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إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات             -٤
وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز            

  .نات كربون الغابات يف البلدان الناميةخمزو
تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات اليت تضطلع              -٥

  .هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية
  .تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٦
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٧
  :تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -٨

  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(  
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   )ب(  

  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -٩
  : القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١٠

سنتني برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة ال           )أ(
والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من            

  البلدان املتقدمة األطراف؛
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية الـيت            )ب(

تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخذة من جانب          
   النامية األطراف؛البلدان

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلـرد             )ج(
  السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

  واجهة بيانات غازات الدفيئة؛  )د(
  .االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )ه(

  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١
 على  ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من       )أ(

املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول كيوتـو،          
   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد  مبا

 ٣ي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقـرتني   استخدام األراض   )ب(
   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛٣ من املادة ٤و
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اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد هبا غابات آيلـة               )ج(
لالستنفاد ضمن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطـار آليـة            

  .ية النظيفةالتنم
  :اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -١٢

  إطار للنُُّهج املختلفة؛  )أ(
  النُُّهج غري القائمة على السوق؛  )ب(
  .اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٣
 علـى نطـاق     برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثـات          -١٤

  .االقتصاد ككل املتعلقة بالبلدان املتقدمة األطراف
  . االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ-اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية   -١٥
  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٦
  .مسائل أخرى  -١٧
  .تقرير الدورة  -١٨

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -١  
دورهتـا  ) اهليئة الفرعية (سيفتتح رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          -١

  .٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٣يونيه /حزيران ٣الثامنة والثالثني يوم االثنني 

  املسائل التنظيمية  -٢  

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

  .من أجل إقراره
FCCC/SBSTA/2013/1     مـذكرة مقدَّمـة مـن      . جدول األعمال املؤقت وشـروحه

  التنفيذية األمينة



FCCC/SBSTA/2013/1 

GE.13-60716 4 

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
سُتعقد الدورة الثامنة والثالثون للهيئة الفرعية يف الفترة املمتـدة          : معلومات أساسية   -٣

وُيدعى املندوبون إىل الرجوع إىل الربنـامج اليـومي         . ٢٠١٣يونيه  /حزيران ١٤ إىل   ٣من  
للدورة وإىل شاشات الدائرة التلفزيونية املغلقة لالطالع على جدول أعمال اهليئـة الفرعيـة              

  .املفصَّل واحملدَّث
. )١(وسُتنظَّم الدورة مبراعاة توصيات اهليئة الفرعية للتنفيذ املقدَّمة يف دورهتا السابقة             -٤
تمكني الوفود من املشاركة الكاملة يف االجتماعات األخرى، سُتدعى اهليئة الفرعيـة إىل             ول

االستخدام األمثل للوقت املخـصص     يشمل  إجراء مداوالهتا وفق أكرب قدر من الكفاءة، مبا         
الفرعية أيضاً إىل بدء عملها وإمتامه      اهليئة  وسُتدعى  . للجلسات العامة واملفاوضات غري الرمسية    

إىل وسُتحال البنود اليت ال ُيستكمل النظر فيها خالل هذه الـدورة            . ود الوقت املقرر  يف حد 
  . للهيئة الفرعيةالتاسعة والثالثني أو األربعنيالدورتني 

، يسترشد الرئيس هبدف حتقيق التوازن بني اجلنسني عند         ١٨-م أ /٢٣وعمالً باملقرر     -٥
ور وعند تعيني ميسري أعمال تلك األفرقـة         التشا ات وآلي ةإنشاء أفرقة التفاوض غري الرمسي    

  .ورؤسائها
املُدىل هبـا   من بياناهتا الرمسية    مّد موظف شؤون املؤمترات بنسخة      وُتدعى الوفود إىل      -٦

وسُيتاح نظام  .  وُتذكّر بأن املداخالت ينبغي عادةً أال تتجاوز ثالث دقائق         ،)٢(يف جلسة عامة  
  .لضبط الوقت ملساعدة الوفود يف هذا الصدد

