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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  قت وشروحهجدول األعمال املؤ    

  *مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

  جدول األعمال املؤقت  -أوالً  
  .افتتاح الدورة  -١

  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(   
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

حالة تقدمي  : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           -٣
اض البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق             واستعر
  .لالتفاقية األول

__________ 

  *  This document was submitted late due to technical reasons.  
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  : البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف            )أ(  

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

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

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

  وإجراءاته؛
  .برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  )ب(  

تنسيق الدعم املقدم لتنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات اليت       -٦
  .رتيبات املؤسسيةيف ذلك الت  مباتضطلع هبا البلدان النامية،

  :املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٧
  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  
  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛  )ب(  
طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ            )ج(  

  ا؛ ملشترك ونقل حيازهتا واحتيازها
طرائق اإلسراع بإثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت       )د(  

  ُتثبت بعٌد أهليتها؛   مللديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي      )ه(  

  آللية التنمية النظيفة؛
  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )و(  

  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -٨
  .)٢(خطط التكيف الوطنية  -٩

__________ 

)١( At the thirty-seventh session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI), there was no 

consensus to include this item on the agenda. It was therefore held in abeyance. On a proposal by 

the Chair, the SBI decided to include this item on the provisional agenda for its thirty-eighth 

session.  
)٢( Decision 1/CP.16, paragraphs 15–18.  
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ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان الناميـة               -١٠
  .)٣(عزيز القدرة على التكيفاملعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف ت

  :املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١
  صندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )أ(  
  .مسائل أخرى  )ب(  

  .تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١٢
  .بناء القدرات  -١٣
  :تأثري تنفيذ تدابري االستجابة  -١٤

  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(  
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤سائل املتصلة بالفقرة امل  )ب(  
  .١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(  

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٥
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة الـيت اعتـرف مـؤمتر األطـراف                 -١٦

  .اخلاصة بظروفها
  .دوليةترتيبات عقد االجتماعات احلكومية ال  -١٧
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ج(  
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )د(  
يئات املنشأة مبوجب بروتوكول    امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهل       )ه(  

  .كيوتو
  .مسائل أخرى  -١٩
  .تقرير الدورة  -٢٠

__________ 

)٣( Decision 1/CP.16, paragraphs 26–29.  
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
من املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعيـة للتنفيـذ يـوم                 -١

  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٣يونيه / حزيران٣ االثنني

  ل التنظيميةاملسائ  -٢  

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

  .من أجل إقراره

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ٣سُتعقد الدورة الثامنة والثالثون للهيئة الفرعية يف الفترة مـن            :معلومات أساسية   -٣
وُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل الربنامج اليومي الذي ينشر         . ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ١٤ إىل

خالل الدورة واالنتظام يف مطالعة شاشات الدوائر التلفزيونية املغلقة للحصول على جـدول             
  .زمين مفصل وحمدَّث ألعمال اهليئة الفرعية

ولتمكني الوفود . )٤(وستنظم الدورة مبراعاة توصيات اهليئة الفرعية يف دوراهتا السابقة  -٤
من املشاركة الكاملة يف االجتماعات األخرى، ستدعى اهليئة الفرعية إىل إجراء مداوالهتا وفق       

يشمل االستغالل األمثل لوقت اجللسات العامة واملفاوضات         مبا أكرب قدر ممكن من الكفاءة،    
. ق اجلدول الزمين احملددوستدعى اهليئة الفرعية أيضاً إىل بدء أعماهلا واختتامها وف. غري الرمسية

ينته حبثها يف هذه الدورة إىل اهليئة الفرعية لتنظر فيها يف دورهتا التاسعة       مل وسُتحال البنود اليت  
  . دورهتا األربعني  أووالثالثني

، سيسترشد الرئيس باهلدف احملدد إلقامـة التـوازن         ١٨-أ م/٢٣ مع املقرر    ومتشياً  -٥
لتفاوض غري الرمسية وآليات التشاور وعند تعـيني ميـسري          اجلنسني عند إنشاء أفرقة ا     بني

  .أعماهلا ورؤسائها
الرمسية يف اجللسات العامة إىل موظـف        والوفود مدعوة إىل تقدمي نسخة من بياناهتا        -٦

وسيتاح نظـام   . وهي ُمذكرة بأن املداخالت ينبغي أن تقتصر على ثالث دقائق          )٥(املؤمترات
  . يف هذا الصددلضبط الوقت ملساعدة املندوبني

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2011/7, paragraph 167, and FCCC/SBI/2010/10, paragraphs 164 and 165.  
)٥( These texts will be posted on the UNFCCC website at <http://unfccc.int/7430>.  
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ومجيع الوثائق املعدة للدورة وأثناءها ستكون متاحة يف املوقع الشبكي لالتفاقية حال              -٧
  .يلزم من طباعة الوثائق ال  ماوُيحث املندوبون على جتنب. توافرها

وُتدعى األطراف إىل أن تضع يف اعتبارها، عند النظر يف البنود ذات الـصلة مـن                  -٨
FCCC/SB/2007/INF.2ومات الواردة يف الوثيقة جدول األعمال، املعل

)٦(.  
وقد صدر تكليف بعقد حلقات العمل واألحداث التالية أثناء الدورة بالتزامن مـع               -٩

  :الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية
حلقة عمل أثناء الدورة بـشأن برنـامج عمـل إجـراءات التخفيـف                )أ(  
  ؛)٧(وطنياً املالئمة

 أثناء الدورة عن احلاجة إىل حتسني تنسيق الدعم املقدم لتنفيـذ            حلقة عمل   )ب(  
  ؛)٨(إجراءات التخفيف يف قطاع الغابات وعن العملية املتصلة باهليئة الفرعية املشتركة

ينظمه فريق اخلـرباء    اً  حدث يتعلق خبطط التكيف الوطنية ألقل البلدان منو         )ج(  
  ؛)٩(املعين بأقل البلدان منواً

  ؛)١٠(ع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدراتاالجتما  )د(  
   ؛)١١( من االتفاقية٦احلوار األول بشأن املادة   )ه(  
يف ذلـك     مبا االجتماع الثالث للمنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي،         )و(  

 )١٤()ه(و )١٣()د(و )١٢()ج(حلقات عمل أثناء املنتدى واجتماع خـرباء بـشأن اجملـاالت            
  .)١٦(برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصديمن  )١٥()ز(و

__________ 

)٦( This document provides summarized information on the work of the Convention and its Kyoto 

Protocol and on provisions of the Mauritius Strategy for the Further Implementation of the 

Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States 

(Mauritius Strategy) as requested by SBI 25. This information may be useful to Parties for their 

consideration of agenda items concerned with the provisions of the Convention and its Kyoto 

Protocol that they deem relevant to the Mauritius Strategy.  
)٧( See paragraph 30 below.  
)٨( See paragraph 34 below.  
)٩( See paragraph 64 below.  
)١٠( See paragraph 95 below.  
)١١( Decision 15/CP.18, paragraphs 9–11.  
)١٢( Assessment and analysis of impacts.  
)١٣( Exchanging experience and discussion of opportunities for economic diversification and 

transformation.  
)١٤( Expert meeting on economic modelling and socioeconomic trends.  
)١٥( Just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs.  
)١٦( See paragraph 102 below.  
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  . سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة :اإلجراء  -١٠
FCCC/SBI/2013/1  مذكرة مقدمـة مـن األمينـة    . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  التنفيذية

: رفـق األول لالتفاقيـة    البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف امل         -٣  
تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة من األطراف املدرجة          حالة

  يف املرفق األول لالتفاقية
، إىل األطراف   ١٣-م أ /١٠طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -١١

 كـانون   ١طنياً خامساً حبلـول     املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أن تقدم إىل األمانة بالغاً و          
 /وحـىت آذار   . مـن االتفاقيـة    ١٢ مـن املـادة      ٢ و ١، وفقاً للفقرتني    ٢٠١٠يناير  /الثاين
 بالغاً من البالغـات     ٤٠، تلقت األمانة من األطراف املدرجة يف املرفق األول          ٢٠١٣ مارس

  .)١٧(يرد بعد البالغ الوطين اخلامس لتركيا وكازاخستان  ومل.الوطنية اخلامسة
وختضع البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف املدرجة يف املرفـق األول مبوجـب               -١٢

، باستثناء األطراف اليت نظمـت      )١٨(ول كيوتو الستعراضات قطرية معمقة    االتفاقية وبروتوك 
   .٦-م أإ/١٠األمانة من أجلها استعراضات مركزية عمالً باملقرر 

 استعراضاً معمقاً للبالغات    ٤٠، إجراء   ٢٠١٣مارس  /وقد نسقت األمانة، حىت آذار      -١٣
   .الوطنية اخلامسة

ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً حبالة تقدمي واستعراض البالغـات            :اإلجراء  -١٤
  .الوطنية اخلامسة

FCCC/SBI/2013/1 Status of submission and review of fifth national 

communications. Note by the secretariat 

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

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

رة، مبوجـب   قرر مؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة عـش           :معلومات أساسية   -١٥
، أن ميدد والية فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة           ١٨-أ م/١٨ مقرره

__________ 

)١٧( Malta is also expected to submit its national communication as it became a Party included in 

Annex I to the Convention on 26 October 2010.  
)١٨( See decisions 9/CP.16 and 22/CMP.1.  
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 .)١٩(من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، بعضويته احلالية، لفترة سنة واحدة            
جلـسته   ، يف ٢٠١٣مع واليته، برنامج عمل لـسنة       اً  وأعّد فريق اخلرباء االستشاري، متاشي    

  .)٢٠(فرباير/ شباط٢٦ و٢٥ املعقودة يومي
 مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة نص مشروع مقرر يرد يف مرفق             وأحال أيضاً   -١٦

كي تنظر فيـه يف   إىل اهليئة الفرعية  بشأن عمل فريق اخلرباء االستشاري ١٨ -أ م/١٨املقرر  
ر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف دورهتا الثامنة والثالثني، بغية التوصية مبشروع مقر

  .يف دورته التاسعة عشرة
يف   مبا  بالوثيقة اليت أُعدت للدورة،    ستدعى اهليئة الفرعية إىل أن حتيط علماً       :اإلجراء  -١٧

