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  بشأناالتفاقية اإلطارية
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

املعقـودة يف    التاسعة والثالثني تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا           
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ إىل ١١وارسو يف الفترة من 

  احملتويات
  الصفحة قـراتالف 

  ٤  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند  (افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٤  ١٠-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند  (املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٤  ٦-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٧  ٧  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٨  ٩-٨  ..................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - جيم     
  ٨  ١٠  .........................نتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتبا  - دال     

البالغات الوطنية وبيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّمة مـن األطـراف              - ثالثاً  
  ٨  ١٧-١١  .................) من جدول األعمال٣البند  (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

درجـة يف املرفـق     البالغات الوطنية السادسة املقدَّمة من األطـراف امل         - ألف     
  ٨  ١٤-١١  ....................................................لالتفاقية األول

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة مـن األطـراف              -  باء     
  ٩  ١٥  ...........٢٠١١-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلِّق باألطراف املدرجة يف املرفق باء            - جيم     
  ٩  ١٧-١٦  ...........................٢٠١٣وجب بروتوكول كيوتو عن عام مب
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 البالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة              - رابعاً  
  ١٠  ٤١-١٨  ................................................) من جدول األعمال٤ البند(

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن             - ألف     
  ١٠  ٢٨-١٨  ........................ يف املرفق األول لالتفاقيةاألطراف غري املدرجة

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة            -  باء     
  ١٢    ............................................يف املرفق األول لالتفاقية

  ١٢  ٤١-٢٩  ...........................................تقدمي الدعم املايل والتقين  - جيم     
 من ٥البند  (نامية األطرافإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان ال  - خامساً  

  ١٤  ٥٢-٤٢  ...........................................................)جدول األعمال
تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملـشاورات والتحلـيالت الدوليـة            - ألف     

  ١٤  ٤٣-٤٢  .................................................وطرائقه وإجراءاته
  ١٥  ٥٢-٤٤  .... برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنوُّع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -  باء     

سيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلِّقة بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع الغابـات              تن  - سادساً  
 مـن   ٦البنـد    (تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسـسية          اليت

  ١٧  ٥٨-٥٣  ...........................................................)األعمال جدول
  ١٨  ٨٣-٥٩  ..........) من جدول األعمال٧البند  (املسائل املتعلِّقة بآليات بروتوكول كيوتو  - سابعاً  

  ١٨  ٦٦-٥٩  ........................استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  - فأل     
  ١٩  ٧٢-٦٧  ...........................استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -  باء     
طرائق تسريع تواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ            - جيم     

  ٢٠  ٧٦-٧٣  .....................................املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها
 أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت طرائق تسريع إثبات  - دال     

  ٢١  ٨٠-٧٧  ........لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت مل تثبت بعُد أهليتها
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قـرارات اجمللـس            -  هاء     

  ٢١  ٨١  ........................................التنفيذي آللية التنمية النظيفة
  ٢٢  ٨٣-٨٢  ..........مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير   -  واو     

  ٢٢  ٨٦-٨٤  ..............................) من جدول األعمال٨البند  (تقرير جلنة التكيف  - ثامناً  
  ٢٣  ١٠١-٨٧  ..................) من جدول األعمال٩البند  (املسائل املتعلِّقة بأقل البلدان منواً  - تاسعاً  
  ٢٥  ١١٣-١٠٢  .......................)ل األعمال من جدو١٠البند  ()١(خطط التكيُّف الوطنية  - عاشراً  

ُنهج التصدِّي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية              - حادي عشر  
املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغيُّر املناخ هبـدف تعزيـز القـدرة علـى               

  ٢٧  ١١٩-١١٤  ....................................) من جدول األعمال١١البند  ()٢(التكيُّف
__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-أ م/١املقرر  )١(
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  ٢٨  ١٢٣-١٢٠  ........................) من جدول األعمال١٢البند  (املتعلِّقة بالتمويلاملسائل   - ثاين عشر  
  ٢٨  ١٢٢-١٢٠  ...........................صندوق التكيُّف مبوجب بروتوكول كيوتو  - ألف     
  ٢٨  ١٢٣  .....................................................مسائل أخرى  -  باء     

  ٢٩  ١٣٨-١٢٤  .. ..) من جدول األعمال١٣البند  (تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  - ثالث عشر  
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا ومركـز            - ألف     

  ٢٩  ١٢٥-١٢٤  ............................................وشبكة تكنولوجيا املناخ
التقرير املتعلِّق بطرائق وإجراءات مركز وشـبكة تكنولوجيـا املنـاخ             -  باء     

  ٢٩  ١٣٠-١٢٦  ..............................................وجملسهما االستشاري
  ٣٠  ١٣٨-١٣١  ..................ولوجيابرنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكن  - جيم     

  ٣١  ١٤٧-١٣٩  .................................) من جدول األعمال١٤البند  (بناء القدرات  - رابع عشر  
  ٣١  ١٤٣-١٣٩  .......................................بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ألف     
  ٣٢  ١٤٧-١٤٤  .......................................بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -  باء     

  ٣٣  ١٥٧-١٤٨  ......................) من جدول األعمال١٥البند  (تأثري تنفيذ تدابري التصدي  - خامس عشر  
  ٣٣  ١٥٣-١٤٨  .............................................املنتدى وبرنامج العمل  - ألف     
  ٣٤  ١٥٥-١٥٤  .......... من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   -  باء     
  ٣٥  ١٥٧-١٥٦  ................................١٠-م أ/١التقدُّم احملرز لتنفيذ املقرر   - جيم     

  ٣٥  ١٧٢-١٥٨  ...............) من جدول األعمال١٦البند  (٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   - سادس عشر  
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطراف بظروفهـا              - سابع عشر  

  ٣٧  ١٧٦-١٧٣  .......................................) من جدول األعمال١٧البند  (اخلاصة
  ٣٨  ١٨٤-١٧٧  ...............) من جدول األعمال١٨البند  (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ثامن عشر  

  ٣٨  ١٧٨-١٧٧  ...........................٢٠١٣-٢٠١٢لسنتني أداء امليزانية لفترة ا  - ألف     
  ٣٨  ١٨٣-١٧٩  .......................٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -  باء     
امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب              - جيم     

  ٣٩  ١٨٤  ..................................................بروتوكول كيوتو
  ٣٩  ٢١٤-١٨٥  .................................) من جدول األعمال١٩البند  (مسائل أخرى  - تاسع عشر  

  ٤٣  ٢١٥  ..................................) من جدول األعمال٢٠البند  (تقرير الدورة  - عشرون  
  ٤٤  ٢٢٢-٢١٦  ..............................................................اختتام الدورة  - حادي وعشرون 

__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-أ م/١املقرر  )٢(
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
اجملمـع  يف  ) اهليئة الفرعيـة  (قدت الدورة التاسعة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ        ُع  -١

  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ إىل ١١الفترة من  الوطين بوارسو، بولندا، يف الرياضي
، يـوم   )بولنـدا ( توماس خروتـسوف      اهليئة الفرعية، السيد    رئيسُ وافتتح الدورةَ   -٢
رحـب بالـسيد    كما  . ب جبميع األطراف واملراقبني   نوفمرب، ورحّ / تشرين الثاين  ١١ ثننياإل

ـ    ) سانت كيتس ونيفس  (فان لريوب   . روبريت ف  سيدة مابـافوكينغ   نائباً للـرئيس، وبال
  .مقررة) ليسوتو(ماهاهابيسا  .ف

  يميةاملسائل التنظ  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند الفرعي (
نوفمرب، يف مذكرة   / تشرين الثاين  ١١نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف           -٣

  ).FCCC/SBI/2013/11(ألمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه مقدمة من ا
  :معلقاً) ب(٤ وأُقّر جدول األعمال يف اجللسة نفسها بالصيغة التالية، مع إبقاء البند الفرعي  -٤

  افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(    
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(    
البالغات الوطنية وبيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّمة من األطراف   -٣  

  :املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
يف املرفق  البالغات الوطنية السادسة املقدَّمة من األطراف املدرجة          )أ(    

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

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلِّق بـاألطراف املدرجـة يف            )ج(    
  .٢٠١٣م املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن عا

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

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

أُبقي هذا البند مـن جـدول       (ملدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      ا
  ؛)٣()األعمال معلقاً

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(    
  :إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥  
تحليالت الدولية  تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات وال        )أ(    

  وإجراءاته؛ وطرائقه
برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنـوُّع إجـراءات التخفيـف              )ب(    

  .وطنياً املالئمة
تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلِّقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابـات             -٦  

  ، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسيةاليت تضطلع هبا البلدان النامية
  :ئل املتعلِّقة بآليات بروتوكول كيوتواملسا  -٧  
  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(    
  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛  )ب(    
طرائق تسريع تواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطـار            )ج(    

  التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها؛
بات أهلية األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول    طرائق تسريع إث   )د(    

لالتفاقية اليت لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت مل تثبت           
  بعُد أهليتها؛

__________ 

 .بناًء على اقتراح من الرئيس، قررت اهليئة الفرعية إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا األربعني ) ٣(
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اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس          )ه(    
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛

  . الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير مدير سجل املعامالت  )و(    
  تقرير جلنة التكيُّف  -٨  
  ل املتعلِّقة بأقل البلدان منواًاملسائ  -٩  
  )٤(خطط التكيُّف الوطنية  -١٠  
ُنهج التصدِّي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان             -١١  

خ هبدف تعزيز القدرة    النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغيُّر املنا       
  )٥(على التكيُّف

  :املسائل املتعلِّقة بالتمويل  -١٢  
  صندوق التكيُّف مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )أ(    
  .مسائل أخرى  )ب(    
  :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١٣  
ز التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومرك         )أ(    

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

  وجملسهما االستشاري؛
  .برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجيا  )ج(    
  :بناء القدرات  -١٤  
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )أ(    
  .وتوكول كيوتوبناء القدرات مبوجب بر  )ب(    
  :تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -١٥  
  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(    
   من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(    
  .١٠-م أ/١تنفيذ املقرر يف التقدُّم احملرز   )ج(    

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
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  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٦  
رف مـؤمتر األطـراف     تفاقية اليت اعت  األطراف املدرجة يف املرفق األول لال       -١٧  

  بظروفها اخلاصة
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(    
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(    
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب           )ج(    

  .توكول كيوتوبرو
  مسائل أخرى  -١٩  
  .تقرير الدورة  -٢٠  

 ٧٧  ل جمموعـة ا  ببيانات، منها بيان باسـم  طرفاً ١٣أدىل ممثلو   األوىل،  ويف اجللسة     -٥
بيـان  حتالف الدول اجلزرية الـصغرية، و بيان باسم اجملموعة اجلامعة، و بيان باسم   والصني، و 

االحتـاد األورويب ودولـه     بيان  مة البيئية، و  جمموعة السال بيان باسم   الدول األفريقية، و  باسم  
، ائتالف بلدان الغابـات املطـرية     بيان باسم   ، و أقل البلدان منواً  بيان باسم   ، و ٢٨   ال األعضاء

التحالف البوليفـاري لـشعوب   ، وبيان باسم منظومة التكامل ألمريكا الوسطى   بيان باسم   و
 باسم جمموعة البلدان النامية اجلبلية غري       بيان املعاهدة التجارية للشعوب، و    -أمريكا الالتينية   

  . وأدىل ببيانات أيضاً ممثلو املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة.الساحلية
نوفمرب، أدلت ممثلة أحد األطراف     / تشرين الثاين  ١٢ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٦

 املعاهدة التجارية للشعوب،    -ببيان آخر باسم التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية         
  .بغية توضيح البيان الذي ألقته يف اجللسة السابقة

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢  الفرعيالبند(
اليت وّجه فيها الرئيس    ،  األوىل جلستها   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف         -٧

 مقترح مـن  وبناء على   .  املوقع الشبكي لالتفاقية   درج يف املاالنتباه إىل برنامج العمل املقترح      
  . استناداً إىل ذلك الربنامجأن تعملالرئيس، وافقت اهليئة الفرعية على 
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس   -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢  الفرعيالبند(
 ١٦ لثالثة، املعقودتني يف   األوىل وا  جلستيهانظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف           -٨

الداخلي   من مشروع النظام   ٢٧، ذكّر الرئيس باملادة     األوىلجللسة  ا ويف   .)٦(نوفمرب/تشرين الثاين 
  .  أن تنتخب نائب رئيسها ومقررها الفرعيةاملعمول به، اليت يتعّين مبوجبها على اهليئة

) طاجيكـستان ( راجابوف  انتخبت اهليئة الفرعية السيد إهلوجمون  ،الثالثةاجللسة  ويف    -٩
  .)٧( مقررة)ليسوتو(ماهاهابيسا نائباً للرئيس، والسيدة 

   انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢  الفرعيالبند(

  . أي أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتبيكن هناك داع النتخابمل   -١٠

رد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّمة مـن       البالغات الوطنية وبيانات اجل     -ثالثاً  
  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٣البند (

  البالغات الوطنية السادسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٣  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
يئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل      نظرت اهل   - ١١

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هـذا البنـد الفرعـي يف                . والثالثة
والسيد كيوتو  ) كينيا(مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيدة فاطمة حسني            إطار

  ). اليابان(تانايب 
  .)٨( االستنتاجات التالية واعتمدهتا يفالثالثة اهليئة الفرعية يف جلستها ونظرت  -١٢

__________ 

ولتـسهيل  . نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٨ و ١٦علقت اجللسة الثالثة واستؤنفت ثالث مرات يف الفترة بني           ) ٦(
نـوفمرب باعتبارمهـا   / تشرين الثـاين ١٧ إىل ١٦اإلشارات املرجعية، ُيشار إىل اجللستني اللتني استؤنفتا عشية         

