
 

(A)   GE.13-60479    290413    010513 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

السابعة تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا             
نـوفمرب  /ثـاين  تشرين ال  ٢٦والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من        

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢ إىل

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٥  ٧-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٥  ٥-٣  ................)من جدول األعمال) أ(٢البند ( إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٧  ٧-٦  ................)من جدول األعمال) ب(٢البند ( تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه              - ثالثاً  
  ٨  ١٧-٨  ................................................) من جدول األعمال٣البند (

  ٩  ٢٠-١٨  ..............................) من جدول األعمال٤البند ( تقرير جلنة التكّيف  - رابعاً  
رشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات إ  - خامساً  

وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيـز            
  ١٠  ٢٧-٢١  ........ ) من جدول األعمال٥البند (خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

 ٦البند  ( لها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     تطوير التكنولوجيات ونق    - سادساً  
  ١١  ٣٣-٢٨  ........................................................)من جدول األعمال

  ١٢  ٥٤-٣٤  ........................) من جدول األعمال٧البند ( البحوث واملراقبة املنهجية  - سابعاً  
 ٨البند ( التأثري املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا        - ثامناً  

  ١٧  ٦٢-٥٥  ........................................................)جدول األعمالمن 
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 من جـدول  ٩البند (  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة     - تاسعاً  
  ١٨  ٦٥-٦٣  ..................................................................)األعمال

  ١٩  ٦٧-٦٦  ........................) من جدول األعمال١٠البند ( القضايا املتعلقة بالزراعة  - عاشراً  
  ١٩  ٩٨-٦٨  ...............)ن جدول األعمال م١١البند ( القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  - حادي عشر  

املبادئ التوجيهيـة    "ببرنامج العمل بشأن شكل جدويل موحد خاص          - ألف     
يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلـدان املتقدمـة           لالتفاقية فيما 

  ١٩  ٧١-٦٨  .........................) من جدول األعمال)أ(١١البند ( "األطراف
وجيهية الستعراض تقـارير فتـرة      برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ الت       -  باء     

يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلـرد      السنتني والبالغات الوطنية، مبا   
من جدول  ) ب(١١البند  ( الوطنية املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف     

  ٢٠  ٨٥-٧٢  .........................................................)األعمال
 املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت          - جيم     

تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخـذة مـن           
  ٢٣  ٩٢-٨٦  .....)من جدول األعمال) ج(١١البند ( جانب البلدان النامية األطراف

االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطـريان والنقـل البحـري           - دال     
  ٢٤  ٩٦-٩٣  ..........................)من جدول األعمال) د(١١البند ( الدوليني

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة            -  هاء     
مـن  ) ه(١١البنـد   ( من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة       

  ٢٤  ٩٨-٩٧  ...................................................)األعمال جدول
  ٢٥  ١٢٣-٩٩  .......) من جدول األعمال١٢البند ( القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ثاين عشر  

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجية باعتباره           - لفأ     
من جـدول   ) أ(١٢البند  ( نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة      

  ٢٥  ١٠٤-٩٩  .........................................................)األعمال
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          -  باء     

 إطار آلية التنمية النظيفـة     ل كيوتو ويف   من بروتوكو  ٣ من املادة    ٤ و ٣
  ٢٦  ١١٢-١٠٥  .................................)من جدول األعمال) ب(١٢البند (

ثاره على املقـررات    آ و ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ررات من   تنفيذ املق   - جيم     
فيها   مبا السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،      

) ج(١٢البنـد  ( ول كيوتو من بروتوك٨ و٧ و ٥تلك املتصلة باملواد    
  ٢٧  ١١٦-١١٣  ...............................................)من جدول األعمال

اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركّبات اهليدروكلوروفلوروكربون          -  دال     
- ٢٢) HCFC-22 (          سعياً إىل احلصول على وحـدات خفـض معتمـد

 )HFC-23 (٢٣ -لالنبعاثات مقابل تدمري مركّبات اهليـدروفلوروكربون       
  ٢٨  ١١٩-١١٧  ....................................)من جدول األعمال) د(١٢البند (
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التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة وغريها            -  هاء     
املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت           من

 من ٧ من املادة ١أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقرة  هي أيضاً
  ٢٩  ١٢١-١٢٠  .................)من جدول األعمال) ه(١٢البند ( بروتوكول كيوتو

تقرير عن تنفيذ اإلجراءات الداخلية اليت تتخذها األطراف املدرجـة يف             -  واو     
املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكـول كيوتـو،            

مـن  ) و(١٢البند  ( باالستناد إىل املعلومات الواردة يف بالغاهتا الوطنية      
  ٢٩  ١٢٣-١٢٢  ...................................................)مالجدول األع

  ٢٩  ١٢٦-١٢٤  .................................) من جدول األعمال١٣البند ( مسائل أخرى  - ثالث عشر  
  ٣٠  ١٢٧  ..................................) من جدول األعمال١٤البند ( تقرير الدورة  - رابع عشر  

  ٣٠  ١٣٢-١٢٨  ..............................................................اختتام الدورة  - خامس عشر  

  املرفقات
ير فتـرة الـسنتني     مشروع برنامج العمل بشأن تنقيح املبـادئ التوجيهيـة السـتعراض تقـار              - األول  

يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد الوطنيـة، املقدمـة مـن البلـدان               الوطنية، مبا  والبالغات
  ٣٢  ...........................................................................األطراف املتقدِّمة

  ٣٥  .....الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والثالثني  - الثاين  
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 FCCC/SBSTA/2012/5/Add.1 -إضافة     

 بشأن األنـشطة املتعلقـة خبفـض        املنهجية مشروع نص اإلرشادات      
االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفـاظ          
على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيـز خمزونـات كربـون           

 اليت تنظر فيها اهليئـة الفرعيـة للمـشورة          الغابات يف البلدان النامية   
  مية والتكنولوجيةالعل

عناصر مشروع مقرر ميكن اعتماده بشأن طرائق نظم رصد الغابات الوطنية وبشأن القيـاس              
  واإلبالغ والتحقق
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
ُعقدت الدورة السابعة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة             -١
 تشرين  ٢٦يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة، بقطر، يف الفترة من            ) الفرعية اهليئة(

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل /الثاين
 رئيُس اهليئة الفرعية، السيد ريتشارد مويونغي       نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٦ يف   وافتتح الدورةَ   -٢
ورحـب أيـضاً بالـسيد      . ني، ورّحب جبميـع األطـراف واملـراقب       )مجهورية ترتانيا املتحدة  (

  .راًمقرِّ) جزر سليمان(رئيس اهليئة الفرعية والسيد كولن بيك ل اًنائب) رومانيا( جيلر نارسيس

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
نـوفمرب، يف   / تشرين الثاين  ٢٦، املعقودة يف    نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل       -٣

مذكرة مقدمة من األمينـة التنفيذيـة تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 
)FCCC/SBSTA/2012/3.(  
  :وأُقر جدول األعمال يف اجللسة نفسها بالصيغة التالية  -٤

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
  .برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣  
  .تقرير جلنة التكّيف  -٤  
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٥  

رهتـا بـصورة    وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدا       الغابات
  .مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -٦  
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  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٧  
  .املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  -٨  
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -٩  
  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -١٠  
  :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١١  
املبـادئ   "ببرنامج العمل بشأن شكل جدويل موحـد خـاص            )أ(    

يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمـة مـن          فيما التوجيهية لالتفاقية 
  ؛"ان املتقدمة األطرافالبلد

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة      )ب(    
يف ذلك عمليات استعراض قـوائم        مبا السنتني والبالغات الوطنية،  

  اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف؛
 والتحقـق   املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القيـاس واإلبـالغ         )ج(    

الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومـة         
  حملياً املتخذة من جانب البلدان النامية األطراف؛

االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري           )د(    
  الدوليني؛

 الدفيئة  التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات         )ه(    
  .املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢  
احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه يف التكوينات اجليولوجيـة           )أ(    

  باعتباره نشاطاً من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛
تخدام األراضي واحلراجـة مبوجـب      استخدام األراضي وتغيري اس     )ب(    

إطار آليـة     ويف  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  
  التنمية النظيفة؛

ثاره على املقررات   آ و ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ررات من   تنفيذ املق   )ج(    
 السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول كيوتـو،        

   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥واد فيها تلك املتصلة بامل مبا
ــات   )د(     ــدة ملركّب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب  اآلث

سعياً إىل احلصول   ) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  
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على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل تـدمري مركّبـات          
  ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 

 التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة      التقرير السنوي عن االستعراض     )ه(    
وغريها من املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول    
لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتـو، مبوجـب           

   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ١الفقرة 
جة تقرير عن تنفيذ اإلجراءات الداخلية اليت تتخذها األطراف املدر          )و(    

يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطـراف يف بروتوكـول            
  .كيوتو، باالستناد إىل املعلومات الواردة يف بالغاهتا الوطنية

  .مسائل أخرى  -١٣  
  .تقرير الدورة  -١٤  

أطراف بينهم مـتكلم باسـم   تسعة ويف اجللسة األوىل نفسها أيضاً أدىل ببيانات ممثلو     -٥
، ومتكلم باسم اجملموعة اجلامعة، ومتكلم باسم حتالف الدول اجلزريـة            والصني ٧٧  جمموعة ال 

الصغرية، ومتكلم باسم الدول األفريقية، ومتكلم باسم جمموعة السالمة البيئية، ومتكلم باسـم             
، ومتكلم باسم أقل البلدان منواً، ومتكلم باسم         وكرواتيا ٢٧    لا االحتاد األورويب ودوله األعضاء   

وأُديل أيضاً ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئـة          . لغابات املطرية ائتالف بلدان ا  
  .وفئة املزارعنيواملنظمات غري احلكومية للنقابات 

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
   )من جدول األعمال) ب(٢البند (
ا الـرئيس   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل اليت وّجه فيه              -٦

االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري               
وبناء على اقتراح الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية على مباشرة عملها استناداً إىل برنامج             . املناخ

  .العمل ذلك
 املستدامة للخدمات املتكامل النظامجانب الوفود بأن األمانة، إىل وأخرب الرئيس أيضاً   -٧

، تعتمد اخلدمات املوفِّرة للورق للدورة، مع إصدار نسخة رقمية للوثائق الرمسية للورق املوفِّرة
وميكن أيضاً اسـتخراج البيانـات      . قبل الدورة وأثناءها بلغات األمم املتحدة الرمسية الست       

  .)١(خدمات املستدامة املوفِّرة للورقبوابة النظام املتكامل للاملدىل هبا خالل الدورة من خالل 

__________ 

)١( <http://www3.unog.ch/dohaclimatechange/content/subsidiary-body-scientific-and-technological-

advice-sbsta-37>. 
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برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه              -ثالثاً  
  والتكيف معه

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
ـ نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثا            -٨ ، املعقـودتني   ةني
 FCCC/SBSTA/2012/4 الوثـائق  عليهـا    وكـان معروضـاً   . ديسمرب/ األول  كانون ١ يف
  .FCCC/SBSTA/2012/INF.6 وFCCC/SBSTA/2012/INF.5و
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن ُيجري الرئيس مشاورات مع األطراف               -٩

اجللسة   ويف .ةني الثا استنتاجات على اهليئة الفرعية يف جلستها     مشروع  بشأن هذه املسألة ويعرض     
  . الرئيس واعتمدهتااملقترحة من )٢(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتنيالثا

  االستنتاجات  -٢  
  :ت للدورةّدأُِع الفرعية بالوثائق التالية اليت رحبت اهليئة  -١٠

تقرير عن حلقة العمل التقنية بشأن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات             )أ(  
  ؛)٣(تكّيفال

تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق          )ب(  
  ؛)٤(بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

  .)٥(جتميع الدراسات اإلفرادية املتعلقة بعمليات التخطيط الوطين للتكيف  )ج(  
 حلقة العمل التقنية    تهاستضافال حلكومة املكسيك    وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا      -١١

بشأن املاء وتأثريات تغري املناخ واستراتيجيات التكّيف، يف مكسيكو، املكسيك، يف الفتـرة             
  .٢٠١٢يوليه / متوز٢٠ إىل ١٨ من
يرلنـدا  آوحكومات إسبانيا و  عن تقديرها لكل من االحتاد األورويب        ضاًوأعربت أي   -١٢

أسهمت به يف سبيل تنفيذ األنشطة املدرجة يف برنـامج            ما مسا على واملكسيك والن وكندا  
  .عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.26اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢(
)٣( FCCC/SBSTA/2012/4.  
)٤( FCCC/SBSTA/2012/INF.5.  
)٥( FCCC/SBSTA/2012/INF.6.  
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قدمتـه    ومبا ورحبت اهليئة الفرعية مبشاركة املنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب          -١٣
  .)٦(من مسامهات

فيها   مباتحداث منتجات معرفية جديدة سهلة االستخدام،     والحظت اهليئة الفرعية اس     -١٤
تلك اليت يسرت إنتاجها األمانة وتلك اليت أسهمت هبا املنظمات الشريكة لربنـامج عمـل               

، أقل البلدان منواً  سيما    وال  البلدان النامية،  ها بالتحديات اليت تواجه   وأحاطت علماً  ،)٧(نريويب
  . املنتجاتهذهيف سبيل احلصول على 

 بقاعدة البيانات اجلديدة املتعلقة بشركاء برنامج عمل نـريويب           أيضاً وأحاطت علماً   -١٥
  .)٨(وبالتعهدات املعلنة الختاذ إجراءات

، طلـب إىل  )٩(وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عـشرة       -١٦
، يف جماالت العمل املندرجـة يف برنـامج         ا الثامنة والثالثني  تهاهليئة الفرعية أن تعيد النظر، يف دور      

تقدمي توصيات إىل   هبدف  عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه            
  .مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة بشأن أحسن طريقة لدعم أهداف برنامج عمل نريويب

دمتها األطراف واملنظمات املعنية بشأن جماالت اآلراء اليت قإىل الفرعية ونوهت اهليئة     -١٧
واليت ستنظر فيها اهليئة الفرعيـة   ،)١٠(العمل املمكنة يف املستقبل يف سياق برنامج عمل نريويب    

  .)١١(١٧-م أ/٦ من املقرر ٣ بالفقرة يف دورهتا الثامنة والثالثني، عمالً

  تقرير جلنة التكّيف  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت    
ـ  يف جلستيها األوىل والثا     من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -١٨ . ةني

FCCC/SB/2012/3وكان معروضاً عليها الوثيقة 
)١٢(.  

__________ 

 منظمة شريكة لربنامج عمل نريويب أعلنـت        ٢٦٥جمموعه    ما ،٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يوجد، يف    )٦(
  . باختاذ إجراءات تعهدا١٧٥ًعن 

: ميكن االطالع على املنتجات املعرفية املستحدثة يف إطـار برنـامج عمـل نـريويب يف املوقـع التـايل                    )٧(
<http://unfccc.int/4628>.  

  .<https://unfccc.int/nwp>: ميكن االطالع عليها يف املوقع التايل )٨(
  .١، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )٩(
  .١٧-م أ/٦ من املقرر ٢ بالفقرة قدمت عمالً )١٠(
  .<http://unfccc.int/5900>: ميكن االطالع على مجيع اآلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمات يف املوقع التايل )١١(
  ).FCCC/SB/2013/3/Corr.1انظر الوثيقة ( لتقرير جلنة التكيف صدر تصويب )١٢(
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نائبة رئيس جلنـة التكيـف، الـسيدة         ويف اجللسة األوىل، دعا رئيس اهليئة الفرعية        -١٩
اجللسة نفسها، وافقت     ويف .، إىل اإلدالء ببيان   )الواليات املتحدة األمريكية  (كريستينا تشان   

 من جدول أعمال اهليئـة الفرعيـة        ٨اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند إىل جانب البند           
  .)ترينيداد وتوباغو(للتنفيذ يف مشاورات غري رمسية ييسرها السيد كيشان كومارسينغ 

 ليعتمده مؤمتر األطراف   )١٣(روع مقرر وأوصت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، مبش        -٢٠
–FCCC/SBSTA/2012/L.22لالطالع على مشروع املقرر، انظـر       (يف دورته الثامنة عشرة     

FCCC/SBI/2012/L.33.(  

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن           -خامساً  
 وإدارهتـا   إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات       

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت  -١  
ـ  يف جلستيها األوىل والثا     من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٢١ . ةني

 ٢٧  ل ودولـه األعـضاء ا  االحتاد األورويب متكلم باسم م، بينه  طرفاً ١١وأدىل ببيانات ممثلو    
   .ومتكلم باسم سبعة من بلدان اجملموعة اجلامعة

 مـن جـدول      اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البنـد           واتفقت  -٢٢
يكتوريا والسيدة ف ) كندا( يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد بيتر غراهام            األعمال

ـ . )الفلبني( كوربوز   -تويل   ـ اهليئـة الفرعيـة، يف جلـستها الثا       رت  ونظ ة أيـضاً، يف    ني
  . الرئيس واعتمدهتااملقترحة من )١٤(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
املتعلقة بطرائق وضع نظام وطين    نهجية  املرشادات   اإل نظرها يف اهليئة الفرعية   واصلت    -٢٣

، وللقيـاس   ١٦-أم  /١من املقـرر    ) ج(٧١لرصد الغابات على النحو املشار إليه يف الفقرة         
  .١٦-م أ/١من التذييل الثاين للمقرر ) ج(والتبليغ والتحقق على النحو املشار إليه يف الفقرة 

املتعلقـة  نهجيـة   املرشـادات   اإلواتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة عملها بشأن          -٢٤
مـن  ) ج(٧١وضع نظام وطين لرصد الغابات على النحو املشار إليـه يف الفقـرة               بطرائق

 التـذييل   من) ج(، وللقياس والتبليغ والتحقق على النحو املشار إليه يف الفقرة           ١٦-م أ /١ قررامل
__________ 

 .١٨-م أ/١١لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )١٣(
  .FCCC/SBSTA/2012/L.31اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٤(
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 تـضمن ت  اليت FCCC/SBSTA/2012/5/Add.1الوثيقة  ، باالستناد إىل    ١٦-م أ /١الثاين للمقرر   
التاسعة هذا الشأن، بغية إكمال هذا العمل يف دورهتا         عناصر مشروع مقرر ميكن اعتماده يف       

تعلق مبشروع مقرر بشأن هذه املسائل كي ينظر فيه مـؤمتر           تثني وإعداد أية توصيات     والثال
  .ة عشرةتاسعال األطراف ويعتمده يف دورته

ووافقت اهليئة الفرعية على أن تستأنف، يف دورهتا الثامنة والثالثني، نظرها يف طلب               -٢٥
وتواتر تقدمي  توقيت  شأن   ب ١٧-م أ /١٢ من املقرر    ٦ و ٥مؤمتر األطراف الوارد يف الفقرتني      

مجيع الضمانات املـشار إليهـا يف التـذييل األول           علومات املتعلقة بكيفية معاجلة   املموجز  
 واحترامها، وأن تنظر يف ضرورة تقدمي املزيد من اإلرشـادات لـضمان             ١٦-م أ /١ لمقررل

ظرها يف هذه   الشفافية واالتساق والشمول والفعالية يف تقدمي موجز املعلومات، بغية اختتام ن          
  .املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني

أسـباب إزالـة الغابـات      وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف املسائل املتعلقة ب          -٢٦
من التذييل الثاين   ) أ( والفقرة   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٢ ةالفقرها، آخذة يف اعتبارها     وتدهور

، Add.1 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.1يقـة   للمقرر ذاته، وآراء األطراف الـواردة يف الوث       
  .)١٥(وآراء املنظمات املعتمدة بصفة مراقب

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة واجلهات صـاحبة             -٢٧
املصلحة على تبادل املعلومات من خالل املنصة اإللكترونية املتاحة علـى املوقـع الـشبكي       

 اليت تتصدى هبا البلدان النامية ألسباب إزالة الغابـات وتـدهور       ، بشأن الكيفية  )١٦(لالتفاقية
الغابات، وبشأن اخلربات املكتسبة يف سياق التصدي هلذه األسباب عند تنفيذ األنشطة املشار             

  .١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠إليها يف الفقرة 

  نولوجياتطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتك  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
،  يف جلستيها األوىل والثالثـة      من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٢٨

 FCCC/SB/2012/2 تـان وكان معروضاً عليها الوثيق   . ديسمرب/ كانون األول  ٢املعقودتني يف   
  .طرافوأدىل ببيان ممثل أحد األ. FCCC/SBSTA/2012/INF.7و

، )األرجنـتني (دعا رئيس اهليئة الفرعية السيد غابرييل بالنكـو  ، األوىلويف اجللسة     -٢٩
اجللسة نفسها، وافقت اهليئة   ويف.رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، إىل اإلدالء برأي

__________ 

  .<http://unfccc.int/3714>: ميكن االطالع على اآلراء املقدمة من املنظمات غري احلكومية يف املوقع التايل )١٥(
)١٦( <http://unfccc.int/redd/>. 



FCCC/SBSTA/2012/5 

GE.13-60479 12 

يئـة  من جـدول أعمـال اهل  ) أ(١٣الفرعية على النظر يف هذا البند إىل جانب البند الفرعي   
) بليـز (الفرعية للتنفيذ يف إطار فريق اتصال مشترك يشترك يف رئاسته السيد كارلوس فولر              

  ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(والسيد زيتوين ولد دادا 
 املقترحة مـن الـرئيس   )١٧(ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات    -٣٠

  .الصيغة املعدلة يف اجللسة العامةواعتمدهتا ب

   االستنتاجات   -٢  

تبادل اخلـربات بـشأن     املعقودة ل لقة العمل   بالتقرير املتعلق حب  رحبت اهليئة الفرعية      -٣١
اليت نظمها برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون        )١٨(عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية   

  .، تايلند يف بانكوك٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٢ إىل ١٠يف الفترة من مع األمانة، 
حلقة العمل املتعلقة بتبادل  األطراف على االستفادة من نتائج      اهليئة الفرعية   وشجعت    -٣٢

 واالستناد إليها عند إعداد إجـراءات       اخلربات بشأن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية     
يجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات    االستراتالتخفيف املالئمة وطنياً وخطط التكيف الوطنية و      

  .وخرائط طريق التكنولوجيا وخطط العمل
، نظرت اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة       ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٦وعمالً بالفقرة     -٣٣

والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف التقرير املتعلق بأنشطة وأداء اللجنة التنفيذيـة املعنيـة        
وأوصتا بنص مـشروع املقـرر الـوارد يف مرفـق الوثيقـة          )١٩(٢٠١٢  لعام بالتكنولوجيا

