتني املنتدى إىل االنعقاد خـالل الـدورة            -٨٠

املذكورين أعاله يف شكل حلقة عمل تتخللـها        ) ح(و) أ(مناقشات املنتدى املتعلقة باجملالني     
وسيناقش املنتدى  .  تبادل تفاعلي لآلراء   عروض مقدمة من األطراف واملنظمات املعنية، يليها      

وسيتوىل الرئيسان إبالغ اهليئتني الفرعيتني خـالل جلـسة         . املذكور أعاله ) و( اجملال   أيضاً
  .اختتام أعماهلما مبحصالت املنتدى

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          :اإلجراء  -٨١
بالتقرير الذي أُعّد للدورة وإىل االتفاق على أي خطوات أخـرى يلـزم             اً  لمإىل اإلحاطة ع  

  .اختاذها، حسب االقتضاء

__________ 

)٥٥( FCCC/SBI/2012/15 ١٦٦ و١٦٥، الفقرتان.  
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١٣  

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  )أ(  
، إنشاء آلية معنية    ١٦-م أ /١ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٨٢

، )٥٦( املنـاخ  لوجيا، ومركزاً وشبكة لتكنولوجيا   ولوجيا َتُضّم جلنةً تنفيذية معنية بالتكنو     بالتكن
رير عن أنشطتهما وأدائهما    ا، على أساس مؤقت، تق    شبكةال/ركزامل اللجنة و  قرر أن تعدّ  كما  
  .)٥٧(قدم إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتنيُتها مملها
، طرائق اللجنة التنفيذية املعنيـة      ١٧-م أ /٤وجب املقرر   واعتمد مؤمتر األطراف، مب     -٨٣

وطلـب  . بالتكنولوجيا ونظامها الداخلي كما وردا يف املرفقني األول والثاين من ذلك املقرر           
أوجه ترابط مع ترتيبات مؤسسية أخـرى       إجياد   بشأنإىل اللجنة أن تواصل توضيح طرائقها       

 الطرائق على اهليئتني الفرعيتني لتنظرا فيها       ذات صلة داخل االتفاقية وخارجها، وعرض هذه      
أثناء الدورة السادسة والثالثني لكل منهما، هبدف توصية مؤمتر األطـراف بـالنظر فيهـا               

  .واعتمادها يف دورته الثامنة عشرة
، يف  اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة         ودعت    -٨٤

إىل زيادة توضيح     التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   اللجنةالثني لكل منهما،    الدورة السادسة والث  
وصقل أفكارها األولية املتعلقة بطرائق إجياد أوجه ترابط مع الترتيبات املؤسـسية األخـرى              

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً أيضاً بأن اللجنة سـتبلغ يف          . )٥٨(داخل االتفاقية وخارجها  
 ، املقدم من خالل اهليئتني، عن نتائج مشاوراهتا       ٢٠١٢أنشطتها وأدائها لعام    ب املتعلقتقريرها  

 الطرائق لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة         تلكمع الترتيبات املؤسسية املناسبة بشأن      
  .)٥٩(عشرة
  ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         :اإلجراء  -٨٥

 بشأن أنشطتها وأدائهـا،     ٢٠١٢إىل النظر يف تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا لعام          
وإىل التوصية مبشروع مقرر بشأن أي إجراءات أخرى تنشأ عن التقرير لينظر فيـه مـؤمتر                

  .األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة، حسب االقتضاء

__________ 

  .١١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٦(
  .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٧(
)٥٨( FCCC/SBI/2012/15 ١٧٦، الفقرة.  
)٥٩( FCCC/SBI/2012/15 ١٧٧، الفقرة.  
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اختيـار املـضيف وتـشكيل اجمللـس        : كنولوجيا املناخ املسائل املتعلقة مبركز وشبكة ت      )ب(  
  االستشاري

 اختـصاصات   ١٧-م أ /٢ اعتمد مؤمتر األطراف مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٨٦
لوجيا املناخ وأقر املعايري املستخدمة يف تقييم واختيـار اجلهـة املـضيفة             ومركز وشبكة تكن  