 . نوفمرب باعتبارها اجللسة الرابعة/ تشرين الثاين١٨شار إىل اجللسة الثالثة املستأنفة يوم االثنني وُي. اجللسة الثالثة
 .<unfccc.int/6558>طالع على املعلومات املتعلقة باالنتخابات على العنوان ميكن اال )٧(
 .FCCC/SBI/2013/L.7اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٨(
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  االستنتاجات  -٢  
نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف املسائل املتعلقة بالبالغات الوطنية السادسة املقدمـة              -١٣
  ).البلدان املدرجة يف املرفق األول(األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  من
بشأن البالغات الوطنيـة الـسادسة       )٩(وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ مبشروع مقرر       -١٤

من األطراف املدرجة يف املرفق األول لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورتـه                املقدمة
البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطـراف    بشأن )١١(ومشروع مقرر  )١٠(التاسعة عشرة 

أطراف يف بروتوكول كيوتو لينظر فيه مؤمتر األطراف          األول اليت هي أيضاً    املدرجة يف املرفق  
 )اجتماع األطـراف  /مؤمتر األطراف  (يف بروتوكول كيوتو   العامل بوصفه اجتماع األطراف   

  .)١٢(ويعتمده يف دورته التاسعة

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف              -باء  
  ٢٠١١-١٩٩٠املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

  )من جدول األعمال) ب(٣البند الفرعي (

  املداوالت    
جلـستها األوىل وأحاطـت علمـاً    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعـي يف         -١٥

   .FCCC/SBI/2013/19باملعلومات الواردة يف الوثيقة 

لِّق باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتع   -جيم  
  ٢٠١٣بروتوكول كيوتو عن عام 

  )من جدول األعمال) ج(٣البند الفرعي (

  املداوالت    
وُعرضت عليها . جلستيها األوىل والثالثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف      -١٦

   .Add.1 وFCCC/SBI/2013/6الوثيقتان 
هبذا الشأن كـي   )١٣(لستها الثالثة، مبشروع استنتاجاتفرعية، يف جوأوصت اهليئة ال   -١٧

  . )١٤(اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/يعتمدها مؤمتر األطراف
__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.7/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر  )٩(
 .١٩-م أ/٢٢لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )١٠(
 .FCCC/SBI/2013/L.7/Add.2 لالطالع على نص املقرر، انظر )١١(
 .٩-م أإ/٩لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )١٢(
 .FCCC/SBI/2013/L.3اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٣(
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  البالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -رابعاً  
  )األعمال  من جدول٤البند (

ستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف        عمل فريق اخلرباء اال     -ألف  
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) أ(٤  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي مـن جـدول األعمـال يف جلـستيها                  -١٨

 FCCC/SBI/2013/INF.13 و FCCC/SBI/2013/7 الوثـائق    وُعرضت عليهـا  . والثالثة األوىل
   . أحدمها باسم جمموعة السالمة البيئيةوأدىل ممثال طرفني ببيانني. FCCC/SBI/2013/17و

، رئيس فريق اخلـرباء  )اجلزائر(يف اجللسة األوىل، دعا الرئيس السيد كامل مجوعي      و  -١٩
رفق األول لالتفاقية،   االستشاري بشأن البالغات الوطنية املقدمة من أطراف غري مدرجة يف امل          

  .إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف عمل الفريق
واتفقت اهليئة الفرعية، يف اجللسة نفسها، على النظر يف هذا البند الفرعي من جـدول                 -٢٠

  . األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيدة فاطمة حسني والسيد تانايب
   .)١٥(لثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتاويف اجللسة الثا  -٢١

  االستنتاجات  -٢  
لفريق اخلرباء االستـشاري املعـين       )١٦(لفرعية علماً بالتقارير املرحلية   أحاطت اهليئة ا    -٢٢

فريق اخلـرباء   (بالبالغات الوطنية املُقدمة من األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            
وأشادت اهليئة الفرعية بالفريق إلعداد وتنفيذ      . )١٧(٢٠١٣وبربنامج عمله لعام    ) ستشارياال

والحظت اهليئة الفرعية التوصية املتعلقة بضرورة وضع برنـامج         . ٢٠١٣برنامج عمله لعام    
عمل طويل املدى يشمل أنشطة فريق اخلرباء االستشاري، وذلك لكي يليب بـصورة فعالـة               

ري املُدرجة يف املرفق األول من املساعدة التقنية مـن أجـل الوفـاء              الحتياجات األطراف غ  
  .)١٨(بالتزامات اإلبالغ اليت تقع عليها

__________ 

 .FCCC/KP/CMP/2013/9الوثيقة لالطالع على نص االستنتاجات بصيغتها املعتمدة، انظر  )١٤(
 .FCCC/SBI/2013/L.24اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٥(
)١٦( FCCC/SBI/2013/7و FCCC/SBI/2013/17. 
)١٧( FCCC/SBI/2013/7. 
)١٨( FCCC/SBI/2013/17 ٥٢، الفقرة. 
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والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء االستـشاري يف        -٢٣
. الـسنتني تنفيذ أنشطته، مبا يف ذلك عقد حلقات عمل بشأن إعداد التقارير املُحدَّثة لفتـرة           

  .)١٩(ورّحبت اهليئة الفرعية حبلقيت العمل
والحظت اهليئة الفرعية أيضاً مع التقدير املواد التدريبية اليت أعدها فريـق اخلـرباء                -٢٤

وإدراكاً منـها   . )٢٠(االستشاري، وهي متاحة للجمهور يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية        
غات الوطنية والتقارير املُحدَّثـة لفتـرة الـسنتني،         لدور املواد التدريبية يف تيسري إعداد البال      

شجعت اهليئة الفرعية األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول على االستفادة من هذه املـواد               
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن املواد التدريبية ينبغي حتديثها وإثراؤها بـصورة            . قدر اإلمكان 

ة واملستقبلية لألطراف غري املُدرجـة يف املرفـق األول،   دورية، مع مراعاة االحتياجات احلالي    
ويشمل ذلك إضافة أمثلة عمليـة      . وأحكام االتفاقية، واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف      

وذات صلة ودراسات حاالت إفرادية وأفضل املمارسات حبيث تعكس خمتلـف الظـروف             
  .)٢١(ملواد التدريبيةواالحتياجات اإلقليمية والوطنية، من أجل تعزيز فائدة ا

املُدرجة يف التقارير املرحلية املشار إليها       )٢٢(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتوصيات      -٢٥
 أعاله، واليت قد تفيد يف زيادة فعالية املساعدة التقنية املقدمة إىل األطراف غري              ٢٢يف الفقرة   

الغ، وهي تشمل توصيات تتعلق مبنظور      املُدرجة يف املرفق األول للوفاء مبتطلباهتا املتعلقة باإلب       
وشـجعت اهليئـة   . طويل املدى، وبتعزيز التعاون واملشاركة، وبتحسني عملية بناء القدرات 

الفرعية فريق اخلرباء االستشاري على مراعاة هذه التوصيات، حبسب االقتـضاء، يف إعـداد           
 التقنية إىل األطراف غـري      برنامج عمله وتنفيذ أنشطته، مما ُيمكّن الفريق من تقدمي املساعدة         

  .املُدرجة يف املرفق األول
، واملنظمات املتعددة   )٢٣(وشكرت اهليئة الفرعية األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          -٢٦

  .اليت قدمت مسامهات مالية لتنفيذ أعمال فريق اخلرباء االستشاري )٢٤(األطراف، والربامج

__________ 

)١٩( FCCC/SBI/2013/INF.13و FCCC/SBI/2013/18. 
 املُحدَّثة لفترة السنتني متاحـة يف املوقـع         املواد التدريبية التكميلية لفريق اخلرباء االستشاري بشأن التقارير        )٢٠(

<http://unfccc.int/7915.php>. 
)٢١( FCCC/SBI/2013/17 ٦٠، الفقرة. 
)٢٢( FCCC/SBI/2013/17 ٦٠-٥٠، الفقرات. 
لكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى    ماالحتاد األورويب، وبلجيكا، ورومانيا، وسويسرا، وفنلندا، وكندا، وامل       )٢٣(

 .ج، والواليات املتحدة األمريكية، واليابانوأيرلندا الشمالية، والنروي
 لفرقة العمل املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة         برنامج دعم البالغات الوطنية، ووحدة الدعم التقين       )٢٤(

 .التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة



FCCC/SBI/2013/20 

GE.13-64666 12 

، استكملت اهليئة الفرعية نظرها يف فترة تكليف        ١٨-م أ /١٨ من املقرر    ٥وعمالً بالفقرة     -٢٧
فريق اخلرباء االستشاري وواليته، ومدى احلاجة إىل استمرار عمله، وأوصـت مـؤمتر األطـراف               

  .)٢٦(بشأن هذه املسألة لكي ينظر فيه ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة )٢٥(مبشروع مقرر
بشأن هذه املسألة    )٢٧(اً مبشروع استنتاج  ر األطراف أيض  وأوصت اهليئة الفرعية مؤمت     -٢٨

  .)٢٨(ه ويعتمده يف دورته التاسعة عشرةلكي ينظر في

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف              -باء  
  املرفق األول لالتفاقية

  )أبقي معلقاً -من جدول األعمال ) ب(٤  الفرعيالبند(

  ايل والتقينتقدمي الدعم امل  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٤  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٢٩

 FCCC/SBI/2013/INF.8 وFCCC/SBI/2013/INF.7 الوثــائقوُعرضــت عليهــا . والثالثــة
  .راف ببيانممثل أحد األط وأدىل .FCCC/SBI/2013/3/Add.2و

ويف اجللسة األوىل، دعا رئيس اهليئة الفرعية ممثل أمانة مرفق البيئة العامليـة إىل اإلدالء                 -٣٠
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي مـن جـدول                . ببيان

  .السيد تانايباألعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيدة فاطمة حسني و
  .)٢٩( االستنتاجات التالية واعتمدهتا، نظرت اهليئة الفرعية يفالثالثةويف اجللسة   -٣١

  االستنتاجات  -٢  
 باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العامليـة         أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً      -٣٢

جة يف املرفق األول من أجل إعداد       بشأن الدعم املايل املقدم من املرفق إىل األطراف غري املدر         
  .)٣٠(البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لفترة السنتني

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.24/Add.1ر الوثيقة لالطالع على نص املقرر، انظ )٢٥(
 .١٩-م أ/١٩لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٢٦(
 .FCCC/SBI/2013/L.24/Add.2لالطالع على نص االستنتاج، انظر الوثيقة  )٢٧(
 .FCCC/CP/2013/10اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٨(
 .FCCC/SBI/2013/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(
)٣٠( FCCC/SBI/2013/INF.7 ،FCCC/SBI/2013/INF.8و ،FCCC/CP/2013/3/Add.2. 
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ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات مفـصلة               -٣٣
ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملة عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية لألطراف غـري            

درجة يف املرفق األول، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن تاريخ املوافقة على تقدمي التمويـل                امل
كما دعت مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات عن التاريخ التقرييب         . وصرف املبالغ 

ر فيها  لالنتهاء من مشاريع البالغات الوطنية، والتاريخ التقرييب لتقدميها إىل األمانة، لكي تنظ           
  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني 

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات مفـصلة               -٣٤
ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملة عن أنشطته املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، مبا             

ذلك تقدمي معلومات عن تاريخ طلب احلصول على التمويل وتاريخ املوافقة على تقـدمي              يف  
التمويل وصرف املبالغ، فضالً عن إعطاء التاريخ التقرييب لتقدمي هذه التقارير إىل األمانة، لكي 

  ). ٢٠١٤يونيه /حزيران(تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني 
 تشرين ١١، حىت  طلباً ٣٠ية أن أمانة مرفق البيئة العاملية تلقت        والحظت اهليئة الفرع    -٣٥
ومـع اإلشـارة إىل     . ، بشأن دعم إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني       ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
، حتث اهليئة الفرعية الدول غري املدرجة يف املرفق األول          ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د(٤١ الفقرة

قدمي طلباهتا إىل مرفق البيئة العاملية، حسب االقتضاء، مـن أجـل            اليت ال يزال يتعني عليها ت     
احلصول على دعم إلعداد تقاريرها احملدثة لفترة الـسنتني، أن تفعـل ذلـك يف الوقـت                 

وباإلضافة إىل ذلك، حتث اهليئة الفرعية الوكاالت املنفذة ملشاريع مرفق البيئـة            . )٣١(املناسب
قدمي مقترحات مشاريع األطراف غري املدرجة يف املرفـق         العاملية على مواصلة تيسري إعداد وت     

  . األول بشأن إعداد تقاريرها احملدثة لفترة السنتني
شجعت مرفق البيئة العامليـة  فقد ، ١٨-م أ/٩ إىل املقرر  للتنفيذشري اهليئة الفرعية تإذ  و  -٣٦
حـق مـن    الالإعـداد   مـن أجـل     الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول        تقدمي  لى  ع

 مـن   )  ه(و) أ(٤١لفقـرة   مراعاة تامة ل  ، مع   طلوبيف الوقت امل  احملدثة لفترة السنتني     تقاريرها
أن تكفل البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املدرجة          اليت قررت    ١٧-أ م/٢ املقرر

قدمي املـوارد، وفقـاً   تبدعم إعداد التقارير املُحدَّثة لفترة السنتني    تعزيز  يف املرفق الثاين لالتفاقية     
 . من االتفاقية وعلى أساس تغطية كامل التكاليف املتفق عليها٤ من املادة ٣للفقرة 

بالتقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف وضع الصيغة         علماً  اهليئة الفرعية   أحاطت  و  -٣٧
 املتحـدة   بشكل مشترك برنامج األمـم هريديالنهائية لربنامج الدعم العاملي، وهو مشروع س  

ألطـراف غـري    املقدم إىل ا  اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وذلك هبدف تعزيز الدعم          
 ت وأشـار .ا الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتني يف إعداد بالغاهت    األول املدرجة يف املرفق  