FCCC/SBSTA/2012/L.32             لينظر فيه مؤمتر األطراف ويضعه يف صيغته النهائيـة يف دورتـه 
  .)٢٠(الثامنة عشرة

  البحوث واملراقبة املنهجية  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت  -١  
وكان .  هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية         نظرت اهليئة الفرعية يف     -٣٤

ــائق  ــا الوث ــاً عليه  FCCC/SBSTA/2012/MISC.15 وFCCC/SBSTA/2012/MISC.14معروض

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.32اعُتمدت على أهنا الوثيقة  )١٧(
)١٨( FCCC/SBSTA/2012/INF.7.  
)١٩( FCCC/SBSTA/2012/2.  
  .١٨-م أ/١٣لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر املقرر  )٢٠(
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وأدىل ببيانني أيـضاً ممـثال      . وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف    . FCCC/SBSTA/2012/MISC.21و
  .عنية بسواتل رصد األرضاللجنة امل واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

ووافقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند مـن جـدول                 -٣٥
) أملانيـا (األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد ستيفان روزنـر              

 اجللسة الثانية، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف          ويف ).جنوب أفريقيا (والسيد كريس موسيكي    
  . املقترحة من الرئيس واعتمدهتا)٢١(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير باآلراء اليت أدىل هبا، يف دورهتـا الـسادسة                 -٣٦

والثالثني، ممثلو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، والنظام العاملي ملراقبة املناخ، واهليئة احلكومية            
عنية بتغري املناخ، وبالبيانني اللذين أدىل هبما، يف دورهتا السابعة والـثالثني، ممـثال              الدولية امل 

  .املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض
ورحبت اهليئة الفرعية خبطة اللجنة التوجيهية للنظام العاملي ملراقبة املناخ وأمانته للقيام،              -٣٧

، بإعداد تقرير ثالث عـن      ٢٠١٥  عام واسع مع الشركاء املعنيني، حبلول أوائل     يف إطار تشاور    
، بإعداد خطة تنفيذيـة     ٢٠١٦  عام ، وللقيام، حبلول  )٢٢(مدى كفاية النظم العاملية ملراقبة املناخ     

ودعـت  . )٢٣(جديدة للنظام العاملي ملراقبة املناخ ستقدم، ضمن مجلة أمور، الدعم إىل االتفاقية           
ية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل تقدمي التقرير الثالث عن مدى كفايـة الـنظم          اهليئة الفرع 

 قبل انعقاد دورهتا الثالثة واألربعني، وتقدمي       ٢٠١٥  عام العاملية ملراقبة املناخ إىل اهليئة الفرعية يف      
. مـسة واألربعـني    قبل انعقاد دورهتا اخلا    ٢٠١٦  عام خطة التنفيذ النهائية إىل اهليئة الفرعية يف      

وشجعت اهليئة الفرعية أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ على تقدمي مشروع خطة التنفيذ اجلديدة              
  .٢٠١٥  عامإىل اهليئة الفرعية قبل انعقاد دورهتا الثالثة واألربعني يف

 والحظت اهليئة الفرعية أن أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ ستنظر، ضـمن مجلـة               -٣٨
أمور، يف االستنتاجات الواردة يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري              

  .املناخ، لدى وضع التقرير الثالث ملدى كفاية النظام العاملي ملراقبة املناخ

__________ 

  .Add.1 وFCCC/SBSTA/2012/L.25اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢١(
؛ ٢٠٠٣  عـام  ، تاله تقرير ثان من هذا النوع يف       ١٩٩٨  عام ية ملراقبة املناخ يف   أعد تقرير عن مدى كفاية النظم العامل       )٢٢(

-http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos>: والتقريران متاحان على الرابطني التـاليني     

48.pdf> and <http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-82_2AR.pdf>.  
اخلطة التنفيذية للنظام العاملي ملراقبة املناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن           ى موجز   لالطالع عل  )٢٣(

 ولالطالع علـى مـوجز      .FCCC/SBSTA/2004/MISC.16، انظر الوثيقة    ٢٠٠٤  عام ، املعدة تغري املناخ 
  .FCCC/SBSTA/2010/MISC.9، انظر الوثيقة ٢٠١٠  لعاملتحديث اخلطة
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يتعلق بتقييمات القابليـة للتـأثر        فيما والحظت اهليئة الفرعية أمهية املراقبة املنهجية       -٣٩
وشجعت األطراف على اإلسهام يف     . يف، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية       والتك

حتديد االحتياجات الناشئة للمراقبة املنهجية يف سياق االتفاقية، دعماً لألنشطة املـذكورة يف             
  . أعاله٣٧الفقرة 
 املناخ لدعم   ورحبت اهليئة الفرعية باألنشطة اليت تضطلع هبا أمانة النظام العاملي ملراقبة            -٤٠

يف ذلك إعداد حتديث للملحـق        مبا اجلهود الرامية إىل تلبية احتياجات عمليات املراقبة املناخية،       
  .٢٠١٠  لعاميف خطة التنفيذ احملّدثة للنظام العاملي ملراقبة املناخ )٢٤(اخلاص بالبيانات الساتلية

نة املعنية بسواتل رصد    وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للتحديث الذي قدمته اللج          -٤١
األرض عن التقدم الذي أحرزته وكاالت الفضاء، اليت تقوم بعمليات املراقبـة العامليـة، يف               

والحظت أمهيـة مواصـلة     . )٢٥(تلبيتها املنسقة لالحتياجات ذات الصلة الناشئة عن االتفاقية       
 بـسواتل رصـد    املراقبة الساتلية وتدعيمها يف األجل الطويل، ونوهت بدور اللجنة املعنيـة          

. األرض يف الترويج لتبادل البيانات بصورة كاملة ومفتوحة، دعماً للعمل يف إطار االتفاقيـة             
ودعت اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض إىل أن تقدم، قبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني              

قـوم بعمليـات    للهيئة الفرعية، تقريراً حمدثاً عن التقدم الذي أحرزته وكاالت الفضاء اليت ت           
  .املراقبة العاملية يف تلبيتها املنّسقة لالحتياجات ذات الصلة الناشئة عن االتفاقية

ورحبت اهليئة الفرعية باملبادرات اإلقليمية اليت أطلقتها أمانة النظـام العـاملي ملراقبـة             -٤٢
عاملي ملراقبة املناخ   ودعت أمانة النظام ال   . دعماً لتطوير وحتسني قدرات املراقبة املناخية      )٢٦(املناخ

  .وشجعت األطراف القادرة على دعم تلك اجلهود إىل زيادة توسيع نطاق هذه املبادرات
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املتعلق بالتقدم احملـرز يف وضـع منـهجيات                -٤٣

، الـذي   ومعايري وبروتوكوالت لعمليات املراقبة األرضية املتصلة باملناخ واملسائل ذات الصلة         
وأبرزت اهليئة  . )٢٧(قدمته أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ نيابة عن النظام العاملي ملراقبة املناخ           

  .الفرعية مدى أمهية هذه التقارير بالنسبة ألعماهلا

__________ 

 Systematic Observation Requirements for Satellite-based Data: ل للملحق الساتلي هوالعنوان الكام )٢٤(

Products for Climate )يتعلق مبنتجات البيانات املناخيـة املـستمدة مـن      فيمامتطلبات املراقبة املنهجية
 التنفيذية احملدثة للنظـام     وُيقدم هذا التقرير تفاصيل إضافية للمكونات الساتلية الواردة يف اخلطة         . )السواتل

: وميكـن االطـالع علـى التقريـر الكامـل يف الـرابط التـايل              . ٢٠١٠  لعـام  العاملي ملراقبة املناخ  
<http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/gcos-154.pdf>.  

)٢٥( FCCC/SBSTA/2012/MISC.14.  
ي ملراقبة املناخ مؤخراً على أفريقيا وأمريكا اجلنوبية،      ركزت املبادرات اإلقليمية اليت أطلقتها أمانة النظام العامل        )٢٦(

على النحو الذي أشارت إليه أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ يف الورقة اليت قدمتـها إىل اهليئـة الفرعيـة                    
)FCCC/SBSTA/2012/MISC.4.(  

)٢٧( FCCC/SBSTA/2012/MISC.15.  
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 )٢٨(وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للجهات الراعية للنظام العاملي ملراقبة املنـاخ             -٤٤
 لربنامج النظام العاملي ملراقبة املناخ خالل الـسنوات العـشرين املاضـية،             قدمته من دعم   ملا

ورحبت مببادرة اجلهات الراعية للنظام العاملي ملراقبة . وشجعتها على مواصلة تقدمي هذا الدعم
املناخ املتمثلة يف إجراء استعراض هلذا النظام، ودعت تلك اجلهات، من خالل املنظمة العاملية              

  .وية، إىل إبالغ اهليئة الفرعية بنتائج ذلك االستعراضلألرصاد اجل
والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير املعلومات اليت قدمتها املنظمة العاملية لألرصـاد              -٤٥

 بشأن نتائج الدورة االستثنائية للمؤمتر العاملي لألرصاد اجلوية، الذي ُعقد يف جنيف           )٢٩(اجلوية
يتعلق بتنفيذ اإلطـار      فيما ،٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ إىل   ٢٩بسويسرا يف الفترة من     

ودعت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل أن تقـدم، خـالل           . )٣٠(العاملي للخدمات املناخية  
الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية، معلومات عن نتائج الدورة األوىل للهيئة احلكوميـة             

وقدمت اهليئة الفرعيـة    . ٢٠١٣يوليه  /، اليت سُتعقد يف متوز    الدولية املعنية باخلدمات املناخية   
 بشأن هذه املسألة وأوصت مؤمتر األطراف بأن يعتمدها يف دورتـه            )٣١(مشروع استنتاجات 

  .)٣٢(الثامنة عشرة
وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت توصلت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا              -٤٦

وخلصت إىل أهنا ستواصل تركيز اهتمامها على البحوث خـالل فتـرة             )٣٣(الرابعة والعشرين 
  .الدورات األوىل املمتدة لسنة، وعلى املراقبة املنهجية خالل فترة الدورات الثانية املمتدة لسنة

ورحبت اهليئة الفرعية مبواصلة احلوار املتعلق بالبحوث خـالل الـدورة الـسادسة               -٤٧
عربت عن تقديرها ملمثلي الربامج واملنظمات البحثيـة اإلقليميـة          وأ. والثالثني للهيئة الفرعية  

والدولية الناشطة يف جمال حبوث تغري املناخ، وللهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ               

__________ 

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واللجنة احلكومية الدوليـة        : اجلهات الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ هي       )٢٨(
لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واجمللـس               

  .الدويل للعلوم
)٢٩( FCCC/SBSTA/2012/MISC.21.  
  .<http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php>انظر  )٣٠(
  .FCCC/SBSTA/2012/L.25/Add.1اعُتِمدت بوصفها الوثيقة  )٣١(
 .٥٥، الفقرة FCCC/CP/2012/8لالطالع على النص املعتَمد، انظر الوثيقة  )٣٢(
)٣٣( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٩، الفقرة)أ.(  



FCCC/SBSTA/2012/5 

GE.13-60479 16 

وأعربت أيضاً عن تقديرها لألطراف نظراً لتبادل آرائهـا بـشأن           . )٣٤(إلسهاماهتا يف احلوار  
  .)٣٥(ثية يف سياق احلواراحتياجاهتا وأولوياهتا البح

 / آذار ٢٥ودعت اهليئة الفرعيـة األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة، حبلـول                  -٤٨
، آراءها بشأن البنود اليت ميكن النظر فيها يف إطار احلوار املتعلق بالبحوث خالل              ٢٠١٣ مارس

