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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال املؤقّت) أ(٢ البند

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  ول األعمال املؤقّت وشروحهجد    

  مذكرة مقدَّمة من األمينة التنفيذية    

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

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

البالغات الوطنية وبيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّمة من األطراف املدرجة             -٣
  :يف املرفق األول لالتفاقية

البالغات الوطنية السادسة املقدَّمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول              )أ(  
  لالتفاقية؛
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املقدمة من األطراف املدرجة    تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة          )ب(  
  ؛٢٠١١-١٩٩٠يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلِّق باألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء              )ج(  
  .٢٠١٣مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام 

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

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

  ؛)١(املرفق األول لالتفاقية
  .قينتقدمي الدعم املايل والت  )ج(  

  :إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥
تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعـين باملـشاورات والتحلـيالت الدوليـة              )أ(  

  وإجراءاته؛ وطرائقه
  .تعزيز فهم تنوُّع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياًاملتعلق ببرنامج العمل   )ب(  

 املقدم لتنفيذ األنشطة املتعلِّقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات اليت    تنسيق الدعم   -٦
  .تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  :املسائل املتعلِّقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٧
  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  
  للتنفيذ املشترك؛استعراض املبادئ التوجيهية   )ب(  
طرائق تسريع تواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطـار التنفيـذ              )ج(  

  املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها؛
طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت              )د(  

  ها؛لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت مل تثبت بعُد أهليت

__________ 

بشأن إدراج  ) اهليئة الفرعية (مل حيصل توافق يف اآلراء خالل الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ              )١(
 على اقتراح من الرئيس، قررت اهليئة الفرعيـة         وبناًء. هذا البند يف جدول األعمال، وبالتايل ظل البنُد معلقاً        

ومبا أن األطراف مل تتمكّن من النظـر     . إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثامنة والثالثني         
يف كيفية معاجلة هذا البند يف الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية، أُدرج البند يف جدول األعمال املؤقت                 

 .التاسعة والثالثنيللدورة 
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اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي           )ه(  
  آللية التنمية النظيفة؛

  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )و(  
  .تقرير جلنة التكيُّف  -٨
  .املسائل املتعلِّقة بأقل البلدان منواً  -٩

  .)٢(خطط التكيُّف الوطنية  -١٠
ُنهج التصدِّي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان الناميـة               -١١

  .)٣(املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغيُّر املناخ هبدف تعزيز القدرة على التكيُّف
  :املسائل املتعلِّقة بالتمويل  -١٢

  صندوق التكيُّف مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )أ(  
  .رىمسائل أخ  )ب(  

  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١٣
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشـبكة            )أ(  

  تكنولوجيا املناخ؛
 وجملـسهما   التقرير املتعلِّق بطرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ         )ب(  

  ؛االستشاري
  .ان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجيابرنامج بوزن  )ج(  

  :بناء القدرات  -١٤
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )أ(  
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  

  : التصديتأثري تنفيذ تدابري  -١٥
  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(  
  ؛ من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(  
  .١٠-م أ/١التقدُّم احملرز لتنفيذ املقرر   )ج(  

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-أ م/١املقرر  )٢(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-أ م/١املقرر  )٣(
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  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٦
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطـراف بظروفهـا               -١٧

  .اخلاصة
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤مليزانية الربناجمية لفترة السنتني ا  )ب(  
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكـول            )ج(  

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

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
التاسـعة والـثالثني    دورهتـا   )  الفرعيـة  اهليئة(سيفتتح رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ        -١
  .٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١١االثنني  يوم

  املسائل التنظيمية  -٢  

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

جـدول  من إقرار  الثامنة والثالثني    تتمكن يف دورهتا     اهليئة الفرعية مل  ومبا أن   . من أجل إقراره  
النظر فيها خالل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية،        كان مطلوباً   اليت   فإن البنود    ،أعماهلا

واليت يتعني النظر فيها قبل الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر                
اجتمـاع  /مؤمتر األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو     األطراف العامل بوصفه اجتماع     

 إىل لتاسعة والثالثني للهيئة الفرعية   جدول األعمال املؤقت للدورة ا    قد أدرجت يف    ،  )األطراف
اجلولة الثانية يف فترة انعقـاد      ، خالل   املكرسةجانب البنود اليت ُينظر فيها، حسب املمارسة        

  .من العامالدورات 
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  لدورةتنظيم أعمال ا  )ب(  
 ١١ سُتعقَد الدورة التاسعة والثالثون للهيئة الفرعية يف الفترة من           :معلومات أساسية   -٣

وُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل اجلـدول الـزمين         . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦إىل  
لقة التلفزيونية املغ للدورة وإىل االطالع بانتظام على شاشات الدائرة        الربنامج اليومي   و )٤(العام

  .ّدث ألعمال اهليئة الفرعيةملعرفة اجلدول الزمين احمل
ولتمكني الوفود . )٥(وستنظم الدورة مبراعاة توصيات اهليئة الفرعية يف دوراهتا السابقة   -٤

من املشاركة الكاملة يف االجتماعات األخرى، سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إجراء مداوالهتا وفق       
ا يشمل االستغالل األمثل لوقت اجللسات العامة واملفاوضات        أكرب قدر ممكن من الكفاءة، مب     

.  املقـرر  اجلدول الزمين عملها وإمتامه وفق    وسُتدعى اهليئة الفرعية أيضاً إىل بدء       . غري الرمسية 
أو احلادية  الدورة األربعني   هذه الدورة إىل    ال ُيستكمل النظر فيها خالل      وسُتحال البنود اليت    

  .عية للهيئة الفرواألربعني
التوازن بني املتمثل يف حتقيق    ، سيسترشد الرئيس باهلدف     ١٨-أ م/٢٣املقرر  وعمالً ب   -٥

  .والرؤساءامليّسرين اجلنسني عند تعيني 
وُتدعى الوفود إىل مّد موظف شؤون املؤمترات بنسخة من بياناهتا الرمسية املُدىل هبـا                -٦

وسـُيتاح نظـام    . ثالث دقائق  تتجاوز   أالبأن املداخالت ينبغي    ر  يف اجللسات العامة، وُتذكَّ   
  .لضبط الوقت ملساعدة املندوبني يف هذا الصدد

أثناءها متاحة يف املوقع الشبكي لالتفاقية      أو  قبل الدورة   املُعدَّة  مجيع الوثائق   وستكون    -٧
  . دون ضرورةوُيحثُّ املندوبون على جتنُّب طباعة الوثائق. اإلطارية فور جتهيزها

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

)٦(.  
  :)٧(التالية أثناء الدورةواألنشطة وقد صدر تكليف بعقد حلقات العمل   -٩

__________ 

)٤( <www.unfccc.int>. 
)٥( FCCC/SBI/2010/10 و،١٦٥ و،١٦٤، الفقرتان FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
حق هبا وعـن    االتفاقية وبروتوكول كيوتو املل   املضطلع به يف إطار     عمل  التقدِّم الوثيقة معلومات موجزة عن       )٦(

استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول النامية اجلزرية             "أحكام  
وقد تكون هذه املعلومـات مفيـدة       . للهيئة الفرعية اخلامسة والعشرين   الدورة  وفقاً ملا طُلب يف     ،  "الصغرية

بأحكام االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا الـيت        لألطراف عند نظرها يف بنود جدول األعمال املتصلة         
 .ُتعترب ذات صلة باستراتيجية موريشيوس

اهليئتني الفرعيتني، وبالنظر إىل ضيق الوقت      كثرة األنشطة املنظمة أثناء فترة انعقاد الدورة يف إطار          بالنظر إىل    )٧(
 . األنشطة هلذهاملتاح للمفاوضات، جيوز للرؤساء تقدمي مقترحات بشأن اجلدول الزمين
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  ؛)٨(حلقة عمل بشأن برنامج عمل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  )أ(  
  ؛)٩(٢٠١٥-٢٠١٣اجتماع حلوار اخلرباء املنظَّم بشأن استعراض الفترة   )ب(  
ملنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدِّي، مبا يف ذلك حلقة عمـل            ااجتماع    )ج(  

  .)١١(ذي الصلة من برنامج العمل )١٠()ب(أثناء املنتدى بشأن اجملال 
 .اق على تنظيم أعمال الدورة سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتف:اإلجراء  -١٠

FCCC/SBI/2013/11    مذكرة مقدمة مـن األمينـة      . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  التنفيذية

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  
وسيبقى أعضاء  .  تنتخب اهليئة الفرعية نائب رئيسها ومقرِّرها      :املعلومات األساسية   -١١

وُتدعى األطراف إىل النظر فعلياً     .  انتخاب من خيلفهم   املكتب احلاليون يف مناصبهم إىل حني     
  .)١٢(يف ترشيح نساء لشغل املناصب االنتخابية

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل انتخاب أعضاء مكتبها يف أقرب فرصـة عقـب    :اإلجراء  -١٢
  .استكمال املشاورات