إعـداد  إىل أن اهلدف من املشروع هو مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول يف                
 .طلوبالوقت املا الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتني وتقدميها يف بالغاهت
__________ 

)٣١( FCCC/SBI/2012/15 ٥٣، الفقرة. 
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احملـسنة  نـسخة   لل ،)٣٢(قررامل يف املوعد إطالق األمانة،   برحبت اهليئة الفرعية    كما    -٣٨
 .)٣٣(غازات الدفيئة بالنسبة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول        ل الوطنية    اجلرد ربجمية قوائم ل

ية احملـسنة   يف استخدام الربجم  شروع  لعلى ا عت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        وشج
هود اليت بذلتـها    ورحبت كذلك باجل  .  اخلاصة هبا   الوطنية لغازات الدفيئة   إلعداد قوائم اجلرد  

للخرباء الوطنيني من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول           مناسب  تدريب  األمانة لتوفري   
لـضمان  ها  دوجهقصارى  وشجعت األمانة على بذل     . الربجميةاستخدام   كفاءة   يسريهبدف ت 
 . جلميع األطراف غري املدرجة يف املرفق األولاملناسبالتدريب إتاحة 

قرر نشطة امل على األ  املترتبة يف امليزانية      التقديرية اآلثارعلماً ب   الفرعية وأحاطت اهليئة   -٣٩
 . أعاله٣٨ إليه يف الفقرة األمانة على النحو املشارأن تنفذها 

هـذه  إىل تنفيـذها يف  األمانـة  دعـت  اإلجراءات الـيت   يكون تنفيذ   طلبت أن   و  -٤٠
 . بتوافر املوارد املاليةاالستنتاجات رهناً

، كان  ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١، حبلول   أنهإىل  تقدير  باهليئة الفرعية   أشارت  و  -٤١
وبالغ وطين رابع    ةثالثأربع بالغات وطنية    واً   ثاني اًغ بال ٩٤و أوالًبالغاً وطنياً    ١٤٥ قد قدم 

 أيضاًأشارت  و. راف غري املدرجة يف املرفق األول     األط خامس واحد من     وطينواحد وبالغ   
 اً ثاني اً وطني  بالغاً ٢٢و  واحد  بالغ وطين أول   ميتوقع تقد ي ،٢٠١٣ حبلول هناية عام     ،أنهإىل  

  .ري املدرجة يف املرفق األولثالثة من األطراف غبالغات وطنية وثالث 

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

تشكيل فريق اخلرباء الفنـيني املعـين باملـشاورات والتحلـيالت الدوليـة               -ألف  
  وإجراءاته وطرائقه

  )من جدول األعمال) أ(٥  الفرعيالبند(

  املداوالت    
يف اتفقـت،   و. والثالثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل             -٤٢

مشاورات غري رمسيـة يـشترك يف       جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار           
   ).النمسا(والسيد هلموت هوجسكي ) سنغافورة(تيسريها السيدة آن غان 

__________ 

)٣٢( FCCC/SBI/2011/17 ٤٣، الفقرة. 
 .<http://unfccc.int/7627.php>: الربجمية احملسنة لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة متاحة يف العنوان التايل ) ٣٣(
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ليعتمده مؤمتر األطـراف   )٣٤(ة يف جلستها الثالثة مبشروع مقرر     لفرعيوأوصت اهليئة ا    -٤٣
  .)٣٥( عشرةالتاسعةيف دورته 

  برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنوُّع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٥  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
عي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل        نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفر        -٤٤

  .FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2وُعرضت عليها الوثيقة . والثالثة
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هـذا البنـد الفرعـي                 - ٤٥
جدول األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيـسريها الـسيدة غـان                 من

   .هوجسكي  والسيد
  .)٣٦( االستنتاجات التالية واعتمدهتا يفالثالثةونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -٤٦

  االستنتاجات   -٢  
ــذ    -٤٧ ــة للتنفي ــة الفرعي ــت اهليئ ــة(أحاط ــة الفرعي ــة ) اهليئ ــاً بالوثيق علم

FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2.  
 يف حلقة العمل    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باملعلومات اليت قدمها اخلرباء          - ٤٨

املعقودة أثناء الدورة من أجل تعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـاً،               
وباملناقشات اليت دارت أثناء حلقة العمل، بغية تيسري إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيـف             

  .املالئمة وطنياً
لقة العمـل   وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لألطراف اليت قدمت معلومات يف ح            -٤٩

  . أعاله٤٨املشار إليها يف الفقرة 
ودعت اهليئة الفرعية البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثـاين لالتفاقيـة               -٥٠

والبلدان األطراف املتقدمة األخرى اليت يسعها زيادة الدعم املقـدم يف جمـاالت التمويـل               
جراءات التخفيف املالئمة وطنياً إىل أن      والتكنولوجيا وبناء القدرات من أجل إعداد وتنفيذ إ       

  .تبادر إىل القيام بذلك

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.23لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة  )٣٤(
 .١٩-م أ/٢٠لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٣٥(
 .FCCC/SBI/2013/L.8اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٦(
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، يف إطار برنامج العمـل      ٢٠١٤وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم يف عام            -٥١
املتعلق بتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، مناقشات تقنية تفاعلية مركـزة،             

 )٣٧(واحدة أثناء كل دورة يقدّم فيها اخلرباء إسـهاماهتم        وذلك بسبل منها تنظيم حلقة عمل       
  :وتتناول األمور التالية

رهناً بتوافرها،  وطنياً،  إجراءات التخفيف املالئمة    املزيد من املعلومات عن       )أ(  
مبـا يـشمل االفتراضـات      ،  ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ٣٤ و ٣٣ الفقرتان   مثلما حتدد ذلك  

 والقطاعات والغازات الـيت تغطيهـا، وقـيم         ،إلجراءاتواملنهجيات اليت تقوم عليها تلك ا     
  مؤشرات االحترار العاملي احملتملة، ونتائج التخفيف املقدرة؛

 يف جمال بناء القدرات إلعـداد        والتكنولوجي االحتياجات إىل الدعم املايل     )ب(  
لدعم للقياس واإلبالغ والتحقق، وكذلك ا     قابلةتكون   إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً      وتنفيذ

  ؛يف هذا اجملالوطرائق احلصول عليه، واخلربات املكتسبة املتاح واملقدم، 
جمال بناء   يف   وجيمدى تطابق إجراءات التخفيف مع الدعم املايل والتكنول         )ج(  

  .القدرات يف إطار السجل
  :وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة ما يلي  -٥٢

) ٢٠١٤ يونيـه /حزيـران ( األربعني   أن تقدم إىل اهليئة الفرعية يف دورتيها        )أ(  
مـدى تطـابق إجـراءات      تقريراً عن   ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (واحلادية واألربعني   

، عمـالً    يف جمال بناء القدرات يف إطـار الـسجل         ايل والتكنولوجي التخفيف مع الدعم امل   
  ، كي تنظر فيه األطراف؛١٨-م أ/١من املقرر ) ج(١٩ بالفقرة

ف الراغبة يف تقاسم التجارب املتعلقة بالتماس الدعم فيمـا          أن تتيح لألطرا    )ب(  
  يتصل بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً فرصة القيام بذلك؛

أن تتيح على املوقع الشبكي لالتفاقية املعلومات املستمدة من حلقات العمل             )ج(  
  .اإلقليمية املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

__________ 

 .٢٠، الفقرة ١٨-م أ/١عمالً باملقرر  )٣٧(
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م تنفيذ األنشطة املتعلِّقة بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع           تنسيق دع   -سادساً  
  الغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمـال يف جلـستيها األوىل                 -٥٣

  .Add.1 وFCCC/SB/2013/MISC.3 وFCCC/SB/2013/INF.6 عليها الوثائق وُعرضت. والثالثة
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -٥٤

 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         ٦األعمال باالقتران مع البند     
والـسيدة  ) سويـسرا (يشترك يف رئاسته السيد كيث اندرسن       يف إطار فريق اتصال مشترك      

وإذ مل تتمكن السيدة ديوف سار من حضور اجلـزء األول           ). السنغال(مادلني ديوف سار    
الحقـاً للمـشاركة يف تيـسري      ) بـاراغواي (الدورة، فقد ُدعيت السيدة ليليان بورتيو        من
  .املشاورات هذه
  .)٣٨( االستنتاجات التالية واعتمدهتا يفثالثةالونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -٥٥

  االستنتاجات   -٢  
بشأن احلاجـة إىل     )٣٩(أحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف         -٥٦

، ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠حتسني تنسيق الدعم املقدم لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة           
خيارات اإلدارة املمكنة، ومنها هيئة أو جملـس         سسية القائمة أو  وإىل النظر يف الترتيبات املؤ    

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً أيضاً باآلراء اليت قدمتـها املنظمـات املعتمـدة             . جلنة أو
  .)٤٠(مراقب بصفة
، املعقـودة   )٤١(علماً كذلك بالتقرير املتعلق حبلقة العمل     اهليئتان الفرعيتان   وأحاطت    -٥٧

، بشأن املـسألة املـشار إليهـا يف      ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٧ بون، بأملانيا، يف      يف أثناء الدورة 
وأعربت اهليئتان الفرعيتان عن تقديرمها للمفوضية األوروبية وللنـرويج         . )٤٢( أعاله ١ الفقرة

  .قدمتاه من دعم مايل حللقة العمل ملا

__________ 

 .FCCC/SB/2013/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٨(
)٣٩( FCCC/SB/2013/MISC.3و Add.1. 
 .<http://unfccc.int/7481>متاحة يف املوقع  )٤٠(
)٤١( FCCC/SB/2013/INF.6. 
 .<http://unfccc.int/7672>ُيتاح مزيد من املعلومات عن حلقة العمل يف املوقع  )٤٢(
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رعية للتنفيذ عملهما   وعززت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الف         -٥٨
 أعاله، واتفقتا على دعوة مؤمتر األطراف إىل تقـدمي          ٥٦بشأن املسألة املشار إليها يف الفقرة       

  .)٤٣(مزيد من التوجيه يف دورته التاسعة عشرة من أجل حل املسائل املعلقة

  املسائل املتعلِّقة بآليات بروتوكول كيوتو  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٧  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
. والثالثة نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل              -٥٩

ــائق   ــا الوث ــت عليه  FCCC/SBI/2013/INF.1 وAdd.1 وFCCC/SBI/2013/MISC.1وُعرض
  .FCCC/SBI/2013/INF.6و

 على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول         جلستها األوىل، واتفقت اهليئة الفرعية يف       -٦٠
) أنغوال( يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد جيزا غاسبار مارتان        األعمال

   ).فنلندا(والسيد ماركو بريغلوند 
  .)٤٤( االستنتاجات التالية واعتمدهتا يفثالثةالونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -٦١

  االستنتاجات   -٢  
 إجراؤهـا    يف التغيريات املمكن   هااهليئة الفرعية نظر  بدأت  ،  ٨-م أإ /٥وفقاً للمقرر     -٦٢

  .طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفةعلى 
املعتمـدة   اآلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمات    بمناقشات اهليئة الفرعية    واسترشدت    -٦٣

ونتـائج   )٤٦(توصيات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف هذا الـشأن         ب، و )٤٥(مراقببصفة  
طرائق وإجراءات  املمكن إجراؤها على    التغيريات  املتعلقة ب  العمل   حلقةاملناقشات اليت جرت يف     

  .)٤٧( يف بون، أملانيا٢٠١٣ هيوني/حزيران ٩ و٨آلية التنمية النظيفة، اليت عقدت يومي 
__________ 

وحيل هذا املقرر ملؤمتر األطراف حمل الفقرة األخرية        . ١٩-م أ /١٠لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر        )٤٣(
ذا مل ُتدرج تلك االسـتنتاجات   لFCCC/SB/2013/L.5من استنتاجات اهليئتني الفرعيتني املدرجة يف الوثيقة      

 .يف هذا التقرير
 .FCCC/SBI/2013.L.9اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٤(
)٤٥( FCCC/SBI/2013/MISC.1و Add.1. 
)٤٦( FCCC/SBI/2013/INF.1. 
 .FCCC/SBI/2013/INF.6يرد التقرير املتعلق حبلقة العمل يف الوثيقة  )٤٧(
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  إجراؤها  من التغيريات املقترح   شاملةحددت اهليئة الفرعية قائمة موحدة لكن غري        و  -٦٤
 البنـد املعنيان هبذا   رد يف مذكرة أعدها الرئيسان      تإجراءات آلية التنمية النظيفة،     على طرائق و  

  .)٤٨( اخلاصةا من جدول األعمال أعد حتت مسؤوليتهمالفرعي
بشأن طرائق وإجراءات آلية التنمية      )٤٩(ررمقشروع   نص مل  صرعنابوأوصت اهليئة الفرعية      -٦٥

  .)٥٠( يف دورته التاسعةاجتماع األطراف ويعتمدها/مؤمتر األطرافلكي ينظر فيها النظيفة 
دورهتـا    مواصلة عملها بشأن هذه املـسألة يف       ضرورةعلى  الفرعية  اتفقت اهليئة   و  -٦٦

  . أعاله٦٤ا يف الفقرة  القائمة املوحدة املشار إليهراعاةاألربعني، مب

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٧  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
 نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمـال يف جلـستيها األوىل                -٦٧

  .FCCC/SBI/2013/INF.3 وAdd.1 وFCCC/SBI/2013/MISC.3وُعرضت عليها الوثائق . والثالثة
 على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول         جلستها األوىل، واتفقت اهليئة الفرعية يف       -٦٨

) فرنـسا ( يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد دمييتار نيكـوف              األعمال
   ).غانا(والسيد يو اوسافو 

  . )٥١(االستنتاجات التالية واعتمدهتا يف الثالثةونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -٦٩

  االستنتاجات  -٢  
 مـن   ٦املبادئ التوجيهية لتنفيـذ املـادة       "النظر يف استعراض     ةبدأت اهليئة الفرعي    -٧٠