، وأن تنظر يف نص مشروع املقـرر   ٢٠١٣ذلك برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري لسنة        
  .مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة، وأن توصي املشار إليه آنفاً

FCCC/SBI/2013/7          تقرير مرحلي عن أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات
. الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

  مذكرة مقدمة من األمانة

ت الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول            املعلومات الواردة يف البالغا     )ب(  
  )٢١(لالتفاقية

اقترحت بعض األطراف يف الدورة الرابعة والعـشرين للهيئـة           :معلومات أساسية   -١٨
 من االتفاقية، يف املعلومات     ١٠ من املادة    ٢الفرعية، أن تنظر اهليئة، وفقاً الشتراطات الفقرة        

  .)٢٢( املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنيةاليت تقدمها األطراف غري
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل تقدمي إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطوير عمليـة              :اإلجراء  -١٩

النظر يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،               
 املتعلـق   ١٧-م أ /٢ من االتفاقية، مع مراعاة جزء املقرر        ١٠ من املادة    ٢وفقاً الشتراطات الفقرة    

  .بالتقارير احملّدثة لفترة السنتني وعملية املشاورات والتحليالت الدولية

  تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(  
يف دورته الثانيـة إىل األمانـة، مبوجـب          طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٢٠

، أن ُتقّدم إىل اهليئة الفرعية، يف كل دورة من دوراهتا، تفاصيل عن الدعم              ٢-م أ /١٠ مقرره
__________ 

)١٩( Decision 18/CP.18, paragraph 1.  
)٢٠( The work programme is contained in document FCCC/SBI/2013/7.  
)٢١( At SBI 37 there was no consensus to include this item on the agenda. It was therefore held in 

abeyance. On a proposal by the Chair, the SBI decided to include this item on the provisional 

agenda for SBI 38.  
)٢٢( FCCC/SBI/2006/11, paragraph 32.  
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 املايل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة               
   .يتصل بإعداد بالغاهتا الوطنية فيما
لبيئة العامليـة إىل مواصـلة   ويف الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية، ُدعي مرفق ا    -٢١

 إىل مواصلة تقدمي    وُدعي أيضاً . تقدمي املعلومات عن أنشطته املتصلة بإعداد البالغات الوطنية       
املعلومات عن املوعد التقرييب لالنتهاء من مشاريع البالغات الوطنية وعن موعد تقرييب لتقدمي             

  .)٢٣(ية يف دورهتا الثامنة والثالثنيالبالغات الوطنية إىل األمانة كي تنظر فيها اهليئة الفرع
 وٌدعي مرفق البيئة العاملية كذلك إىل مواصلة تقدمي معلومـات مفـصلة ودقيقـة               -٢٢
  .)٢٤(حينها وكاملة عن أنشطته املتصلة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني ويف
يسبق هلا أن     مل ويف الدورة نفسها، ُدعيت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت            -٢٣

قدمت آراءها بشأن التكاليف املفصلة اليت تكبدهتا من أجل إعداد آخر بالغاهتـا الوطنيـة،               
 ٢٥وبشأن املوارد املالية اليت تلقتها عن طريق مرفق البيئة العاملية، إىل أن تفعل ذلك حبلـول                 

  .)٢٥(٢٠١٣مارس /آذار
وثائق اليت أُعدت للدورة وأن تقدم      سُتدعى اهليئة الفرعية إىل أن تنظر يف ال        :اإلجراء  -٢٤

  .توصيات بشأن هذه املسألة
FCCC/SBI/2013/INF.7 Information provided by the Global Environment Facility on 

its activities relating to the preparation of national 

communications. Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2013/INF.8 Information provided by the Global Environment Facility on 

its activities relating to the preparation of biennial update 

reports. Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2013/MISC.6 Information provided by Parties not included in Annex I to 

the Convention on the detailed costs incurred for the 

preparation of their most recent national communications 

and on the financial resources received through the Global 

Environment Facility. Submissions from Parties 

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥  

  تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته  )أ(  
أحال مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة، مبوجـب             :معلومات أساسية   -٢٥

د يف مرفق ذلك املقرر، بشأن تشكيل فريق اخلرباء ، نص مشروع مقرر ير١٨-أ م/١٧ مقرره
__________ 

)٢٣( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 34.  
)٢٤( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 35.  
)٢٥( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 36.  
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إىل اهليئة الفرعية كي تنظـر       الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته      
فيه يف دورهتا الثامنة والثالثني، بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مـؤمتر               

  .األطراف يف دورته التاسعة عشرة
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل أن تنظر يف نص مشروع املقرر الذي أحاله إليها              :اإلجراء  -٢٦

مؤمتر األطراف، وأن توصي مبشروع مقرر كـي يعتمـده مـؤمتر األطـراف يف دورتـه                 
  .عشرة التاسعة

  برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  )ب(  
 مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة، مبوجـب             أحاط :معلومات أساسية   -٢٧

 باملعلومات املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً الـواردة يف          ، علماً ١٨-أ م/١ مقرره
 وكرر  .Add1 و FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2 و FCCC/AWGLCA/2011/INF.1الوثائق  

ل طوعي معلومات إىل مؤمتر     دعوته إىل البلدان النامية األطراف اليت ترغب يف أن تقدم بشك          
 مـن  ٥٠األطراف بشأن اعتزامها تنفيذ إجراءات ختفيف مالئمة وطنيـاً تتـصل بـالفقرة            

  ؛ )٢٦(، إىل تقدمي معلومات بشأن هذه اإلجراءات إىل األمانة١٦-م أ/١ املقرر
 مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل األمانة أن تعـد مـذكرة              وطلب أيضاً   -٢٨

 ٢٧لهيئتني الفرعيتني جتّمع فيها املعلومات الواردة يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة         معلومات ل 
  .)٢٧(أعاله، وأن حتّدثها باملعلومات اجلديدة اليت ترد من األطراف

وقرر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة كذلك أن يضع برنامج عمل لتعزيـز                -٢٩
طنياً يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ، هبـدف تـسهيل          فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة و     

وقرر أيضاً أن يبدأ برنامج العمـل       . )٢٨(إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً تلك      
، وطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ أن تقـدم          ٢٠١٤  عام  وأن ينتهي يف   ٢٠١٣  عام هذا يف 

 عن النتائج إىل    ف يف دورته التاسعة عشرة وتقريراً     تقريراً بشأن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطرا      
  ؛ )٢٩(مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشرين

وسينفذ برنامج العمل خالل الدورة احلالية للهيئة الفرعية من خالل حلقـة عمـل                -٣٠
 عن مناقشات جتريها األطراف يف إطار هـذا البنـد الفرعـي مـن            ، فضالً )٣٠(الدورة أثناء

  .الاألعم جدول

__________ 

)٢٦( Decision 1/CP.18, paragraphs 14–16.  
)٢٧( Decision 1/CP.18, paragraph 17.  
)٢٨( Decision 1/CP.18, paragraph 19.  
)٢٩( Decision 1/CP.18, paragraphs 20 and 21.  
)٣٠( The agenda for the workshop and any additional information will be posted on the UNFCCC 

website in due course.  
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. األطراف مدعوة للمشاركة يف املناقشات التفاعلية أثناء حلقـة العمـل           :اإلجراء  -٣١
  .وسُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثيقة أدناه والتوصل إىل اتفاق بشأن اخلطوات التالية

FCCC/SBI/2013/INF.12 Compilation of information on nationally appropriate 

mitigation actions to be implemented by developing country 

Parties. Note by the secretariat 

تنسيق الدعم املقدم لتنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيـف يف قطـاع              -٦  
  يف ذلك الترتيبات املؤسسية  مباالغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية،

، يف دورته الثامنة    ١٨-أ م/١ألطراف، مبوجب مقرره    سلّم مؤمتر ا   :معلومات أساسية   -٣٢
 مـن   ٧٠عشرة باحلاجة إىل حتسني تنسيق الدعم يف جمال تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة               

، وتقدمي دعم كاف ميكن التنبؤ به، يشمل املوارد املالية والـدعم الـتقين   )٣١(١٦-م أ /١املقرر  
  . )٣٢(راف من أجل تنفيذ تلك األنشطةوالتكنولوجي، إىل البلدان النامية األط

وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة                -٣٣
والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ أن تبدآ على حنو مشترك، يف الدورة الثامنة والثالثني لكل 

  وأن تنظرا يف الترتيبات املؤسسية القائمـة      منهما، عملية ترمي إىل معاجلة املسائل املبينة أعاله       
جلنة، وأن تقدما توصيات بشأن هذه        أو جملس  أو خيارات التسيري املمكنة، املتمثلة يف هيئة      أو

   .)٣٣(املسائل إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
عتمدة إىل  ودعا مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة األطراف واملنظمات املراِقبة امل            -٣٤

، آراءها بشأن املسائل املشار إليهـا يف        ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥أن تقدم إىل األمانة، حبلول      
 وطلب أيضاً . )٣٤(فيها الوظائف والطرائق واإلجراءات املمكنة      مبا  أعاله، ٣٣ و ٣٢الفقرتني  

ة للمشورة  إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل أثناء الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئة الفرعي             
العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذه املسائل، على أن تـضع تلـك اآلراء               

  .)٣٥(اعتبارها يف
سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          :اإلجراء  -٣٥

 هبدف البت يف املسائل املبينة يف       إىل أن تبادرا معاً إىل النظر يف هذا البند من جدول األعمال           

__________ 

)٣١( The activities are: Reducing emissions from deforestation; reducing emissions from forest 

degradation; conservation of forest carbon stocks; sustainable management of forests and 

Enhancement of forest carbon stocks.  
)٣٢( Decision 1/CP.18, paragraph 34.  
)٣٣( Decision 1/CP.18, paragraph 35.  
)٣٤( Decision 1/CP.18, paragraphs 36 and 37.  
)٣٥( Decision 1/CP.18, paragraph 38.  
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خيارات التسيري املمكنة، وتقدمي توصية       أو الترتيبات املؤسسية القائمة    ويف  أعاله، ٣٢الفقرة  
  .بشأن هذه املسائل إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