  . يف وثيقة متفرقاتالدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية وطلبت إىل األمانة جتميع هذه اآلراء
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطـراف والـواردة يف الوثيقـة                -٤٩

FCCC/SBSTA/2012/MISC.2و Add.12 و.  
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل، رهناً بتوافر املوارد املالية، ُتعقد       -٥٠

يئة الفرعية، للنظر يف املعلومات املتعلقة باجلوانـب التقنيـة          قبل الدورة التاسعة والثالثني لله    
والعلمية للنظم اإليكولوجية ذات اخلزانات الكثيفة الكربون غري املـشمولة ببنـود جـدول      
األعمال األخرى يف إطار االتفاقية، مثل النظم اإليكولوجية البحرية الـساحلية، يف سـياق              

  .جهود التخفيف والتكيف األوسع نطاقاً
 / آذار ٢٥ودعت اهليئة الفرعيـة األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة، حبلـول                  -٥١

، آراءها بشأن حمتوى حلقة العمل تلك وطلبت إىل األمانة أن جتمع هذه اآلراء              ٢٠١٣ مارس
  .يف وثيقة متفرقات

 ودعت اهليئة الفرعية األطراف والربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية الناشـطة         -٥٢
يف جمال حبوث تغري املناخ إىل تقدمي معلومات عن اجلوانب التقنية والعلمية لالنبعاثات حـسب               

يف ذلك االنبعاثـات      مبا مصادرها، وعمليات إزالتها بالبواليع، وخزانات مجيع غازات الدفيئة،       
 وعمليات إزالتها من النظم اإليكولوجية األرضية مثل السهوب والسافانا والتندرا واألراضـي           

وسُينظر يف هذه املعلومات كموضوع     . اخلثية هبدف حتديد تأثري أنشطة اإلنسان وقياس حجمه       
  . أعاله٤٨للحوار املقبل املتعلق بالبحوث، وسُتراعى أيضاً اآلراء املقدمة وفقاً للفقرة 

ُيقدَّر أن يكون لألنشطة اليت ستضطلع هبا األمانـة           مبا وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٥٣
  .آثار يف امليزانية  أعاله من٥٠ باألحكام الواردة يف الفقرة عمالً
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تـضطلع بـاإلجراءات املنـصوص عليهـا يف           -٥٤

  . أعاله، رهناً بتوافر املوارد املالية٥٠ الفقرة

__________ 

العروض املقدمة خالل     ويف FCCC/SBSTA/2012/MISC.3قُدمت هذه املعلومة يف اآلراء الواردة يف الوثيقة          )٣٤(
وللحصول على معلومات عن الربامج واملنظمات البحثية اليت أسهمت يف احلـوار            . املتعلق بالبحوث احلوار  

  .<http://unfccc.int/6896.php>املتعلق بالبحوث، انظر 
العروض   ويف 2 و Add.1 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.2قُدمت هذه املعلومة يف اآلراء الواردة يف الوثيقة          )٣٥(

  .<http://unfccc.int/6896.php>تعلق بالبحوث، انظر اليت قُدمت خالل احلوار امل
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املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنـامج العمـل املتعلـق              -ثامناً  
  التأثري اهبذ

  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت  -١  
ـ  يف جلستيها األوىل والثا     من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٥٥  .ةني

  .FCCC/SB/2012/MISC.2وكان معروضاً عليها الوثيقة 
ن مـع   ة، على النظر يف هذا البند بـاالقترا       ني اهليئة الفرعية، يف جلستها الثا     واتفقت  -٥٦
 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني الفرعيتني           ١٢ البند

يشترك يف رئاسته رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، الـسيد مويـونغي،             
 يف رالنظ أيضاً على واتفقت). بولندا(ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس خروتسوف   

  . من جدول األعمال٩ باالقتران مع البند  احلاليةأثناء الدورة هذا البند
 الـرئيس   املقترحة من  )٣٦(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     نيويف اجللسة الثا    -٥٧

  .واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
اهليئتـان  (فيذ  أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتن          -٥٨

 )٣٧(علماً مع التقدير باجتماع املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبـالعروض           ) الفرعيتان
واملناقشات  )٣٩()ح( و )٣٨()أ(واحلوارات اليت شهدهتا حلقات العمل أثناء املنتدى بشأن اجملالني          

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.23اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٦(
 والصني، واالحتاد األورويب، وجنـوب  ٧٧  ، قدم عروضاً ممثلو األرجنتني باسم جمموعة ال      )أ(فيما يتعلق باجملال     )٣٧(

، وممثلو مركز اجلنوب، ومنظمة     ) البوليفارية -ية  مجهور(أفريقيا، واململكة العربية السعودية، والصني، وفرتويال       
وترد تلك العروض أيضاً يف العنـوان       . ، وأحد اخلرباء  )أوبيك(الصحة العاملية، ومنظمة البلدان املصدرة للنفط       

، قدم عروضاً ممثلو األرجنتني باسـم  )ح(يتعلق باجملال   وفيما.<http://unfccc.int/7114>: التايل على اإلنترنت 
؛ وقـدم  ) البوليفارية-مجهورية ( والصني، وجنوب أفريقيا، واململكة العربية السعودية، وفرتويال ٧٧     ة ال جمموع

وقدم أيضاً عروضاً ممثلو منظمة التعاون والتنمية يف اجملال االقتـصادي،           . عرضاً ممثل غانا باسم الدول األفريقية     
: وترد تلك العروض يف العنوان التايل على اإلنترنـت        . ءواالحتاد الدويل لنقابات العمال، وأوبيك، وأحد اخلربا      

<http://unfccc.int/7113>.  
  .يف ذلك تقدمي التقارير وتعزيز فهم التأثريات اإلجيابية والسلبية لتدابري التصدي  مباتبادل املعلومات واخلربات، )٣٨(
  .دفيئةالتعلم اجلماعي والفردي من أجل االنتقال إىل جمتمع خفيض انبعاثات غازات ال )٣٩(
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يلي   فيما املشار إليه (بري التصدي   برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدا       من )٤٠()و(املتعلقة باجملال   
  .)٤١(")برنامج العمل"  ب

 عـن   تقريـرين ا، بدعم من األمانة،     وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل رئيسيهما أن يعدّ        -٥٩
للمناقشة الـيت  موجز ، فضالً عن )ح(و) أ(اجملالني  بشأن املنتدى  املنظمتني أثناء  عملالحلقيت  
  . قبل الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتنيوذلك، )و(جملال بشأن ااألطراف أجرهتا 
 أثنـاء  ، يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما النظر اهليئتان الفرعيتان على     واتفقت  -٦٠

  والبيانات اليت أدلت هبا األطراف واملنظمات واخلرباء،       ،استعراض عمل املنتدى، يف العروض    
 املتعلقـة   تقاريرال أعاله، إىل جانب     ٥٩ و ٥٨لفقرتني  التقريرين واملوجز املذكورين يف ا     ويف
من برنامج  ) ز(و) د(و) ج(و) ب(املنتدى بشأن اجملاالت    املنظمة أثناء   لقات العمل املقبلة    حب

  .هبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة، العمل
وجيه من رئيـسي اهليئـتني      ألمانة أن تدعم، بت   لوأكدت اهليئتان الفرعيتان طلبهما       -٦١

 مـن   ١ تنفيذ جماالت برنامج العمـل وفقـاً للفقـرة           من أجل  املتواصلالفرعيتني، العمل   
  .١٧-أ م/٨ املقرر
 املنظمـات ذات الـصلة       املوجهـة إىل   وأعادت اهليئتان الفرعيتان تأكيد دعوهتما      -٦٢

  . العمللمشاركة يف أنشطة برنامجلباملوضوع وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة 

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت    
  .ةني يف جلستيها األوىل والثا من جدول األعمالنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند  -٦٣
 يف هذا البند ،الدورة خالل هذه النظر، اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على واتفقت  -٦٤

 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار منتدى مشترك           ١٢ و ٨باالقتران مع البندين    
 اهليئة الفرعية أيضاً على أن ُيجري رئيس اهليئة الفرعية اتفقتاجللسة نفسها،   ويف.بني اهليئتني

لفرعيـة للتنفيـذ، الـسيد      للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد مويونغي، ورئيس اهليئة ا       
  من جدول األعمال هذا البند تناولخروتسوف، مشاورات مع األطراف املهتمة بشأن كيفية        

  .يف الدورة املقبلة

__________ 

 ١٤ والفقرة   ٢ من املادة    ٣ والفقرة   ١٦-م أ /١ و ١٣-م أ /١ و ١٠-م أ /١اجلوانب املتصلة بتنفيذ املقررات      )٤٠(
  . من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

)٤١( FCCC/SBI/2012/15املرفق األول، و ،FCCC/SBSTA/2012/2املرفق الثالث ،.  
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ـ ويف اجللسة الثا    -٦٥    الـواردة يف    )٤٢(ة، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف االسـتنتاجات         ني
الفرعية علـى مواصـلة      اهليئة   اتفقتاجللسة نفسها،     ويف . أعاله واعتمدهتا  ٦٢-٥٨الفقرات  

  . من جدول األعمال هذا البندطريقة تناول والثالثني بشأن الثامنةاملشاورات يف دورهتا 

  القضايا املتعلقة بالزراعة  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت  -١  
ـ  يف جلستيها األوىل والثا     من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٦٦ . ةني

 والصني وآخر باسم االحتاد     ٧٧    لا طرفاً، بينهم متكلم باسم جمموعة       ١٥ببيانات ممثلو   وأدىل  
 وأدىل أيضاً ببيـان     . باسم أقل البلدان منواً    وثالث  وكرواتيا، ٢٧    لااألورويب ودوله األعضاء    

  .ممثل ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 مـن جـدول    األوىل، على النظر يف هذا البنـد       اهليئة الفرعية، يف جلستها    واتفقت  -٦٧

 بعـد عـدة     ة،نياجللسة الثا   ويف . يف إطار فريق اتصال برئاسة رئيس اهليئة الفرعية        األعمال
تدخالت من األطراف، قرر الرئيس بعدم وجود توافق آراء بني األطراف إلحالة هذه املسألة              

يئة الفرعية أن تواصل هذه األخـرية       واقترح رئيس اهل   .إىل مؤمتر األطراف ليواصل النظر فيها     
 مـن  ١٦نظرها يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا الثامنة والثالثني وفقـاً للمـادة       

 وتعهد رئيس اهليئة الفرعيـة  .مشروع النظام الداخلي املعمول به، ووافقت اجللسة على ذلك  
  .طرافن يقدم تقريراً وقائعياً عن هذه املسألة إىل رئيس مؤمتر األأب

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

 املبادئ التوجيهية لالتفاقيـة    "ببرنامج العمل بشأن شكل جدويل موحد خاص          -ألف  
  "يتعلق بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف فيما

  ) من جدول األعمال)أ(١١البند (

  ملداوالتا  -١  
 . يف جلستيها األوىل والثالثة     من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -٦٨

 FCCC/SBSTA/2012/INF.13 و FCCC/SBSTA/2012/INF.4وكان معروضـاً عليهـا الوثـائق        

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.34اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٢(
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وأدىل ببيانات ثالثة أطراف، بينهم متكلم باسـم        . Add.1-3 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.11و
  . وكرواتيا٢٧  لا األورويب ودوله األعضاء االحتاد
 مـن    اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعـي            واتفقت  -٦٩

 يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل مـن الـسيدة هـيلني بلـوم                 جدول األعمال 
يئـة الفرعيـة يف     اجللسة الثالثـة، نظـرت اهل       ويف ).الصني( والسيد شيانغ لو  ) نيوزيلندا(

 بالصيغة املعدلة يف اجللسة العامة، واتفقـت         الرئيس واعتمدهتا  املقترحة من  )٤٣(االستنتاجات
على إحالة هذه املسألة إىل رئيس مؤمتر األطراف ليقدم املؤمتر مزيداً من اإلرشادات بـشأهنا               

  .)٤٤(ويضعها يف صيغتها النهائية يف دورته الثامنة عشرة

  االستنتاجات  -٢  
لتقـدمي  موحـد   واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف برنامج العمل بشأن شكل جـدويل              -٧٠

 اإلطارية بشأن تقـارير البلـدان املتقدمـة         لمبادئ التوجيهية لالتفاقية  ل املعلومات إلكترونياً وفقاً  
 يلي  فيما يشار إليها  (١٧-م أ /٢األطراف لفترة السنتني، بصيغتها الواردة يف املرفق األول للمقرر          

  .، لكي يعتمد مؤمتر األطراف هذا الشكل يف دورته الثامنة عشرة)باملبادئ التوجيهية لإلبالغ
واستندت اهليئة الفرعية يف حبث املسألة إىل اآلراء املقدمة من األطـراف، والتقريـر                -٧١

التوليفي الذي أُعّد بناء على هذه اآلراء، وتقرير حلقة العمل املتعلقة بشكل جـدويل موحـد                
  . يف بون، أملانيا٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢ و١١بادئ التوجيهية لإلبالغ، املعقودة يف للم

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة الـسنتني             -باء  
يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد الوطنية املقدمة          مبا والبالغات الوطنية، 

  طرافمن البلدان املتقدمة األ
  )من جدول األعمال) ب(١١البند (

  املداوالت  -١  
. ةني يف جلستيها األوىل والثا     من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -٧٢

 FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 و FCCC/SBSTA/2012/INF.11وكان معروضاً عليها الوثـائق      
  .FCCC/TP/2012/8 وAdd.1و

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.33الوثيقة اعتمدت بوصفها  )٤٣(
  .١٨-م أ/١٩لالطالع على النص املعتَمد، انظر املقرر  )٤٤(
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 من جـدول    لفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي          اهليئة ا  واتفقت  -٧٣
 .لـو   يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيدة بلـوم والـسيد شـيانغ                األعمال

  . الرئيس واعتمدهتااملقترحة من )٤٥(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتنياجللسة الثا ويف

  االستنتاجات  -٢  
بشأن تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة        اهليئة الفرعية نظرها يف برنامج العمل     واصلت    -٧٤

يف ذلك عمليات استعراض قوائم اجلرد   مباالستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية،  
، ")املبادئ التوجيهية لالسـتعراض   "  ب يلي  فيما يشار إليها (الوطنية للبلدان املتقدمة األطراف     

  .١٧-م أ/٢ من املقرر ٢٨وفقاً للفقرة 
 الـيت أعـدهتا     )٤٦(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف الورقة التقنية          -٧٥

 يف تنسيق عمليـات     األمانة االستعراض احلالية مبوجب االتفاقية وخربة       اتعملي األمانة بشأن 
قـدمها األطـراف    استعراض البالغات الوطنية وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة الـيت ت          

  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  :يلي  مباوأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً  -٧٦

املعلومات املقدمة من األطراف بشأن عناصر برنامج العمل، واخلط الزمين            )أ(  
  ؛)٤٧(لألنشطة املقترحة، والعناصر الرئيسية لتنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض

  .)٤٨(التوليفي عن هذه املعلوماتالتقرير   )ب(  
 اهليئة الفرعية على برنامج العمـل املتعلـق بتنقـيح املبـادئ التوجيهيـة               واتفقت  -٧٧

، مع خطوط زمنية وأنشطة حمددة       األول من هذا التقرير    هي مبينة يف املرفق     كما لالستعراض،
عراض قـوائم  ولكن اهليئة الحظت أن تنقيح املبادئ التوجيهية الست    . ٢٠١٤ و ٢٠١٣لعامي  

حبلول الدورة العشرين ملؤمتر األطراف رغم أن         إال ميكن أن ُيستكمل    ال جرد غازات الدفيئة  
تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني سُيستكمل حبلول           

تصلة بتنقـيح   ورغم النظر حالياً جنباً إىل جنب يف األنشطة امل        . الدورة التاسعة عشرة للمؤمتر   
املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني الواردة يف برنامج العمل،          
فإن اهليئة وافقت على أن برنامج العمل ينبغي أن يضمن حتديد اخلطوط الفاصلة بني املبادئ               

  .الغات الوطنيةالتوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني واملبادئ التوجيهية الستعراض الب

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.13اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٥(
)٤٦( FCCC/TP/2012/8.  
)٤٧( FCCC/SBSTA/2012/MISC.17و Add.1.  
)٤٨( FCCC/SBSTA/2012/INF.11.  
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 اهليئة على أنه ينبغي لألطراف، عند نظرها يف األنشطة يف إطـار برنـامج               واتفقت  -٧٨
العمل املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض، أن تأخذ يف احلسبان اخلربة املكتـسبة يف              

يف   مبـا  ،استعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب االتفاقية          
ذلك املالحظات املقدمة من األطراف، والتقارير التوليفية عن هذه املالحظات، وخربة األمانة            
يف تنسيق عمليات استعراض البالغات الوطنية وقوائم اجلـرد الـسنوية لغـازات الدفيئـة               

املدرجة يف املرفق األول، واحلاجة إىل وجود عملية اسـتعراض تتـسم بفعاليتـها             لألطراف
  .األمانة  أواخلرباء  أوتلقي عبئاً مفرطاً على األطراف  والليفية وكفاءهتا وجانبها العمليالتكا
 وطلبت اهليئة الفرعية إىل املستعرضني الرئيسيني أن يناقشوا، أثنـاء اجتمـاعهم يف              -٧٩
 ، خيارات حتسني الفعالية التكاليفية والكفاءة واجلانب العملي لعملية االستعراض،      ٢٠١٣ عام
الدورة الثامنـة    متاحة كمدخالت ملناقشات     مطلبت إىل األمانة أن جتعل نتائج مناقشاهت       كما

  .والثالثني للهيئة الفرعية
 ٢٠١٣وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم حلقيت عمل تقنيـتني يف عـامي                 -٨٠
ل الـيت    يف إطار برنامج العمل الرامي إىل دفع األعمال إىل األمام ومعاجلة املـسائ             ٢٠١٤و

.  أدنـاه  ٨٢الفقـرة     ويف أعاله) أ(٧٦حتددها األطراف يف مالحظاهتا املشار إليها يف الفقرة         
وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً إىل األمانة أن تعد تقارير حلقات العمل لتعكس تقـدم العمـل                

ـ           ة املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض وتقدم مدخالت للمناقشات أثناء دورات اهليئ
  .وسُتنظم حلقات عمل إضافية حسب االقتضاء. الفرعية
 ٢٠١٣واتفقت اهليئة الفرعية على أن ُتعقد حلقة العمل األوىل يف اجلزء الثاين من سنة                 -٨١

ملناقشة النهج العام لعملية االستعراض املتصلة بتقارير فترة السنتني، والبالغات الوطنية، وقوائم            
يح املبادئ التوجيهية السـتعراض تقـارير فتـرة الـسنتني           جرد غازات الدفيئة، وكذلك تنق    

واتفقت اهليئة الفرعية عالوة على ذلك على عقد حلقة العمـل الثانيـة يف           . والبالغات الوطنية 
 ملواصلة املناقشات املتعلقة باملبادئ التوجيهية املنقحة السـتعراض         ٢٠١٤  عام اجلزء األول من  

  .الدفيئة قوائم جرد غازات
ت اهليئة الفرعية على أهنا ستدعو األطراف إىل تقدمي مالحظات وطلبـت إىل             واتفق  -٨٢

  .األمانة أن تعد تقارير توليفية عن هذه املالحظات وفقاً لربنامج العمل
ـ             واتفقت اهليئة   -٨٣  االفرعية أيضاً على أن من املمكن تعديل برنامج العمـل يف دوراهت
  . األطراف ملؤمتر٢٠إضافية قبل الدورة الحقة وأن من املمكن أن ُتعقد حلقات عمل ال

ُيقدَّر أن ختلفه األنشطة اليت ستضطلع هبـا األمانـة       مبا الفرعية علماً  وأحاطت اهليئة   -٨٤
  . أعاله من آثار يف امليزانية٨٢ و٨٠مبوجب األحكام الواردة يف الفقرتني 

 يف هـذه    الفرعية إىل األمانـة أن تـضطلع بـاإلجراءات املطلوبـة           وطلبت اهليئة   -٨٥
   .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية
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املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخليـة الـيت             -جيم  
مـن جانـب   املتخذة تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً   

   األطرافناميةالبلدان ال
  )من جدول األعمال) ج(١١البند (

  املداوالت  -١  
  .ةني يف جلستيها األوىل والثا من جدول األعمالنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي  -٨٦
 من جـدول    واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي             -٨٧

 .لـو   يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيدة بلـوم والـسيد شـيانغ                األعمال
  . الرئيس واعتمدهتااملقترحة من )٤٩(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتنياجللسة الثا ويف

  االستنتاجات  -٢  
بني األطراف بشأن املبادئ التوجيهية       فيما علماً بتبادل اآلراء  اهليئة الفرعية   أحاطت    -٨٨

راءات التخفيف املالئمـة    لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إج       العامة  
يلـي    فيمـا  يشار إليهـا  ( املتخذة من جانب البلدان النامية األطراف        وطنياً واملدعومة حملياً  

  ").املبادئ التوجيهية"  ب
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تكون املبادئ التوجيهية عامة، وطوعية، وعملية، وغري              -٨٩

جيه، وتراعي الظروف واألولويات الوطنية، وحتترم      تنطوي على تدخل، وقطرية التو      وال إلزامية،
تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وتستند إىل النظم والقدرات الوطنية القائمـة، وتقـّر              

  .القائمة، وتشجع هنجاً فعاالً من حيث التكلفةالقياس واإلبالغ والتحقق الداخلية بنظم 
 ٢٥بادئ التوجيهية إىل األمانة، حبلـول       ودعت األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن امل        -٩٠
  .٢٠١٣مارس /آذار
 أعاله يف   ٩٠وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع اآلراء املشار إليها يف الفقرة               -٩١

وثيقة متفرقات ستستخدمها اهليئة الفرعية للشروع يف عملية وضع املبـادئ التوجيهيـة يف              
  .دورهتا الثامنة والثالثني

ت اهليئة الفرعية على مواصلة عملية وضع املبادئ التوجيهية يف دورهتا التاسعة            واتفق  -٩٢
والثالثني وإحالة مشروع املبادئ التوجيهية إىل مؤمتر األطراف كـي يعتمـده يف دورتـه               

  .عشرة التاسعة

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.24اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٩(
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  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  -دال  
  ) من جدول األعمال)د(١١البند (

  املداوالت  -١  
 األوىل يف جلـستيها      من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -٩٣

 وأدىل ببيانات ممثلـو     .FCCC/SBSTA/2012/MISC.20 عليها الوثيقة     وكان معروضاً  .والثانية
منظمـة  نني ممـثال     ببيا أيضاً وأدىل. جمموعة من األطراف  باسم  بينهم متكلم   ،  مخسة أطراف 