 ، وفقـاً  )  باملبادئ التوجيهيـة للتنفيـذ املـشترك       يشار إليها الحقاً   ()٥٢( "بروتوكول كيوتو 
  .١٦-١٤، الفقرات ٨-أإ/٦ للمقرر
 باآلراء ذات الصلة اليت قدمتها األطراف واملنظمـات         يئة الفرعية علماً  وأحاطت اهل   -٧١

، بشأن التغيريات الـيت     FCCC/SBI/2013/INF.3 عن الوثيقة    ، فضالً )٥٣(املعتمدة بصفة مراقب  
، اليت أعدهتا األمانة استناداً إىل الورقات        ميكن إدخاهلا على املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك      

__________ 

 .من جدول األعمال) أ(٧ الفرعي  حتت البند<http://unfccc.int/7871.php>متاحة على العنوان  )٤٨(
 .FCCC/SBI/2013/L.9يرد يف مرفق الوثيقة  )٤٩(
 .٩-م أ/٤لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٥٠(
 .FCCC/SBI/2013/L.11اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥١(
 .١-م أإ/٩املقرر  )٥٢(
)٥٣( FCCC/SBI/2013/MISC.3و Add.1. 
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وأحاطت .  إضافةً إىل التوصيات اليت قدمتها جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك    السالفة الذكر 
 به األطراف أثناء الدورة التاسعة والثالثني       اضطلعت كذلك بالعمل الذي     لماًاهليئة الفرعية ع  
  .للهيئة الفرعية

جدول األعمـال   ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي من              -٧٢
، على أساس مشروع نص مقترح من الرئيسني املشاركني للمشاورات غري يف دورهتا األربعني 
 مبشروع مقرر بشأن املسألة لكي ينظـر فيـه مـؤمتر            بغية التوصية  ،)٥٤(الرمسية ذات الصلة  

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول( دورته العاشرة يفويعتمده  اجتماع األطراف/رافاألط

ل إصدار وحدات خفض االنبعاثـات يف إطـار التنفيـذ           طرائق تسريع تواص    -جيم  
  املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها

  )من جدول األعمال) ج(٧  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
األوىل  يف جلـستيها     أعماهلـا نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول            -٧٣

 مشاورات غري رمسيـة يـشترك يف        وقررت يف جلستها األوىل أن تنظر فيه يف إطار        . والثالثة
  .تيسريها السيد نيكوف والسيد اوسافو

  .)٥٥( االستنتاجات التالية واعتمدهتاويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف  -٧٤

  االستنتاجات  -٢  
بدأت اهليئة الفرعية نظرها يف طرائق تسريع تواصـل إصـدار وحـدات خفـض                 -٧٥

 مـن   ١٦شترك ونقل حيازهتا واحتيازهـا، عمـالً بـالفقرة          االنبعاثات يف إطار التنفيذ امل    
  .٨-أإ م/١ املقرر
ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال               -٧٦

يف دورهتا األربعني، بناء على مشروع النص الذي اقترحه رؤساء املشاورات غري الرمسية ذات              
روع مقرر بشأن هـذه املـسألة كـي ينظـر فيـه مـؤمتر               ، هبدف التوصية مبش   )٥٦(الصلة

  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/األطراف

__________ 

 .من جدول األعمال) ب(٧لبند الفرعي  حتت ا<http://unfccc.int/7871.php>: متاح على املوقع )٥٤(
 .FCCC/SBI/2013/L.12اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٥(
 .من جدول األعمال) ج(٧ حتت البند الفرعي <http://unfccc.int/7871.php>: متاح على املوقع )٥٦(
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طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة الـيت               -دال  
  لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية، واليت مل تثبت بعُد أهليتها

  ) من جدول األعمال)د(٧  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
األوىل  يف جلـستيها     أعماهلـا نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول            -٧٧

وقررت يف جلستها األوىل أن تنظر فيه يف إطار مشاورات غري رمسيـة يـشترك يف                . والثالثة
  .تيسريها السيد نيكوف والسيد اوسافو

  .)٥٧( االستنتاجات التالية واعتمدهتايئة الفرعية يفويف اجللسة الثالثة، نظرت اهل  -٧٨

  االستنتاجات  -٢  
باشرت اهليئة الفرعية النظر يف طرائق تسريع إثبات أهلية األطراف املدرجة يف املرفق               -٧٩

األول لالتفاقية اليت لديها التزامات يف فترة االلتزام الثانية واليت مل تثبت بعُد أهليتها، عمـالً                
  . ٨-م أإ/١من املقرر  ١٦بالفقرة 

بشأن هذه املسألة كي ينظر فيـه مـؤمتر          )٥٨(وصت اهليئة الفرعية مبشروع مقّرر    وأ  -٨٠
  .)٥٩(ألطراف ويعتمده يف دورته التاسعةاجتماع ا/األطراف

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

  ) من جدول األعمال) ه(٧لفرعي البند ا(

  املداوالت    
. األوىل يف جلـستها     أعماهلـا نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول            -٨١

. وأُرجئ النظر يف هذا البند الفرعي إىل الدورة األربعني للهيئة الفرعية، باقتراح من الـرئيس              
   .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.14اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٧(
 .FCCC/SBI/2013/L.14/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة  )٥٨(
 .٩-م أإ/٧طالع على النص املعتمد، انظر املقرر لال )٥٩(
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  املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير مدير سجل   -واو  
  )من جدول األعمال) و(٧  الفرعيالبند(

  املداوالت    
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول أعماهلـا يف جلـستها األوىل                -٨٢

  .FCCC/SBI/2013/INF.16وُعرضت عليها الوثيقة 
لى مواصلة النظر يف املسائل املـشار    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير واتفقت ع        -٨٣

يف دورهتـا    )٦٠(٢٠١٢ من تقرير عام     ٥٨ من الفقرة    )ج(و) ب(إليها يف الفقرتني الفرعيتني     
وطلبت اهليئة الفرعية إىل مدير سجل املعامالت الدويل والفريق العامل املعين بأمن             . األربعني

إعداد اخليـارات ووضـع     السجالت أن يواصال، يف إطار منتدى مديري ُنظم السجالت،          
خارطة طريق لتنفيذ أمن املعلومات يف ُنظم السجالت، كي تنظر فيهـا اهليئـة الفرعيـة يف      

  . دورهتا األربعني

  تقرير جلنة التكيف  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت    
. لثالثـة األوىل وا نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها              -٨٤

  .وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف. FCCC/SB/2013/2وُعرضت عليها الوثيقة 
الواليـات  (، دعا رئيُس اهليئة الفرعية السيدةَ كريستينا تـشان          األوىلويف اجللسة     -٨٥

ويف اجللـسة  . تقدمي تقرير عن عمل اللجنة، نائبة رئيس جلنة التكيف، إىل     )املتحدة األمريكية 
 اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف إطار مشاورات              نفسها، اتفقت 

  ).نيوزيلندا (تيسرها السيدة هيلني بلومغري رمسية 
ر األطـراف  ليعتمده مؤمت )٦١( مبشروع مقرر  الثالثةوأوصت اهليئة الفرعية يف جلستها        -٨٦

  .)٦٢(يف جلسته التاسعة عشرة

__________ 

)٦٠( FCCC/KP/CMP/2012/8. 
 .FCCC/SB/2013/L.2لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة  )٦١(
 .١٩-م أ/١٦لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٦٢(
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  ل البلدان منواًاملسائل املتعلِّقة بأق  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت  -١  
. هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثالثـة         نظرت اهليئة الفرعية يف       -٨٧

 .FCCC/SBI/2013/16 و FCCC/SBI/2013/15 و FCCC/SBI/2013/8الوثـائق   وُعرضت عليها   
  . ٢٨  ال يب وأعضائهوأدىل ممثل طرف واحد ببيان باسم االحتاد األورو

 رئيس ، نائب)نيبال (دعا رئيُس اهليئة الفرعية السيد باتو كريشنا      ،  األوىلويف اجللسة     -٨٨
ويف اجللسة نفـسها،  . فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، إىل تقدمي تقرير عن أنشطة الفريق         

يف إطار مشاورات غري رمسية اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال 
  ).جزر سليمان (كولن بكييسرها السيد 

  .)٦٣(االستنتاجات التالية واعتمدهتا اهليئة الفرعية يف ويف اجللسة الثالثة، نظرت  -٨٩

  االستنتاجات  -٢  
رئيس فريق اخلـرباء    نائب  أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه           -٩٠

  .)٦٤(٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  بشأن تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباءن منواً قل البلدااملعين بأ
الذي ُعقد يف   االجتماع الثالث والعشرين لفريق اخلرباء       ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير     -٩١

الجتمـاع الرابـع    ، وتقريـر ا   )٦٥(٢٠١٣مارس  / آذار ١٦ إىل   ١٣لومي بتوغو يف الفترة من      
 ٢٩ إىل   ٢٦د يف سييم ريـب بكمبوديـا يف الفتـرة مـن             الذي ُعقِ والعشرين لفريق اخلرباء    

والتقرير التوليفي املتعلق حبلقات العمل التدريبية اإلقليمية بـشأن         . )٦٦(٢٠١٣ أغسطس/آب
  .)٦٧(٢٠١٣-٢٠١٢التكيف املنظمة لفائدة أقل البلدان منواً للفترة 

نـامج عملـه    أقرت اهليئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء يف إطـار بر           و  -٩٢
، ورّحبت باكتمـال حلقـات العمـل التدريبيـة اإلقليميـة            )٦٨(٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
لعملية خطط  ورّحبت اهليئة الفرعية أيضاً باملبادئ التوجيهية التقنية        . ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

التكيف الوطنية، واألعمال املتعلقة باالعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات اليت ختـص            

__________ 

 .العامة، بصيغتها املعدلة يف اجللسة FCCC/SBI/2013/L.2اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٣(
)٦٤( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
)٦٥( FCCC/SBI/2013/8. 
)٦٦( FCCC/SBI/2013/15. 
)٦٧( FCCC/SBI/2013/16. 
)٦٨( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
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، واألعمال الرامية إىل تشجيع التآزر اإلقليمي وحتقيـق         ت الضعيفة يف أقل البلدان منواً     اجملتمعا
بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف لدى تناول مسألة التكيف يف أقل البلـدان          التآزر فيما 

  .منواً، وتعبئة املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية واخلرباء
  :ة عن امتناهنا للجهات التاليةوأعربت اهليئة الفرعي  -٩٣

االجتماع الثالث والعشرين لفريق اخلـرباء      حكومة توغو على استضافتها       )أ(  
وحلقة العمل التدريبية اإلقليمية الثانية بشأن التكيف املنظمة لفائدة أقل البلدان منواً الناطقـة              

  ؛٢٠١٣مارس / آذار٢٢ إىل ١٨بالفرنسية يف الفترة من 
دا على استضافتها حلقة العمل التدريبية الثالثة بشأن التكيـف  حكومة روان   )ب(  

 ٢يوليه إىل   / متوز ٢٩املنظمة لفائدة أقل البلدان منواً األفريقية الناطقة باإلنكليزية يف الفترة من            
  ؛٢٠١٣أغسطس /آب

االجتماع الرابع والعشرين لفريـق اخلـرباء       حكومة كمبوديا الستضافتها      )ج(  
بية اإلقليمية الرابعة بشأن التكيف املنظمة لفائدة أقل البلدان منواً اآلسيوية           وحلقة العمل التدري  

  ؛٢٠١٣أغسطس / آب٢٤ إىل ٢٠يف الفترة من 
اليت شاركت يف حلقات العمل      )٦٩(املنظمات والوكاالت واملراكز اإلقليمية     )د(  

  .التدريبية اإلقليمية
رويب وحلكومات أستراليا وبلجيكـا     لالحتاد األو وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها        -٩٤

واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا والنرويج على ما قدمته من موارد ماليـة دعمـاً               
  .لعمل فريق اخلرباء

والحظت اهليئة الفرعية بارتياح برامج العمل الوطنية للتكّيف املقّدمة من مجيع األطراف   -٩٥
 )٧٠( كانت قد شرعت يف إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف         اخلمسني من أقل البلدان منواً اليت     

  .وكافة أشكال الدعم املقدمة إىل أقل البلدان منواً إلعداد برامج عملها الوطنية للتكيف
وأشارت اهليئة الفرعية بتقدير إىل التربعات اليت قدمتها بعض األطراف إىل صندوق              -٩٦

  .لى االحتذاء هباأقل البلدان منواً وشجعت األطراف األخرى ع
، مبـا يف    )٧١(٢٠١٤-٢٠١٣ورحبت اهليئة الفرعية بربنامج عمل فريق اخلرباء للفترة           -٩٧

وشجعت . ذلك أنشطة التوعية وحلقات العمل التدريبية اإلقليمية املتعلقة خبطط التكيف الوطنية          
  .ة توافر املوارداهليئة الفرعية فريق اخلرباء على التزام املرونة يف تنفيذ برنامج عمله مبراعا

__________ 

)٦٩( FCCC/SBI/2013/16 ٢١ و١٨ و١٥ و١٢، الفقرات. 
)٧٠( <unfccc.int/4585>. 
)٧١( FCCC/SBI/2013/8املرفق الثاين ،. 
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 بعمل فريق اخلرباء مع جلنة التكيف وغريها من اهليئـات ذات  اهليئة الفرعية ورحبت    -٩٨
الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية دعماً لعمله املتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية، وعلى وجه             

فيذيـة املعنيـة    اللجنة التن التحديد، شجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء على تعزيز تعاونه مع           
  . بشأن موضوع تكنولوجيا التكيفبالتكنولوجيا

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على األنشطة املقرر أن               -٩٩
  . أعاله٩٧ ة الفقرعلى النحو املشار إليه يفتضطلع هبا األمانة 

بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه       وطلبت اهليئة الفرعية كذلك أن تضطلع األمانة          -١٠٠
  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ برنـامج      -١٠١
  .عمل فريق اخلرباء

   )٧٢(خطط التكيُّف الوطنية  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت  -١  
اهليئة الفرعية يف هذا البنـد مـن جـدول األعمـال يف جلـستيها األوىل                نظرت    -١٠٢

ــة ــائق    .والثالث ــا الوث ــت عليه ، FCCC/SBI/2013/9و، FCCC/SBI/2013/8وُعرض
  .FCCC/CP/2013/3 وAdd.1 وFCCC/SBI/2013/MISC.2، وFCCC/SBI/2013/15و

بند من جدول األعمال    واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا ال            -١٠٣
والسيد أجمد  ) أيرلندا(يشترك يف تيسريها السيد فرانك مكغفرن        مشاورات غري رمسية     إطاريف  
  ).ملديف(اهللا  عبد
  .)٧٣( االستنتاجات التالية واعتمدهتا يفالثالثةونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -١٠٤

  االستنتاجات  -٢  
 :اً بالوثائق اليت أُعدَّت للدورة، مبا فيها الوثيقتان التاليتانأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علم  -١٠٥

اخلربات املكتسبة من تطبيق املبادئ التوجيهية لعمليـة        التقرير التوليفي عن      )أ(  
  ؛)٧٤( يف البلدان األطراف األقل منواًُخطط التكيف الوطنية

  .)٧٥(عاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافتقرير مرفق البيئة ال  )ب(  
__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-أ م/١املقرر  )٧٢(
 .FCCC/SBI/2013/L.10بوصفها الوثيقة اعُتمدت  )٧٣(
)٧٤( FCCC/SBI/2013/9. 
)٧٥( FCCC/CP/2013/3. 
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ورحبت اهليئة الفرعية باملبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطـط التكيـف الوطنيـة               -١٠٦
وأعربت عن تقديرها لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملا أجنزه من عمل فيما خيص تقدمي                

لعملية خطط التكيُّف الوطنية ألقل البلدان منواً، كما أعربت عـن          اإلرشادات التقنية والدعم    
دان األطراف  ديرها للجنة التكيف ملا أجنزته من عمل فيما خيص النظر يف طرائق لدعم البل             تق

  .النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً
مواصـلة تقـدمي    فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً         إىل  وطلبت اهليئة الفرعية      -١٠٧

 عملية خطط التكيُّف الوطنيـة وفقـاً    اإلرشادات التقنية والدعم ألقل البلدان منواً فيما خيص       
  .٢٠١٤-٢٠١٣لربنامج عمله للفترة 

 ٩مبعرض خطط التكيف الوطنيـة الـذي ُعقـد يف            رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ   و  -١٠٨
 يف بون، والحظت أنه أتاح حمفالً فعلياً لتعزيز الفهم وتبادل اخلـربات             ٢٠١٣يونيه  /حزيران

بـشأن  غريها من األطراف واملنظمات والوكاالت املعنيـة        بني البلدان األطراف األقل منواً و     
  . خطط التكيُّف الوطنية، مبا يف ذلك الدعم املتاح والدعم املقررعملية
 يف التجاوب مع مرفق البيئة العاملية بالتقدم الذي أحرزه  اهليئة الفرعية للتنفيذ ورحبت  -١٠٩

اهليئة الفرعيـة   وأشارت   .)٧٧(ةخطط التكيف الوطني  بشأن دعم    )٧٦(إرشادات مؤمتر األطراف  
احلصول على املوارد من صندوق أقل      البلدان األطراف األقل منواً      إىل أنه بات بإمكان      للتنفيذ

 مرفق البيئة العامليـة   خطط التكيُّف الوطنية من خالل طرائق       البلدان منواً من أجل دعم عملية       
الكبرية احلجم، والنُُّهج الربناجمية، مبـا      القائمة واملتعلقة باملشاريع املتوسطة احلجم، واملشاريع       

ومبادئه، وضمن النطاق الذي حددته املبـادئ        صندوق أقل البلدان منواً      يتماشى مع أهداف  
  .)٧٨(التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيُّف الوطنية

األطـراف الناميـة    البلدان   أيضاً إىل أنه بات بإمكان       اهليئة الفرعية للتنفيذ  وأشارت    -١١٠
خطط التكيُّـف    من أجل دعم عملية      الصندوق اخلاص بتغري املناخ    املوارد من    حلصول على ا

  .مرفق البيئة العاملية القائمةالوطنية من خالل طرائق 
 خلطط التكيف الوطنيـة     إنشاء برنامج الدعم العاملي    ب ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١١١

، البلدان األطراف األقل منواً   من أجل تيسري تقدمي الدعم التقين إىل         )٧٩(لصاحل أقل البلدان منواً   
 ومؤسسات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريها من  البلدان األطراف املتقدِّمة  ودعت
__________ 

 .٢ و١، الفقرتان ١٨-م أ/١٢املقرر  )٧٦(
)٧٧( FCCC/CP/2013/3. 
: ، املتاحة يف املوقع التايلGEF/LDCF.SCCF.14/06وثيقة مرفق البيئة العاملية  )٧٨(

http://www.thegef.org/gef/council_document/operationalizing-supoprt-preparation-national-

adaptation-plan-process-response-guid. 
ينفذ الربنامج املذكور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بشراكة مـع منظمـات                 )٧٩(

 .<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>. ووكاالت أخرى
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الثنائية واملتعددة األطراف إىل زيادة دعمهـا للربنـامج     املنظمات املعنية، وكذلك الوكاالت     
صلة، من أجل تلبية احتياجات مجيع البلدان األطراف األقـل منـواً    وغريه من الربامج ذات ال    

  .يتعلق ببدء عملية خطط التكيف الوطنية فيما
 فرقة العمل املعنية خبطط التكيف الوطنية، التابعة للجنة         اهليئة الفرعية للتنفيذ  ودعت    -١١٢

اهليئـة  لفرعية للتنفيذ و  اهليئة ا التكيف إىل تقدمي تقرير عن أعماهلا، بواسطة جلنة التكيف، إىل           
  .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الدورة احلادية واألربعني لكل منهما

بشأن هذه املسألة لينظر فيه مـؤمتر        )٨٠( مبشروع مقرر  اهليئة الفرعية للتنفيذ  وأوصت    -١١٣
  .)٨١(ف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرةاألطرا

واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املنـاخ يف        ُنهج التصدِّي للخسائر     -حادي عشر
البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغيُّر املناخ هبـدف           

   )٨٢(تعزيز القدرة على التكيُّف
  ) من جدول األعمال١١البند (

  املداوالت  -١  
. لثالثـة نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل وا               -١١٤

. FCCC/TP/2013/12 و FCCC/TP/2013/2 و FCCC/SBI/2013/INF.14وُعرضت عليها الوثائق    
  والصني، وآخر باسم٧٧  ال وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، مبن فيهم متحدث باسم جمموعة        

  .حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم أقل الدول منواً، وآخر باسم الدول األفريقية
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -١١٥

  .والسيد فان ليريوب) السويد(يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة آنا لندشتت 
  .)٨٣( يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتاالثالثةونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -١١٦

  نتاجاتاالست  -٢  
 .)٨٤( للتنفيذ بالوثائق املعدة للدورةرحبت اهليئة الفرعية  -١١٧

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.10/Add.1 لوثيقةلالطالع على نص مشروع املقرر، انظر ا )٨٠(
 .١٩-م أ/١٨لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٨١(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-أ م/١املقرر  )٨٢(
 .FCCC/SBI/2013/L.15اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٨٣(
)٨٤( FCCC/TP/2013/2 ،FCCC/TP/2013/12 ،FCCC/SBI/2013/INF.14. 
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وأعربت عـن امتناهنا حلكومة فيجي الستضافتها اجتمـاع اخلبـراء املشار إليـه             -١١٨
، وحلكومات أستراليا والنرويج واليابان واالحتـاد       )٨٥(١٨-م أ /٣من املقرر   ) أ(١٠يف الفقرة   

  .ذ األنشطة املدرجة يف برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضراراألورويب لدعمها املايل لتنفي
، ١٨-م أ /٣ مـن املقـرر      ٩وبدأت اهليئة النظر يف والية هذه الدورة وفقاً للفقرة            -١١٩

  .)٨٦(ووافقت على استمرار ذلك يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

  املسائل املتعلِّقة بالتمويل  - عشرثاين
  ) جدول األعمال من١٢البند (

  صندوق التكيُّف مبوجب بروتوكول كيوتو  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٢البند الفرعي (

  املداوالت    
 من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل         الفرعي نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -١٢٠
، أحدمها باسم    وأدىل ممثال طرفني ببيانني    .FCCC/TP/2013/1وُعرضت عليها الوثيقة    . والثالثة

  .  والصني٧٧  جمموعة ال
 من جدول    الفرعي واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند            -١٢١

يف إطار مشاورات غري رمسية تشترك يف تيسريها السيدة آنا فورنيلس دي فروتوس             األعمال  
   ).إندونيسيا(والسيدة سوزانيت سيتوروس ) إسبانيا(

كي ينظر فيـه مـؤمتر       )٨٧(الثالثة مبشروع مقرر   اهليئة الفرعية يف جلستها      صتوأو  -١٢٢
  . )٨٨(اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة/األطراف

  مسائل أخرى  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٢البند الفرعي (

  املداوالت    
املعنيـة بالتمويـل    أحاطت اهليئة الفرعية علماً باألعمال اليت نفذهتا اللجنة الدائمة            -١٢٣

  . )٨٩(خبصوص االستعراض اخلامس لآللية املالية
__________ 

 .٢٠١٣سبتمرب /لول أي١٤ إىل ١٢عقد االجتماع يف نادي، بفيجي، من  )٨٥(
 .١٩-م أ/٢لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٨٦(
 .FCCC/SBI/2013/L.6لالطالع على نص مشروع املقرر انظر الوثيقة  )٨٧(
 .٩-م أإ/٢لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٨٨(
 .FCCC/CP/2013/8على النحو الوارد يف الوثيقة  )٨٩(
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  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشـبكة            -ألف  
  تكنولوجيا املناخ

  )من جدول األعمال) أ(١٣  الفرعيالبند(

  املداوالت    
األوىل نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها                -١٢٤
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل      . FCCC/SB/2013/1وُعرضت عليها الوثيقة    . والثالثة

يشترك يف تيسريها السيد ماجد     على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية            
  ). النرويج(والسيد شتيغ سفننغسن ) اإلمارات العربية املتحدة(السويدي 

 أشار الرئيس إىل أن اهليئة الفرعية مل تتمكن من إهناء نظرهـا يف              ،الثالثةويف اجللسة     -١٢٥
. ولوجيا املناخ التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكن         

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بـأن الـرئيس سـيبلغ رئـيس مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر           
  . )٩٠(اجتماع األطراف بذلك/األطراف

التقرير املتعلِّق بطرائـق وإجـراءات مركـز وشـبكة تكنولوجيـا املنـاخ                -باء  
  االستشاري وجملسهما

  )من جدول األعمال) ب(١٣  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
األوىل نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها                -١٢٦
  .FCCC/SB/2013/INF.7وُعرضت عليها الوثيقة . والثالثة
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -١٢٧

والـسيد كونيهيكـو    ) بليز(رلوس فولر   مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد كا       
   ).اليابان(شيمادا 
  .)٩١( يف االستنتاجات التالية واعتمدهتاالثالثةونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -١٢٨

__________ 

 مواصلة النظر يف التقرير السنوي املشترك يف الدورة األربعني لكـل            طلب مؤمتر األطراف إىل اهليئتني الفرعيتني      ) ٩٠(
ويعتمده يف دورتـه العـشرين،      منهما هبدف التوصية مبشروع مقرر هبذا الشأن كي ينظر فيه مؤمتر األطراف             

 ).FCCC/CP/2013/10انظر ( من مشروع النظام الداخلي املعمول به ١٦و) ج(١٠للمادتني  وفقاً
 .FCCC/SB/2013/L.3 الوثيقة اعُتمدت بوصفها )٩١(
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  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ علماً مع             -١٢٩

ه اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ من عمل لُينجـز يف            التقدير مبا اضطلع ب   
املوعد احملدد طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ كي ينظر فيها مؤمتر األطراف             

  .يف دورته التاسعة عشرة
هبذا الشأن كي ينظـر فيـه مـؤمتر          )٩٢(وأوصت اهليئتان الفرعيتان مبشروع مقرر      -١٣٠

  .)٩٣(عتمده يف دورته التاسعة عشرةاألطراف وي

  برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٣  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
األوىل نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها                -١٣١
  .Add.1 وFCCC/CP/2013/3 الوثيقتانوُعرضت عليها . والثالثة
 على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار          األوىلواتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها        -١٣٢

  .مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد فولر والسيد شيمادا
  .)٩٤( يف االستنتاجات التالية واعتمدهتاالثالثةونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -١٣٣

  اتاالستنتاج  -٢  
 بتقرير مرفق البيئة العاملية عن التقـدم احملـرز يف            علماً  للتنفيذ أحاطت اهليئة الفرعية    -١٣٤

   .)٩٥(املتعلق بنقل التكنولوجيانفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي ت
 مـن   ٣٦ونّوهت اهليئة الفرعية بالدعم الذي قدمه مرفق البيئة العامليـة ملـساعدة               -١٣٥

 ،على إجراء تقييمات الحتياجاهتا مـن التكنولوجيـا        ملرفق األول األطراف غري املدرجة يف ا    
 من األطـراف  ٢٤ورحبت بالدعم املايل والتقين الذي سيقدمه مرفق البيئة العاملية ملا جمموعه     

  .غري املدرجة يف املرفق األول بغية إجراء تقييمات احتياجاهتا من التكنولوجيا أو حتديثها