FCCC/SB/2013/MISC.3 Views on the matters referred to in decision 1/CP.18, 

paragraphs 34 and 35. Submissions from Parties 

  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٧  

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  )أ(  
اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف            :معلومات أساسية   -٣٦

، الطرائـق   ١-أإ م/٣وجب مقرره   ، مب )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
  .واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة، بصيغتها الواردة يف مرفق ذلك املقرر

اجتماع األطراف يف دورته الثامنة إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ          /وطلب مؤمتر األطراف    -٣٧
يـة التنميـة    ميكن إدخاله من تغيريات على طرائق وإجـراءات آل          ما أن تعد توصيات بشأن   

  . )٣٦(يف دورته التاسعة بغية اعتمادها اجتماع األطراف/النظيفة، لينظر فيها مؤمتر األطراف
اجتماع األطراف، يف دورته الثامنة، األطـراف واملنظمـات         /ودعا مؤمتر األطراف    -٣٨

 ميكن إدخاله من    ما ، آراءها بشأن  ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥املراِقبة املعتمدة إىل أن تقدم حبلول       
تغيريات على طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا              

  .)٣٧(الثامنة والثالثني
اجتماع األطراف، يف دورتـه الثامنـة، إىل اجمللـس          /وطلب أيضاً مؤمتر األطراف     -٣٩

ىل اخلـربة الـيت     ميكن إدخاله من تغيريات، اسـتناداً إ        ما التنفيذي أن يقدم توصيات بشأن    
اكتسبها كل من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة واألمانة وأصحاب املصلحة يف تنفيـذ              

وطلـب  . اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني       آلية التنمية النظيفة، كي تنظر فيها     
 الثامنة والـثالثني، حلقـة   كذلك إىل األمانة أن تنظم، قبل انعقاد دورة اهليئة الفرعية للتنفيذ          

عمل هبدف تيسري التقدم يف استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، مـع ضـمان               
  .)٣٨(مشاركة واسعة من البلدان النامية األطراف

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن تنظر يف الوثائق أدناه وحتيل مـشروع              :اإلجراء  -٤٠
ميكن إدخاله من تعديالت على طرائق وإجـراءات آليـة            ما مقرر، يتضمن توصيات بشأن   

  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة/التنمية النظيفة، كي ينظر فيه مؤمتر األطراف

__________ 

)٣٦( Decision 5/CMP.8, paragraph 14.  
)٣٧( Decision 5/CMP.8, paragraphs 10 and 11.  
)٣٨( Decision 5/CMP.8, paragraphs 12 and 13.  
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FCCC/SBI/2013/MISC.1 Views on possible changes to the modalities and procedures 

of the clean development mechanism. Submissions from 

Parties and admitted observers organizations 
FCCC/SBI/2013/INF.1 Recommendations of the Executive Board of the clean 

development mechanism on possible changes to the modalities 

and procedures of the clean development mechanism 
FCCC/SBI/2013/INF.6 Report on the workshop on the review of the modalities and 

procedures of the clean development mechanism. Note by the 

secretariat 

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(  
، ١-أإ م/٩ اجتماع األطراف، مبوجب مقرره   /اعتمد مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٤١

) التنفيذ املشترك ( من بروتوكول كيوتو     ٦يف دورته األوىل، املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املادة         
  .بصيغتها الواردة يف مرفق ذلك املقرر

اجتماع األطراف، يف دورته األوىل، أن أي تنقيح يف املستقبل          /وقرر مؤمتر األطراف    -٤٢
للنظام الـداخلي الـساري ملـؤمتر       اً   سيتقرر وفق  ٦للمبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املادة      

يتجـاوز    ال وقرر كذلك أن جيري االستعراض األول يف موعد       . اجتماع األطراف /األطراف
 إىل توصيات جلنة اإلشراف علـى التنفيـذ        اًية فترة االلتزام األوىل، استناد    هنا من    واحداً عاماً

املشترك واهليئة الفرعية للتنفيذ، مع االستعانة، حسب االقتضاء، باملشورة الفنية مـن اهليئـة              
  .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

، يف دورته السابعة،    ٧-أإ م/١١اجتماع األطراف، يف مقرره     /وأشار مؤمتر األطراف    -٤٣
 ،)٣٩(إىل مقرره املتعلق بالشروع يف االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيـذ املـشترك            

ودعا مجيع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املقبولة بصفة مراقـب إىل أن             
وقد أُعد   .)٤٠(، آراءها بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية     ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦تقدم، حبلول   

اجتمـاع األطـراف يف دورتـه       /تقرير توليفي هلذه اآلراء لكي ينظر فيه مؤمتر األطـراف         
  .)٤١(الثامنة
اجتماع األطراف يف دورته السابعة إىل جلنة اإلشراف        / مؤمتر األطراف  وطلب أيضاً   -٤٤

يـة  على التنفيذ املشترك أن تصوغ جمموعة منقحة من اخلصائص الرئيسية والتـدابري االنتقال            
املتصلة بالتعامل مع التغيريات املمكنة يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، وأن تقدم تلـك              

__________ 

)٣٩( As contained in decision 4/CMP.6, paragraph 15.  
)٤٠( Submissions are contained in document FCCC/KP/CMP/2012/MISC.1.  
)٤١( The synthesis report is contained in document FCCC/KP/CMP/2012/INF.1.  
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اجتماع األطراف كي يناقشها يف دورتـه الثامنـة،         /اخلصائص والتدابري إىل مؤمتر األطراف    
  .)٤٢(هبدف وضع مبادئ توجيهية منقحة للتنفيذ املشترك يعتمدها يف دورته التاسعة

، يف دورته الثامنة، بتوصيات جلنـة       اجتماع األطراف علماً  /مؤمتر األطراف وأحاط    -٤٥
، وأحاط  ٧-أإ م/١١استجابة منها للطلب الوارد يف املقرر        )٤٣(اإلشراف على التنفيذ املشترك   

ودعا األطراف واملنظمات املعتمدة بـصفة      . )٤٤( باملسامهات وكذلك بالتقرير التوليفي    علماً
 من اآلراء بشأن الكيفيـة الـيت   اً، مزيد٢٠١٣فرباير / شباط١٨ل مراقب إىل أن تقدم، حبلو  

ا املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك وغريها من املقررات الصادرة عن مؤمتر           بهينبغي أن ُتّنقح    
  .)٤٥(اجتماع األطراف واملتعلقة بالتنفيذ املشترك/األطراف

 إىل األمانة أن تعد تقريراً عـن  اجتماع األطراف يف دورته الثامنة   /وطلب مؤمتر األطراف    -٤٦
التغيريات املمكن إدخاهلا على املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشتركة، انطالقاً مـن توصـيات جلنـة        
اإلشراف على التنفيذ املشترك املشار إليها أعاله، ومن توصياهتا الواردة يف تقريرها السنوي املقدم              

ومن املسامهات واآلراء املشار إليها أعاله،       الثامنة،اجتماع األطراف يف دورته     /إىل مؤمتر األطراف  
ومن اخلربة اليت اكتسبتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واجلهات صاحبة املصلحة يف إعمال              

  .)٤٦(التنفيذ املشترك، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني
ية للتنفيذ إىل أن تنظر يف الوثائق أدناه وحتيل مشروع مقرر،           سُتدعى اهليئة الفرع   :اإلجراء  -٤٧

 ١٦ للفقرة   يف ذلك مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة للتنفيذ املشترك، طبقاً          مبا يتضمن توصيات، 
  . التاسعة اجتماع األطراف يف دورته/، كي ينظر فيه مؤمتر األطراف٨-أإ م/٦من املقرر 

FCCC/SBI/2013/MISC.3 Views on the revision of the joint implementation guidelines. 

Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2013/INF.3 Recommendation on the revision of the joint implementation 

guidelines. Note by the secretariat 

ر التنفيذ املـشترك ونقـل      طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطا          )ج(  
  حيازهتا واحتيازها 

جيوز لطرف مدرج     ال ،)٤٧(جيوز، وفق املبادئ التوجيهية احلالية     :معلومات أساسية   -٤٨
بعد بـدء     إال يف املرفق األول أن يصدر وحدات خفض االنبعاثات وينقل حيازهتا وحيتازها          

سجيلها، وإصـدار وحـدات     تعديله للمرفق باء، وبعد حساب الكمية املسندة إليه وت         نفاذ
  .الكمية املسندة ووحدات اإلزالة إليه

__________ 

)٤٢( Decision 11/CMP.7, paragraph 16.  
)٤٣( Contained in FCCC/KP/CMP/2012/4, paragraph 25(c), and FCCC/KP/CMP/2012/5.  
)٤٤( Decision 6/CMP.8, paragraphs 5 and 6.  
)٤٥( Decision 6/CMP.8, paragraph 12. FCCC/KP/CMP/2011/9.  
)٤٦( Decision 6/CMP.8, paragraph 13.  
)٤٧( Decision 9/CMP.1.  
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، يف دورتـه    ٦-أإ م/٤اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /وأوضح مؤمتر األطراف    -٤٩
يتعلق بطرف مدرج يف املرفق األول يرغب يف استضافة مشروع من مشاريع              فيما السادسة،

  :)٤٨(يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، أنهالتنفيذ املشترك قبل بدء سريان التعديل املدرِج هلا 
ميكن لألمانة، خدمةً للشفافية، أن توافق على نشر وثائق تصميم مـشاريع              )أ(  

  التنفيذ املشترك؛
ميكن للجنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن تنظر يف هذه املشاريع وفقـاً               )ب(  

  . للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك
اجتماع األطراف يف دورته الثامنة أن األطراف املدرجـة يف          /طرافوأوضح مؤمتر األ    -٥٠

املرفق األول اليت لديها التزامات لفترة االلتزام الثانية تكون مؤهلة لنقل حيازة واحتياز وحدات              
. )٤٩(٢٠١٣ ينـاير / كانون الثاين  ١ من   خفض االنبعاثات الصاحلة لفترة االلتزام الثانية، اعتباراً      