روض وفق ما يرد يف املـرفقني الـسابع         الشبكة واملعلومات املطلوب إدراجها يف الع     /للمركز
وقرر بدء عملية اختيار اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ بعـد           . والثامن للمقرر املذكور  

  .)٦٠(اختتام الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف
ورحبت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني بتقرير تقييم عروض استـضافة              -٨٧

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على قائمـة ترتيبيـة         . )٦١(وجيا املناخ ونظرت فيه   مركز تكنول 
للمترشحني الستضافة مركز تكنولوجيا املناخ، يتصدرها احتاد يقوده برنامج األمم املتحـدة            

      ، يليه يف املرتبة الثانية مرفق البيئة العاملية، مث مؤسسة ديـت نورسـكي فرييتـاس               )٦٢(للبيئة
)Det Norske Veritas AS (يف املرتبة الثالثة)٦٣(.  

وأشارت اهليئــة الفرعيــة يف الـدورة نفـسها إىل الطلــب الـوارد يف                  -٨٨
، وطلبت إىل األمانة أن تبـدأ علـى وجـه           ١٧-م أ /٢ من املقرر ) و(و) ه(١٣٧ الفقـرة

لرئيـسية  السرعة، بعد اختتام الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية، يف مناقشة العناصر ا           
التفاق املقر احملتمل مع اجلهة املترشحة اليت احتلت املرتبة األوىل، وعند االقتضاء مع اجلهتني              

 إىل أيـضاً وطلبت . املترشحتني اللتني جاءتا يف املرتبتني الثانية والثالثة، وذلك بصورة متوازية         
 ٢٦  املقر احملتمل حبلول   األمانة أن تتيح تقرير نتائج املناقشات بشأن العناصر الرئيسية التفاق         

  .)٦٤( لتنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
 من املرفق   ٧ونظرت اهليئة الفرعية يف تشكيل اجمللس االستشاري املشار إليه يف الفقرة              -٨٩

 دورهتا الـسابعة     واتفقت على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف        ١٧-م أ /٢السابع من املقرر    
FCCC/SBI/2012/15/Add.2إىل عناصر مشروع املقرر الواردة يف الوثيقة اً والثالثني، استناد

)٦٥(.  
  : سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل ما يلي:اإلجراء  -٩٠

 أعاله والتوصية مبشروع اتفاق مع      ٨٧النظر يف التقرير املشار إليه يف الفقرة          )أ(  
  ظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة؛اجلهة املضيفة لين

__________ 

  .١٣٧ و١٣٦ و١٣٣، الفقرات ١٧-م أ/٢قرر امل )٦٠(
)٦١( FCCC/SBI/2012/INF.4.  
  .<http://unfccc.int/6602.php> : منظمة ترد قائمة بأمسائها يف املوقع الشبكي لالتفاقية يف العنوان التايل١٣يضم االحتاد  )٦٢(
)٦٣( FCCC/SBI/2012/15 ١٨٥، الفقرة.  
)٦٤( FCCC/SBI/2012/15 ١٨٦، الفقرة.  
)٦٥( FCCC/SBI/2012/15١٩١قرة ، الف.  
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تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف بشأن اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ         )ب(  
  ؛)٦٦(ليعتمدها يف دورته الثامنة عشرة

مواصلة النظر يف تشكيل اجمللس االستشاري، وتقدمي توصـية إىل مـؤمتر              )ج(  
  .عتمدها يف دورته الثامنة عشرةاألطراف لكي ينظر فيها وي

  برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  )ج(  
 دعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والثالثني، مرفـق البيئـة            :معلومات أساسية   -٩١

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

  .)٦٧(يف دورهتا اخلامسة والثالثني والدورات الالحقة، طوال مدة الربنامج
وقد قدم مرفق البيئة العاملية معلومات بشأن هذه املسألة يف آخر تقرير له إىل مـؤمتر              -٩٢

  . هو تقرير يرد بيانه يف القائمة املدرجة يف املرفقاألطراف، و
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف األجزاء ذات الصلة بالتقـدم احملـرز يف      :اإلجراء  -٩٣