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(  
ما متارس اهليئة الفرعية مهامها خبصوص املـسائل املتعلِّقـة           عند :معلومات أساسية   -١٣

، ميثل دولةً طرفاً يف االتفاقيـة       هابربوتوكول كيوتو، ُيستعاض عن أي عضو من أعضاء مكتب        
ولكنها، يف ذلك الوقت، ليست طرفاً يف الربوتوكول، بعضو آخـر تنتخبـه األطـراف يف                

  .الربتوكول من بينها
يئة الفرعية، عند اللزوم، إىل انتخاب عـضو إضـايف ليحـلّ             سُتدعى اهل  :اإلجراء  -١٤
أو املقرِّر الذي ميثل دولةً طرفاً يف االتفاقية ولكنـها ليـست طرفـاً يف       /نائب الرئيس و   حمل

  .بروتوكول كيوتو

__________ 

 . أدناه٣٣انظر الفقرة  )٨(
 . أدناه١٠٧انظر الفقرة  )٩(
 .استراتيجيات التصدِّياملتعلق بالتعاون  )١٠(
 . أدناه٩٩انظر الفقرة  )١١(
 .١٨-أ م/٢٣ و٧-م أ/٣٦املقرَّران  )١٢(
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البالغات الوطنية وبيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّمة من األطـراف             -٣  
   لالتفاقيةاملدرجة يف املرفق األول

  مة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية السادسة املقدَّ  )أ(  
إىل األطراف   )١٣( طلب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة       :ساسيةمعلومات أ   -١٥

نـة،  أن تقدم إىل األما   ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
اجتمـاع  /وطلب مؤمتر األطراف  . ، بالغاً وطنياً سادساً   ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ١حبلول  

 إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت هي أطراف أيضاً           )١٤(األطراف يف دورته السادسة   
يف بروتوكول كيوتو، أن ُتضمِّن تقريرها الوطين السادس املعلومات التكميلية الالزمة عمـالً             

وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الـسابعة       . )١٥( من بروتوكول كيوتو   ٧  من املادة  ٢بالفقرة  
 ١ إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تقدم تقارير فترة السنتني إىل األمانـة حبلـول                )١٦(عشرة

، وطلب إىل األمانة أن تعد جتميعاً وتقريراً توليفياً للمعلومات اليت           ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين 
  .قدمها هذه البلدان كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين ويف دوراته الالحقةت

بـشأن جتميـع وتوليـف       سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إعداد مشروع مقرر         :اإلجراء  -١٦
 يف دورته التاسعة عـشرة،  راف ويعتمدهمؤمتر األطفيه الوطنية السادسة، كي ينظر   البالغات  

 ٧  من املادة  ٢املعلومات التكميلية املقدمة عمالً بالفقرة      وتوليف  جتميع  ومشروع مقرر بشأن    
من بروتوكول كيوتو والواردة يف البالغات الوطنية الـسادسة، كـي ينظـر فيـه مـؤمتر         

ولعل اهليئة الفرعية تود تقدمي املزيـد       . اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة     /األطراف
  . املعمَّق للبالغات الوطنية السادسةمن التوجيهات بشأن االستعراض

 اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق            تقرير عن بيانات    )ب(  
   ٢٠١١-١٩٩٠األول لالتفاقية عن الفترة 

 تعد األمانة تقريراً سنوياً يتضمن آخر املعلومات املتعلقة ببيانات          :معلومات أساسية   -١٧
دفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، لينظر فيها مؤمتر األطراف            جرد غازات ال  

  .٢٠١١-١٩٩٠ويغطي تقرير هذا العام الفترة . )١٧(واهليئتان الفرعيتان

__________ 

 .١٦-م أ/٩املقرر  )١٣(
 .٦-م أإ/١٠املقرر  )١٤(
 .، املرفق١-م أإ/١٥املقرر  )١٥(
 .١٧-م أ/٢املقرر  )١٦(
 .٨-م أ/١٩وفقاً للمقرر  )١٧(
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  . سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف التقرير:اإلجراء  -١٨
FCCC/SBI/2013/19 National greenhouse gas inventory data for the period 

1990–2011. Note by the secretariat 

ق باألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب           تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلِّ      )ج(  
  ٢٠١٣بروتوكول كيوتو عن عام 

 مـؤمتر    حتـال إىل   )١٨( تنشر األمانة تقارير جتميع وحماسبة سنوية      :معلومات أساسية   -١٩
  .اجتماع األطراف، وإىل جلنة االمتثال وكل طرف معين/األطراف

 ٢٠١٣ ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف تقرير عام             :اإلجراء  -٢٠
اجتماع األطراف يف دورته التاسعة     /وإىل التوصية باستنتاجات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف       

  .ويعتمدها
FCCC/KP/CMP/2013/6  
and Add.1 

Annual compilation and accounting report for Annex B 
Parties under the Kyoto Protocol for 2013. Note by the 
secretariat 

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

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

 قرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة، متديد فترة عمـل            :معلومات أساسية   -٢١
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق             

ووضع فريـق  . )١٩(عضويته احلاليةمع اإلبقاء على ) ريق اخلرباء االستشاريف(األول لالتفاقية  
وأحال مؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة       . )٢٠(٢٠١٣اخلرباء االستشاري برنامج عمل لعام      

عشرة إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني نص مشروع املقرر املتعلق بعمـل فريـق                
  .)٢١(ظر فيهنتاخلرباء االستشاري كي 

ستدعى اهليئة الفرعية إىل استكمال نظرها يف هذه املسألة استناداً إىل نص             :اإلجراء  -٢٢
ة للدورة كما ستدعى إىل التوصية مبشروع مقرر كي ينظر          مشروع املقرر وإىل الوثائق املعدّ    

  .فيه مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة ويعتمده

__________ 

 .١-م أإ/١٣قاً للمقرر وف )١٨(
 .١٨-م أ/١٨املقرر  )١٩(
 .FCCC/SBI/2013/7يرد يف الوثيقة  )٢٠(
 .، املرفق١٨-م أ/١٨املقرر  )٢١(
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FCCC/SBI/2013/7   عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات       تقرير مرحلي عن 
الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول            

  مذكرة مقدمة من األمانة .لالتفاقية

FCCC/SBI/2013/17          تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات
رفـق األول   الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف امل         

  مذكرة مقدمة من األمانة. اجلزء الثاين.لالتفاقية

FCCC/SBI/2013/18          تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات
الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول            

 املتعلقة بإعـداد  العاملية  تقرير عن حلقة العمل التدريبية      : لالتفاقية
  مذكرة مقدمة من األمانة.التقارير احملدثة لفترة السنتني

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

الرابعة والعـشرين للهيئـة      اقترحت بعض األطراف يف الدورة       :معلومات أساسية   -٢٣
، يف املعلومات اليت تقدمها األطراف غري       ١٠ من املادة    ٢ للفقرة   فقاً، أن تنظر اهليئة، و    الفرعية

  .املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنية
ستدعى اهليئة الفرعية إىل تقدمي إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطوير عملية            :اإلجراء  -٢٤

ألطراف غري املدرجة يف املرفـق      النظر يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من ا         
ثة لفتـرة الـسنتني وعمليـة        املتعلق بالتقارير احملدّ   ١٧-أ م/٢األول، مع مراعاة جزء املقرر      
  .املشاورات والتحليالت الدولية

  تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(  
اهليئة طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثانية إىل األمانة، أن تقدم إىل            : معلومات أساسية   -٢٥

الفرعية، يف كل دورة من دوراهتا، تفاصيل عن الدعم املايل الذي يقدمه مرفق البيئة العامليـة إىل     
  .)٢٢(األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية فيما يتصل بإعداد بالغاهتا الوطنية

 إىل مواصـلة  ، ُدعي مرفق البيئة العامليـة لسابعة والثالثني للهيئة الفرعيةويف الدورة ا    -٢٦
  :)٢٣(تقدمي ما يلي

  معلومات عن أنشطته املتصلة بإعداد البالغات الوطنية؛   )أ(  

__________ 

 .٢-م أ/١٠املقرر  )٢٢(
)٢٣( FCCC/SBI/2012/33 ٣٥ و٣٤، الفقرتان. 
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معلومات عن املوعد التقرييب لالنتهاء من مشاريع البالغات الوطنية وعـن             )ب(  
  تقرييب لتقدمي البالغات الوطنية إىل األمانة؛الوعد امل

ا عن أنشطته املتصلة بإعداد     يف حينه وكاملة تقدم   معلومات مفصلة ودقيقة      )ج(  
  .التقارير احملدثة لفترة السنتني

ستدعى اهليئة الفرعية إىل أن تنظر يف الوثائق اليت أُعدت للدورة وأن تقدم              :اإلجراء  -٢٧
  . توصيات بشأن هذه املسألة إىل مرفق البيئة العاملية