  . واملنظمة البحرية الدوليةالطريان املدين الدويل
مـشاورات مـع     الرئيس   جيري على أن    ،األوىل، يف جلستها    اتفقت اهليئة الفرعية  و  -٩٤

 .الثانيـة مشروع استنتاجات إىل اهليئة الفرعية يف جلستها يقدم  وهذه املسألة   األطراف بشأن   
  .الفرعية يف استنتاجات مقترحة من الرئيس واعتمدهتااجللسة الثانية، نظرت اهليئة  ويف

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة من أمانيت منظمة الطـريان املـدين               -٩٥

 من تقدم يف عملهما املستمر بـشأن معاجلـة          هأبلغتا عن   وما الدويل واملنظمة البحرية الدولية   
 ،)٥٠(عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقـل البحـري الـدوليني          مسألة االنبعاثات النامجة    

  .والحظت اآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن هذه املعلومات
ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل              -٩٦

  . هبذه املسألةاملتصلقارير عن العمل تقدمي ت ، يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية،أن تواصال

غازات الدفيئة املقدمة من    التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد          -هاء  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية األطراف

  )من جدول األعمال) ه(١١البند (

  املداوالت  -١  
 األوىل يف جلـستيها     ال من جدول األعم   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -٩٧

  .FCCC/SBSTA/2012/INF.10 عليها الوثيقة  وكان معروضاً.والثانية
  .ويف اجللسة الثانية، أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير  -٩٨

__________ 

)٥٠( FCCC/SBSTA/2012/MISC.20.  
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  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو   - عشر ثاين
  ) من جدول األعمال١٢البند (

نه يف التكوينات اجليولوجية باعتباره نشاطاً      احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزي      -ألف  
  من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة

  )من جدول األعمال) أ(١٢البند (

  املداوالت  -١  
. ةني يف جلستيها األوىل والثا     من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -٩٩

  .FCCC/TP/2012/9 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2012/MISC.12وكان معروضاً عليها الوثائق 
 مـن   البند الفرعـي    يف هذا  النظر على   األوىل، يف جلستها    ،اتفقت اهليئة الفرعية  و  -١٠٠

 أولريكـا راب   ة كل مـن الـسيد     رئاسته يشترك يف    فريق اتصال  يف إطار    جدول األعمال 
ئة الفرعيـة يف    ، نظرت اهلي  الثانيةاجللسة    ويف ).أنغوال(والسيد أبياس موما هوونغو     ) السويد(

  .الرئيس واعتمدهتااملقترحة من  )٥١(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
يف   أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه   يف الفرعية   يئة اهل نظرت  -١٠١

علـى    أو ، اليت تنطوي على نقل ثاين أكسيد الكربون من بلد إىل آخر           التكوينات اجليولوجية 
، يف إطار   )أنشطة عابرة للحدود  (زين جيولوجي موجودة يف أكثر من بلد        استخدام مواقع خت  

نظرت يف إنشاء احتياطي عاملي من وحدات خفـض االنبعاثـات             كما آلية التنمية النظيفة،  
 مـن   ٥ و ٤املعتمد ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، عمالً بالفقرتني           

  .٧-م أإ/١٠املقرر 
يئة الفرعية على تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع     واتفقت اهل   -١٠٢

لتنظر اهليئـة يف دورهتـا      ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف ( األطراف يف بروتوكول كيوتو   
اخلامسة واألربعني يف مسألة أهلية أنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربـون وختزينـه              

إنشاء احتياطي عاملي من وحدات خفـض         ويف لتنمية النظيفة، العابرة للحدود يف إطار آلية ا     
  .االنبعاثات املعتمد ألنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه

واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على أن من املفيد االستناد إىل مزيد من اخلـربات العمليـة                  -١٠٣
 وختزينه رغم أن أنشطة مشاريع احتجـاز        املتعلقة بأنشطة مشاريع احتجاز ثاين أكسيد الكربون      

  .النظيفة ثاين أكسيد الكربون وختزينه العابرة للحدود تستحق أن ُتدرج يف إطار آلية التنمية

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.21اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥١(
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اجتماع األطراف بـإدراج العناصـر الـيت        /وأوصت اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف      -١٠٤
ـ     FCCC/SBSTA/2012/L.21يتضمنها مرفق الوثيقة     شأن التوجيهـات    يف مشروع مقرره ب

بالنظر اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف سيوصى  الذي   اإلضافية املتعلقة بآلية التنمية النظيفة،    
  .)٥٢( يف دورته الثامنةفيه واعتماده

 ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           -باء  
  تنمية النظيفةآلية ال إطار  ويف من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

  )من جدول األعمال) ب(١٢البند (

  املداوالت  -١  
 .الثانيةاألوىل و  يف جلستيها     من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -١٠٥

 FCCC/SBSTA/2012/MISC.18 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.16وكان معروضاً عليها الوثـائق      
  .Add.1 وFCCC/SBSTA/2012/MISC.19 وAdd.1و

 مـن   ، على النظر يف هذا البند الفرعـي       األوىلواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٠٦
 يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل مـن الـسيد بيتـر إيفارسـن                جدول األعمال 

ة، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف       نياجللسة الثا   ويف ).الربازيل(والسيد مارسيلو روشا    ) الدامنرك(
  .الرئيس واعتمدهتااملقترحة من  )٥٣(االستنتاجات

  االستنتاجات  -١  
واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف املسائل املتصلة باستخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام               -١٠٧

  .٧-م أإ/٢ من املقرر ١٠ و٧ و٦ و٥األراضي واحلراجة، بناء على الطلبات الواردة يف الفقرات 
 واملنظمات املعتمـدة    )٥٤(راء اليت قدمتها األطراف   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآل      -١٠٨

 مـن  ١١٨ إىل ١١٦بصفة مراقب بنـاء علـى الـدعوات الـواردة يف الفقـرات مـن           
، واملتاحة على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية         FCCC/SBSTA/2012/2 الوثيقة

  .)٥٥(بشأن تغري املناخ

__________ 

  .٨-م أإ/٥لالطالع على النص املعتَمد، انظر املقرر  )٥٢(
  .FCCC/SBSTA/2012/L.30اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٣(
 /FCCC/SBSTA، و Add.1و FCCC/SBSTA/2012/MISC.18و ،FCCC/SBSTA/2012/MISC.16 الوثائق )٥٤(

2012/MISC.19و Add.1.  
   : ألطراف متاحة على العنوان التايل على اإلنترنتآراء ا )٥٥(

<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/5901.php>     
    : وآراء املنظمات احلكومية الدولية متاحة على العنوان التايل على اإلنترنت

<http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php>     
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ل، يف دورهتا الثامنة والـثالثني، حبـث طـرق    واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواص    -١٠٩
حساب أمشلَ لالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتـة             
عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج قائم على             

، كي تقـدم إىل مـؤمتر       كرب من الشمول  هنج قائم على األراضي يتسمان بقدر أ        أو األنشطة
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته التاسعة، تقريـراً             

  .عن نتائج حبثها
واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على أن تواصل، يف دورهتا الثامنة والثالثني، نظرهـا يف                -١١٠

م األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي       أنشطة إضافية ممكنة الستخدا   طرائق وإجراءات   
عدم للتصدي خلطر النهج البديلة وطرائق وإجراءات واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة، 

، بغية إحالة مشاريع مقررات بشأن هذه املسائل إىل مؤمتر          يف إطار آلية التنمية النظيفة    الدوام  
  .ورته التاسعةاجتماع األطراف كي ينظر فيها ويعتمدها يف د/األطراف
 لألطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب لكي       )٥٦(وذكّرت اهليئة الفرعية بدعواهتا     -١١١

ستخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي        توايف األمانة بآرائها يف املسائل املتصلة با      
  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥، وشجعتها على مواصلة تقدمي تلك اآلراء حىت واحلراجة

اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع اآلراء املقدمة من األطراف يف وثيقة متفرقات            وطلبت    -١١٢
وطلبت إىل األمانة أيـضاً إتاحـة اآلراء        . تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني       

املقدمة من املنظمات املعتمدة بصفة مراقب على املوقع الشبكي التفاقيـة األمـم املتحـدة               
  . بشأن تغري املناخاإلطارية

ثاره على املقررات الـسابقة     آ و ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ررات من   تنفيذ املق   -جيم  
فيها تلك املتصلة باملواد   مبااملتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥
  )من جدول األعمال) ج(١٢البند (

  املداوالت  -١  
.  والثالثة األوىل يف جلستيها     من جدول األعمال   هليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي     نظرت ا   -١١٣

 FCCC/SBSTA/2012/MISC.13 و FCCC/SBSTA/2012/INF.12وكان معروضاً عليها الوثـائق      
  .FCCC/TP/2012/6و

 مـن   ، على النظر يف هذا البند الفرعـي       األوىلواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١١٤
 يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيد جنم الـدين احلـسني                عمالجدول األ 

__________ 

    : العنوان التايل على اإلنترنتوآراء املنظمات غري احلكومية متاحة على 
<http://unfccc.int/parties_osbservers/ngo/submissions/items/3689.php>.  

  .١١٨-١١٦، الفقرات FCCC/SBSTA/2012/2الوثيقة  )٥٦(
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اجللسة الثالثة، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف           ويف ).أملانيا(والسيدة أنكي هريولد    ) السودان(
  . الرئيس واعتمدهتااملقترحة من )٥٧(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
 املتعلق بتقييم ومعاجلة آثار تنفيـذ املقـررات   أحرزت اهليئة الفرعية تقدماً يف عملها    -١١٥
 على املقررات السابقة املتعلقة بالقـضايا املنهجيـة املرتبطـة           ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ من

واتفقـت  .  من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥فيها تلك املتصلة باملواد       مبا بربوتوكول كيوتو، 
اف إىل أن يقدم يف دورتـه الثامنـة         اجتماع األطر /اهليئة الفرعية على دعوة مؤمتر األطراف     

  .توجيهات إضافية من أجل حل املسائل املعلقة
املقـررات   بشأن آثـار تنفيـذ       )٥٨(واتفقت اهليئة الفرعية على إحالة مشروع مقرر        -١١٦
 على املقررات السابقة املتعلقة بالقـضايا املنهجيـة املرتبطـة           ٧-م أإ /٥ إىل   ٧-م أإ /٢ من

، إىل مـؤمتر     من بروتوكول كيوتو   ٨ و ٧ و ٥ا تلك املتصلة باملواد     فيه  مبا بربوتوكول كيوتو، 
لالطالع علـى نـص     (اجتماع األطراف لكي ينظر فيه ويعتمده يف دورته الثامنة          /األطراف

  ).FCCC/SBSTA/2012/L.29مشروع املقرر، انظر 

 ٢٢ -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركّبات اهليدروكلوروفلوروكربون           -دال  
)HCFC-22 (           سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثـات مقابـل

  )HFC-23 (٢٣ -تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون 
  )من جدول األعمال) د(١٢البند (

  املداوالت  -١  
  .األوىل والثانية يف جلستيها  من جدول األعمالنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي  -١١٧
مـشاورات مـع     الرئيس   جيري على أن    ،األوىل، يف جلستها    ت اهليئة الفرعية  اتفقو  -١١٨

 .الثانيـة مشروع استنتاجات إىل اهليئة الفرعية يف جلستها ويقدم  هذه املسألة   األطراف بشأن   
  .واعتمدهتااملقترحة من الرئيس اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  ويف