__________ 

 .FCCC/SB/2013/L.3/Add.1 لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة )٩٢(
 .١٩-أم /٢٥لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٩٣(
 .FCCC/SBI/2013/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٩٤(
)٩٥( FCCC/CP/2013/3      ١، املرفق، اجلزء األول، الفرع)فق السادس من تقرير    ؛ واملر ٤جلزء الثاين، الفرع    ا؛ و )د

 .مرفق البيئة العاملية
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عن نتائج املشاورات اليت     )٩٦( بتقرير مرفق البيئة العاملية    علماًوأحاطت اهليئة الفرعية      -١٣٦
االستشاري، علـى النحـو     جملسهما  أجراها مع مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، عن طريق         

  .)٩٧( للهيئة الفرعية للتنفيذ٣٧املطلوب يف الدورة 
ـ          -١٣٧ ز وشـبكة  ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة التشاور مـع مرك

 االستشاري وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بوصفه اجلهة        ماعن طريق جملسه  ،  تكنولوجيا املناخ 
احملتضنة ملركز تكنولوجيا املناخ، بشأن الدعم الذي سيقدمه مرفق البيئة العاملية لعمل مركـز              

 ٤٠لـدورة   وشبكة تكنولوجيا املناخ، وتقدمي تقرير عن النتائج احملددة لتلك املشاورات إىل ا           
  .للهيئة الفرعية

 التنفيذ املتواصل لعنصر برنامج     )٩٨(مواءمة وكررت اهليئة الفرعية التأكيد على ضرورة       -١٣٨
بوزنان االستراتيجي املتعلق بدعم مراكز لتكنولوجيا املناخ وشبكة لتكنولوجيا املناخ، مع تفعيل            

  .١٧-م أ/٢ من املقرر ١٤٠مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وأنشطتهما، مع مراعاة الفقرة 

  بناء القدرات  -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٤  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
األوىل نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها                -١٣٩
 Add.1 و FCCC/SBI/2013/2 و FCCC/SBI/2013/12الوثـائق   عليهـا   وُعرضـت   . والثالثة

  .FCCC/SBI/2012/20 وFCCC/SBI/2013/MISC.4 وFCCC/SBI/2013/3و
 على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار          األوىلواتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها        -١٤٠

  ).اإندونيسي(مشاورات غري رمسية تيسرها السيدة أماندا كاتيلي نيودي 
  .)٩٩( يف االستنتاجات التالية واعتمدهتاالثالثةونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -١٤١

__________ 

)٩٦( FCCC/CP/2013/3/Add.1. 
)٩٧( FCCC/SBI/2012/33 ، ١٢٤الفقرة. 
)٩٨( FCCC/SBI/2012/33 ، ١٢٣الفقرة. 
 .FCCC/SBI/2013/L.19اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٩٩(
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  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف بناء قدرات البلدان النامية مبوجب االتفاقيـة،             -١٤٢

 بناًء على    األربعني واتفقت على مواصلة النظر فيها يف دورهتا      . لكنها مل تفرغ من هذه املسألة     
، بغية التوصية مبـشروع     FCCC/SBI/2013/L.19نص مشروع املقرر الوارد يف مرفق الوثيقة        

 .مقرر لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

/  شباط ٢٦ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقدمي آرائها إىل األمانة العامة حبلول              -١٤٣
ن مسائل مواضيعية حمددة متعلقة ببناء القدرات مبوجب االتفاقية يف البلدان            بشأ ٢٠١٤فرباير  

النامية، لينظر فيها االجتماع الثالث ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات الذي سُيعقد خـالل              
  .الدورة األربعني للهيئة الفرعية، وكذلك تقدمي آرائها بشأن تنظيم ذلك االجتماع

   االتفاقيةبناء القدرات مبوجب  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٤  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
  األوىل جلـساهتا  من جدول األعمـال يف        الفرعي نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -١٤٤
واتفقت يف جلستها األوىل على النظر يف هـذا البنـد الفرعـي يف إطـار         .  والرابعة والثالثة

  .ودي نيةمشاورات غري رمسية تيسرها السيد
  .)١٠٠(واعتمدهتا يف االستنتاجات التالية الرابعةنظرت اهليئة الفرعية يف جلستها و  -١٤٥

  االستنتاجات  -٢  
بدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف بناء قدرات البلدان النامية مبوجب بروتوكول              - ١٤٦

 ورهتا األربعنيواتفقت على مواصلة النظر فيها يف د. كيوتو، لكنها مل تفرغ من هذه املسألة
، FCCC/SBI/2013/L.18/Rev.1بناًء على نص مشروع املقرر الـوارد يف مرفـق الوثيقـة             

اجتماع األطراف ويعتمـده يف     /التوصية مبشروع مقرر لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف         بغية
 .دورته العاشرة

 ٢٦ل  ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقدمي آرائها إىل األمانـة العامـة حبلـو               -١٤٧
 بشأن مسائل مواضيعية حمددة متعلقة ببناء قدرات البلدان النامية مبوجب           ٢٠١٤فرباير  /شباط

بروتوكول كيوتو لينظر فيها االجتماع الثالث ملنتدى ديربان بشأن بناء القـدرات الـذي              
سُيعقد خالل الدورة األربعني للهيئة الفرعية، وكـذلك تقـدمي آرائهـا بـشأن تنظـيم                

  .االجتماع ذلك

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.18/Rev.1اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٠٠(
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  تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

  املنتدى وبرنامج العمل  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٥  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثالثـة                -١٤٨

 FCCC/SB/2013/INF.10 و FCCC/SB/2013/INF.9 و FCCC/SB/2013/INF.8وُعرضت عليها الوثـائق     
 FCCC/SB/2013/INF.4 وFCCC/SB/2013/INF.3 وFCCC/SB/2013/INF.2 وFCCC/SB/2013/INF.11و
   .FCCC/SB/2013/MISC.4 وFCCC/SB/2013/MISC.2و

من جدول   على النظر يف هذا البند الفرعي        األوىلواتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها        -١٤٩
من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة        ) أ(٩ باالقتران مع البند الفرعي      األعمال

رئيس اهليئة الفرعية والتكنولوجية يف إطار منتدى مشترك للهيئتني الفرعيتني يشترك يف رئاسته       
لـسيد  للتنفيذ، السيد خروتسوف، ورئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، ا          

 على أن تنظر خالل هذه الدورة       واتفقت أيضاً ). مجهورية ترتانيا املتحدة  (ريتشارد مويونغي   
   ).ج(و) ب(١٥ين الفرعيني  من جدول األعمال مقترنا بالبند الفرعييف هذا البند

  .)١٠١(واعتمدهتا يف االستنتاجات التالية الثالثةنظرت اهليئة الفرعية يف جلستها و  -١٥٠

  جاتاالستنتا  -٢  
 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ             رحبت  -١٥١

اليت أُعدَّت للدورتني وأحاطتا علماً بتقدير باجتماع املنتدى املعين بتأثري تنفيـذ             )١٠٢(بالوثائق
وبالعروض واحلوارات اليت شهدهتا حلقات العمل املندرجة يف إطار املنتدى          ،  تدابري التصدي 

من برنامج العمـل     )١٠٦()ز(واجملال   )١٠٥()د(واجملال   )١٠٤()ج(واجملال   )١٠٣()ب(بشأن اجملال   
__________ 

 .FCCC/SB/2013/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٠١(
)١٠٢( FCCC/SB/2013/INF.2و ،FCCC/SB/2013/INF.3و ،FCCC/SB/2013/INF.4و ،FCCC/SB/2013/INF.8 ،

، FCCC/SB/2013/INF.11، وFCCC/SB/2013/INF.9 ،FCCC/SB/2013/INF.10و
 .FCCC/SB/2013/MISC.4، وFCCC/SB/2013/MISC.2و

قة العمل، مبا فيها العـروض والتقريـر   ومجيع املعلومات املتعلقة حبل  . التعاون املتعلق باستراتيجيات التصدي    )١٠٣(
 .<http://unfccc.int/7799.php> :املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

ومجيع املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا فيها العـروض والتقريـر           . تقييم وحتليل تأثريات تدابري التصدي     )١٠٤(
 .<http://unfccc.int/7586.php> :املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

ومجيع املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا فيها       . تبادل التجارب ومناقشة فرص التنويع والتحول االقتصاديني       )١٠٥(
 .<http://unfccc.int/items/7587.php>: العروض والتقرير املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

ومجيع املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا فيها       . إجياد وظائف الئقة وجيدة   االنتقال العادل للقوى العاملة، و     )١٠٦(
 .<http://unfccc.int/7589.php>: العروض والتقرير املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل
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، واجتماع اخلرباء   ")برنامج العمل "      باملشار إليه فيما يلي     (املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي      
  .)١٠٨(من برنامج العمل ذاته )١٠٧()ه( اجملال بشأن أثناء املنتدى

ة للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعيـة للتنفيـذ إىل          اهليئة الفرعي  وطلبت  -١٥٢
رئيسيهما أن يعّدا، بدعم من األمانة، التقرير املتعلق حبلقة العمل املعقودة أثناء املنتدى بـشأن     

  .من برنامج العمل قبل الدورة األربعني لكل من اهليئتني) ب(اجملال 
 والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية    وقررت  -١٥٣

التاسعة والثالثني لكل منهما تقدمي مقترحات األطراف الواردة يف املرفق إىل مؤمتر األطراف             
  .)١٠٩(ة عشرةلينظر فيها خالل دورته التاسع

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٥  الفرعيالبند(

  املداوالت    
األوىل نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها                -١٥٤
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، على النظر يف              . والثالثة

من جدول أعماهلـا    ) أ(١٥ي  هذا البند الفرعي من جدول األعمال باالقتران مع البند الفرع         
. من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة          ) ب(٩والبند الفرعي   

 الـسيد خروتـسوف،   واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً يف اجللسة نفسها على أن جيري رئيسها،            
  .رة املقبلةمشاورات مع األطراف املعنية بشأن كيفية مواصلة تناول هذا البند الفرعي يف الدو

 مواصلة املشاورات بشأن كيفية مواصلة  علىالثالثةواتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها   -١٥٥
   .تناول هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا األربعني

__________ 

تماع اخلرباء،  ومجيع املعلومات املتعلقة باج   .  االقتصادية -وضع النماذج االقتصادية ومراقبة االجتاهات االجتماعية        ) ١٠٧(
 .<http://unfccc.int/7588.php>: مبا فيها العروض والتقرير املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

)١٠٨( FCCC/SBSTA/2012/2املرفق الثالث، و ،FCCC/SBI/2012/15املرفق األول ،. 
ني الفـرعيتني مواصـلة     إذ مل يتمكن مؤمتر األطراف من التوصل إىل اتفاق هبذا الشأن، فقد طلب إىل اهليئت               )١٠٩(

 ١٦و) ج(١٠نهما، وفقاً للمادتني    النظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف الدورة األربعني لكل م            
 .من مشروع النظام الداخلي املعمول به
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  ١٠-م أ/١التقدُّم احملرز لتنفيذ املقرر   -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٥  الفرعيالبند(

  املداوالت    
األوىل ظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها              ن  -١٥٦

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، على النظر يف     . والرابعة
. من جدول أعماهلـا   ) أ(١٥ال باالقتران مع البند الفرعي      هذا البند الفرعي من جدول األعم     

 مـشاورات مـع     السيد خروتسوف، يف اجللسة نفسها على أن جيري رئيسها،        كما اتفقت   
  .األطراف املعنية بشأن كيفية مواصلة تناول هذا البند الفرعي يف الدورة املقبلة

 مواصلة املشاورات بشأن كيفية مواصلة علىالثالثة واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها   -١٥٧
  .عمال يف دورهتا األربعنيتناول هذا البند الفرعي من جدول األ

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

  املداوالت  -١  
األوىل نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها                -١٥٨
  .FCCC/SB/2013/INF.12 ت عليها الوثيقةوعرض. والثالثة
ية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البنـد مـن جـدول              واتفقت اهليئة الفرع    - ١٥٩

 من جدول أعمال اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة            ١٤ مع البند    باالقتراناألعمال  
) النمسا(والتكنولوجية يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة غريترود ووالنسكي            

   ).فانواتو(والسيد ليون تشارلز 
  .)١١٠( واعتمدهتااالستنتاجات التالية يف الثالثةالفرعية يف جلستها ونظرت اهليئة   -١٦٠

  االستنتاجات  -٢  
واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف        للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الفرعية    اختذت  -١٦١
 اخلطوات الضرورية للبدء بدراسة املسامهات املقدمـة إىل االسـتعراض وفقـاً             ٢٠١٣ عام

وتتضمن هذه اخلطوات جتميع وتوليف املعلومات املهمة       . ١٨-م أ /١و ١٧-م أ /٢للمقررين  
لالستعراض وإنشاء فريق اتصال مشترك واستحداث حوار خرباء منظم وتفعيله لدعم عمـل             

  .فريق االتصال املشترك

__________ 

 .FCCC/SB/2013/L.1اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١١٠(
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ورحبت اهليئتان الفرعيتان ببدء االستعراض وتنظيم حوار اخلرباء املنظم األول املتعلق             -١٦٢
.  يف بون بأملانيـا    ٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٥ الذي جرى يف     ٢٠١٥-٢٠١٣ترة  باستعراض الف 

 بالتقرير املوجز املتعلق حبلقة العمل املعقودة أثناء الـدورة يف  وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً  
 املتعلـق   ٢٠١٣وبتقرير حوار اخلرباء املنظم لعـام        )١١١(جتماع حوار اخلرباء املنظم األول    ا

  .)١١٢(٢٠١٥-٢٠١٣باستعراض الفترة 
 ١٢ حبوار اخلرباء املنظم الثاين الذي جرى يـومي          ورحبت اهليئتان الفرعيتان أيضاً     -١٦٣