وستكون مجيع الوثائق املُعدَّة للدورة أو أثناء الدورة متاحـة يف املوقـع الـشبكي                 -٧
  .وُيحث املندوبون على جتنب طباعة الوثائق دون ضرورة.  جتهيزهالالتفاقية اإلطارية فور

 أثناء الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعيـة حلقـات العمـل      ُتعقدومن املقرر أن      -٨
  : اليةواألنشطة الت

أثناء الدورة بشأن تنسيق الدعم يف جمال تنفيذ األنشطة         املنظمة  عمل  الحلقة    )أ(  
  ؛)٣(املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات

  
  

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/7 و١٦٧، الفقرة ،FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان. 
: سُتنشر هذه النصوص يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية )٢(

<http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2013/session/7448.php>. 
 . أدناه٢٧انظر أيضاً الفقرة . ١٨-م أ/١ من املقرر ٣٨الفقرة  )٣(
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ذات البحثية  نشطة  األمستجدات  لتناول  الفرعية بشأن البحوث    اهليئة  حوار    )ب(  
  ؛)٤(الصلة باحتياجات االتفاقية

منتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، مبا يف ذلـك          االجتماع الثالث لل    )ج(  
 )٧()ه(و )٦()د(و )٥()ج(حلقات عمل ُتعقد أثناء املنتدى واجتماع للخرباء بشأن اجملـاالت           

  ؛ )٩(من برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي )٨()ز(و
إيـضاح  رامـي إىل    الأثناء الدورة بشأن برنامج العمل      املنظمة  عمل  الحلقة    )د(  

املتقدمـة  ككل املتعلقـة بالبلـدان    األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد        
  .)١٠(األطراف

  .الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورةاهليئة سُتدعى : اإلجراء  -٩

FCCC/SBSTA/2013/1    مـذكرة مقدَّمـة مـن      . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  ةالتنفيذي األمينة

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  )ج(  
املطبق حاليـاً،    )١١( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧ عمالً باملادة    :معلومات أساسية   -١٠

 وقد انطلقت يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة        .تنتخب اهليئة الفرعية نائب رئيسها ومقررها     
ة وغريها من اجلهات املمثلة بشأن      الفرعية مشاورات مع منسقي ورؤساء اجملموعات اإلقليمي      

وسُتجرى مشاورات خالل الدورة    . أعضاء مكتب اهليئة الفرعية، لكنها مل ُتستكَمل      ترشيح  
وسيبقى أعضاء مكتب اهليئة الفرعية احلاليون يف مناصبهم إىل حني انتخاب           . الثامنة والثالثني 

، املشار إليـه يف     ١٨-م أ /٢٣وُتدعى األطراف إىل استحضار ما ورد يف املقرر         . َمن خيلفهم 
 أعاله، وإىل النظر بشكل فعال يف ترشيح نساء لَشغل املناصب االنتخابية ألية هيئة              ٥الفقرة  

  .ُتنشأ مبوجب االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هبا

__________ 

 مـن الوثيقـة    ٣٧، والفقرة   FCCC/SBSTA/2012/5 من الوثيقة    ٤٨ و ٤٦؛ والفقرتان   ١٧-م أ /١٦املقرر   )٤(
FCCC/SBSTA/2011/5 . أدناه٣٧انظر أيضاً الفقرة . 

 .تقييم وحتليل التأثريات )٥(
 .ارب ومناقشة فرص التنويع والتحول االقتصادينيتقاسم التج )٦(
 . االقتصادية-اجتماع خرباء بشأن وضع النماذج االقتصادية ورصد االجتاهات االجتماعية  )٧(
 .االنتقال العادل للقوة العاملة، وإجياد وظائف الئقة وجيدة )٨(
 . أدناه٤٣انظر أيضاً الفقرة . ، املرفق الثالثFCCC/SBSTA/2012/2الوثيقة  )٩(
 . أدناه١٠٠انظر أيضاً الفقرة . ٨، الفقرة ١٨-م أ/١قرر امل )١٠(
)١١( FCCC/CP/1996/2. 
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 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل انتخاب رئيسها ومقررها يف أقرب فرصة عقـب   :اإلجراء  -١١
  .اتاستكمال املشاور