اجتماع األطراف يف دورته الثامنة أن على كل طـرف مـدرج يف   / األطراف مؤمتر وقرر أيضاً 
، ٢٠١٥أبريـل  / نيـسان ١٥املرفق األول ولديه التزامات لفترة االلتزام الثانية أن يقدم، حبلول      

  .)٥٠(تقريره األويل لفترة االلتزام الثانية بغية تسهيل حساب كميته املسندة
، يف دورته الثامنة،    ٨-أإ م/١اف مبوجب مقرره    اجتماع األطر /وطلب مؤمتر األطراف    -٥١

إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف طرائق اإلسراع بتواصل إصدار ونقـل حيـازة واحتيـاز                 
  .)٥١( من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام الثانية٦وحدات خفض االنبعاثات يف إطار املادة 

النظر يف طرائق اإلسراع بتواصل إصـدار       ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل       :اإلجراء  -٥٢
ونقل حيازة واحتياز وحدات خفض االنبعاثات والتوصل إىل اتفاق بشأن كيفيـة إصـدار              
وحدات خفض االنبعاثات لفترة االلتزام الثانية يف حال عدم وجود كمية مسندة مقررة لفترة              

 ينظـر فيـه مـؤمتر       االلتزام الثانية بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املـسألة لكـي           
  .اجتماع األطراف ويعتمده/األطراف

طرائق اإلسراع بإثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت لديها التزامـات      )د(  
  ُتثبت بعٌد أهليتها   مليف فترة االلتزام الثانية، واليت

 ٨-أإ م/١ مقـرره    اجتماع األطراف، مبوجب  /طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٥٣
تثبت أهليتـها     مل إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف طرائق اإلسراع بإثبات أهلية األطراف اليت            

  .)٥٢(بعُد يف فترة االلتزام األوىل للمشاركة يف اآلليات املرنة لربوتوكول كيوتو
__________ 

)٤٨( Decision 4/CMP.6, paragraph 10.  
)٤٩( Decision 1/CMP.8, paragraph 15(a).  
)٥٠( Decision 2/CMP.8, paragraph 2.  
)٥١( Decision 1/CMP.8, paragraph 16.  
)٥٢( Belarus, Cyprus, Kazakhstan and Malta.  
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ة واحتياز وال بد من هذه الطرائق للسماح لتلك األطراف جبملة أمور منها نقل حياز          -٥٤
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد ووحدات الكمية املسندة ووحدات خفـض االنبعاثـات            

  . من بروتوكول كيوتو١٧ووحدات اإلزالة الصاحلة لفترة االلتزام الثانية مبوجب املادة 
ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن تنظر يف تلك الطرائـق وتتوصـل إىل               :اإلجراء  -٥٥

 وحتيل مشروع مقرر، يتضمن توصيات بشأن هذه املسألة، كي ينظر فيه مؤمتر             اتفاق بشأهنا 
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة/األطراف

  اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة  )ه(  
، ٦-م أإ /٣ماع األطراف مبوجب مقـرره      اجت/طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٥٦

يف دورته السادسة، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم إليه توصيات لكي يعتمد يف دورته الـسابعة                 
اجتماع األطراف تتيح   /مقرراً بشأن إجراءات وآليات وترتيبات مؤسسية يف إطار مؤمتر األطراف         

، ٥-م أإ /٢ من املقرر    ٤٢ النظيفة استناداً إىل الفقرة      الطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية      
  . )٥٣(على أن تأخذ يف اعتبارها توصيات اجمللس التنفيذي الواردة يف املرفق الثاين لتقريره السنوي

واتفقت اهليئـة   . وتنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند منذ دورهتا الرابعة والثالثني            -٥٧
هتا السابعة والثالثني على أن تواصل نظرها يف هذه املـسألة يف دورهتـا              الفرعية للتنفيذ يف دور   

FCCC/SBI/2012/33/Add.1 الثامنة والثالثني على أساس مشروع النص الوارد يف الوثيقة
)٥٤( .  

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إمتام نظرها يف هذه املسألة وإحالة مشروع         :اإلجراء  -٥٨
  .اجتماع األطراف لكي ينظر فيه ويعتمده يف دورته التاسعة/رافمقرر إىل مؤمتر األط

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )و(  
 يف دورهتا السابعة والـثالثني      أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً     :معلومات أساسية   -٥٩

واتفقت على أن    )٥٥( كيوتو بالتقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول       
من ذلك التقرير يف    ) ج(و) ب(٥٨تواصل نظرها يف التوصيات الواردة يف الفقرتني الفرعيتني         

  .)٥٦(والثالثني دورهتا الثامنة
ولتيسري هذا النظر، أنشأ مدير سجل املعامالت الدويل الفريق العامل املعين بـاألمن               -٦٠

. ت وضمان اتباع هنج شامل إلدارة أمن املعلومـات        لتلبية االحتياج إىل حتسني أمن املعلوما     
ويعّد الفريق العامل استراتيجية تنفيذ إلدارة أمن املعلومات الفعالة من حيث التكلفـة علـى             

 ألمن املعلومات، مثل معيار املنظمة الدولية لتحديد املقـاييس          أساس معيار معترف به دولياً    
ISO 27000وذلك على نطاق نظم السجالت ،.  

__________ 

)٥٣( Decision 3/CMP.6, paragraph 18.  
)٥٤( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 144.  
)٥٥( FCCC/KP/CMP/2012/8.  
)٥٦( FCCC/SBI/2012/33, paragraphs 153 and 154.  
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ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف التوصيات املشار إليها يف             :اإلجراء  -٦١
 أعاله وإىل االتفاق على اختاذ اخلطوات اإلضافية بغية تيسري النظر يف هذه املسألة              ٥٩الفقرة  

  .اجتماع األطراف/يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

  واًاملسائل املتعلقة بأقل البلدان من  -٨  
، إىل فريـق    ١٦-م أ /٦طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره        :معلومات أساسية   -٦٢

اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يضع برنامج عمل متجدداً مدته سنتان لتنظر فيـه اهليئـة                 
وأن يقدم تقريراً عن عمله إىل اهليئـة الفرعيـة            عام الفرعية للتنفيذ يف أول دورة هلا من كل       

  . )٥٧( يف كل دورة من دوراهتاللتنفيذ
ورحبت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني بربنامج عمل فريق اخلرباء املعين              -٦٣

يبذله مـن     مبا وطلبت إليه أن يبقيها على علم      ،)٥٨(٢٠١٣-٢٠١٢بأقل البلدان منواً للفترة     
  .)٥٩(٢٠١٣-٢٠١٢جهود يف سياق تنفيذ برنامج العمل خالل الفترة 

طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني من فريق اخلرباء املعين بأقـل                -٦٤
 إلعداد خططها الوطنية    أن يقدم إليها آراءه بشأن سبل زيادة دعم أقل البلدان منواً           البلدان منواً 

تنظـر  ، كي   )٦٠(للتكيف على النحو الوارد يف تقرير االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء          
 إىل فريق اخلـرباء أن يـنظم        وطلبت أيضاً . )٦١(فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني      

 بالتزامن مع الدورة الثامنة والثالثني للهيئة       خطط التكيف الوطنية ألقل البلدان منواً      عن حدثاً
  .)٦٢(الفرعية للتنفيذ

  لواليته، اجتماعه الثالث والعشرين    قاً، طب وعقد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        -٦٥
  .٢٠١٣مارس / آذار١٦ إىل ١٣يف لومي، توغو، يف الفترة من 

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير فريق اخلرباء الـذي أعـد               :اإلجراء  -٦٦
  .للدورة وإىل اختاذ أي إجراء آخر، حسب االقتضاء

FCCC/SBI/2013/8    ثالث والعشرين لفريق اخلرباء املعـين بأقـل        تقرير عن االجتماع ال
  مذكرة مقدمة من األمانة. البلدان منواً

__________ 

)٥٧( Decision 6/CP.16, paragraph 3.  
)٥٨( FCCC/SBI/2012/15, paragraph 121.  
)٥٩( FCCC/SBI/2012/15, paragraph 124.  
)٦٠( FCCC/SBI/2012/27.  
)٦١( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 68.  
)٦٢( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 69.  
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  )٦٣(خطط التكيف الوطنية  -٩  
أنشأ مؤمتر األطراف، يف دورته الـسادسة عـشرة، مبوجـب            :معلومات أساسية   -٦٧

التكيـف    األطراف من صـياغة خطـط      ، عملية لتمكني أقل البلدان منواً     ١٦-أ م/١ مقرره
ودعا أيضا األطراف األخرى من البلدان النامية إىل استخدام الطرائق الـيت    .  وتنفيذها الوطنية

  . )٦٤(أعدت لدعم خطط التكيف الوطنية يف بلورة جهودها التخطيطية
، اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة املبادئ         ١٧-أ م/٥ومبوجب املقرر     -٦٨

وطنية، وفّصل الطرائق واملبادئ التوجيهية لـدعم       التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف ال     
وطلب مؤمتر األطراف   .  ومتكينها من صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها       أقل البلدان منواً  

 أن يعّد مبادئ توجيهية تقنية من أجل عملية خطـط           إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      
  .)٦٥(توجيهية األوليةالتكيف الوطنية باالستناد إىل املبادئ ال

ودعا مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة األطراف واملنظمـات املعنيـة إىل أن             -٦٩
، معلومات عن خرباهتـا يف جمـال تطبيـق املبـادئ     ٢٠١٣فرباير / شباط ١٣تقدم، حبلول   

وطلب إىل األمانـة أن تعـد       . )٦٦(التوجيهية لعملية خطط التكيف الوطنية ألقل البلدان منواً       
 عن اخلربات املكتسبة يف جمال تطبيق املبادئ التوجيهية لعملية خطط التكيـف              توليفياً قريراًت

الوطنية يف البلدان األطراف األقل منواً، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنـة                
  .)٦٧(والثالثني

بـادئ التوجيهيـة     مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة استعراض امل        وقرر أيضاً   -٧٠
 أعاله يف دورته التاسعة عشرة، وتنقيحها إذا اقتضى احلال مبراعاة           ٦٨املشار إليها يف الفقرة     