وأشارتا إىل أمهية حوار اخلرباء املنظم يف .  يف وارسو ببولندا٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣و
ني وغريهم  متكني األطراف من اإلسهام على حنو استباقي يف احلوار والعمل مع اخلرباء العلمي            

من اخلرباء املشاركني يف حوار اخلرباء املنظم، وأعربتا عن تطلعهما إىل االطالع على التقرير              
  .املتعلق باالجتماع الثاين حلوار اخلرباء املنظم املعقود أثناء الدورة

 بتقدير إىل املسامهات يف حوار اخلرباء املنظم الثاين املقدمة          اهليئتان الفرعيتان وأشارت    -١٦٤
من ممثلي كل من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وال سيما من خالل دراسة تقرير                
الفريق العامل األول الوارد يف تقرير التقييم اخلامس، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا             

العامليـة،  ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل ومرفـق البيئـة             
وشجعت اهليئتان الفرعيتان املمثلني واملنظمات األخرى على دعم األعمال املستقبلية حلـوار            

  .اخلرباء املنظم مبواصلة التحاور مع األطراف
، وأشـارتا   )١١٣(بأن االستعراض سيجري على عدة مراحل     اهليئتان الفرعيتان   وسلمت    -١٦٥

  . مرحلة مجع املعلومات والنظر فيها قد بدأتإىل أن االستعراض ال يزال يف مرحلة مبكرة وأن
اهليئتان الفرعيتان جمدداً ضرورة إجراء استعراض على حنو فعـال وكـفء        وأكدت  -١٦٦

لتفادي تكرار األعمال اجلارية هبدف ضمان السالمة العلمية لالستعراض وفقاً لألحكام ذات            
  .١٨-م أ/١ و١٧-م أ/٢ و١٧-م أ/١ و١٦-م أ/١الصلة من املقررات 

اهليئتان الفرعيتان إىل امليّسرين املتشاركني حلوار اخلرباء املنظم العمل، بدعم           وطلبت  -١٦٧
 باالقتران مع الدورتني    ٢٠١٤من األمانة، على تنظيم اجتماعات حوار اخلرباء املنظم يف عام           

 امليـّسرين   وطلبت اهليئتان الفرعيتان أيضاً إىل    . األربعني واحلادية واألربعني للهيئتني الفرعيتني    
  .املتشاركني تقييم مدى احلاجة إىل عقد اجتماعات إضافية

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ علـى          ووافقت    -١٦٨
 التقييم اخلامس حاملا تصبح متاحة وغريها من املسامهات على النحو           مواصلة النظر يف تقارير   

 ويف األسئلة اليت تطرحها األطـراف لـضمان         ١٧-م أ /٢ن املقرر    م ١٦١الوارد يف الفقرة    
إجراء دراسة متوازنة هلذه املسامهات ويف آراء األطـراف املتعلقـة مبوضـوعي اسـتعراض      

  .١٨-م أ/١ من املقرر ٨٨ وفقاً للفقرة ٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة
__________ 

 .<http://unfccc.int/7521.php>انظر  )١١١(
)١١٢( FCCC/SB/2013/INF.12. 
 .١٧-م أ/٢ من املقرر ١٦٤ الفقرة )١١٣(
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 / آذار٢٦ل األطراف إىل تقـدمي آرائهـا إىل األمانـة حبلـو         اهليئتان الفرعيتان   ودعت    -١٦٩
 بشأن األعمال املقبلة حلوار اخلرباء املنظم، مبا يف ذلك مواصلة اسـتخدام خمتلـف             ٢٠١٤ مارس

  .مصادر املعلومات، وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل األمانة توليف هذه املعلومات يف وثيقة متفرقات
 ٢٦انـة حبلـول      األطراف أيضاً إىل تقدمي آرائها إىل األم       اهليئتان الفرعيتان ودعت    -١٧٠
 بشأن ُسُبل إثراء نتائج االستعراض ألعمال الفريق العامل املخصص املعين           ٢٠١٤مارس  /آذار

، وطلبت ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦مبنهاج ديربان للعمل املعزز على النحو الذي تقتضيه الفقرة          
  .اهليئتان الفرعيتان إىل األمانة توليف هذه املعلومات يف وثيقة متفرقات

علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنـشطة          اهليئتان الفرعيتان حاطت  وأ  -١٧١
  . أعاله١٦٧اليت ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 يف هـذه    املطلوبـة إىل األمانة أن تضطلع بـاإلجراءات        اهليئتان الفرعيتان  وطلبت  -١٧٢
  .ارد املاليةاالستنتاجات رهناً بتوافر املو

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطراف            -سابع عشر
  بظروفها اخلاصة

  ) من جدول األعمال١٧البند (

  املداوالت  -١  
. األوىل والثالثـة  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلـستيها               -١٧٣

 على النظر   األوىلواتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها      . FCCC/TP/2013/3الوثيقة  وُعرضت عليها   
 مشاورات غري رمسية تيـسرها الـسيدة مارزينـا          يف هذا البند من جدول األعمال يف إطار       

   .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان). بولندا(تشودور 
  .)١١٤(دهتا واعتماالستنتاجات التالية يف الثالثةونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها   -١٧٤

  االستنتاجات  -٢  
، بدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف الورقة        ١٨-م أ /١ من املقرر    ٩٦لفقرة  ل وفقاً  -١٧٥

الورقة الـيت   يف هذه   النظر  فرغ من    مل ت  هالكن،  FCCC/TP/2013/3التقنية املدرجة يف الوثيقة     
اليت اعترف مؤمتر األطـراف     حتدد الفرص املتاحة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          

 على األقل من دعـم اهليئـات ذات         ٢٠٢٠بظروفها اخلاصة، من أجل االستفادة حىت عام        
الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية وغريها من اهليئات واملؤسسات ذات الصلة لتعزيز التخفيـف             

  .والتكيف والتكنولوجيا وبناء القدرات واحلصول على التمويل
__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.17اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١١٤(
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 الفرعية مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتـا األربعـني، بغيـة              وقررت اهليئة   -١٧٦
  .مبشروع مقرر لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين التوصية

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨البند (

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٨لبند الفرعي ا(

  املداوالت    
جلـساهتا األوىل والثالثـة     نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف             -١٧٧

ــة ــائق . والرابع ــا الوث ــت عليه  FCCC/SBI/2013/INF.4 وFCCC/SBI/2013/14وُعرض
 متحدثان باسم جمموعة     وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، منهم      .FCCC/SBI/2013/INF.15و
، ومتحدث باسـم الـدول      حتالف الدول اجلزرية الصغرية    والصني، ومتحدث باسم     ٧٧  ال

  .األفريقية، ومتحدث باسم أقل البلدان منواً
الرابعة، بناء على مقترح من الرئيس، مبـشروع         اهليئة الفرعية يف جلستها      وأوصت  -١٧٨
   .)١١٦( يف دورته التاسعة عشرةف ويعتمدهكي ينظر فيه مؤمتر األطرا )١١٥(مقرر

  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٨البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
. جلستيها األوىل والثالثـة   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف             -١٧٩

. األوىل والثالثة والرابعـة   . Add.1-3 و Corr. 1 و FCCC/SBI/2013/6وُعرضت عليها الوثائق    
 ،٢٨  ، منهم متحدث باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء ال         طرفاً ١٣وأدىل ببيانات ممثلو    

 والصني، ومتحدث باسم أقل البلدان منواً، ومتحدث باسـم          ٧٧  ال ومتحدث باسم جمموعة  
  .يانكما أدىل األمني التنفيذي بب. حتالف الدول اجلزرية الصغرية

واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -١٨٠
كما اتفقت على أن ينـشئ فريـق   . األعمال يف إطار فريق اتصال يرأسه السيد فان ليريوب  

   ).أملانيا(االتصال فريقاً فرعياًً ييسر أعماله السيد كارسنت كارشونكه 
__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.20لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة  )١١٥(
 .١٩-م أ/٢٦لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )١١٦(
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  .)١١٧( واعتمدهتااالستنتاجات التالية يف الثالثةعية يف جلستها ونظرت اهليئة الفر  -١٨١

  االستنتاجات  -٢  
نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، لكن دون أن ختتتم نظرها، يف امليزانية الربناجميـة               - ١٨٢

وأثناء النظر يف هذه املسألة، نظر فريق االتصال التـابع          . ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة السنتني   
يف العديـد   ،  ٢٠١٥- ٢٠١٤لفتـرة الـسنتني      بامليزانية الربناجمية    واملعين للهيئة الفرعية 

مرفـق الوثيقـة    ويـرد مقتـرح مـن رئـيس فريـق االتـصال يف              . املقترحات  من
FCCC/SBI/2013/L.22.  

واتفقت اهليئة الفرعية على دعوة مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عـشرة ومـؤمتر        -١٨٣
  . )١١٨(إىل مواصلة النظر يف هذه املسألةسعة اجتماع األطراف يف دورته التا/األطراف

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٨البند الفرعي (

  املداوالت    
. جلـستها األوىل   من جدول األعمال يف       الفرعي نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -١٨٤

لنظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل الدورة األربعني للهيئة الفرعيـة،              وأرجئ ا 
  . بناء على مقترح من الرئيس

  مسائل أخرى  -تاسع عشر
 ) من جدول األعمال١٩البند (

  املداوالت  -١  
. األوىل والثالثـة  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها              -١٨٥

 أطـراف، منـهم     ١٠وأدىل ببيانات ممثلـو     . FCCC/SBI/2013/13عليها الوثيقة   وُعرضت  
  . والصني٧٧  ال متحدث باسم جمموعة

واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، بعد أن قدم أحد األطراف طلبـاً رمسيـاً                 -١٨٦
غ الـرئيس    من االتفاقية، على أن يصي     ٦للتشاور حول التقرير املوجز عن احلوار بشأن املادة         

  .مشروع استنتاجات هبذا الشأن، مبساعدة من األمانة وبالتشاور مع البلدان املهتمة

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.22اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١١٧(
 . على التوايل٩-م أإ/١٠ و١٩-م أ/٢٧اجتماع األطراف املقررين /اعتمد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف )١١٨(
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ويف اجللسة األوىل، أحاطت اهليئة الفرعية علماً بأن مؤمتر األطراف قد أحال إليهـا                -١٨٧
واتفقت اهليئـة   . كي تنظر فيه  " القضايا اجلنسانية وتغري املناخ   " من جدول أعماله     ١٥البند  
مشاورات غري رمسية   ) النرويج(رعية على أن جتري السيدة بورتيو والسيد جورج بورستنغ          الف

  .بشأن هذه املسألة
اجتمـاع  /ويف اجللسة األوىل، أحاطت اهليئة الفرعية علماً بأن مـؤمتر األطـراف             -١٨٨

تاريخ إكمال عملية استعراض اخلـرباء      " من جدول أعماله     ٩األطراف قد أحال إليها البند      
واتفقـت  . كي تنظر فيه  " االلتزام األوىل املتعلقة بفترة     من بروتوكول كيوتو   ٨جب املادة   مبو

) النمـسا (والسيد غريهارد لويبل    ) الربازيل(اهليئة الفرعية على أن جتري السيدة تيلما كروغ         
  .مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة

  . نتاجات التالية واعتمدهتاونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة يف االست  -١٨٩

  االستنتاجات  -٢  

  )١١٩( من االتفاقية٦تقرير موجز عن احلوار بشأن املادة     
 من االتفاقية عـن     ٦رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقدم الذي أحرز يف تنفيذ املادة             -١٩٠

  .)١٢٠( من االتفاقية٦طريق اعتماد برنامج عمل الدوحة وإقامة احلوار بشأن املادة 
 ٦وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقدير بالتقرير املوجز عن احلوار األول بشأن املادة               -١٩١

  .)١٢١(من االتفاقية الذي أعدته األمانة
 من االتفاقية، وشـكرت     ٦واعترفت اهليئة الفرعية بنجاح احلوار األول بشأن املادة           -١٩٢

وتبادهلـا اخلـربات واآلراء،     األطراف وغريها من أصحاب املصلحة على مشاركتها الفاعلة         
  .واملمارسات اجليدة والدروس املستخلصة من التثقيف والتدريب يف جمال تغري املناخ

 الذي يؤكد من جديد أمهية مراعـاة        ١٨-م أ /١٥وأشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر        -١٩٣
النـساء  اجلوانب اجلنسانية وضرورة تشجيع املشاركة الفاعلة لألطفال والشباب واملسنني و         

واألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكوميـة يف            
  . من االتفاقية٦األنشطة املتصلة باملادة 

ودعت اهليئة الفرعية أعضاء حتالف األمم املتحدة للتعليم والتدريب والتوعية يف جمال              -١٩٤
ة واملنظمات غري احلكومية إىل زيادة جهودهـا        تغري املناخ وسائر املنظمات احلكومية الدولي     

 ٦لدعم األطراف وغريها من أصحاب املصلحة يف تنفيذ برنامج عمل الدوحة بشأن املـادة               
  .من االتفاقية يف حقول اختصاصها

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.21اعُتمدت االستنتاجات بوصفها الوثيقة  )١١٩(
 .١٨-م أ/١٥املقرر  )١٢٠(
)١٢١( FCCC/SBI/213/13. 
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 من االتفاقية يف إشراك أصحاب املـصلحة يف         ٦واعترفت اهليئة الفرعية بأمهية املادة        -١٩٥
  . وتنفيذهارسم سياسات تغري املناخ

 من االتفاقية سيعقد أثنـاء  ٦وخلصت اهليئة الفرعية إىل أن احلوار الثاين بشأن املادة         -١٩٦
  .دورهتا األربعني

  .وشجعت على مشاركة أصحاب املصلحة الواسعة يف احلوار الثاين  -١٩٧
 وخلصت اهليئة الفرعية إىل أهنا ستنظر يف مسألة االجتماعات الالحقة للحوار بشأن             -١٩٨
  . لالتفاق على هذا املوضوع٤٠ من االتفاقية أثناء دورهتا ٦ املادة
 اليت تطلب إىل    ١٨-م أ /١٥ من مرفق املقرر     ٣١وأشارت اهليئة الفرعية إىل الفقرة        -١٩٩