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(  
 إىل اهليئة الفرعيـة     ل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة      أحا :معلومات أساسية   -٢٨

نص مشروع مقرر بشأن تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية            
  .)٢٤(وطرائقه وإجراءاته كي تنظر فيه يف دورهتا الثامنة والثالثني

يف هذه املسألة استناداً إىل ذلك إىل أن تستكمل النظر ستدعى اهليئة الفرعية     :اإلجراء  -٢٩
  . النص وأن توصي مبشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

  تعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياًاملتعلق ببرنامج العمل   )ب(  
وضع مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عـشرة برنـامج عمـل             :معلومات أساسية   -٣٠
لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمـة       يف إطار اهليئة الفرعية      ٢٠١٤-٢٠١٣ ةللفتر
طلب إىل اهليئة الفرعية تقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل الدورة التاسعة عـشرة              ، و )٢٥(وطنياً

  .)٢٦(ملؤمتر األطراف
__________ 

 .، املرفق١٨-م أ/١٧املقرر  )٢٤(
 .١٩، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢٥(
 .٢١، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢٦(
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ـ             -٣١ إجراءات وأحاط مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة علماً باملعلومات املتعلقة ب
ــوثيقتني    ــواردة يف ال ــاً ال ــة وطني ــف املالئم  FCCC/AWGLCA/2011/INF.1التخفي

وكرر دعوته إىل البلدان النامية األطراف الـيت        . Add.1 و FCCC/AWGLCA/2012/MISC.2و
ترغب يف أن تقدم بشكل طوعي معلومات إىل مؤمتر األطراف بشأن اعتزامها تنفيذ إجراءات              

  .)٢٧( تقدمي معلومات بشأن هذه اإلجراءات إىل األمانةختفيف مالئمة وطنياً إىل
وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل األمانة أن تعد مذكرة معلومـات             -٣٢

 أعـاله،   ٣١للهيئتني الفرعيتني جتمع فيها املعلومات الواردة يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة             
  .)٢٨(ترد من األطرافوأن حتدِّثها باملعلومات اجلديدة اليت 

سُينفَّذ برنامج العمل من خالل حلقة عمل تعقد بالتزامن مع الدورة ومـن      :اإلجراء  -٣٣
مداوالت األطراف يف إطار هذا البند الفرعي من        وخالل إحاطتني تقنيتني أثناء انعقاد الدورة       

وأن تنظـر يف    وستدعى اهليئة الفرعية إىل أن تأخذ علماً مبذكرة املعلومات          . جدول األعمال 
  . ٢٠١٤التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل فضالً عن األنشطة ذات الصلة لعام 

FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2 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  
  الغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

 سلم مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة باحلاجة إىل حتـسني            :معلومات أساسية   -٣٤
، )٢٩(١٦-م أ /١ من املقـرر     ٧٠ة املشار إليها يف الفقرة      تنسيق الدعم يف جمال تنفيذ األنشط     

وتقدمي دعم كاف ميكن التنبؤ به، يشمل املوارد املالية والدعم التقين والتكنولوجي إىل البلدان              
  .)٣٠(النامية األطراف من أجل تنفيذ تلك األنشطة

تشرعا، على   اهليئتني الفرعيتني أن  وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل           -٣٥
حنو مشترك، يف عملية ترمي إىل معاجلة هذه املسائل وأن تنظرا يف الترتيبات املؤسسية القائمة               
أو خيارات التسيري املمكنة، املتمثلة يف هيئة أو جملس أو جلنة، وأن تقدما توصيات بشأن هذه                

  .)٣١(املسائل إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
__________ 

 .١٦، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢٧(
 .١٧، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢٨(
واحملافظة على  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛ وخفض االنبعاثات النامجة عن تدهور الغابات؛              )٢٩(

 . الكربون يف الغاباتملستدامة للغابات؛ وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات؛ واإلدارة اخمزون
 .٣٤، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣٠(
 .٣٥، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣١(
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طراف يف دورته الثامنة عشرة األطراف واملنظمات املعتمـدة بـصفة    ودعا مؤمتر األ    -٣٦
مراقب إىل أن تقدم آراءها بشأن هذه املسائل، مبا فيها الوظائف والطرائـق واإلجـراءات               

الدورة الثامنة والـثالثني    انعقاد  وطلب أيضاً إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل أثناء          . )٣٢(املمكنة
ورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، على أن تضع تلك          لكل من اهليئة الفرعية للمش    

اآلراء يف اعتبارها، وأن تعد تقريراً عن حلقة العمل كي ُينظر فيه أثناء الدورة التاسعة والثالثني                
  .)٣٤(٢٠١٣يونيه /حزيران ٧وقد ُعقدت حلقة العمل يف . )٣٣(اهليئتني الفرعيتنيلكل من 

بدء النظر يف هذا البند من جدول األعمـال         إىل  اهليئتان الفرعيتان   ستدعى   :اإلجراء  -٣٧
 أعاله إىل الدورة التاسـعة عـشرة ملـؤمتر    ٣٤وتقدمي توصيات عن املسائل املبينة يف الفقرة        

  .األطراف
FCCC/SB/2013/INF.6 Report on the workshop on coordination of support for 

the implementation of activities in relation to mitigation 
actions in the forest sector by developing countries, 
including institutional arrangements. Note by the 
secretariat 

FCCC/SB/2013/MISC.3 
and Add.1 

Views on the matters referred to in decision 1/CP.18, 
paragraphs 34 and 35. Submissions from Parties 

  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٧  

    طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفةاستعراض  )أ(  
اجتماع األطراف يف دورته األوىل الطرائق      /اعتمد مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٣٨

اجتمـاع األطـراف يف     /ودعا مؤمتر األطراف  . )٣٥(واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة    
 األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقـدم آراءهـا بـشأن              )٣٦(ه الثامنة دورت
ميكن إدخاله من تغيريات على تلك الطرائق واإلجراءات، وطلب إىل اجمللس التنفيذي آللية              ما

التنمية النظيفة تقدمي توصيات هبذا الشأن، باالستناد إىل اخلربات اليت اكتسبها اجمللس واألمانة             
وطلب إىل األمانة تنظيم حلقة عمـل  . هات صاحبة املصلحة يف تنفيذ آلية التنمية النظيفة واجل

 ٩ و٨وُعقدت حلقة العمـل يـومي   . تقدم يف استعراض الطرائق واإلجراءات   إحراز  لتيسري  
  . ٢٠١٣يونيه /حزيران

__________ 

 .٣٦، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣٢(
 .٣٨، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣٣(
 .<http://unfccc.int/7672.php>انظر  )٣٤(
 .١-م أإ/٣املقرر  )٣٥(
 .٨-م أإ/٥املقرر  )٣٦(
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اة إىل اهليئة الفرعية أن تعد، مع مراع      أيضاً  اجتماع األطراف   /طلب مؤمتر األطراف  و  -٣٩
العمل املذكور أعاله، توصيات ومشروع مقرر بشأن ما ميكن إدخاله من تغـيريات علـى               

اجتمـاع األطـراف    /مؤمتر األطراف فيهما  طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة، كي ينظر        
  . )٣٧( يف دورته التاسعةاويعتمدمه

 مـؤمتر  اهليئة الفرعية إىل إعداد مشروع مقرر كـي ينظـر فيـه          ستدعى   :اإلجراء  -٤٠
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة/األطراف

FCCC/SBI/2013/MISC.1 
and Add.1 

Views on possible changes to the modalities and 
procedures of the clean development mechanism. 
Submissions from Parties and admitted observer 
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  

   املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشتركاستعراض  )ب(  
اجتماع األطراف يف دورته األوىل املبادئ      /اعتمد مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٤١

وقـرر أن أي    . )٣٨()التنفيذ املشترك ( من بروتوكول كيوتو     ٦التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املادة     
 سيتقرر وفقاً للنظـام الـداخلي       ٦بتنفيذ املادة   تنقيح يف املستقبل للمبادئ التوجيهية املتعلقة       

وقرر كذلك أن جيـري االسـتعراض األول يف         . اجتماع األطراف /الساري ملؤمتر األطراف  
موعد ال يتجاوز عاماً واحداً من هناية فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتـو، اسـتناداً إىل                

لفرعية للتنفيذ، مع االستعانة، حـسب      توصيات جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واهليئة ا       
  .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتقدمها شورة فنية مباالقتضاء، 

 إىل مقـرره املتعلـق      )٣٩(اجتماع األطراف يف دورته السابعة    /وأشار مؤمتر األطراف    -٤٢
يع األطراف  ، ودعا مج  )٤٠(بالشروع يف االستعراض األول للمبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك       

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم آراءهـا بـشأن              
  .)٤١(تنقيح املبادئ التوجيهية