املعلومات املشار إليها أعاله، والتقرير التوليفي، وتقارير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،             
  .)٦٨(ومصادر املعلومات األخرى ذات الصلة

، هيئات  ١٨-أ م/١٢طراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب مقرره        ودعا مؤمتر األ    -٧١
األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات املعنية األخرى وكذلك الوكاالت الثنائيـة           
واملتعددة األطراف إىل أن تدعم عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً األطـراف،         

 دعم لعملية خطط التكيف الوطنية، وأن تقدم معلومات         حتسني برامج   أو وأن تنظر يف إنشاء   
  .)٦٩(عن األسلوب الذي اتبعه يف تلبية تلك الدعوة

__________ 

)٦٣( Decision 1/CP.16, paragraphs 15–18.  
)٦٤( Decision 1/CP.16, paragraphs 15 and 16.  
)٦٥( Decision 5/CP.17, paragraph 15.  
)٦٦( Decision 5/CP.17, paragraph 7.  
)٦٧( Decision 5/CP.17, paragraph 8.  
)٦٨( Decision 5/CP.17, paragraph 9.  
)٦٩( Decision 12/CP.18, paragraph 8.  
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وكرر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة طلبه إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان   -٧٢
ة أن تـدرج يف  منواً وإىل جلنة التكيف وغريمها من اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقي      

تقاريرها معلومات عن طريقة جتاوهبا مع هذا املقرر وعن أنشطتها ذات الصلة بعملية خطط              
  .)٧٠(التكيف الوطنية، وأن تقدم توصيات بناء على ذلك

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املبادئ التوجيهية لصياغة خطط            :اإلجراء  -٧٣
 من أجل إعداد توصيات ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورتـه            التكيف الوطنية والوثائق أدناه   

  .التاسعة عشرة ويعتمدها

FCCC/SBI/2013/8            تقرير عن االجتماع الثالث والعشرين لفريق اخلرباء املعـين بأقـل
  مذكرة مقدمة من األمانة. البلدان منواً

FCCC/SBI/2013/9            ملبـادئ  تقرير توليفي عن اخلربات املكتـسبة يف جمـال تطبيـق ا
التوجيهية لعملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقل         

  مذكرة مقدمة من األمانة. منواً
FCCC/SBI/2013/MISC.2 Experience with the application of the guidelines for the 

national adaptation plan process for the least developed 

country Parties. Submissions from Parties and relevant 

organizations 

ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املنـاخ يف البلـدان             -١٠  
النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيـز القـدرة             

  )٧١(التكيف على
رته السادسة عـشرة، مبوجـب   استحدث مؤمتر األطراف يف دو     :معلومات أساسية   -٧٤

 برنامج عمل لبحث ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات           ١٦-أ م/١مقرره  
  . )٧٢(تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ

لعمل ، با ١٨-أ م/٣واعترف مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب مقرره            -٧٥
، وقـرر أن    )٧٣(اإلضايف الرامي إىل تعزيز فهم اخلسائر واألضرار وحتصيل اخلربة املتعلقة هبما          

يتفق مع    مبا ينشئ، يف دورته التاسعة عشرة، ترتيبات مؤسسية هلا وظائف وطرائق موضوعة          
 ، للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة    ١٨-أ م/٣ من املقرر    ٥دور االتفاقية احملدد يف الفقرة      

__________ 

)٧٠( Decision 12/CP.18, paragraph 10.  
)٧١( Decision 1/CP.16, paragraphs 26-29.  
)٧٢( Decision 1/CP.16, paragraph 26.  
)٧٣( Decision 3/CP.18, paragraph 7.  
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بالتأثريات املترتبة على تغّير املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصـة لآلثـار الـضارة      
  . )٧٤(املترتبة على تغري املناخ

 مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل األمانة أن تنفـذ األنـشطة              وطلب أيضاً   -٧٦
لدورة التاسعة والـثالثني للهيئـة     املشار إليه أعاله، قبل موعد ا      يف إطار برنامج العمل    املؤقتة

وطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ُتعّد، يف دورهتا الثامنـة والـثالثني،              ،)٧٥(الفرعية للتنفيذ 
أنشطة ضمن برنامج العمل لتعزيز فهم اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة املترتبة على             

 من  ٧لى أن تراعي األحكام الواردة يف الفقرة        تغري املناخ وتعزيز حتصيل اخلربة املتصلة هبا، ع       
  .)٧٦(١٨-أ م/٣املقرر 
سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إعداد األنشطة على النحو املـشار إليـه              :اإلجراء  -٧٧
 أعاله والشروع يف العمل حنو إنشاء ترتيبات مؤسسية يف الدورة التاسعة عشرة             ٧٦الفقرة   يف

  .  أعاله٧٥ملشار إليه يف الفقرة ملؤمتر األطراف على النحو ا

  املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١  

  صندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو  )أ(  
اجتماع األطراف يف دورته الثامنة، مبوجب      /أهنى مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٧٨

فيذ أن  ، االستعراض األويل لصندوق التكيف، وطلب إىل اهليئة الفرعية للتن         ٨-أإ م/٤مقرره  
 لالختصاصات الواردة يف    تبدأ، يف دورهتا الثامنة والثالثني، االستعراض الثاين للصندوق وفقاً        

 علـى تلـك املبـادئ       وفقاً للتعديالت اليت قد تدخل الحقـاً        أو ،٦-أإ م/٦مرفق املقرر   
  . )٧٧(التوجيهية

اجتماع األطراف يف دورته الثامنـة إىل جملـس صـندوق           /وطلب مؤمتر األطراف    -٧٩
التكيف أن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني عن حالة مـوارد                

   .)٧٨(الصندوق واالجتاهات يف تدفق املوارد وأية أسباب ميكن حتديدها هلذه االجتاهات
 خربات اهليئات يف إطار االتفاقيـة ومنظومـة     إىل األمانة أن تستند إىل     وطلب أيضاً   -٨٠

األمم املتحدة على نطاق أوسع إلعداد ورقة تقنية عن عملية اختيار املؤسـسات املـضيفة               
يف ذلك اخلطـوات      مبا للكيانات يف إطار االتفاقية ومنظومة األمم املتحدة على نطاق أوسع،         

__________ 

)٧٤( Decision 3/CP.18, paragraph 9.  
)٧٥( Decision 3/CP.18, paragraph 10.  
)٧٦( Decision 3/CP.18, paragraph 12.  
)٧٧( Decision 4/CMP.8, paragraph 10.  
)٧٨( Decision 3/CMP.8, paragraph 5.  
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حة وتنافسية، لتنظر فيها اهليئـة      واألطر الزمنية الالزمة إلجراء عمليات طرح عطاءات مفتو       
  .)٧٩(الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الشروع يف االستعراض الثاين لـصندوق            :اإلجراء  -٨١
  .التكيف، والنظر يف أية مبادئ توجيهية إضافية إلجراء االستعراض

FCCC/SBI/2013/INF.2 Information on the status of the resources of the Adaptation 

Fund. Note by the secretariat 
FCCC/TP/2013/1 Steps and time frames to conduct an open and competitive 

bidding process for selecting host institutions for entities 

under the Convention. Technical paper 

  ئل أخرىمسا  )ب(  
دعا مؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة، مبوجـب              :معلومات أساسية   -٨٢

، مرفق البيئة العاملية إىل أن يقدم معلومات إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف               ١٨-أ م/٩ مقرره
دورهتا الثامنة والثالثني، عن حالة املوارد املتاحة للربجمة يف الفترة اخلامسة لتجديد مـوارده،              

  .)٨٠( أية تدابري طارئة حمتملة تتعلق بتخصيص موارد لتنفيذ مشاريع ذات صلة بتغري املناخوعن
، إىل  ١٨-أ م/٨وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجـب مقـرره              -٨٣

اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل أن تقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ معلومات حمدَّثة دورياً عـن               
راهن لعمل اللجنة املتعلق باالستعراض اخلامس لآللية املالية لتنظر اهليئة الفرعيـة يف             الوضع ال 

  .)٨١(تلك املعلومات ابتداًء من دورهتا الثامنة والثالثني
 بالوثيقة اليت أُعدت للدورة     ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً       :اإلجراء  -٨٤

املتاحة لربجمة فترة التجديد اخلامس ملوارد مرفـق البيئـة          املتضمنة معلومات عن حالة املوارد      
  .العاملية ومعلومات حمدثة مقدمة من اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل

FCCC/SBI/2013/INF.9 Information on the status of the resources available for 

programming the fifth replenishment period of the Global 

Environment Facility. Note by the secretariat 

__________ 

)٧٩( Decision 3/CMP.8, paragraph 12.  
)٨٠( Decision 9/CP.18, paragraph 3.  
)٨١( Decision 8/CP.18, paragraph 3.  
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  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١٢  
قرر مؤمتر األطراف يف دورتـه الـسادسة عـشرة، مبوجـب             :معلومات أساسية   -٨٥

، أن ينشئ آلية معنية بالتكنولوجيا تضم جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيـا            ١٦-م أ /١ مقرره
  .)٨٢( وشبكة لتكنولوجيا املناخومركزاً

، إىل  ١٧-أ م/٢وطلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، مبوجب مقـرره             -٨٦
مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ أن يضطلعا، مبجرد بـدء تـشغيلهما، بوضـع طرائقهمـا               

وأن يقدما، من خـالل      ،)٨٣(وإجراءاهتما باالستناد إىل اختصاصات مركز وشبكة تغري املناخ       
 بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف     اهليئتني الفرعيتني يف دورتيهما الثامنتني والثالثني، تقريراً      

  .)٨٤( بشأنه يف دورته التاسعة عشرةكي ينظر فيه ويتخذ قراراً
، اختيـار  ١٨-أ م/١٤وقرر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب مقرره     -٨٧

 بوصفه رائد احتاد املؤسسات الشريكة، الستضافة مركز وشبكة         برنامج األمم املتحدة للبيئة،   
قرر مؤمتر األطـراف      ما تكنولوجيا املناخ لفترة أولية مدهتا مخس سنوات قابلة للتجديد إذا         