 يف بالغاهتا، مىت أمكن ذلك، ويف ٦مجيع األطراف أن تشري إىل أنشطة وسياسات تنفيذ املادة 
ما استفادته من دروس، واخلربات املكتسبة، وما تبقـى مـن           تقارير أخرى، عن إجنازاهتا و    

  . دليل مفيد هلذا اإلبالغ٦حتديات وفرص، وبّينت اهليئة الفرعية أن العناصر الستة للمادة 
  :وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة ما يلي  -٢٠٠

   من االتفاقية؛٦توفري تقارير موجزة عن احلوار بشأن املادة   )أ(  
تقرير عن املمارسات اجليدة املستمدة من مشاركة أصحاب املصلحة         إعداد    )ب(  

، ١٨-م أ /١٥من مرفق املقـرر     ) أ(٣٥ من االتفاقية، املشار إليها يف الفقرة        ٦يف تنفيذ املادة    
وسيوظف التقرير أيـضاً باعتبـاره وثيقـة       .  للهيئة الفرعية  ٤٠وإتاحته للنظر فيه يف الدورة      

   من االتفاقية؛٦ بشأن املادة معلومات أساسية للحوار الثاين
مواصلة تسهيل عمل حتالف األمم املتحدة للتعليم والتدريب والتوعيـة يف             )ج(  

جمال تغري املناخ، والتنسيق مع أصحاب املصلحة اآلخرين حلفز استجابة برناجمية لتنفيذ برنامج       
  . من االتفاقية٦عمل الدوحة بشأن املادة 

 ُتتخذ إجراءات األمانة املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهنـاً  وطلبت اهليئة الفرعية أن     -٢٠١
  .بتوافر املوارد املالية

   )١٢٢(القضايا اجلنسانية وتغري املناخ    
 فأشارت بتقدير إىل الوثائق الـيت       ١٨-م أ /٢٣باملقرر   ذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -٢٠٢

ت وسبل االرتقـاء هبـدف      قدمتها األطراف واملنظمات املقبولة بصفة مراقب بشأن خيارا       
، ورحبت باملعلومات املقدمة يف حلقة العمل املعقودة أثناء الـدورة           )١٢٣(التوازن بني اجلنسني  

املتعلقة بالقضايا اجلنسانية وتغري املناخ واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ الـيت عقـدت              
  . يف وارسو، ببولندا٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢ يوم

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.16اعُتمدت االستنتاجات بوصفها الوثيقة  )١٢٢(
)١٢٣( FCCC/CP/2013/MISC.2و Add.1. 
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األمانة عن التركيبة اجلنسانية، وأشارت بقلق إىل أن         )١٢٤( بتقرير  الفرعية اهليئةورحبت    -٢٠٣
نسبة العضوية النسوية يف أغلب اهليئات العاملة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا              

ورحبـت  .  يف املائـة ١٣ و١١ يف املائة، علماً بأن هذه النسبة تتراوح أحياناً بني        ٣٠تقل عن   
  .مبواصلة األمانة العمل على مجع هذه املعلومات وتعّهدها وإعداد تقارير عنها سنوياًأيضاً 
 بتقدير إىل جهود منظمات األمم املتحدة واملنظمات املتعددة          اهليئة الفرعية  وأشارت  -٢٠٤

األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية، مبـا فيهـا             
قضايا اجلنسانية، املبذولة يف جمال التوازن بني اجلنسني يف مسار          لملناصرة للمرأة ول  املنظمات ا 

  .االتفاقية والسياسات املناخية املراعية لألبعاد اجلنسانية
  : بتقدير أيضاً إىل جهود األطراف واألمانة الرامية إىل ما يلي اهليئة الفرعيةوأشارت  -٢٠٥

اجلنسني يف حلقات العمل والدورات التدريبية      حتقيق املزيد من التوازن بني        )أ(  
  بزيادة نسبة مشاركة النساء؛

تشجيع إشراك املرأة يف هيئات صنع القرار وهيئات اخلرباء يف إطار االتفاقية              )ب(  
  وبروتوكول كيوتو امللحق هبا؛

  .احلرص على اختيار النساء لتقلّد مناصب قيادية  )ج(  
لعمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املـساواة          خبطة ا   الفرعية ورحبت اهليئة   -٢٠٦

بني اجلنسني ومتكني املرأة، بقيادة هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة،              
بوصفها إطاراً للمساءلة تتوسل به منظومة األمم املتحدة لتعميم املساواة بـني اجلنـسني يف               

 تعزيز اخلربة اجلنسانية ملوظفي الكيانات الشريكة لألمم        أعماهلا وعملياهتا، اليت تشمل معايري    
  .املتحدة، مثل أمانة االتفاقية

 على النظر يف سبل ترسيخ التوازن بني اجلنسني والـسياسات            الفرعية ووافقت اهليئة   -٢٠٧
ية املناخية املراعية لألبعاد اجلنسانية واملشاركة الفاعلة للمرأة يف أعمال اهليئات مبوجب االتفاق           

  .وبروتوكول كيوتو امللحق هبا
أيضاً على مواصلة العمل يف إطار هذا البنـد مـن جـدول             الفرعية  ووافقت اهليئة     -٢٠٨

، ١٨-م أ /٢٣زيادةً يف تيسري التنفيذ اجلاري للمقـرر        احلادية واألربعني،   األعمال يف دورهتا    
ومرفـق الوثيقـة      أعـاله  ٢٠٢ املداخالت واملناقشات املشار إليها يف الفقـرة         مع مراعاة 

FCCC/SBI/2013/L.16.   
منظمات أخرى تابعة لألمـم املتحـدة ومنظمـات أخـرى           الفرعية  ودعت اهليئة     -٢٠٩
تكملة جهـود األطـراف يف إطـار        إىل  األطراف وحكومية دولية ودولية وإقليمية       متعددة

 ر االتفاقية بسبل مبتكرة لتمويل مشاركة مندوبات يف مسا١٨-م أ/٢٣االتفاقية لتنفيذ املقرر   
__________ 

)١٢٤( FCCC/CP/2013/4. 
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االعتبارات اجلنسانية ألي عمل ُيضطلع بـه حاليـاً         مراعاة  وتشجيع هذه املشاركة، وتعزيز     
القضايا اجلنسانية وتغري املناخ، والتخفيـف، والتمويـل،        : يتعلق باجملاالت املواضيعية التالية   
  .والتكنولوجيا، وبناء القدرات

ول على متويل من الصندوق االستئماين       األطراف املؤهلة للحص    الفرعية وشجعت اهليئة   -٢١٠
للمشاركة يف مسار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على ترشيح مندوبني مـن               

  .اجلنسني للحصول على ذلك التمويل تعزيزاً للمساواة اجلنسانية يف الوفود الوطنية كال
 ١٨-م أ /٢٣هود لتنفيذ املقرر     األطراف على بذل املزيد من اجل       الفرعية وحثت اهليئة   -٢١١
  .زيادة تدرجيية وهامة مشاركة املرأة زيادةقصد 
 منظمات األمم املتحـدة واملنظمـات املتعـددة األطـراف            اهليئة الفرعية  وشجعت  -٢١٢

واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية على استحداث املزيد مـن   
 وإعداد الدراسات ورسم االستراتيجيات لتنفيذ السياسات املناخيـة         األدوات وزيادة املعارف  

  .املراعية لألبعاد اجلنسانية وسريعة االستجابة هلا على املستوى الدويل واإلقليمي والوطين
تابعة لألمم املتحدة   الخرى  األنظمات  امل أيضاً أمانة االتفاقية و     اهليئة الفرعية  وشجعت  -٢١٣

تنفيـذها  قليمية، لدى اإلدولية والدولية والكومية احلنظمات املطراف وتعددة األاملنظمات  املو
أنشطة بناء القدرات، على أن تراعي التوازن بني اجلنسني وتـشجع مـشاركة املنـدوبات               

  .املسامهات يف مسار االتفاقية

 املتعلقة بفتـرة     من بروتوكول كيوتو   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة            
   )١٢٥(لتزام األوىلاال

اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها يف هذا البند من جدول األعمال يف                -٢١٤
اجتماع األطراف  /دورهتا األربعني هبدف إعداد مشروع مقرر لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف          

ويعتمده يف دورته العاشرة، مـع مراعـاة مـشروع الـنص الـوارد يف مرفـق الوثيقـة                
FCCC/SBI/2013/L.13.  

  تقرير الدورة  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

 يف  نـوفمرب، / تشرين الثاين  ١٨، املعقودة يف    نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة       -٢١٥
ويف اجللسة نفسها، أذنـت   ). FCCC/SBI/2013/L.1 ( والثالثني التاسعة دورهتا   تقريرمشروع  

 من الرئيس، أن يستكمل تقرير الدورة مبساعدة مـن          مقترحعلى   اهليئة الفرعية للمقرر، بناءً   
  .األمانة وبتوجيه من الرئيس

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/L.13االستنتاجات بوصفها الوثيقة اعُتمدت  )١٢٥(
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  اختتام الدورة  -حادي وعشرون
 ملا يترتب على االسـتنتاجات الـيت    أولياًيف اجللسة الرابعة، قدم ممثل لألمانة تقديراً      -٢١٦

 مـن   ٢٠د ذلك إىل الفقـرة      ويستن. اعتمدت خالل الدورة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية        
 مبا يترتب من آثار إدارية       اليت طُلب فيها إىل األمني التنفيذي أن يقدم بياناً         ٩-م أ /١٦املقرر  

املتخذة إذا كان من غري املمكن تغطيتها باالعتماد علـى        )١٢٦(وآثار يف امليزانية على املقررات    
  . املتاحة يف امليزانية األساسيةاملوارد
 من األنشطة املنبثقة عن مفاوضات هذه الدورة لألمانة األطراف بأن عدداً وأبلغ ممثل     -٢١٧

، السنتني املقبلتني موارد إضافية يف    الدعم وتقتضي من مث     تتطلب أن تضطلع األمانة مبزيد من       
  : ويشمل ذلك ما يلي. ٢٠١٥-٢٠١٤تضاف إىل امليزانية األساسية للفترة 

تقـدمي الـدعم املـايل      " ل األعمال  من جدو  )ج(٤يف إطار البند الفرعي       )أ(  
طُلب إىل األمانة تنظيم حلقيت عمل إقليميتني لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول             ،  "والتقين

وُتقدر تكلفة هذه األنشطة    . بشأن النسخة احملدثة من الربنامج االلكتروين جلرد غازات الدفيئة        
    يورو؛٥٠٠ ٠٠٠ مببلغ ٢٠١٤يف عام 

، "املسائل املتعلقة بأقل البلدان منـواً      " من جدول األعمال   ٩ند  يف إطار الب    )ب(  
 . دعم هذا البند عن طريق تنفيذ أنشطة دعم وتنظيم حلقات عمل إقليميـة             طُلب إىل األمانة  

 ٤٥٠ ٠٠٠ ومببلغ   ٢٠١٤ يورو يف عام     ٥٣٠ ٠٠٠وتقدر تكلفة هذه األنشطة مببلغ يناهز       
  ؛٢٠١٥يورو يف عام 

" ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   " من جدول األعمال     ١٦يف إطار البند      )ج(  
وتقدر تكلفـة هـذا     . ٢٠١٤طُلب إىل األمانة دعم اجتماعات حوار اخلرباء املنظم يف عام           

  . يورو١٥٠ ٠٠٠الدعم مببلغ 
وتقدر املبالغ اإلضافية اإلمجالية الالزم توفريها لتغطية تكلفـة هـذه األنـشطة يف                -٢١٨
ومجيعها مبالغ أولية تستند إىل املعلومات      .  يورو ١ ٦٣٠ ٠٠٠ مببلغ   ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة

وترد يف املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطـراف يف         . املتاحة وقت اختتام دورة اهليئة الفرعية     
 بتوصـيات  ، عمالًالتاسعةاجتماع األطراف يف دورته    / عشرة ومؤمتر األطراف   التاسعةدورته  

، مبا فيهـا  ٢٠١٤تعلقة بنواتج ستضطلع هبا األمانة يف عام اهليئة الفرعية، الطلبات اإلضافية امل 
 .إضافياً النواتج اليت تتطلب متويالً

وأشار الرئيس إىل أن األمانة قد ال تتمكن من االضطالع باألنشطة املطلوبة يف حالة                -٢١٩
 .عدم حصوهلا على التمويل اإلضايف املناسب

__________ 

 .، فهو يشمل أيضاً استنتاجات اهليئتني الفرعيتني"مقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦مع أن املقرر  )١٢٦(
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 ٧٧  لأطراف ببيانات، متحدثني باسـم جمموعـة ا       ويف اجللسة الثالثة، أدىل ممثلو أربعة         -٢٢٠
  . والصني، وباسم اجملموعة اجلامعة، وباسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وباسم أقل البلدان منواً

 ٧٧  لاويف اجللسة الرابعة، أدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، منها بيان باسم جمموعة               -٢٢١
. )١٢٧(يوزيلندا واليابان والواليات املتحدة األمريكيـة      وآخر باسم أستراليا وكندا ون     والصني،

وأدىل كذلك ببيانات ممثلو املنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب، ومنظمـات الـشعوب             
األصلية، واملنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة والقضايا اجلنسانية، واملنظمات غري احلكومية           

  .املعنية بالبيئة
الدورة معرباً عن شكره لألطراف على ما قدمته من دعـم خـالل             واختتم الرئيس     -٢٢٢

  .عامي واليته

       

__________ 

من جدول األعمال وطُلب تسجيله ضـمن تقريـر اهليئـة           ) أ(١٣ذا البيان خبصوص البند الفرعي      أديل هب  )١٢٧(
 .<http://unfccc.int/7982.php>وقع وميكن االطالع عليه على امل. الفرعية