__________ 

 .٨-م أإ/٥املقرر  )٣٧(
 .١-م أإ/٩املقرر  )٣٨(
 .٧-م أإ/١١املقرر  )٣٩(
 .١٥، الفقرة ٦-م أإ/٤املقرر  )٤٠(
 .FCCC/KP/CMP/2012/INF.1 وFCCC/KP/CMP/2012/MISC.1ترد يف الوثيقتني  )٤١(
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إىل جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك أن        اجتماع األطراف /وطلب مؤمتر األطراف    -٤٣
التغيريات املمكنة  تتناول فيها   ة  تصوغ جمموعة منقحة من اخلصائص الرئيسية والتدابري االنتقالي       

يف املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، بغية وضع مبادئ توجيهية منقحة للتنفيذ املشترك كي             
  .اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة/ينظر فيها مؤمتر األطراف

ات جلنـة  ، بتوصي)٤٢(اجتماع األطراف علماً، يف دورته الثامنة     /وأحاط مؤمتر األطراف    -٤٤
، ودعا األطراف واملنظمات املعتمدة بـصفة مراقـب إىل أن           )٤٣(اإلشراف على التنفيذ املشترك   

نقَّح هبا املبادئ التوجيهية للتنفيـذ املـشترك     تقدم مزيداً من اآلراء بشأن الكيفية اليت ينبغي أن تُ         
  .لتنفيذ املشتركاجتماع األطراف واملتعلقة با/وغريها من املقررات الصادرة عن مؤمتر األطراف

اجتماع األطراف إىل األمانة أن تعد تقريراً عن التغـيريات          /وطلب مؤمتر األطراف    -٤٥
اليت ميكن إدخاهلا على املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك، انطالقاً من توصيات جلنة اإلشراف             

يف تقريرهـا    أعاله ومن توصـياهتا الـواردة        ٤٤على التنفيذ املشترك املشار إليها يف الفقرة        
اجتماع األطراف يف دورته الثامنة، ومن اآلراء املشار إليها         /السنوي املقدم إىل مؤمتر األطراف    

 أعاله ومن اخلربة اليت اكتسبتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك واجلهـات             ٤٤يف الفقرة   
  .صاحبة املصلحة يف إعمال التنفيذ املشترك

ية إىل إعداد مشروع مقرر كـي ينظـر فيـه مـؤمتر           ستدعى اهليئة الفرع   :اإلجراء  -٤٦
  . اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة/األطراف

FCCC/SBI/2013/MISC.3  
and Add.1 

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 

 تواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ املشترك ونقـل            تسريعطرائق    )ج(  
  حيازهتا واحتيازها

طرف مدرج يف املرفق     ل )٤٤( ال جيوز وفق املبادئ التوجيهية احلالية      :معلومات أساسية   -٤٧
أن يصدر وحـدات خفـض      لديه التزامات مقيدة يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو           األول

بعد حساب الكمية املسندة إليه وتسجيلها، وإصـدار        االنبعاثات وينقل حيازهتا وحيتازها إال      
  .ووحدات اإلزالةاملسندة إليه وحدات الكمية 

األطراف املدرجة يف   اجتماع األطراف يف دورته الثامنة أن       /وأوضح مؤمتر األطراف    -٤٨
املرفق األول اليت لديها التزامات لفترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو واليت ثبتـت              

__________ 

 .٨-م أإ/٦املقرر  )٤٢(
 .FCCC/KP/CMP/2012/5 والوثيقة ،)ج(٢٥، الفقرة FCCC/KP/CMP/2012/4ترد يف الوثيقة  )٤٣(
 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )٤٤(
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أهليتها يف فترة االلتزام األوىل ميكنها نقل حيازة واحتياز وحدات خفض االنبعاثات الصاحلة             
 وقرر أن على كل طـرف       .)٤٥(٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١لفترة االلتزام الثانية، اعتباراً من      

 / نيـسان  ١٥مدرج يف املرفق األول لديه التزامات لفترة االلتزام الثانية أن يقـدم، حبلـول               
  .)٤٦(، تقريره األويل لفترة االلتزام الثانية بغية تسهيل حساب كميته املسندة٢٠١٥ أبريل
فرعية أن تنظر   اجتماع األطراف يف دورته الثامنة إىل اهليئة ال       /وطلب مؤمتر األطراف    -٤٩

يف طرائق تسريع تواصل إصدار ونقل حيازة واحتياز وحدات خفض االنبعاثـات يف إطـار               
  .)٤٧( من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام الثانية٦املادة 
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف هذه الطرائق، مبا يف ذلك كيفية إصدار              :اإلجراء  -٥٠

االلتزام الثانية يف حال عدم وجود كمية مسندة مقـررة          وحدات خفض االنبعاثات يف فترة      
  .اجتماع األطراف/لفترة االلتزام الثانية بغية تقدمي أية نتائج هلذا البحث إىل مؤمتر األطراف

 إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت لديها التزامات            تسريعطرائق    )د(  
  واليت مل تثبت بعد أهليتها يف فترة االلتزام الثانية، 

اجتماع األطراف يف دورته الثامنة إىل اهليئة       /طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٥١
الفرعية أن تنظر يف طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف اليت مل تثبت أهليتها يف فترة االلتـزام              

قـل حيـازة واحتيـاز       وال بد من هذه الطرائق للسماح لتلك األطراف بن         .)٤٩( )٤٨(األوىل
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، ووحدات الكمية املسندة، ووحدات خفض االنبعاثات،          

  . من بروتوكول كيوتو١٧ووحدات اإلزالة الصاحلة لفترة االلتزام الثانية مبوجب املادة 
قدمي  اهليئة الفرعية إىل النظر يف هذه الطرائق واملوافقة عليها هبدف ت           سُتدعى :اإلجراء  -٥٢
  .اجتماع األطراف/إىل مؤمتر األطرافنتائج هلذا البحث أية 

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللـس التنفيـذي آلليـة             )ه(  
  النظيفة  التنمية
اجتماع األطراف يف دورته الـسادسة إىل       / طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٥٣

إليه توصيات كي ينظر فيها ويعتمدها يف دورتـه الـسابعة بـشأن             اهليئة الفرعية أن تقدم     
اجتماع األطراف تتيح الطعـن     /إجراءات وآليات وترتيبات مؤسسية يف إطار مؤمتر األطراف       

__________ 

 ).أ(١٥، الفقرة ٨-م أإ/١املقرر  )٤٥(
 .٢، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )٤٦(
 .١٦، الفقرة ٨-م أإ/١املقرر  )٤٧(
 . أعاله٤٣على غرار احلاشية  )٤٨(
 .بيالروس وقربص وكازاخستان ومالطة )٤٩(
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 على أن تأخذ يف اعتبارها توصيات اجمللـس         ،يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة      
  .)٥٠(لتقريره السنويالتنفيذي الواردة يف املرفق الثاين 

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف هذه املسألة على أساس مـشروع                -٥٤
  .FCCC/SBI/2012/33/Add.1النص الوارد يف الوثيقة 

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إمتام نظرها يف هذه املسألة وإحالة مشروع مقرر             :اإلجراء  -٥٥
  .ف لكي ينظر فيه ويعتمده يف دورته التاسعةاجتماع األطرا/إىل مؤمتر األطراف

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )و(  
 أحاطت اللجنة الفرعية علماً يف دورهتا السابعة والثالثني بالتقرير          :معلومات أساسية   -٥٦

واصل  واتفقت على أن ت    )٥١(السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو       
  .)٥٢(من ذلك التقرير) ج(و) ب(٥٨نظرها يف التوصيات الواردة يف الفقرتني الفرعيتني 

ولتيسري هذا النظر، أنشأ مدير سجل املعامالت الدويل الفريق العامل املعين بـاألمن               -٥٧
  .إىل حتسني أمن املعلومات وضمان اتباع هنج شامل إلدارة أمن املعلوماتاحلاجة لتلبية 
اجتماع األطراف يف دورته األوىل إىل اهليئة الفرعية النظر يف          /ؤمتر األطراف وطلب م   -٥٨

اجتماع /إىل مؤمتر األطراف  أن تطلب   التقارير السنوية ملدير سجل املعامالت الدويل من أجل         
  .)٥٣(األطراف تقدمي توجيهات بشأن تشغيل نظم السجالت

 يف املـسائل املـشار إليهـا يف         سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها     : اإلجراء  -٥٩
، واختـاذ أي    ٢٠١٣ أعاله، والنظر يف تقرير مدير سجل املعامالت الدويل لعام           ٥٦ الفقرة

  .إجراءات أخرى
FCCC/SBI/2013/INF.16 Annual report of the administrator of the international 

log under the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

  تقرير جلنة التكيف  -٨  
 طلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة إىل جلنة التكيُّـف            :معلومات أساسية   -٦٠

 وأقر مـؤمتر األطـراف يف       .)٥٤(أن تعدَّ تقريراً سنوياً تقدمه إليه، عن طريق اهليئتني الفرعيتني         