وطلب إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة املضيفة    . ذلك يف دورته الثالثة والعشرين    
خ، عقد وتيسري االجتماع األول للمجلس االستشاري ملركـز         ملركز وشبكة تكنولوجيا املنا   
 مبوجب املقرر نفسه، يف موعد يستحسن أن يـسبق موعـد            أوشبكة تكنولوجيا املناخ املنش   

الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، وذلك بغية حتديد طرائقه التشغيلية ونظامه             
  .)٨٥(رعيتان يف الدورة التالية لكل منهماالداخلي لكي تنظر فيهما اهليئتان الف

، اللجنة  ١٨-أ م/١٣وشجع مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب مقرره            -٨٨
على أن تواصل مشاوراهتا مع اجلهات املعنية صاحبة املـصلحة           التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  

املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقيـة      بشأن طرائقها املقترحة إلقامة الروابط مع سائر الترتيبات         
 ٢٠١٣  لعام وخارجها، وأن تبلغ عن نتائج هذه املشاورات يف تقريرها عن األنشطة واألداء           

  .)٨٦(كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة وجييزها
ة إىل تقدمي   ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني مرفق البيئة العاملي            -٨٩

يضطلع به من أنشطة مندرجـة يف إطـار برنـامج بوزنـان               فيما تقارير عن التقدم احملرز   
االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا، لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والـثالثني             

  .)٨٧(ودوراهتا الالحقة، وذلك طوال مدة برنامج بوزنان االستراتيجي
__________ 

)٨٢( Decision 1/CP.16, paragraph 117.  
)٨٣( Decision 2/CP.17, annex VII, and 1/CP.16, paragraph 123.  
)٨٤( Decision 2/CP.17, paragraph 135.  
)٨٥( Decision 14/CP.18, paragraphs 2 and 6.  
)٨٦( Decision 13/CP.18, paragraphs 6 and 7.  
)٨٧( FCCC/SBI/2011/7, paragraph 137.  
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تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         س :اإلجراء  -٩٠
إىل النظر يف الوثيقة اليت أعدت للدورة املتضمنة معلومات عن طرائـق وإجـراءات مركـز               
وشبكة تكنولوجيا املناخ والتوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي ينظر فيـه مـؤمتر               

  .شرة ويعتمدهاألطراف يف دورته التاسعة ع
وستدعى كذلك اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن تنظر يف تقرير مرفق البيئة العاملية الذي                -٩١

تقـرر    كيما أُعد هلذه الدورة، وتنظر يف أية مسائل أخرى تتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها،           
  .اإلجراءات اإلضافية الالزمة

FCCC/SB/2013/1  وشبكة تكنولوجيا املعلوماتتقرير عن طرائق وإجراءات مركز  
FCCC/SBI/2013/5            تقرير مرفق البيئة العاملية عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج بوزنـان

  مذكرة مقدمة من األمانة. االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا

  بناء القدرات  -١٣  
ول ملنتـدى   ، ُعقد االجتماع األ   ١٧-أ م/٢ بأحكام املقرر    عمالً :معلومات أساسية   -٩٢

 بالتزامن مع الـدورة الـسادسة   ٢٠١٢مايو  /يف أيار  ديربان للتعمق يف مناقشة بناء القدرات     
  .)٨٨(والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

وبدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني النظر يف التقرير املوجز عن               -٩٣
 واتفقت على أن تواصل نظرها يف هذه املسألة يف        . )٨٩(تنه نظرها فيه    مل هذا االجتماع لكنها  

FCCC/SBI/2012/33/Add.1 دورهتا املقبلة على أساس مشروع النص الوارد يف الوثيقة
)٩٠(.  

، إىل  ١٨-أ م/١وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجـب مقـرره              -٩٤
ر األطراف عـن األنـشطة      األمانة أن تستمر يف تقدمي تقارير إىل كل دورة من دورات مؤمت           

 عـن التقـارير التجميعيـة       فضالً ،)٩١(الرامية إىل تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية        
، وأن تتيح هذه التقارير     ١٧-م أ /٢ من املقرر  ١٥٠ و ١٤٦والتوليفية املشار إليها يف الفقرتني      

  . )٩٢(ديربانللهيئة الفرعية للتنفيذ يف دوراهتا املتزامنة مع اجتماعات منتدى 
 ١٨ودعا مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول               -٩٥

، ٧-م أ /٢، مبعلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا عمالً بـاملقررات           ٢٠١٣فرباير  /شباط
ُينظر فيهـا     عن آرائها بشأن مسائل حمددة     ، فضالً ١٧-م أ /٢، و ١٦-م أ /١، و ١٠-م أ /٢و

__________ 

)٨٨( Decision 2/CP.17, paragraph 144.  
)٨٩( Decision 2/CP.17, paragraph 147.  
)٩٠( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 130.  
)٩١( See decision 2/CP.7, paragraph 9(c), and decision 4/CP.12, paragraph 1(c).  
)٩٢( Decision 1/CP.18, paragraph 78.  
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جتماع الثاين ملنتدى ديربان املقرر عقده يف الدورة الثامنة والـثالثني للهيئـة الفرعيـة      اال يف
  . )٩٣(للتنفيذ، وبشأن التحسينات املمكنة يف تنظيم هذا املنتدى

 مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة             ودعا أيضاً   -٩٦
ىل أن تقدم معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت        واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص إ     

  .)٩٤(هبا يف سياق دعمها لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية
، ٨-أإ م/١٠اجتماع األطراف، يف دورته الثامنة، مبوجب مقرره        /ودعا مؤمتر األطراف    -٩٧

درات لتنفيذ بروتوكول   األطراف إىل أن تقدم آراءها بشأن مسائل مواضيعية حمددة تتعلق ببناء الق           
  .)٩٥(كيوتو يف البلدان النامية، كي ُينظر فيها أثناء االجتماع الثاين ملنتدى ديربان

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة على أساس             :اإلجراء  -٩٨
شروع مقـرر    أعاله والوثائق أدناه، بغية التوصية مب      ٩٣مشروع النص املشار إليه يف الفقرة       

  .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
FCCC/SBI/2013/2            تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلـدان الناميـة .

  مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/SBI/2013/2/Add.1            تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلـدان الناميـة .

أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع     .  إضافة . انةمذكرة مقدمة من األم   
  هبا مؤسسات األمم املتحدة واملؤسسات األخرى

FCCC/SBI/2013/3    بناء القدرات اليت تضطلع هبـا اهليئـات         تقرير توليفي عن أنشطة
مـذكرة  . املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبـا  

  مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2013/MISC.4 Views on specific issues to be considered at the 2nd meeting 

of the Durban Forum and on the potential enhancement of its 

organization and information on activities undertaken to 

implement the framework for capacity-building in developing 

countries. Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2012/20             تقرير موجز عن االجتماع األول ملنتدى ديربـان بـشأن بنـاء

  مذكرة مقدمة من األمانة. القدرات

__________ 

)٩٣( Decision 1/CP.18, paragraph 75.  
)٩٤( Decision 1/CP.18, paragraph 76.  
)٩٥( Decision 10/CMP.8, paragraph 3 .  
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  تأثري تنفيذ تدابري االستجابة  -١٤  

  املنتدى وبرنامج العمل  )أ(  
 ، يف دورتـه ١٧-م أ/٨اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجـب قـراره       :معلومات أساسية   -٩٩

وأنشأ . السابعة عشرة، برنامج عمل بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي يف إطار اهليئتني الفرعيتني            
 مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، منتدى معنياً بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، يدعو              أيضاً

 يسمح لألطراف   إىل انعقاده رئيسا اهليئتني الفرعيتني، من أجل تنفيذ برنامج العمل وتوفري منرب           
  .)٩٦(بتبادل املعلومات والتجارب ودراسات احلاالت اإلفرادية وأفضل املمارسات واآلراء

وُعقد االجتماع الثاين للمنتدى بالتزامن مع الدورتني السابعتني والثالثني للـهيئتني             -١٠٠
اقشة بشأن  ومن )٩٨()ح(و )٩٧()أ(وتضّمن حلقيت عمل أثناء املنتدى تعلقتا باجملالني        . الفرعيتني

وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل رئيسيهما أن يعّدا تقارير عن         . من برنامج العمل   )٩٩()و(اجملال  
 عن مناقشات األطراف، وذلك قبل الدورة الثامنـة         حلقيت العمل أثناء املنتدى ويعدا موجزاً     

  .)١٠٠(والثالثني لكل من اهليئتني
طراف واملنظمـات ذات الـصلة إىل       دعيت األ  ،)١٠١(برنامج العمل  ويف إطار تنفيذ    -١٠١

  :١٧-أ م/٨ من املقرر ١ للفقرة تقدمي آرائها بشأن اجملاالت التالية من برنامج العمل وفقاً
  ؛))ج(اجملال (تقييم وحتليل التأثريات   )أ(  
  ؛))د(اجملال (تبادل التجارب ومناقشة فرص التنويع والتحول االقتصاديني   )ب(  
االقتـصادية   -ة ومراقبة االجتاهات االجتماعيـة      وضع النماذج االقتصادي    )ج(  

  ؛))ه(اجملال (
  )).اجملال ز(االنتقال العادل للقوة العاملة، وإجياد عمل الئق ووظائف جيدة   )د(  
) د(و) ج(بـشأن اجملـاالت    وسُتجرى املناقشات يف إطار املنتدى أثناء هذه الدورة   -١٠٢

ُتقدم خالهلا عروض من األطراف واملنظمات      املبينة أعاله على شكل شبيه حبلقة عمل        ) ز(و
املـبني أعـاله    ) ه( اجملـال    وسيناقش املنتدى أيضاً  . ذات الصلة، يليها تبادل تفاعلي لآلراء     

__________ 

)٩٦( Decision 8/CP.17, paragraphs 3 and 4.  
)٩٧( Sharing of information and expertise, including reporting and promoting understanding of positive 

and negative impacts of response measures.  
)٩٨( Building collective and individual learning towards a transition to a low greenhouse gas emitting 

society.  
)٩٩( 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.  
)١٠٠( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 105.  
)١٠١( The plan for implementation is presented in document FCCC/SBI/2012/15, annex I.  
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 عن نتـائج املنتـدى إىل اهليئـتني         وسيقدم الرئيسان تقريراً  . شكل شبيه باجتماع خرباء    يف
  .الفرعيتني يف جلستيهما اخلتاميتني