  االستنتاجات  -٢  
نظرت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والثالثني، يف املسألة واتفقت على مواصـلة           -١١٩

  .مناقشاهتا بشأن هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا التاسعة والثالثني

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.29اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٧(
 .٨-م أإ/٢د، انظر املقرر مص املعتلالطالع على الن )٥٨(
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التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئـة وغريهـا              - هاء  
طراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هـي         املعلومات املقدمة من األ    من
 مـن   ٧ مـن املـادة      ١أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقـرة         أيضاً

  بروتوكول كيوتو
  )من جدول األعمال) ه(١٢البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٢٠
  .FCCC/SBSTA/2012/INF.8وكان معروضاً عليها الوثيقة  .والثانية
  .ويف اجللسة الثانية، أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير  -١٢١

تقرير عن تنفيذ اإلجراءات الداخلية اليت تتخذها األطراف املدرجة يف املرفـق              - واو  
إىل األول لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتـو، باالسـتناد             

  املعلومات الواردة يف بالغاهتا الوطنية
  )من جدول األعمال) و(١٢البند (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٢٢
  .FCCC/SBSTA/2012/INF.9وكان معروضاً عليها الوثيقة . والثانية
  .يئة الفرعية علماً بالتقريرويف اجللسة الثانية، أحاطت اهل  -١٢٣

  مسائل أخرى  -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  املداوالت  -١  
األوىل  يف جلـستيها      من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -١٢٤
  .والثانية
 مـشاورات مـع    الرئيس   جيري على أن    ،األوىل، يف جلستها    اتفقت اهليئة الفرعية  و  -١٢٥

مشروع استنتاجات ويقدم  األنشطة املضطلع هبا معاً يف إطار املرحلة التجريبيةاألطراف بشأن   
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اجللـسة الثانيـة، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف             ويف .الثانيـة إىل اهليئة الفرعية يف جلستها      
  .واعتمدهتااملقترحة من الرئيس  )٥٩(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
 وتوصي مؤمتر األطراف باعتماده يف      )٦٠( تقدم مشروع مقرر   قررت اهليئة الفرعية أن     -١٢٦

  ).FCCC/SBSTA/2012/L.27لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر (دورته الثامنة عشرة 

  تقرير الدورة  - عشررابع 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

 يف مـشروع تقريـر دورهتـا الـسابعة          الثالثة،نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٢٧
اجللسة نفسها، أِذنت اهليئة الفرعية للمقرر، بناًء على اقتراحٍ من الـرئيس،      ويف .)٦١(الثالثنيو

  . وبتوجيه من الرئيسةبأن يستكمل تقرير الدورة، مبساعدة من األمان

  اختتام الدورة  - عشرخامس
 االستنتاجات  يترتب على   ملا  تقييماً أولياً  ة التنفيذي ةألمينل  ممثل يف اجللسة الثالثة، قدم     -١٢٨

 مـن   ٢٠ويأيت هـذا تنفيـذاً للفقـرة        . املعتمدة خالل الدورة من آثار يف اإلدارة وامليزانية       
 )٦٢(يترتب على املقـررات     مبا قدم بياناً ت أن   ة التنفيذي ة اليت تطلب إىل األمين    ٩-م أ /١٦ املقرر

  .فرة يف امليزانية األساسيةمن آثار إدارية وآثار يف امليزانية إذا تعذر الوفاء هبا من املوارد املتوا
 األمينة التنفيذية األطراف بأن عدداً من األنشطة الناشئة عن املفاوضـات             ممثل وأبلغ  -١٢٩

، وبالتايل، فإن األمانة حتتـاج   إضافياًاليت أُجريت خالل هذه الدورة تتطلب من األمانة عمالً       
. ٢٠١٣-٢٠١٢ساسـية للفتـرة     يف السنة املقبلة إىل موارد إضافية زيادة على امليزانيـة األ          

  :يلي  ماوتشمل هذه املوارد
 إىل، طُلـب    "تقرير جلنة التكّيـف   "،   من جدول األعمال   ٤يف إطار البند      )أ(  
ـ   . أن تضطلع بعدد من األنشطة دعماً لتنفيذ خطة عمل جلنة التكيف          األمانة    ةوتبلـغ التكلف
  ؛)٦٣(٢٠١٣  عام يورو يف٤٣٠ ٠٠٠هلذه األنشطةاملقدرة 

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2012/L.27اعُتِمدت بوصفها الوثيقة  )٥٩(
 .١٨-م أ/٢٢د، انظر املقرر ملالطالع على النص املعت )٦٠(
  .FCCC/SBSTA/2012/L.20اعُتمد على أنه الوثيقة  )٦١(
  ."املقررات"  يشري إىلهمع أنتني  الفرعيتنييف استنتاجات اهليئآثار   أيضا٩ً-م أ/١٦ املقرر ىتترتب عل )٦٢(
 . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ٨وُتذكَر نفس التكاليف فيما خيص البند  )٦٣(
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 إىل، طُلـب  "البحوث واملراقبة املنهجية" من جدول األعمال   ٧ إطار البند    يف  )ب(  
وتبلـغ  . ُتعقد قبل انعقاد الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعيـة        األمانة أن تنظم حلقة عمل      

  ؛ يورو إذا ُعقدت خارج بون١٤٠ ٠٠٠ إذا ُعقدت يف بون و يورو٦٥ ٠٠٠ املقدرة ةالتكلف
برنامج العمل بـشأن تنقـيح      "من جدول األعمال    ) ب(١١ار البند   يف إط   )ج(  

يف ذلك عمليـات      مبا املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية،       
 تتطلب حلقة عمـل يف ، "من البلدان املتقدمة األطرافاملقدمة  ،استعراض قوائم اجلرد الوطنية   

  ؛ يورو١٢٠ ٠٠٠ متويالً مببلغ ٢٠١٣ عام
وترد يف مقررات اعتمدها مؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة ومـؤمتر                  -١٣٠

اجتماع األطراف يف دورته الثامنة عمالً بتوصيات قدمتها اهليئة الفرعيـة طلبـات            /األطراف
  .٢٠١٣  عامإضافية على املخرجات اليت جيب أن تقدمها األمانة يف

، بينهم متكلم باسـم     عشرة أطراف و  ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ختامية ممثل        -١٣١
 والصني، ومتكلم باسم اجملموعة اجلامعة، ومتكلم باسم الـدول األفريقيـة،            ٧٧ لجمموعة ا 

، ومتكلم باسم أقل البلـدان       وكرواتيا ٢٧    لا  األورويب ودوله األعضاء   دومتكلم باسم االحتا  
املعاهـدة التجاريـة     - التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينيـة     ، ومتكلم باسم    منواً

  .ائتالف بلدان الغابات املطرية، ومتكلم باسم للشعوب
 املشاورات  ومنظميوقبل اختتام الدورة، شكر الرئيس الوفود ورؤساء أفرقة االتصال            -١٣٢

  .قدمته من دعم  ما األمانة علىوشكر أيضاً. قدموه من مسامهات  ماغري الرمسية على
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  األول املرفق

 العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة السـتعراض         مشروع برنامج     
يف ذلك عمليات استعراض      مبا تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية،    

  مة األطرافقوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدِّ
  اخلط الزمين  األنشطة    

اهليئة الفرعية للمشورة   
العلمية والتكنولوجية  
يف دورهتــا الــسابعة 

  لثالثنيوا

  :يلي  مباأن تقوم اهليئة، يف دورهتا السابعة والثالثني،
تعتمد برنامج العمل خبطوط زمنية حمددة بغية اعتماد املبادئ           •

التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية واملبادئ التوجيهيـة       
 للمؤمتر، ١٩الستعراض تقارير فترة السنتني من جانب الدورة 

 الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة وتنقيح املبادئ التوجيهية
   للمؤمتر؛٢٠من جانب الدورة 

تطلب إىل املستعرضني الرئيسيني أن يناقشوا، يف اجتماعهم          •
، خيارات حتسني الفعالية التكاليفية لعمليـة       ٢٠١٣  عام يف

  االستعراض وكفاءهتا وجانبها العملي؛
 تطلب إىل األمانة أن جتعل نتائج مناقـشات املـستعرضني           •

 ٣٨الرئيسيني متاحة كمدخالت للمناقشات أثناء الـدورة        
  للهيئة؛

  البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني
تدعو األطراف إىل تقدمي مزيد من اآلراء بشأن النهج العام            •

وآراء بشأن هيكل املبادئ التوجيهية الستعراض البالغـات        
يسية الوطنية وقرارات فترة السنتني وخمططها وعناصرها الرئ      

  ؛٢٠١٣يوليه / متوز١٥وحمتواها حبلول 
تطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً ومـشروع مبـادئ             •

توجيهية منقحة الستعراض البالغات الوطنية ومبادئ توجيهية  
الستعراض تقارير فترة السنتني، باالسـتناد إىل املالحظـات         

  ؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٥املقدمة من األطراف حبلول 
لب إىل األمانة أن تنظم حلقة العمـل التقنيـة األوىل يف           تط  •

  ؛٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول
تطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمـل األوىل،             •

يتضمن مشروع املبادئ التوجيهيـة املنقحـة السـتعراض         
البالغات الوطنية واملبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة       

   للهيئة؛٣٩ناقشات الدورة السنتني، كمدخالت مل

نـوفمرب إىل كـانون     /تشرين الثاين 
  ٢٠١٢ديسمرب /األول
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  اخلط الزمين  األنشطة    
  قوائم جرد غازات الدفيئة

تدعو األطراف إىل تقدمي آرائها املفصلة بشأن هيكل املبادئ           •
التوجيهية لالستعراض وخمططها وعناصرها الرئيسية وحمتواها 

  ؛ ٢٠١٤فرباير / شباط١٥حبلول 
تطلب إىل األمانة أن تعد التقرير التوليفي ومشروع املبادئ           •

ة املنقحة الستعراض قوائم جرد غـازات الدفيئـة         التوجيهي
 ٣٩، كمدخالت للـدورة     ٢٠١٤مارس  / آذار ٣٠حبلول  

  للهيئة وحلقة العمل التقنية الثانية؛
تطلب إىل األمانة أن تعقد حلقة العمل التقنيـة الثانيـة يف              •

  ؛٢٠١٤أبريل /نيسان
تطلب إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل الثانيـة،             •

ضمن مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم       يت
 ٤٠جرد غازات الدفيئة، كمدخالت ملناقـشات الـدورة         

  للهيئة؛
تدعو األطراف إىل تقدم مزيد من اآلراء بـشأن املـشروع       •

احملّدث للمبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جـرد        
  ؛٢٠١٤يوليه / متوز١٥غازات الدفيئة حبلول 

 إىل األمانة أن تدرج آراء تلك األطراف يف مشروع          تطلب  •
املبادئ التوجيهية املشروح الستعراض قوائم جرد غـازات        

، كمـدخالت   ٢٠١٤سـبتمرب   / أيلول ١٥حبلول   الدفيئة
  . للهيئة٤١ ملناقشات الدورة

 النهج العام لتبسيط عملية االسـتعراض،       تواصل اهليئة نظرها يف      للهيئة٣٨الدورة 
وهيكل املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية وتقـارير        

  .فترة السنتني وخمططها وعناصرها األساسية وحمتواها

  ٢٠١٣يونيه /حزيران

تتناول األطراف اهليكل العام للمبادئ التوجيهيـة السـتعراض           ١حلقة العمل التقنية 
وتقارير فترة السنتني وقوائم جرد غازات الدفيئة       البالغات الوطنية   