__________ 

 .٦-م أإ/٣املقرر  )٥٠(
 .FCCC/KP/CMP/2012/8الوارد يف الوثيقة  )٥١(
)٥٢( FCCC/SBI/2012/33 ١٥٤، الفقرة. 
 .١-م أإ/١٢املقرر  )٥٣(
 .٩٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥٤(
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ة التكيُّـف،    الذي وضعته جلن   )٥٥(دورته الثامنة عشرة مشروع خطة العمل الثالثية السنوات       
ويتوقع مؤمتر األطراف أن حيصل، يف دورته التاسعة عشرة، على معلومات عن التقدُّم احملرز              

  .)٥٦(يف تنفيذ خطة العمل هذه
وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل جلنة التكيُّـف أن تزيـد بلـورة          -٦١

  .العمل املشار إليها أعاله من خطة ١٩ و١٧ و١١ و٨ و٧األعمال املشار إليها يف األنشطة 
إىل النظر يف تقرير جلنـة التكيُّـف والتوصـية          اهليئتان الفرعيتان    سُتدعى   :اإلجراء  -٦٢

  .مبشروع استنتاجات أو مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة
FCCC/SB/2013/2 تقرير جلنة التكيُّف  

  لدان منواًاملسائل املتعلِّقة بأقل الب  -٩  
 طلب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة إىل فريق اخلرباء           :معلومات أساسية   -٦٣

املعين بأقل البلدان منواً أن يقدم تقريراً عن عمله إىل اهليئـة الفرعيـة يف كـل دورة مـن                    
ين بأقل  يف دورهتا السابعة والثالثني إىل فريق اخلرباء املع        )٥٨( وطلبت اهليئة الفرعية   .)٥٧(دوراهتا

خططهـا  البلدان منواً أن يقدم إليها آراءه بشأن ُسبل زيادة دعم أقل البلدان منواً يف إعـداد                 
 .)٥٩(الوطنية للتكيُّف، على النحو الوارد يف تقرير االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلـرباء            

 البلدان منواً   التكيُّف الوطنية ألقل  نشاطاً بشأن خطط    وطلبت أيضاً إىل فريق اخلرباء أن ينظم        
  .)٦٠(٢٠١٣يونيه / حزيران٩وهو ما حدث يف 

 ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التقارير املعدة للـدورة وإىل اختـاذ أي               :اإلجراء  -٦٤
  .إجراء آخر

FCCC/SBI/2013/8   الثالث والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقـل        تقرير عن االجتماع 
 مانةمذكرة مقدمة من األ. البلدان منواً

FCCC/SBI/2013/15 Report on the 24th meeting of the Least Developed Countries 
Expert Group. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2013/16 Synthesis report on the regional training workshops on 
adaptation for the least developed countries for 2012–2013. 
Note by the secretariat 

__________ 

 .FCCC/SB/2012/3الوارد يف املرفق الثاين من الوثيقة  )٥٥(
 .١، الفقرة ١٨-م أ/١١املقرر  )٥٦(
 .١٦-م أ/٦ر املقر )٥٧(
)٥٨( FCCC/SBI/2012/33 ٦٨، الفقرة. 
 .FCCC/SBI/2012/27الواردة يف الوثيقة  )٥٩(
 .<http://unfccc.int/7453.php>انظر  )٦٠(
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  )٦١(خطط التكيُّف الوطنية  -١٠  
 أنشأ مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، عملية لـتمكني           :معلومات أساسية   -٦٥

ودعا أيضاً األطراف األخرى من . أقل البلدان منواً من صياغة خطط التكيُّف الوطنية وتنفيذها   
 أُعدَّت لدعم خطط التكيُّـف الوطنيـة يف بلـورة           البلدان النامية إىل استخدام الطرائق اليت     

  .)٦٢(جهودها التخطيطية
اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة املبادئ التوجيهية األولية لـصياغة            و  -٦٦

خطط التكيُّف الوطنية، وفّصل الطرائق واملبادئ التوجيهية لدعم أقل البلدان منواً ومتكينها من             
وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرباء املعين بأقـل         . صياغة خطط التكيُّف الوطنية وتنفيذها    

 مبادئ توجيهية تقنية من أجل عملية خطط التكيُّـف الوطنيـة ودعـا              عّدن منواً أن يُ   البلدا
يف جمـال تطبيـق املبـادئ    جتربتـها   م معلومات عن    األطراف واملنظمات املعنية إىل أن تقدّ     

التوجيهية لعملية خطط التكيُّف الوطنية ألقل البلدان منواً، وقرر استعراض املبادئ التوجيهية            
  .)٦٣(عشرةتاسعة الدورته يف 
ودعا مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة هيئات األمـم املتحـدة والوكـاالت          -٦٧

املتخصِّصة واملنظمات املعنية األخرى وكذلك الوكاالت الثنائية واملتعدِّدة األطـراف إىل أن            
،  العمليـة  تدعم عملية خطط التكيُّف الوطنية، وأن تنظر يف وضع أو تعزيز برامج دعم هذه             

وكرر مـؤمتر  . اهليئة الفرعية عن األسلوب املتبع يف تلبية تلك الدعوة      وأن تقدم معلومات إىل     
األطراف طلبه إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وجلنة التكيُّف وغريمها من اهليئات ذات            

ـ              ا مـع   الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية أن ُتدرج يف تقاريرها معلومات عن طريقـة جتاوهب
 وعن أنشطتها ذات الصلة بعملية خطط التكيُّف الوطنيـة، وأن تقـدم             ١٨-م أ /١٢ املقرر

  .)٦٤(توصيات بناًء على ذلك
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املبادئ التوجيهية لصياغة خطة التكيُّف            :اإلجراء  -٦٨

متر األطراف ويعتمـدها  الوطنية والوثائق املعدة للدورة من أجل إعداد توصيات ينظر فيها مؤ        
  .يف دورته التاسعة عشرة

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

FCCC/SBI/2013/9           تقرير توليفي عن اخلربات املكتسبة يف جمال تطبيق املبـادئ
ف الوطنية يف البلدان األطراف      التكيُّ طالتوجيهية لعملية خط  

  مذكرة مقدمة من األمانة. األقل منواً
__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٦١(
 .١٦ و١٥، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٦٢(
 .١٧-م أ/٥املقرر  )٦٣(
 .١٨-م أ/١٢املقرر  )٦٤(
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FCCC/SBI/2013/15 Report on the 24th meeting of the Least Developed 

Countries Expert Group. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2013/MISC.2  
Add.1و 

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 

FCCC/CP/2013/3        مذكرة . تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف
  مقدمة من األمانة

سائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغيُّر املنـاخ يف البلـدان   ُنهج التصدِّي للخ   -١١  
النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغيُّر املناخ هبدف تعزيـز القـدرة             

  )٦٥(التكيُّف على

 استحدث مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة برنامج عمل          :معلومات أساسية   -٦٩
النامجة عن تأثريات تغيُّر املناخ يف البلـدان الناميـة          لبحث هنج التصدِّي للخسائر واألضرار      

  .)٦٦(املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغيُّر املناخ
فهـم  الالزم لتعزيـز    يف دورته الثامنة عشرة بالعمل اإلضايف       مؤمتر األطراف   وأقر    -٧٠

سـعة عـشرة    اخلربة املتعلِّقة هبما، وقرر أن ينشئ يف دورته التا        واكتساب  اخلسائر واألضرار   
ترتيبات مؤسسية، كآلية دولية هلا وظائف وطرائق للتصدِّي للخسائر واألضـرار املرتبطـة             

  .)٦٧(تغيُّر املناخلبتأثريات تغيُّر املناخ يف البلدان النامية املعرَّضة بصفة خاصة لآلثار الضارة 
  :  الفرعيةالتالية قبل الدورة التاسعة والثالثني للهيئةواضطلعت األمانة باألنشطة   -٧١

تنظيم اجتماع للخرباء للنظر يف االحتياجات املـستقبلية، مبـا يف ذلـك               )أ(  
  ؛)٦٨(احتياجات بناء القدرات املرتبطة بالنهج املمكنة للتصدِّي للظواهر البطيئة احلدوث

  االقتصادية؛إعداد ورقة تقنية عن اخلسائر غري   )ب(  
املتخذة يف إطـار    لترتيبات املؤسسية   إعداد ورقة تقنية عن الثغرات اليت تعتري ا         )ج(  

  . مبا فيها تلك املرتبطة بالظواهر البطيئة احلدوث،خارجها للتصدِّي للخسائر واألضراراالتفاقية أو 
  :وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل اهليئة الفرعية ما يلي  -٧٢

__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٦٥(
 .٢٦، الفقرة ١٦- أم/١املقرر  )٦٦(
 .١٨-م أ/٣املقرر  )٦٧(
 . يف فيجي٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٤ إىل ١٢ُيعقد يف الفترة من  )٦٨(
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ائر واألضرار املرتبطة   أنشطة يف إطار برنامج العمل لتعزيز فهم اخلس       ُتعّد  أن    )أ(  
  املتصلة هبا؛اكتساب اخلربة تغيُّر املناخ وتعزيز لباآلثار الضارة 