برنامج بوزنان االستراتيجي الواردة يف تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف،              
طوير التكنولوجيا ونقلها، هبدف االتفاق علـى أيـة         وكذلك يف أية مسائل أخرى تتعلق بت      

  .)٦٨(االقتضاء إجراءات أخرى، حسب

   من االتفاقية٦املادة   -١٤  
، أن جيـري يف     ١٣-م أ /٩ قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٩٤
  .تفاقية من اال٦ استعراضاً لعملية تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل بشأن املادة ٢٠١٢ عام
وشرعت اهليئة الفرعية يف االستعراض يف دورهتا السادسة والثالثني واتفقت علـى              -٩٥

إىل مشروع النص الوارد يف اً  مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والثالثني، استناد         
FCCC/SBI/2012/15/Add.2الوثيقة 

)٦٩(.  
ل االستعراض والتوصية مبشروع مقـرر       ستدعى اهليئة الفرعية إىل استكما     :اإلجراء  -٩٦

  .بشأن هذه املسألة لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

)٦٦( FCCC/SBI/2012/15 ١٨٧، الفقرة.  
)٦٧( FCCC/SBI/2011/7 ١٣٧، الفقرة.  
األجزاء ذات الصلة الواردة يف تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف هي الفرع الثاين من اجلزء                   )٦٨(

  . األول؛ والفرع الرابع من اجلزء الثاين؛ واملرفق اخلامس
)٦٩( FCCC/SBI/2012/15 ٢٠٤، الفقرة.  
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  بناء القدرات   -١٥  

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )أ(  
 األطـراف إىل أن   ١٢-م أ /٤ دعا مؤمتر األطراف مبوجب املقرر       :معلومات أساسية   -٩٧

 ١٠-م أ /٢ و ٧-م أ /٢األنشطة املضطلع هبـا لتنفيـذ املقـررين         معلومات عن   اً  تقدم سنوي 
 ، ومن ذلك مثالً   ٧-م أ /٢املتعلقني بإطار بناء القدرات يف البلدان النامية املنشأ مبوجب املقرر           

ومبوجب املقرر نفسه طلـب     . حصر االحتياجات والثغرات والتجارب والدروس املستفادة     
ر توليفي سنوي باالستناد إىل املعلومات الـواردة مـن          مؤمتر األطراف إىل األمانة تقدمي تقري     
مـات االحتياجـات    يرامج العمل الوطنية للتكيف، وتقي    األطراف، واملعلومات الواردة يف ب    

عن ذلك، طلب إىل مرفق البيئـة         وفضالً. التكنولوجية، والتقييمات الذاتية للقدرات الوطنية    
 تقدم يف دعم تنفيذ اإلطار يدرجها يف تقاريره         معلومات عما حيرزه من   اً  العاملية أن يقدم سنوي   

  .املقدمة إىل مؤمتر األطراف
 إىل اهليئة الفرعية أن تواصل تعزيز       ١٧-م أ /٢وطلب مؤمتر األطراف مبوجب املقرر        -٩٨

رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها بأن تنظم سنوياً أثناء دوراهتا منتدى ديربـان لبنـاء               
جتماع األول ملنتدى ديربان لبناء القدرات خالل الدورة السادسة         وقد عقد اال  . )٧٠(القدرات

  .)٧١(والثالثني للهيئة الفرعية
وطلب مؤمتر األطراف مبوجب املقرر نفسه إىل األمانة أن تواصل جتميع وتوليـف               -٩٩

املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول وتلخيص املعلومات املقدمـة مـن              
 املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا وتقاريرها الوطنيـة، وجتميـع وتوليـف              األطراف غري 

املعلومات املتعلقة بأنشطة بناء القدرات، مبا فيها الدروس املستفادة، املقدمة من اهليئات املعنية             
؛ ودعا مؤمتر األطراف مبوجب     )٧٢(املنشأة مبوجب االتفاقية ومن املنظمات الدولية واإلقليمية      