ى اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         ستدع :اإلجراء  -١٠٣
، ومبوجز )ح(و) أ( بالتقارير املتعلقة حبلقيت العمل أثناء املنتدى بشأن اجملالني       إىل اإلحاطة علماً  

، لتنظرا فيها يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منـهما يف      )و(مناقشات األطراف بشأن اجملال     
  .استعراض أعمال املنتدىسياق 

FCCC/SB/2013/INF.2 Report on the in-forum workshop on area (a). Note by the 

Chairs of the subsidiary bodies 
FCCC/SB/2013/INF.3 Report on the in-forum workshop on area (h). Note by the 

Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.4 Summary of the discussion by Parties on area (f). Note by the 

Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/MISC.2 Views on the work programme on the impact of the 

implementation of response measures. Submissions from 

Parties and relevant organizations 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(  
اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني على أن           :معلومات أساسية   -١٠٤

تنظر يف هذا البند مقترناً بالبند املشترك بني اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعيـة للمـشورة                
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق         "لوجية املعنون   العلمية والتكنو 

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيـذ     . )١٠٢(، وذلك يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني       "هبذا التأثري 
  .على أن تواصل مشاوراهتا يف دورهتا الثامنة والثالثني بشأن كيفية تناول هذه املسالة

  .سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسالة :راءاإلج  -١٠٥

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(  
اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني على أن           :معلومات أساسية   -١٠٦

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

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيـذ     . )١٠٣(، وذلك يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني       "هبذا التأثري 
  .لثامنة والثالثني بشأن كيفية تناول هذه املسالةعلى أن تواصل مشاوراهتا يف دورهتا ا

  .سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسالة :اإلجراء  -١٠٧
__________ 

)١٠٢( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 99.  
)١٠٣( FCCC/SBI/2012/33, paragraph 54.  
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  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٥  
سلّم مؤمتر األطراف يف دورتـه الـسادسة عـشرة، مبوجـب             :معلومات أساسية   -١٠٨
مـن   فيض االنبعاثات العاملية من غازات الدفيئة ختفيضاً كبرياً       ، بضرورة خت  ١٦-أ م/١ مقرره

 درجـة مئويـة فـوق       ٢أجل إبقاء معدالت زيادة املتوسط العاملي لدرجات احلرارة دون          
مستوياهتا قبل عصر التصنيع، وقرر بأن على األطراف اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيـق هـذا             

يف   مبا ر يف تعزيز اهلدف العاملي طويل األجل      اهلدف الطويل األجل، وسلّم أيضاً بضرورة النظ      
وقـرر  . )١٠٤( درجة مئوية  ١,٥ذلك بالنسبة لزيادة املتوسط العاملي لدرجات احلرارة بنسبة         

مؤمتر األطراف إجراء استعراض دوري ملدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل املشار إليه             
النظـر يف تنفيـذ االلتزامـات مبوجـب         يشمل    مبا أعاله، والتقدم العام احملرز حنو حتقيقه،     

 ٢٠١٣  عـام   أن يبـدأ االسـتعراض األول يف       وقرر مؤمتر األطراف أيـضاً    . )١٠٥(االتفاقية
  .)١٠٦(٢٠١٥  عامويستكمل يف

، علـى   ١٧-أ م/٢واتفق مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، مبوجب مقرره            -١٠٩
ر اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلـسبان،        املبادئ اليت ينبغي أن يسترشد هبا االستعراض، والعناص       

مبساعدة اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة      وقرر أن جيري االستعراض   . ومدخالت االستعراض 
والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، وطلب إىل اهليئتني الفرعيتني أن تنظما حلقات عمـل             

 ا إىل مؤمتر األطراف تقريـراً     تتناوله تصوراهتما ملدخالت االستعراض، وأن تقدم       فيما تتناول
  .)١٠٧(عن تصوراهتما واستنتاجاهتما

، اهليئـة   ١٨-أ م/١ودعا مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب مقـرره             -١١٠
الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إنشاء فريق اتصال مـشترك        

 إقامة حوار خرباء منظم لدعم عمل       وقرر أيضاً . ستعراضليساعد مؤمتر األطراف يف إجراء اال     
ومن املقرر أن يتنـاول احلـوار       . فريق االتصال املشترك لضمان السالمة العلمية لالستعراض      

  .)١٠٨(املدخالت ذات الصلة يف إطار حلقات عمل علمية واجتماعات خرباء
احلـوار ميـسران    وقرر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة أن يتـوىل تيـسري               -١١١

متشاركان، أحدمها من طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية والثاين من طرف غري مدرج              
  .)١٠٩(يف املرفق األول لالتفاقية، ختتار كل واحد منهما جمموعته

__________ 

)١٠٤( Decision 1/CP.16, paragraph 4.  
)١٠٥( Decisions 1/CP.16, paragraph 138, and 1/CP.18, paragraph 79.  
)١٠٦( Decision 1/CP.16, paragraph 139(b).  
)١٠٧( Decision 2/CP.17, paragraphs 160–162, 165 and 166.  
)١٠٨( Decision 1/CP.18, paragraphs 80, 85 and 86(a).  
)١٠٩( Decision 1/CP.18, paragraph 87(b).  
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وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل رئيسي اهليئة الفرعية للمـشورة               -١١٢
يئة الفرعية للتنفيذ تنظيم االستعراض بطريقة مرنة ومالئمة، ليتـاح          العلمية والتكنولوجية واهل  

إن تـصبح     مـا  النظر بشكل كاٍف ومناسب التوقيت يف املدخالت املعـدة لالسـتعراض          
وطلب إليهما أن يتخذا اخلطوات الالزمة لكي تشرع اهليئتان الفرعيتـان، دون             ،)١١٠(متاحة

ودعا اهليئتني الفـرعيتني إىل      .يف النظر يف املدخالت   تأخري أثناء دورتيهما الثامنتني والثالثني،      
  .)١١١(، املعلومات اليت هلا صلة بإجراء االستعراض٢٠١٣  عامأن جتمعا وتولّفا، اعتباراً من

ستدعى اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ          :اإلجراء  -١١٣
يف ذلك مدخالت االستعراض اليت أصبحت متاحة، واختاذ          مبا إىل بدء النظر يف هذه املسألة،     

  .أي خطوات أخرى، حسب االقتضاء

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعتـرف مـؤمتر األطـراف               -١٦  
  بظروفها اخلاصة

طلب مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة، مبوجـب             :معلومات أساسية   -١١٤
مانة أن تعّد ورقة تقنية حتدد الفرص املتاحة لألطراف املدرجـة يف            ، إىل األ  ١٨-أ م/١ مقرره

 املرفق األول اليت اعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخلاصة، مـن أجـل االسـتفادة حـىت               
 على األقل من دعم اهليئات واملؤسسات ذات الصلة لتعزيز التخفيف والتكيـف             ٢٠٢٠ عام

  .)١١٢(مويلوالتكنولوجيا وبناء القدرات واحلصول على الت
ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الورقة التقنية اليت أعدت هلـذه              :اإلجراء  -١١٥

  .الدورة، وإىل إعداد مشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة ويعتمده
FCCC/TP/2013/3 Opportunities for Parties included in Annex I to the 

Convention whose special circumstances are recognized by 

the Conference of the Parties to benefit from support from 

relevant bodies and institutions to enhance mitigation, 

adaptation, technology, capacity-building and access to 

finance. Technical paper 

  ت عقد االجتماعات احلكومية الدوليةترتيبا  -١٧  
، يف دورتـه الثامنـة      ١-أ م/٢٦قبل مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -١١٦

عشرة، بتقدير عرض حكومة بولندا استضافة الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة              

__________ 

)١١٠( Decision 1/CP.18, paragraph 90.  
)١١١( Decision 1/CP.18, paragraphs 81 and 83.  
)١١٢( Decision 1/CP.18, paragraph 95.  
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كيوتو يف وارسو، بولندا،    التاسعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول          
. )١١٣(٢٠١٣نوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٢نوفمرب إىل اجلمعة    / تشرين الثاين  ١١يف الفترة من االثنني     

ومن املتوقع أن ُيربم اتفاق البلد املضيف يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورتني الثامنتني والـثالثني                
، املعلومات املتعلقة بتنظيم أعمال مـؤمتر       FCCC/SBI/2013/4وترد يف الوثيقة    . للهيئتني الفرعيتني 

اجتماع األطراف، والبنود اليت ميكن أن تدرج يف جـداول األعمـال      /األطراف ومؤمتر األطراف  
اجتماع األطـراف   /املؤقتة للدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف         

  .علقة باجلزء الرفيع املستوىواهليئتني الفرعيتني، والترتيبات املمكنة املت
والحظ مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة أن رئيس الدورة العـشرين ملـؤمتر                -١١٧

اجتماع األطراف سيكون من دول أمريكا الالتينية       /األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    
ـ        والكارييب، وأحاط علماً   شرين ملـؤمتر    بعرض حكومة فرنسا استضافة الدورة احلادية والع

ودعـا   .٢٠١٥  عـام  اجتماع األطراف يف  /األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف     
األطراف إىل مواصلة التشاور بشأن البلد املضيف للدورة العشرين ملؤمتر األطراف والـدورة             

رة اجتماع األطراف، والدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدو  /العاشرة ملؤمتر األطراف  
اجتماع األطراف هبدف اختتام هذه املشاورات يف أجل أقصاه         /احلادية عشرة ملؤمتر األطراف   

موعد انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، كي يتسىن اختاذ قرار هبذا الشأن              
  .يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

 بأيـة   د تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علمـاً        ويف إطار التخطيط للدورات املقبلة، ق       -١١٨
إرشـادات    أو  عن أية معلومات حمدثـة     ، حسب االقتضاء، فضالً   ٢٠١٣  عام دورات إضافية يف  