أعاله لدى وضـع    ) ج(٧١أن تنظر يف الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة            )ب(  
  . أعاله٧٠الترتيبات املؤسسية املشار إليها يف الفقرة 

 على إنشاء ترتيبات مؤسسية هبدف إعداد        سُتدعى اهليئة الفرعية إىل العمل     :اإلجراء  -٧٣
  .مشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

FCCC/SBI/2013/INF.14 Report on the expert meeting to consider future needs, 
including capacity needs associated with possible 
approaches to address slow onset events. Note by the 
secretariat 

FCCC/TP/2013/2 Non-economic losses in the context of the work 
programme on loss and damage. Technical paper 

FCCC/TP/2013/12 Gaps in existing institutional arrangements within and 
outside of the Convention to address loss and damage, 
including those related to slow onset events. Technical 
paper 

  تعلِّقة بالتمويلاملسائل امل  -١٢  

  صندوق التكيُّف مبوجب بروتوكول كيوتو  )أ(  
اجتماع األطـراف يف دورتـه الثامنـة،        / أهنى مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٧٤

ف، وطلب إىل اهليئة الفرعية أن تبدأ االسـتعراض الثـاين           االستعراض األويل لصندوق التكيُّ   
 وطلب كذلك إىل األمانة أن تعدَّ ورقة تقنية عن عملية اختيـار املؤسـسات               .)٦٩(للصندوق

  .)٧٠(يف إطار االتفاقية ومنظومة األمم املتحدة على نطاق أوسعاملنشأة املضيفة للكيانات 
شروع يف االستعراض الثاين لصندوق التكيُّف،       سُتدعى اهليئة الفرعية إىل ال     :اإلجراء  -٧٥

والنظر يف أية مبادئ توجيهية إضافية إلجـراء االسـتعراض كـي ينظـر فيهـا مـؤمتر                  
  .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/األطراف

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 

__________ 

 .٨-م أإ/٤املقرر  )٦٩(
 .٨-م أإ/٣املقرر  )٧٠(
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  مسائل أخرى  )ب(  
 طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل اللجنة الدائمـة            :معلومات أساسية   -٧٦

املعنية بالتمويل أن تقدم إىل اهليئة الفرعية معلومات حمدَّثة دورياً عن الوضع الـراهن لعمـل                
  .)٧١(جنة املتعلِّق باستعراض اآللية املاليةالل
  .ةاملقدَّمباملعلومات احملّدثة  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً :اإلجراء  -٧٧

  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١٣  

  تكنولوجيا املناخالتقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية للتكنولوجيا ومركز وشبكة   )أ(  
قرر مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة أن تعـدَّ اللجنـة            : معلومات أساسية   -٧٨

التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز شبكة تكنولوجيا املناخ تقارير عن أنشطتهما وأدائهمـا            
  .)٧٢(ملهامهما ُتقدَّم إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني

التـشاور  ؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل مركز تكنولوجيا املناخ           وطلب م   -٧٩
عداد تقرير سنوي مـشترك     إلوضع إجراءات   بشأن  مع اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا      

  .)٧٣(ُيتاح ملؤمتر األطراف من خالل اهليئتني الفرعيتني يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما
األطراف يف دورته الثامنة عشرة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا          وشجع مؤمتر     -٨٠

على أن تواصل مشاوراهتا مع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة بشأن طرائقها املقترحة إلقامـة        
روابط مع سائر الترتيبات املؤسسية املعنية يف إطار االتفاقية وخارجها، وأن تبلِّغ عن نتـائج               

  .)٧٤(٢٠١٣لعام وأدائها  تها تقريرها عن أنشطهذه املشاورات يف
العالقة بني  ، يف بلورة     يف دورته التاسعة عشرة    ،واتفق مؤمتر األطراف على الشروع      -٨١

اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ والنظر يف هذه العالقـة             
وجيا، مع مراعاة توصيات اللجنة التنفيذية      من أجل ضمان االتساق والتآزر داخل آلية التكنول       

وطرائق وإجـراءات مركـز وشـبكة       الربط اخلاصة هبا،    طرائق  بشأن  املعنية بالتكنولوجيا   
  . )٧٥(تكنولوجيا املناخ

إىل النظر يف الوثيقة اليت أُعـدت للـدورة وإىل          اهليئتان الفرعيتان   سُتدعى  : اإلجراء  -٨٢
  . متر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرةالتوصية مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤ

__________ 

 .١٨-م أ/٨املقرر  )٧١(
 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٧٢(
 .١١، الفقرة ١٨-م أ/١٤املقرر  )٧٣(
 .٧ و٦، الفقرتان ١٨-م أ/١٣املقرر  )٧٤(
 .٥٩ ، الفقرة١٨-م أ/١املقرر  )٧٥(
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FCCC/SB/2013/1          التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا
 ٢٠١٣عام لومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ 

  االستشاريوجملسهما طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ املتعلق بتقرير ال  )ب(  
طلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة إىل مركز وشبكة          : ساسيةمعلومات أ   -٨٣

ا  وأن يقـدم   )٧٦(ما باالستناد إىل اختصاصاهت   ما وإجراءاهت ما طرائقه  أن يضعا  تكنولوجيا املناخ 
 يف  اًإىل مؤمتر األطراف، من خالل اهليئتني الفرعيتني، بغية اختاذه قـرار          تقارير يف هذا الصدد     
  . )٧٧(ملؤمتر األطرافالدورة التاسعة عشرة 

وطلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثامنـة والـثالثني              -٨٤
اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، أن يراعـي لـدى وضـعه هـذه                إىل

 مـن   ١٣٥والفقـرة   ،  ١٦-م أ /١املقـرر    من   ١٢٣ و ١٢٠ الفقرتني   واإلجراءات الطرائق
فضالً عن أوجه االتساق والتـآزر      ،  ١٧-م أ /٢املقرر  واملرفق السابع من    ،  ١٧-م أ /٢ املقرر

  . )٧٨(اآلية التكنولوجيداخل 
إىل النظر يف الوثيقة املعدة للدورة وإىل التوصـية         اهليئتان الفرعيتان   ستدعى  : اإلجراء  -٨٥

  . مبشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة
FCCC/SB/2013/INF.7 Report on modalities and procedures of the Climate 

Technology Centre and Network and its Advisory Board 

  برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  )ج(  
العاملية دعت اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني مرفق البيئة          : معلومات أساسية   -٨٦

إىل تقدمي تقارير عن التقدم احملرز فيما يضطلع به من أنشطة مندرجة يف إطار برنامج بوزنان                
طوال االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا لتنظر فيه اهليئة الفرعية يف دوراهتا الالحقة، وذلك 

  . )٧٩(مدة الربنامج
 مرفق البيئة العاملية إىل التشاور مع       ودعت اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني        -٨٧

اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بشأن الدعم الذي سيقدمه املرفق ملا يقوم             
به مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ من أعمال وإىل تقدمي تقرير عن تلك املشاورات إىل الدورة 

  . )٨٠(التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف
__________ 

 . ١٢٣، الفقرة ١٦-م أ/١ واملقرر ،، املرفق السابعFCCC/CP/2011/9/Add.1الواردة يف الوثيقة  )٧٦(
 .١٣٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٧٧(
)٧٨( FCCC/SBSTA/2013/3 ٥٩، الفقرة. 
)٧٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٣٧، الفقرة . 
)٨٠( FCCC/SBI/2012/33 ١٢٤، الفقرة. 
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عى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف تقرير مرفق البيئـة             ستد: اإلجراء  -٨٨
العاملية عن التقدم احملرز يف برنامج بوزنان االستراتيجي ويف املشاورات مع مركـز وشـبكة               
تكنولوجيا املناخ وأن تنظر يف أية مسائل أخرى تتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها، كيما تقرر              

  . ية الالزمةاإلجراءات اإلضاف
FCCC/CP/2013/3 

 Add.1و
 مـذكرة  .إىل مؤمتر األطـراف املقدم تقرير مرفق البيئة العاملية   

 مقدمة من األمانة

  بناء القدرات  -١٤  

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )أ(  
االجتماع األول ملنتدى ديربان إلجراء      ٢٠١٢مايو  /يف أيار قد  ُع: معلومات أساسية   -٨٩

وشرعت اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني       . )٨١(ملوضوع بناء القدرات  مناقشة معمقة   
يف النظر يف التقرير املوجز عن هذا االجتماع واتفقت على أن تواصل نظرها يف هذه املسألة                
يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني، علــى أســاس مــشروع الــنص الــوارد يف الوثيقــة 

FCCC/SBI/2012/33/Add.1
)٨٢(.  

طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل األمانة أن تستمر يف تقدمي التقارير              و  -٩٠
، وأن تتيح هذه    )٨٣(السنوية عن األنشطة الرامية إىل تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية           

اع قد االجتم وُع. )٨٤(التقارير للهيئة الفرعية يف دوراهتا املتزامنة مع اجتماعات منتدى ديربان         
  .)٨٥(٢٠١٣يونيه /الثاين ملنتدى ديربان يف حزيران

ودعا مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات             -٩١
غري احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص إىل أن تقدم معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت             

  .)٨٦(لدان الناميةهبا يف سياق دعمها لتنفيذ إطار بناء القدرات يف الب
التوصية مبـشروع   وستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة          : اإلجراء  -٩٢

مقرر، يشمل السبل املمكنة لزيادة تعزيز تنفيذ بناء القدرات على الصعيد الوطين، كي ينظر              
  . فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

__________ 

 .١٤٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٨١(
)٨٢( FCCC/SBI/2012/33 ١٣٠، الفقرة. 
 ).ج(١، الفقرة ١٢-م أ/٤ واملقرر ،)ج(٩، الفقرة ٧-م أ/٢املقرر  )٨٣(
 .٧٨، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٨٤(
 .<http://unfccc.int/7503.php>انظر  )٨٥(
 .٧٦و) أ(٧٥، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  )٨٦(
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FCCC/SBI/2013/12 Summary report on the 2nd meeting of the Durban 
Forum. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2013/2 

Add.1و 
تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القـدرات يف البلـدان           

 مذكرة مقدمة من األمانة. النامية

FCCC/SBI/2013/3            تقرير توليفي عن أنشطة بناء القدرات اليت تـضطلع هبـا
ملنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق      اهليئات ا 

  مذكرة مقدمة من األمانة. هبا
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 ديربان بشأن بناء
   مذكرة مقدمة من األمانة.القدرات

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  
 )٨٧(اجتماع األطـراف يف دورتـه الثانيـة       /دعا مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٩٣

األطراف والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية ذات الصلة ومؤسسات القطاع اخلـاص إىل            
وطلب . ١-م أإ /٢٩أن تقدم سنوياً معلومات عما تقوم به من أنشطة تنفيذاً ألحكام املقرر             

 تقريراً توليفياً استناداً إىل ما ُيقدم سنوياً من املعلومات املـشار إليهـا يف               عّدإىل األمانة أن تُ   
 أعاله، فضالً عن املعلومات املقدمة بشأن أنشطة اجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة              ٩٠الفقرة  
فيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وما يتصل هبا من              )٨٨(النظيفة
  . للقدراتبناء
نظر االجتماع الثاين ملنتدى ديربان أيضاً يف املسائل املتصلة ببناء القدرات من أجـل       -٩٤

  .)٩٠( )٨٩(تنفيذ بروتوكول كيوتو
ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق املذكورة أعاله يف إطار البنـد              : اإلجراء  -٩٥

  .إجراء الحقمن جدول األعمال وإىل االتفاق على أي ) أ(١٤الفرعي 

__________ 

 .٢-م أإ/٦املقرر  )٨٧(
 .FCCC/KP/CMP/2013/5انظر الوثيقة  )٨٨(
 .٨-م أإ/١٠املقرر  )٨٩(
 .<http://unfccc.int/7503.php>انظر  )٩٠(
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  التصديتأثري تنفيذ تدابري   -١٥  

  املنتدى وبرنامج العمل  )أ(  
 )٩١(اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، برنامج عمل        : معلومات أساسية   -٩٦

 وأنشأ منتدى من أجـل تنفيـذ        .يف إطار اهليئتني الفرعيتني بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي        
لألطراف بتبادل املعلومات والتجـارب ودراسـات احلـاالت         يسمح  ومنرب  برنامج العمل   

  . )٩٢(اإلفرادية وأفضل املمارسات واآلراء
منهما على النظر، أثناء    الدورة السابعة والثالثني لكل     اهليئتان الفرعيتان يف    واتفقت    -٩٧

العـروض  استعراض عمل املنتدى يف الدورة التاسعة والثالثني لكل من اهليئـتني، يف مجيـع       
لبيانات اليت قدمتها األطراف واملنظمات واخلرباء ويف التقارير املتعلقة باجتماعات املنتـدى            وا

  .)٩٣(مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةمن أجل تقدمي توصيات إىل 
اهليئتني الفرعيتني حلقـات عمـل      الدورة الثامنة والثالثني لكل من      وُنظمت خالل     -٩٨

خرباء بشأن اجملـال    للواجتماع  من برنامج العمل     )٩٦()ز(و )٩٥()د( و )٩٤()ج(اجملاالت  بشأن  
  . )٩٨(املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية معلومات أخرى عن املنتدىيف وتتاح . همن )٩٧()ه(

بـشأن  حلقة عمل   اهليئتني الفرعيتني   يف الدورة التاسعة والثالثني لكل من       وستنظم    -٩٩
  .آراء األطراف واملنظمات املعنيةىل إاستناداً من برنامج العمل،  )٩٩()ب(اجملال 
 إىل النظر يف مجيع العروض والبيانات وتقـارير       اهليئتان الفرعيتان   سُتدعى  : اإلجراء  -١٠٠

 ٢٠١٢حلقات العمل واجتماعات اخلرباء، ويف موجز املناقشات اليت جرت خالل عـامي             
اسـتعراض  بشأن   التاسعة عشرة مؤمتر األطراف يف دورته     ، بغية تقدمي توصيات إىل      ٢٠١٣و

  .  استمراره يف العملحاجة إىلبشأن مدى وجود عمل املنتدى، مبا يف ذلك 

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/15على النحو الوارد يف املرفق األول من الوثيقة  )٩١(
 .٣، الفقرة ١٧-م أ/٨املقرر  )٩٢(
)٩٣( FCCC/SBI/2012/33 ١٠٦، الفقرة. 
 . التأثرياتتقييم وحتليل )٩٤(
 .تبادل التجارب ومناقشة فرص التنويع والتحول االقتصاديني )٩٥(
 . وظائف الئقة وجيدةللقوة العاملة، وإجياداالنتقال العادل  )٩٦(
 .االقتصادية -االقتصادية واالجتاهات االجتماعية وضع النماذج  )٩٧(
 .<http://unfccc.int/7418.php>انظر  )٩٨(
 .التعاون املتعلق باستراتيجيات التصدي )٩٩(
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FCCC/SB/2013/INF.8 Report on the in-forum workshop on area (c). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.9 Report on the in-forum workshop on area (d). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.10 Report on the in-forum workshop on area (g). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

FCCC/SB/2013/INF.11 Report on the in-forum expert meeting on area (e). Note 
by the Chairs of the subsidiary bodies 

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 

FCCC/SB/2013/MISC.4 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(  
 دورتيها السادسة والـثالثني والـسابعة       اتفقت اهليئة الفرعية يف   : معلومات أساسية   -١٠١

والثالثني على أن تنظر يف هذا البند مقترناً بالبند املشترك بني اهليئة الفرعية للتنفيـذ واهليئـة                 
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تـدابري التـصدي        "الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعنون      

واتفقـت  . )١٠٠(لك يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني      وذ" وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري    
  .اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تواصل مشاوراهتا بشأن كيفية تناول هذه املسألة

  . ستدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسألة: اإلجراء  -١٠٢

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(  
اتفقت اهليئة الفرعية يف دورتيها السادسة والـثالثني والـسابعة          :  أساسية معلومات  -١٠٣

ـ             املعنـون  تني الفـرعيتني    والثالثني على أن تنظر يف هذا البند مقترناً بالبند املشترك بني اهليئ
، وذلك يف إطار    "املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري          "

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل مشاوراهتا بشأن كيفية         . )١٠١(مشترك بني اهليئتني  منتدى  
  . تناول هذه املسألة

__________ 

)١٠٠( FCCC/SBI/2012/33 ٩٩، الفقرة. 
)١٠١( FCCC/SBI/2012/33 ٥٤، الفقرة . 
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  . ستدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسألة: اإلجراء  -١٠٤

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٦  
االستعراض سابعة عشرة أن جيري قرر مؤمتر األطراف يف دورته ال : معلومات أساسية   -١٠٥

اعتباراهتا واسـتنتاجاهتا إىل مـؤمتر      مبساعدة اهليئتني الفرعيتني وطلب إليهما تقدمي تقرير عن         
  . )١٠٢(إضافيةاألطراف، الذي ينبغي أن يتناول هذه االعتبارات ويقدم أية إرشادات 

إىل إنشاء فريق اتصال     اهليئتني الفرعيتني ودعا مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة          -١٠٦
 لدعم عمـل  وأقام حوار خرباء منظماً   . مشترك ليساعد مؤمتر األطراف يف إجراء االستعراض      