 األطراف إىل تعزيز اإلبالغ عن أفضل املمارسات املتعلقة ببناء القدرات           ١٧-م أ /١٣مقرره  
  . يف بالغاهتا وورقاهتا الوطنية وغريها من الوثائق ذات الصلة

 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة الواردة يف القائمـة              :اإلجراء  -١٠٠
ير املوجز عن االجتمـاع األول ملنتـدى ديربـان، وإىل           املدرجة يف املرفق، مبا يف ذلك التقر      

التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة، تشمل زيادة توضيح طرائق عمل منتدى ديربـان،    
  .لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

  .١٤٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٧٠(
)٧١( >php.6802/int.unfccc://http<.  
  .١٥٠، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٧٢(
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  
 ٢-م أإ /٦اجتماع األطراف مبوجب مقرره     /راف دعا مؤمتر األط   :معلومات أساسية   -١٠١

                 األطراف إىل أن تقدم سنوياً معلومات عما تقـوم بـه مـن أنـشطة تنفيـذاً ألحكـام                   
 ودعا مبوجب املقرر نفسه الوكاالت املتعددة األطراف والوكاالت الثنائية      .١-م أإ /٢٩املقرر  

ر سنوية عما تقدمه من دعم لتنفيذ أنشطة بناء         ذات الصلة والقطاع اخلاص إىل موافاته بتقاري      
مبعرفة الـسلطات   ، وفقاً لألولويات الوطنية و    ١-م أإ /٢٩القدرات املضطلع هبا عمالً باملقرر      

  .الوطنية املختصة
 إىل األمانـة أن     ٢-م أإ /٦اجتماع األطراف مبوجب مقرره     /وطلب مؤمتر األطراف    -١٠٢

 أعاله، ١٠١ يقدم سنوياً من املعلومات املشار إليها يف الفقرة      تعد تقريراً توليفياً استناداً إىل ما     
عن املعلومات املقدمة بشأن أنشطة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة فيمـا يتعلـق                فضالً

  .بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وما يتصل هبا من بناء للقدرات
 الفرعية إىل النظر يف الوثائق ذات الصلة هبذا املوضوع الواردة            ستدعى اهليئة  :اإلجراء  -١٠٣

يف القائمة املدرجة يف املرفق وإىل التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة لينظر فيه ويعتمده               
  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/مؤمتر األطراف

  تصلة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات امل  -١٦  
 اتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني على مواصـلة           :معلومات أساسية   -١٠٤

مناقشة هذه املسألة مبزيد التعمق يف دورهتا السابعة والثالثني هبدف إمتام نظرها فيها وتقـدمي               
ا البند مـن    ويستند هذ  .)٧٣(اجتماع األطراف يف دورته الثامنة    /توصيات إىل مؤمتر األطراف   

ــرد يف   ــسعودية ي ــة ال ــرح مقــدم مــن اململكــة العربي جــدول األعمــال إىل مقت
  .١-م أإ/٢٧ وإىل املقرر FCCC/KP/CMP/2005/2 الوثيقة
اجتماع / سُتدعى اهليئة الفرعية إىل تقدمي توصيات ليعتمدها مؤمتر األطراف         :اإلجراء  -١٠٥

  .األطراف يف دورته الثامنة

 والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي        اإلجراءات واآلليات   -١٧  
  آللية التنمية النظيفة

              اجتمـاع األطـراف مبوجـب      / طلـب مـؤمتر األطـراف      :معلومات أساسـية    -١٠٦
 إىل اهليئة الفرعية أن تقدم إليه توصيات لكي يعتمد يف دورته السابعة مقرراً              ٦-م أإ /٣مقرره  

اجتماع األطراف تتـيح    / وترتيبات مؤسسية يف إطار مؤمتر األطراف      بشأن إجراءات وآليات  
__________ 

)٧٣( FCCC/SBI/2012/15 ٢١٥، الفقرة.  
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          مـن   ٤٢الطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنميـة النظيفـة اسـتناداً إىل الفقـرة                
، على أن تأخذ يف اعتبارها توصيات اجمللس التنفيذي الواردة يف املرفق الثاين             ٥-م أإ /٢املقرر  

  .لتقريره السنوي
وأحـرزت اهليئـة يف   . وتنظر اهليئة الفرعية يف هذا البند منذ دورهتا الرابعة والثالثني     -١٠٧

من التقدم يف حتديد بعض مسات هيئة الطعن املمكنة واتفقت          اً  دورهتا السادسة والثالثني مزيد   
إىل مـشروع الـنص   اً على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والثالثني استناد     

FCCC/SBI/2012/15/Add.2 ارد يف الوثيقةالو
)٧٤( .  