وهنجها وتناقش مشروع املبادئ التوجيهية املـنقح السـتعراض         
البالغات الوطنية واملبادئ التوجيهية الستعراض تقـارير فتـرة         
السنتني، باالستناد إىل مالحظات األطراف ونتـائج مناقـشات         

  .٢٠١٣املستعرضني الرئيسيني يف اجتماعهم يف سنة 

  ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول

  :يلي  مباتقوم اهليئة   للهيئة٣٩الدورة 
تستكمل نظرها يف مشروع املبـادئ التوجيهيـة املنقحـة          •

الستعراض البالغات الوطنية واملبادئ التوجيهية الستعراض      
تقارير فترة السنتني، هبدف إعداد مشروع مقرر ليعتمـده         

  املؤمتر يف دورته التاسعة عشرة؛

  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين
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  اخلط الزمين  األنشطة    
م التقدم احملرز يف برنامج العمل وجتري تعديالت حسب         تقّي  •

  .االقتضاء
يعتمد مؤمتر األطراف املبادئ التوجيهيـة املنقحـة السـتعراض             للمؤمتر١٩الدورة 

البالغات الوطنية واملبادئ التوجيهية الستعراض تقـارير فتـرة         
  .السنتني

  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين

تواصل األطراف مناقشاهتا بشأن املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض          ٢العمل التقنية حلقة 
قوائم جرد غازات الدفيئة ومبادئ تبسيط عملية استعراض قوائم جرد          

  .غازات الدفيئة

  ٢٠١٤أبريل /نيسان

  :يلي  مباتقوم اهليئة   للهيئة٤٠الدورة 
ستعراض قوائم  تواصل نظرها يف املبادئ التوجيهية املنقحة ال        •

جرد غازات الدفيئة وتقدم توصيات واسـتنتاجات بـشأن         
مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قـوائم جـرد         

مشروع  أحرزته من تقدم يف     ما غازات الدفيئة، هبدف عرض   
غازات الدفيئة   مشروح للمبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض    
   للهيئة؛٤١ من أجل تيسري النظر فيها من جانب الدورة

تناقش التقرير التوليفي بشأن آراء األطراف يف املبادئ التوجيهية           •
 قوائم جرد غازات الدفيئة ومبادئ تبـسيط        الستعراضاملنقحة  

  .عملية استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة

  ٢٠١٤يونيه /حزيران

جيهيـة  تستكمل اهليئة نظرها يف املشروع املشروح للمبادئ التو          للهيئة٤١الدورة 
املنقحة الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئـة، هبـدف إعـداد        

  .مشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العشرين

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول

يعتمد مؤمتر األطراف املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم           للمؤمتر٢٠الدورة 
  .جرد غازات الدفيئة

  ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول
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  الثايناملرفق 

الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف             
 ة والثالثنيبعدورهتا السا

  الوثائق اليت أُِعدت للدورة     
FCCC/SBSTA/2012/3    مذكرة مقدمة من األمينة. جدول األعمال املؤقت وشروحه

  التنفيذية
FCCC/SBSTA/2012/4    لعمل التقنية بشأن املاء وتأثريات تغري املناختقرير عن حلقة ا

  واستراتيجيات التكّيف
FCCC/SBSTA/2012/INF.4 Synthesis report on the submissions from Parties on 

the views on the common tabular format. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.5 Progress made in implementing activities under the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.6 Compilation of case studies on national adaptation 
planning processes. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.7 Report on the experience-sharing workshop on 
technology needs assessments. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.8 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories and other information reported by 
Parties included in Annex I to the Convention that are 
also Parties to the Kyoto Protocol under Article 7, 
paragraph 1, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.9 Report on the implementation of domestic action by 
Parties included in Annex I to the Convention that are 
also Parties to the Kyoto Protocol based on the 
information reported in their national 
communications. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.10 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 
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FCCC/SBSTA/2012/INF.11 Synthesis report on the submissions from Parties on 
the work programme and on the revision of the review 
guidelines for the review of biennial reports from 
developed country Parties and national 
communications, including national greenhouse gas 
inventories, from Parties included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.12 Report on the workshop on the implications of the 
implementation of decisions 2/CMP.7 to 5/CMP.7 on 
the previous decisions on methodological issues 
related to the Kyoto Protocol, including those relating 
to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/INF.13 Report on the workshop on a common tabular format 
for the “UNFCCC biennial reporting guidelines for 
developed country Parties”. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.11 

and Add.1–3 

Views from Parties, based on the reporting guidelines, 
on the common tabular format. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.12 

and Add.1 

Views on issues referred to in decision 10/CMP.7, 
paragraph 4. Submissions from Parties, 
intergovernmental organizations and admitted 
observer organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.13 Views from Parties on the implications of the 
implementation of decisions 2/CMP.7 to 5/CMP.7 on 
the previous decisions of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol on methodological issues related to the 
Kyoto Protocol, including those relating to Articles 5, 
7 and 8 of the Kyoto Protocol, and on how these 
implications should be addressed. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.14 Update on progress made by space agencies involved 
in global observations in their coordinated response to 
relevant needs of the Global Climate Observing 
System and the Convention. Submission from the 
Committee on Earth Observation Satellites 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.15 Report on progress in the development of 
methodologies, standards and protocols for climate-
related terrestrial observations and related matters. 
Submission from the Global Terrestrial Observing 
System 
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FCCC/SBSTA/2012/MISC.16 Views on issues related to modalities and procedures 
for alternative approaches to addressing the risk of 
non-permanence under the clean development 
mechanism in accordance with decision 2/CMP.7, 
paragraph 7. Submissions from Parties and admitted 
observer organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.17 

and Add.1 

Views from Parties on the elements of the work 
programme and on the timeline of proposed activities, 
as well as on the key elements of the revision of the 
review guidelines for the review of biennial reports 
from developed country Parties and national 
communications, including national greenhouse gas 
inventories, from Parties included in Annex I to the 
Convention. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.18 

and Add.1 

Views on issues related to modalities and procedures 
for possible additional land use, land-use change and 
forestry activities under the clean development 
mechanism in accordance with decision 2/CMP.7, 
paragraph 6. Submissions from Parties and admitted 
observer organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.19 

and Add.1 

Views on issues relating to a more comprehensive 
accounting of anthropogenic emissions by sources and 
removals by sinks from land use, land-use change and 
forestry, including through a more inclusive activity-
based approach or a land-based approach, as referred 
to in decision 2/CMP.7, paragraph 5. Submissions 
from Parties and admitted observer organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.20 Information relevant to emissions from fuel used for 
international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

FCCC/SBSTA/2012/MISC.21 Outcome of the World Meteorological Congress 
Extraordinary Session 2012 with respect to the Global 
Framework for Climate Services implementation. 
Submission from the World Meteorological 
Organization 

FCCC/SB/2012/2 تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها
 ٢٠١٢  عامملهامها يف

FCCC/SB/2012/3 تقرير جلنة التكّيف  
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FCCC/SB/2012/MISC.2 Views from Parties and relevant organizations on the 
following areas of the work programme in accordance 
with decision 8/CP.17, paragraph 1: area (a), sharing 
of information and expertise, including reporting and 
promoting understanding of positive and negative 
impacts of response measures; area (f), relevant 
aspects relating to the implementation of decisions 
1/CP.10, 1/CP.13 and 1/CP.16 and Article 2, 
paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto 
Protocol; area (h), building collective and individual 
learning towards a transition to a low greenhouse gas 
emitting society. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/TP/2012/6 Implications of the implementation of decisions 
2/CMP.7 to 5/CMP.7 on the previous decisions on 
methodological issues related to the Kyoto Protocol, 
including those relating to Articles 5, 7 and 8 of the 
Kyoto Protocol. Technical paper 

FCCC/TP/2012/8 Current review processes under the Convention and 
the secretariat’s experience with coordinating reviews 
of national communications and greenhouse gas 
inventories. Technical paper 

FCCC/TP/2012/9 Transboundary carbon capture and storage project 
activities. Technical paper 

FCCC/SBSTA/2012/L.20   لمشورة العلمية والتكنولوجيـةمشروع تقرير اهليئة الفرعية ل
 عن دورهتا السابعة والثالثني

FCCC/SBSTA/2012/L.21 احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينـه يف التكوينـات
اجليولوجية باعتباره نشاطاً من أنشطة مـشاريع آليـة

  مشروع استنتاجات مقّدم من الرئيس. التنمية النظيفة
FCCC/SBSTA/2012/L.22–

FCCC/SBI/2012/L.33 

مشروع اسـتنتاجات مقتـرح مـن. أعمال جلنة التكيف  
  الرئيسني

FCCC/SBSTA/2012/L.23 املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنـامج العمـل
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. التأثري املتعلق هبذا

FCCC/SBSTA/2012/L.24      إلبالغ والتحققاملبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس وا
الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـاً

.األطرافالنامية  من جانب البلدان     املتخذةواملدعومة حملياً   
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.25 and 

Add.1 

مشروع استنتاجات مقترح مـن. البحوث واملراقبة املنهجية  
  الرئيس
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FCCC/SBSTA/2012/L.26 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. به والتكيف معه

FCCC/SBSTA/2012/L.27         األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبيـة.
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.28 برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة السـتعراض
يف ذلك عمليات  مبا تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية،    

استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمـة
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. األطراف

FCCC/SBSTA/2012/L.29    ـ  و٧-م أإ/٥ إىل ٧-أإم /٢تنفيذ املقررات من اره علـىآث
املقررات السابقة املتعلقـة بالقـضايا املنهجيـة املرتبطـة

 من٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد   مبابربوتوكول كيوتو،
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بروتوكول كيوتو

FCCC/SBSTA/2012/L.30         استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة
 من بروتوكول كيوتـو    ٣ من املادة    ٤ و ٣ مبوجب الفقرتني 

مشروع استنتاجات مقترح من. إطار آلية التنمية النظيفة   ويف
  الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.31 إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثـات
الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على

دارهتا بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربـونالغابات وإ 
مقترح مـن مشروع استنتاجات . الغابات يف البلدان النامية   

  الرئيس
FCCC/SBSTA/2012/L.32 تطوير التكنولوجيات ونقلها وتقرير اللجنة التنفيذيـة املعنيـة

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بالتكنولوجيا
FCCC/SBSTA/2012/L.33 مـشروع اسـتنتاجات. ا املنهجية مبوجب االتفاقية   القضاي

  مقترح من الرئيس

   الدورةمعروضة علىوثائق أخرى     
FCCC/SBSTA/2012/2 تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عـن دورهتـا

٢٥ إىل   ١٤السادسة والثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة مـن          
  ٢٠١٢ مايو/أيار

FCCC/SBI/2012/15 and Add.1 

and 2 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الـسادسة والـثالثني
 ٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٤املعقودة يف بون يف الفترة من 

FCCC/CP/2011/9 and Add.1 

and 2 

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته السابعة عشرة، املعقودة يف
١١نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٨الفترة من    ديربان، يف 

  ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول
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FCCC/KP/CMP/2011/10 and 

Add.1 and 2 

 يفاألطـراف  العامل بوصفه اجتماع     األطرافتقرير مؤمتر   
دورته السابعة املعقودة يف ديربـان يف بروتوكول كيوتو عن  

 كـانون١١نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٨الفترة من   
  ٢٠١١ديسمرب /األول

FCCC/CP/1996/2  مـذكرة أعـدهتا. اعتماد النظام الداخلي  : املسائل التنظيمية
  األمانة

        