لنظر فيما سيتناوله احلوار من     اضمان السالمة العلمية لالستعراض، و    و ،فريق االتصال املشترك  
قـدم  وقرر أن ي  . )١٠٣(مدخالت ذات صلة يف إطار حلقات عمل علمية واجتماعات خرباء         

يف إطار احلوار إىل الدورتني     املنجز  امليسران املتشاركان حلوار اخلرباء املنظم تقريراً عن العمل         
  . التاسعة عشرة والعشرين ملؤمتر األطراف من خالل اهليئتني الفرعيتني

الدورة الثامنة والثالثني لكـل مـن   يونيه، حلقة عمل أثناء  / حزيران ٥ونظمت، يف     -١٠٧
 وسُيعقد االجتماع الثاين حلوار اخلـرباء       .)١٠٤(تني، يف إطار حوار اخلرباء املنظم     اهليئتني الفرعي 

املنظم بالتزامن مع الدورة التاسعة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، وسُتراعى فيـه اآلراء              
وسيقدم امليـسران   . يونيه/اليت أعربت عنها األطراف يف حلقة العمل اليت ُعقدت يف حزيران          

 عن العمل   تقريراًإىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة        ان حلوار اخلرباء املنظم     املتشارك
  .الدورة التاسعة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتنيعن طريق  ٢٠١٣عام يف املنجز 
أي خطـوات    واختـاذ    هذه املسألة اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف       ستدعى   :اإلجراء  -١٠٨

  . اعتباراهتما واستنتاجاهتمار إىل مؤمتر األطراف عن تقريتقدمي أخرى و
FCCC/SB/2013/INF.12 Report of the structured expert dialogue of the 2013–2015 

review for 2013. Note by the co-facilitators of the 
structured expert dialogue 

اليت اعتـرف مـؤمتر األطـراف       األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         -١٧  
  بظروفها اخلاصة

 طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل األمانة أن تعـدّ       : معلومات أساسية   -١٠٩
لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت اعترف مؤمتر األطـراف          ما هو متاح    ورقة تقنية حتدد    

__________ 

 .١٦٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٠٢(
 ). أ(٨٦ و٨٥ و٨٠الفقرات ، ١٨-م أ/١املقرر  )١٠٣(
 .<http://unfccc.int/7521.php>: انظر )١٠٤(
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ألقـل مـن دعـم اهليئـات         على ا  ٢٠٢٠الستفادة حىت عام    من فُرص ل  بظروفها اخلاصة   
واملؤسسات ذات الصلة لتعزيز التخفيف والتكيف والتكنولوجيا وبناء القدرات واحلـصول           

  . )١٠٥(على التمويل
ستدعى اهليئة الفرعية إىل وضع توصيات على أساس الورقة التقنيـة وإىل            : اإلجراء  -١١٠

  . عشرةإعداد مشروع كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة
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 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   -١٨  

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
 كـانون   ٣١أعدت هلذه الدورة البيانات املالية املؤقتـة حـىت          : معلومات أساسية   -١١١
 أداء اإليرادات والنفقات يف األشهر الثمانية عشر األوىل          عن قرير، وت ٢٠١٢ديسمرب  /األول

 / تشرين األول  ٣٠ حىت   -  وتقرير عن حالة املسامهات اإلرشادية لألطراف      ،من فترة السنتني  
 يف الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية، والصندوق االستئماين - ٢٠١٣أكتوبر 

  . لة التربعات املقدمة إىل كافة الصناديق االستئمانية لالتفاقيةلسجل املعامالت الدويل، وحا
ستدعى اهليئة الفرعية إىل أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف الوثائق ومبا            : اإلجراء  -١١٢

األمينة التنفيذية من معلومات شفوية إضافية ذات صلة، بغية إعداد مـشروع مقـرر              تقدمه  
 كل من مؤمتر األطراف يف دورتـه التاسـعة          ليوصى باعتماده لية  املسائل اإلدارية واملا  بشأن  

  . اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/عشرة ومؤمتر األطراف
FCCC/SBI/2013/14 Budget performance for the biennium 2012–2013 as at 

30 June 2013. Note by the Executive Secretary 

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.15 Status of contributions as at 31 October 2013. Note by 
the secretariat 

__________ 

 .٩٥، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر   )١٠٥(
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  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(  
طلب مؤمتر األطـراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة ومـؤمتر             : ات أساسية معلوم  -١١٣

اجتماع األطراف يف دورته الثامنة إىل األمينة التنفيذية أن تقترح ميزانية برناجميـة             /األطراف
  .)١٠٦(٢٠١٥-٢٠١٤لفترة السنتني 

ا األمينة  ستدعى اهليئة الفرعية إىل أن تنظر يف امليزانية الربناجمية اليت تقترحه          : اإلجراء  -١١٤
 وتوصي مبشروع مقرر كي ينظر فيه ويعتمده كل من ٢٠١٥-٢٠١٤التنفيذية لفترة السنتني 

. اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة ومؤمتر األطراف     
ل  النظر يف أولويات امليزانية فضالً عن املـسائ        ،ولعل األطراف تود، لدى مناقشة هذه املسألة      

وُيتوقع أيضاً أن تـأذن     . ذات الصلة، مبا يف ذلك تنظيم عملية االتفاقية اإلطارية يف املستقبل          
، استناداً إىل   ٢٠١٤اهليئة الفرعية لألمينة التنفيذية بإعالم األطراف باشتراكاهتا اإلرشادية لعام          

  . امليزانية املوصى هبا
FCCC/SBI/2013/6 

Corr.1و 
 .٢٠١٥-٢٠١٤ترحة لفترة الـسنتني     امليزانية الربناجمية املق  

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية
FCCC/SBI/2013/6/Add.1        ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني .

 برنامج عمـل    . إضافة .مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    
 ٢٠١٥-٢٠١٤األمانة لفترة السنتني 

FCCC/SBI/2013/6/Add.2 ٢٠١٥-٢٠١٤ة الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني       امليزاني. 
 األنشطة الـيت    . إضافة .مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

 سُتمول من مصادر تكميلية

FCCC/SBI/2013/6/Add.3        ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة الـسنتني. 
 الـصندوق   . إضـافة  .مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

 تئماين لسجل املعامالت الدويلاالس

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  )ج(  
اجتماع األطراف يف دورته الثامنة علمـاً       /أحاط مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -١١٥

 يف اهليئات املنـشأة  وحصانات األفراد العاملنيالتعاهدية املتعلقة بامتيازات   ترتيبات  المبشروع  
وطلب إىل اهليئة الفرعيـة أن تواصـل   . مبوجب بروتوكول كيوتو الذي أحالته اهليئة الفرعية    

اجتماع األطراف /نظرها يف هذه املسألة وأن تقدم تقريراً عن نتائج أعماهلا إىل مؤمتر األطراف  
  . )١٠٧(يف دورته التاسعة

__________ 

 .٨-م أإ/١٣ و١٨-م أ/٢٥املقرران  )١٠٦(
)١٠٧( FCCC/KP/CMP/2012/13 ١٠٧ و١٠٦، الفقرتان. 
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م نظرها يف هذه املسألة والتوصـية مبـشروع        ستدعى اهليئة الفرعية إىل إمتا    : اإلجراء  -١١٦
  . اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف

  مسائل أخرى  -١٩  
اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عـشرة برنـامج عمـل       : معلومات أساسية   -١١٧

. )١٠٨(مل يف هـذا اجملـال   من االتفاقية وأرسى حواراً سنوياً لتعزيز الع ٦الدوحة بشأن املادة    
  . )١٠٩(٢٠١٣يونيه / من االتفاقية يف حزيران٦وجرى احلوار األول بشأن املادة 

تدعى اهليئة الفرعية إىل أن حتيط علماً بالتقرير املوجز املتعلـق بـاحلوار             س: اإلجراء  -١١٨
  .  من االتفاقية وأن تقدم املزيد من اإلرشادات بشأن تنظيم احلوار٦األول بشأن املادة 

مـؤمتر  وسُتَتَناول يف إطار هذا البند من جدول األعمال أية مسائل أخرى ُيحيلـها                -١١٩
ورته التاسعة إىل   اجتماع األطراف يف د   /األطراف يف دورته التاسعة عشرة أو مؤمتر األطراف       

  . ، فضالً عن املسائل اليت تستجد خالل الدورةاهليئة الفرعية
FCCC/SBI/2013/13 Summary report on the 1st Dialogue on Article 6 of the 

Convention. Note by the secretariat 

  تقرير الدورة  -٢٠  
 مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تنظر فيـه اهليئـة            سيعّد: معلومات أساسية   -١٢٠

  .الفرعية وتعتمده يف هناية الدورة
تقرير واإلذن للمقرر باستكمال    ستدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع ال      : اإلجراء  -١٢١

  .التقرير بعد الدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

        

__________ 

 .١٨-م أ/١٥املقرر  )١٠٨(
 . <http://unfccc.int/7670.php>انظر  )١٠٩(