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إمتام نظرها يف هذه املسألة وإحالة توصيات لينظر             :اإلجراء  -١٠٨
  .اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته الثامنة/فيها مؤمتر األطراف

  استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  -١٨  
، ٧-م أإ/٣اجتماع األطراف، مبوجب املقرر /مؤمتر األطراف قرر   :معلومات أساسية   -١٠٩

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

واملبادئ التوجيهية واإلجراءات املناسبة فيما يتعلـق       مجلة أمور، من بينها القواعد والطرائق       
  .بالقياس واإلبالغ والتحقق واالمتثال

وشرعت اهليئة الفرعية يف النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السادسة والثالثني واتفقت               -١١٠
إىل مشروع الـنص الـوارد يف       اً  على مواصلة النظر فيها يف دورهتا السابعة والثالثني، استناد        

FCCC/SBI/2012/15/Add.2الوثيقة 
)٧٥(.  

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إمتام نظرها يف هذه املسألة واقتراح مشروع مقرر             :اإلجراء  -١١١
  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/ينظر فيه ويعتمده مؤمتر األطراف

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٩  
                    اجتمـاع األطـراف مبوجـب      / طلـب مـؤمتر األطـراف      :أساسـية معلومات    -١١٢

 إىل اهليئة الفرعية أن تنظر، يف دوراهتا املقبلة، يف التقارير السنوية ملـدير              ١-م أإ /١٢مقرره  
، لكـي   )سجل املعامالت الدويل  (سجل املعامالت الدويل املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو        

اجتماع األطراف، حسب االقتضاء، فيما يتصل بتشغيل       / األطراف تطلب إرشادات إىل مؤمتر   
  .نظم السجل

__________ 

)٧٤( FCCC/SBI/2012/15 ٢٢٠ و٢١٩، الفقرتان.  
)٧٥( FCCC/SBI/2012/15 ٢٢٦ و٢٢٥، الفقرتان.  
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 ملدير سجل املعامالت    ٢٠١٢ ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف تقرير عام          :اإلجراء  -١١٣
اجتماع /الدويل وإعداد استنتاجات أو مشروع مقرر لينظر فيهما ويعتمدمها مؤمتر األطراف           

  .عشرةاألطراف يف دورته الثامنة 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٢٠  

  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
 تتطلب اإلجراءات املالية لالتفاقية إحالة بيان حسابات مراجـع          :معلومات أساسية   -١١٤

وقد راجـع   . عن كل فترة مالية منتهية إىل مؤمتر األطراف بعد إغالق حسابات الفترة املالية            
 .٢٠١١-٢٠١٠جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة البيانات املاليـة لفتـرة الـسنتني             

وستتاح هلذه الدورة البيانات املالية املراجعة وتقرير اجمللس ذو الصلة والرد األويل لألمانة على              
  .التوصيات

ه الوارد ذكرمهـا يف     بالتقرير وإضافات اً   ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علم      :اإلجراء  -١١٥
القائمة املدرجة يف املرفق وإىل التوصية مبشاريع مقررات بشأن هذه املسألة لينظر فيها ويعتمدها              

  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة ومؤمتر األطراف

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء ميزانية فترة السنتني   )ب(  
أُعد تقرير أداء عن اإليرادات واملصروفات يف األشـهر الـستة            :معلومات أساسية   -١١٦

األوىل من فترة السنتني، هبدف إطالع األطراف على ما ُحصِّل من إيرادات وما ُتكبِّد مـن                
ويرد التقريـر املـذكور يف      . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠مصروفات وما ُحقِّق من نتائج حىت       