 مع التوصية الصادرة عن اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا الـثالثني             ومتاشياً. إضافية من األطراف  
دمة ميتد من منتصف األسبوع إىل منتصف األسـبوع،  ومؤداها جعل اجلدول الزمين للدورات القا 

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل التوصية بتواريخ لفترات الـدورات يف           ،)١١٤(حيثما أمكن ذلك  
  . ، كي يتسىن اختاذ قرار هبذا الشأن يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف٢٠١٨ عام

 السادسة والثالثني األطـراف إىل أن تقـدم       ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا         -١١٩
آراءها بشأن سبل حتسني كفاءة العملية وفعاليتها والتخطيط هلا فضالً عن حتسني هيكلـها              

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانـة  . يشمل اآلثار املترتبة عليها يف امليزانية  مبا لترشيدها،
سيقدم من معلومات مشار إليها أعاله لكي         ما  استناداً إىل  أن جتّمَع اآلراء وُتعدَّ تقريراً توليفياً     

  . )١١٥(تنظر اهليئة الفرعية يف ذلك أثناء دورهتا الثامنة والثالثني
السادسة والثالثني إىل األمانة أن تقدم إليها،        وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا       -١٢٠

اركة املنظمات املعتمدة بـصفة مراقـب   يف دورهتا الثامنة والثالثني، معلومات حمّدثة عن مش   
__________ 

)١١٣( Decision 26/CP.18.  
)١١٤( FCCC/SBI/2009/8, paragraph 115.  
)١١٥( FCCC/SBI/2012/15, paragraph 238.  
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يشمل معلومات عن تنفيذ االستنتاجات اليت خلصت إليهـا           مبا عملية االتفاقية اإلطارية،   يف
  .)١١٦(اهليئة الفرعية بشأن هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني

يف الوثائق اليت   سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الواردة           :اإلجراء  -١٢١
بشأن تنظيم   أعدت للدورة، وتقدمي مزيد من التوجيه إىل احلكومة املضيفة واألطراف واألمانة          

 اجتمـاع األطـراف،   /الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف        
يل األعمـال   يف ذلك ترتيبات اجلزء الرفيع املستوى، والبنود اليت ميكن إدراجها يف جـدو             مبا

اجتمـاع  /املؤقتني للدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملـؤمتر األطـراف           
، وعروض استضافة الدورات املقبلة، وتواريخ      ٢٠١٣  عام األطراف، والدورات اإلضافية يف   

 عن هيكل   ، وسبل حتسني كفاءة وفعالية العملية والتخطيط هلا، فضالً        ٢٠١٨  لعام الدورات
يف ذلـك تنفيـذ       مبـا  لية، واملعلومات احملدثة املطلوبة بشأن مشاركة املنظمات املراقبة       العم

  .االستنتاجات املاضية املتعلقة بتحسني مشاركة املراقبني
FCCC/SBI/2013/4      مـذكرة مقدمـة    . ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدوليـة

  األمانة من
FCCC/SBI/2013/MISC.5 Views on ways to improve efficiency, effectiveness and 

planning, as well as the structure of the process. Submissions 

from Parties 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨  

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
ِعّدت هلذه الدورة البيانـات     أُ ،)١١٧(وفقاً لإلجراءات املالية املتبعة    :معلومات أساسية   -١٢٢

  .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١املالية املؤقتة املنجزة يف 
 يف  ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥حىت   وُيقدَّم تقرير عن حالة املسامهات اإلرشادية لألطراف        -١٢٣

الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية، والصندوق االستئماين لسجل املعـامالت          
حالة التربعات املقدمة إىل كافة الصناديق االستئمانية لالتفاقيـة، وذلـك عمـالً             الدويل، و 

باإلجراءات املالية اليت ُتلزم األمينة التنفيذية بأن ُتعلم األطراف حبالة مسامهاهتا مرتني يف السنة              
  .على األقل

 الوثائق املعدة  باملعلومات الواردة يفسُتدعى اهليئة الفرعية إىل أن حتيط علماً      :اإلجراء  -١٢٤
ه األمينة التنفيذية من معلومات شفوية إضافية ذات صـلة، وأن تقـرر         تقدم  ومبا هلذه الدورة 

اإلجراءات اليت قد يلزم إدراجها يف مشروعات املقررات بشأن املسائل اإلدارية واملالية الـيت              
__________ 

)١١٦( FCCC/SBI/2012/15, paragraph 242.  
)١١٧( Decision 15/CP.1.  
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اجتماع /رافسيوصى باعتمادها كل من مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة ومؤمتر األط           
  .األطراف يف دورته التاسعة

FCCC/SBI/2013/INF.4 Interim financial statements for the biennium 2012–2013 as 

at 31 December 2012. Note by the Executive Secretary 
FCCC/SBI/2013/INF.10 Status of contributions as at 15 May 2013. Note by the 

secretariat 

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
اجتماع األطـراف، يف    /طلب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     :معلومات أساسية   -١٢٥

، إىل األمينة التنفيذية أن تقترح ميزانية برناجمية لفتـرة          ٨-م أإ /١٣ و ١٨-م أ /٢٥مقرريهما  
  .)١١٨( للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني كي تنظر فيها اهليئة الفرعية٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن تنظر يف امليزانية الربناجمية اليت تقترحها             :اإلجراء  -١٢٦

 وتوصي مبشروع مقرر كي يعتمده كل مـن         ٢٠١٥-٢٠١٤األمينة التنفيذية لفترة السنتني     
. اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/طرافمؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة ومؤمتر األ     

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمينة التنفيذية بإعالم األطراف باشـتراكاهتا             وُيتوقع أيضاً 
  .، استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠١٤  لعاماإلرشادية

FCCC/SBI/2013/6       مـذكرة  . ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني
  مقدمة من األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2013/6/Add.1       مـذكرة  . ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني
برنامج عمـل األمانـة لفتـرة    .  إضافة مقدمة من األمينة التنفيذية  

  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 
FCCC/SBI/2013/6/Add.2    مـذكرة  . ٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني   امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة

األنشطة الـيت سـتمول مـن       .  إضافة مقدمة من األمينة التنفيذية     
  تكميلية مصادر

FCCC/SBI/2013/6/Add.3       مـذكرة  . ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني
الصندوق االستئماين لـسجل    .  إضافة مقدمة من األمينة التنفيذية     

  يلاملعامالت الدو

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  )ج(  
 ،)١١٩(قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعـشرين         :معلومات أساسية   -١٢٧
.  مهام األمانة وعملياهتا يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمـال            تستعرض سنوياً  أن

__________ 

)١١٨( Decision 25/CP.18, paragraph 11 and decision 13/CMP.8, paragraph 12.  
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ن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف هـذه   ووافق مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة على أ   
  .)١٢٠(املسألة يف دورتيها السادسة والثالثني والثامنة والثالثني

 وطلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة إىل األمينة التنفيذية أن تقدم تقريـراً           -١٢٨
  .)١٢١(٢٠١٢  عامعن مكاسب الكفاءة الدينامية اليت حتققت حبلول هناية

 باملعلومـات املقدمـة يف      سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن حتيط علماً        :اإلجراء  -١٢٩
الوثيقة اليت أعدت للدورة وأية معلومات إضافية ذات صلة، وأن تقدم توصـيات، حـسب               

  .مقتضى احلال
FCCC/SBI/2013/INF.5 Dynamic efficiency gains achieved by the end of 2012. Note 

by the Executive Secretary 

  تنفيذ اتفاق املقر  )د(  
طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والعـشرين، إىل           :معلومات أساسية   -١٣٠

احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي أن يقدما، مرة يف السنة، تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ               
  .)١٢٣( للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثنيوقدم آخر تقرير إىل اهليئة الفرعية. )١٢٢(اتفاق املقر

طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني إىل األمانة أن حترص علـى           -١٣١
إطالع األطراف باستمرار على التقدم احملرز يف جمال توفري املرافق، ودعت احلكومة املـضيفة             

 رهتا الثامنة والثالثني عن التقدم اإلضـايف احملـرز        واألمينة التنفيذية إىل موافاهتا بتقارير يف دو      
  .يتعلق هبذه اجلوانب وسواها من تنفيذ اتفاق املقر فيما
سيقدم ممثل عن احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية عرضني شفويني عـن            :اإلجراء  -١٣٢

هليئـة الفرعيـة    وسُتدعى ا . التقدم احملرز منذ الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ        
  .يناسب من إجراءات  ماللتنفيذ إىل النظر يف البيانني واختاذ

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  )ه(  
 اجتماع األطراف يف دورته الثامنة علمـاً      /أحاط مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -١٣٣

امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة        مبشروع ترتيبات معاهدة بشأن     
وطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ     . مبوجب بروتوكول كيوتو الذي أحالته اهليئة الفرعية للتنفيذ       

__________ 

)١١٩( FCCC/SBI/2004/19, paragraph 105.  
)١٢٠( Decision 17/CP.17, paragraph 9.  
)١٢١( Decision 18/CP.17.  
)١٢٢( FCCC/SBI/2002/17, paragraph 58.  
)١٢٣( FCCC/SBI/2012/15, paragraphs 248–251.  
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 عن نتائج أعماهلا    أن تواصل يف دورهتا الثامنة والثالثني نظرها يف هذه املسألة وأن تقدم تقريراً            
  .)١٢٤(اع األطراف يف دورته التاسعةاجتم/إىل مؤمتر األطراف

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إمتام نظرها يف هذه املـسألة والتوصـية              :اإلجراء  -١٣٤
  .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/مؤمتر األطراف مبشروع مقرر كي يعتمده

  مسائل أخرى  -١٩  
  .أخرى تنشأ أثناء الدورةستبحث يف إطار هذا البند من جدول األعمال أية مسائل   -١٣٥

  تقرير الدورة  -٢٠  
سُيَعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية           :معلومات أساسية   -١٣٦

  .يف هناية الدورة
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرر باستكمال           :اإلجراء  -١٣٧

  .الرئيس ومبساعدة من األمانةالتقرير بعد الدورة، بتوجيه من 

        

__________ 

)١٢٤( FCCC/KP/CMP/2012/13, paragraphs 106 and 107 .  