معلومات عن احلالة    FCCC/SBI/2012/INF.12قة  وترد يف الوثي  . FCCC/SBI/2012/13 الوثيقة
  .٢٠١٢نوفمرب /  تشرين الثاين١٥األخرية ملا سددته األطراف من اشتراكات يف امليزانية حىت 

 باملعلومات املقدمة يف الوثائق وأية    اً   ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علم      :اإلجراء  -١١٧
نة التنفيذية، وإىل البت يف اإلجراءات اليت قد        معلومات شفوية إضافية ذات صلة تقدمها األمي      

يلزم إدراجها يف مشاريع مقررات بشأن الشؤون اإلدارية واملالية ليوصى باعتمادهـا مـؤمتر             
  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/األطراف يف دورته الثامنة عشرة ومؤمتر األطراف

  مسائل أخرى  -٢١  
  .سائل أخرى تنشأ أثناء الدورةسُتبحث يف إطار هذا البند أية م  -١١٨
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  تقرير الدورة  -٢٢  
 سُيَعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية           :معلومات أساسية   -١١٩

  .يف هناية الدورة
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير وختويل املقرر اسـتكماله            :اإلجراء  -١٢٠

  . يس ومبساعدة من األمانةبعد الدورة بتوجيه من الرئ
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Annex 

[English only] 

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

2(a–b) FCCC/SBI/2012/16 Provisional agenda and annotations. Note by the Executive 
Secretary 

3(a) FCCC/SBI/2012/INF.11 Status of submission and review of fifth national communications. 
Note by the secretariat  

3(b) FCCC/SBI/2012/31 National greenhouse gas inventory data for the period 1990–2010. 
Note by the secretariat 

3(c)  FCCC/KP/CMP/2012/9 and 
Add.1 

Annual compilation and accounting report for Annex B Parties 
under the Kyoto Protocol for 2012. Note by the secretariat 

4(a) FCCC/SBI/2012/17 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 Latin America and Caribbean region on vulnerability and 
adaptation assessment. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/18 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 Latin America and Caribbean region on mitigation assessment. 
Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/25 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 national greenhouse gas inventories. Note by 
the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/26 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 mitigation assessment. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/28 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/2012/32 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 Pacific region on vulnerability and adaptation 
assessment. Note by the secretariat 
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4(c) FCCC/SBI/2012/INF.10 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.15 Information from 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 

5(b) FCCC/SBI/2012/INF.9 Efficient, cost-effective and practical international consultations 
and analysis process. Note by the secretariat 

6(b) FCCC/SBI/2012/MISC.10 Views and recommendations from Parties on elements to be taken 
into account in developing guidance to the Global Environment 
Facility. Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2012/INF.10 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/CP/2012/6 Report of the Global Environment Facility to the Conference of the 
Parties. Note by the secretariat 

6(c) FCCC/SBI/2012/INF.8 Compilation and synthesis of additional, disaggregated information 
on the administrative costs of the Adaptation Fund Board. Note by 
the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/MISC.11 Further views from Parties on the review of the Adaptation Fund in 
accordance with the annex to decision 6/CMP.6 and decision 
1/CMP.3, paragraph 33. Submissions from Parties 

 FCCC/KP/CMP/2012/7 Report of the Adaptation Fund Board. Note by the secretariat 

 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. Addendum. Review of the 
Interim Arrangements of the Adaptation Fund 
 

6(d) FCCC/SBI/2012/27 Report on the twenty-second meeting of the Least Developed 
Countries Expert Group. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/INF.13 Synthesis report on the progress made in the 
implementation of the least developed countries work programme, 
including the updating and implementation of national adaptation 
programmes of action. Note by the secretariat 
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 FCCC/SBI/2012/MISC.12 Information from Parties on their experience with the 
implementation of the least developed countries work programme, 
including the updating and implementation of national adaptation 
programmes of action, and in accessing funds from the Least 
Developed Countries Fund. Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2012/MISC.13 Submissions from the Global Environment Facility, United 
Nations agencies and other international organizations on how they 
can further support the implementation of the remaining elements 
of the least developed countries work programme other than 
national adaptation programmes of action. Submissions from the 
Global Environment Facility, United Nations agencies and other 
international organizations 

 FCCC/CP/2012/6 Report of the Global Environment Facility to the Conference of the 
Parties. Note by the secretariat 

7(b) FCCC/SBI/2012/27 Report on the twenty-second meeting of the Least Developed 
Countries Expert Group. Note by the secretariat 

8 
 

FCCC/SB/2012/3 Report of the Adaptation Committee 

9 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/2012/27 Report on the twenty-second meeting of the Least Developed 
Countries Expert Group. 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 and 
Add.1 

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[ 

 FCCC/SB/2012/3 Report of the Adaptation Committee 

 FCCC/CP/2012/6 Report of the Global Environment Facility to the Conference of the 
Parties. Note by the secretariat 

10 FCCC/SBI/2012/29 Report on the regional expert meetings on a range of approaches to 
address loss and damage associated with the adverse effects of 
climate change, including impacts related to extreme weather 
events and slow onset events. Note by the secretariat 
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 FCCC/SBI/2012/INF.14 A literature review on the topics in the context of thematic area 2 
of the work programme on loss and damage: a range of approaches 
to address loss and damage associated with the adverse effects of 
climate change. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/MISC.14 Views and information from Parties and relevant organizations on 
the possible elements to be included in the recommendations on 
loss and damage in accordance with decision 1/CP.16. 
Submissions from Parties and relevant organizations 

 FCCC/TP/2012/7 Slow onset events. Technical paper 

13(a) FCCC/SB/2012/2 Report on activities and performance of the Technology Executive 
Committee for 2012 

13(b) FCCC/SBI/2012/30 Report on the discussions on key elements of the potential host 
agreement for the Climate Technology Centre. Note by the 
secretariat 

13(c)  FCCC/CP/2012/6 Report of the Global Environment Facility to the Conference of the 
Parties. Note by the secretariat 

14 FCCC/SBI/2012/19 Report on the workshop on the implementation of Article 6 of the 
Convention in the least developed countries. Note by the 
secretariat 

 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 

 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 

15(a) FCCC/SBI/2012/20 Summary report on the first meeting of the Durban Forum on 
Capacity-building. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/21 Annual synthesis report on the implementation of the framework 
for capacity-building in developing countries. Note by the 
secretariat 

 FCCC/SBI/2012/22 Compilation and synthesis report on capacity-building work 
undertaken by bodies established under the Convention. Note by 
the secretariat 
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 FCCC/SBI/2012/MISC.9 Activities to implement the framework for capacity-building in 
developing countries under decision 2/CP.7. Submissions from 
Parties 

15(b) FCCC/SBI/2012/21 Annual synthesis report on the implementation of the framework 
for capacity-building in developing countries. Note by the 
secretariat 

 FCCC/SBI/2012/MISC.9 Activities to implement the framework for capacity-building in 
developing countries under decision 2/CP.7. Submissions from 
Parties 

 FCCC/KP/CMP/2012/3 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 

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

17 FCCC/SBI/2011/17 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/2012/3 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 

19 FCCC/KP/CMP/2012/8 Annual report of the administrator of the international log under 
the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

21(a) FCCC/SBI/2012/24  Report of the United Nations Board of Auditors. Note by the 
Executive Secretary 

 FCCC/SBI/2012/24/Add.1 Report of the United Nations Board of Auditors. Note by the 
Executive Secretary. Addendum. Comments by the secretariat 

 FCCC/SBI/2012/24/Add.2 Report of the United Nations Board of Auditors. Note by the 
Executive Secretary. Addendum. Audited financial statements for 
the biennium 2010–2011 

21(b) FCCC/SBI/2012/23 Budget performance for the biennium 2012–2013 as at 30 June 
2012. Note by the Executive Secretary 

 FCCC/SBI/2012/INF.12 Status of contributions as at 15 November 2012. Note by the 
secretariat 

        