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(  
 من بروتوكول كيوتـو، عنـدما       ١٥ من املادة    ٣عمالً بالفقرة   : معلومات أساسية   -١٢

متارس اهليئة الفرعية مهامها خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو، ُيستعاض عـن أي             
نها، يف ذلك الوقت، ليست طرفـاً       عضو من أعضاء مكتبها ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولك         

وسـُتجرى،  . بروتوكول كيوتو، بعضو إضايف تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينها          يف
  .عند الضرورة، مشاورات إضافية مع منسقي اجملموعات اإلقليمية

يف  إضـافيني    نستدعى اهليئة الفرعية، عند الضرورة، إىل انتخاب عـضوي        : اإلجراء  -١٣
أو املقرر اللذين ميثالن دولة طرفاً يف االتفاقيـة ولكنـها           /ل نائب الرئيس و   حيالن حم املكتب  

   .ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه  -٣  
 اهليئـة   إىل )١٢(طلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة       : معلومات أساسية   -١٤

الفرعية أن تعيد النظر، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف جماالت العمل املندرجـة يف برنـامج                
نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلة للتأثر به والتكيُّف معـه، هبـدف تقـدمي                عمل

إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة بشأن أحسن طريقة لـدعم أهـداف               توصيات
  .برنامج عمل نريويب

األطـراف  املقدمة مـن    اآلراء   )١٣(والثالثون للهيئة الفرعية  وستتناول الدورة الثامنة      -١٥
  .)١٤(واملنظمات املعنية بشأن جماالت العمل املمكنة يف املستقبل يف سياق برنامج عمل نريويب

تنظم حلقـة   إىل األمانة أن     )١٥(يف دورته السابعة عشرة   أيضاً  وطلب مؤمتر األطراف      -١٦
ظُم اإليكولوجية، وذلك قبل انعقـاد      ع تغيُّر املناخ القائمة على النُّ     عمل بشأن ُنُهج التكيف م    

 ٢٣ إىل ٢١وُعقدت حلقة العمـل يف الفتـرة مـن         . الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية    
  .يف دار السالم، جبمهورية ترتانيا املتحدةمارس /آذار
ئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أُعدَّت           سُتدعى اهلي : اإلجراء  -١٧

  .للدورة، هبدف تقدمي توصيات إىل الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف
__________ 

 .١، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )١٢(
 .<http://unfccc.int/5900>: مجيع اآلراء اليت قدمتها األطراف واملنظمات متاحة يف العنوان التايل )١٣(
 .١٧-م أ/٦ من املقرر ٢قُدمت عمالً بالفقرة  )١٤(
 .٤، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )١٥(
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FCCC/SBSTA/2013/2           تقرير بشأن حلقة العمل التقنية املتعلقة بُنُهج التكيُّف
. مع تغري املناخ القائمة على الـنظم اإليكولوجيـة        

  ة مقدمة من األمانة مذكر
FCCC/SBSTA/2013/INF.1   Progress made in implementing activities under the 

Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.2   Views on potential future areas of work of the 
Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة              -٤  
 احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة       الغابات وتدهور الغابات، ودور   

  وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية 
 السابعة والثالثني، نظرهـا يف      اواصلت اهليئة الفرعية، يف دورهت    : معلومات أساسية   -١٨

اإلرشادات املنهجية املتعلقة بطرائق وضع نظام وطين لرصد الغابـات، وللقيـاس والتبليـغ              
ـ    ،)ج(٧١، الفقرة   ١٦-م أ /١انظر املقرر   (حقق  والت )). ج(و) ب(ن  ا والتذييل الثاين، الفقرت

امللحقة  اهليئة الفرعية أيضاً على مواصلة عملها بشأن هذه املسائل على أساس اإلضافة              واتفقت
 اليت تتضمن عناصر مشروع مقرر ميكـن        )١٦(تقرير اهليئة الفرعية عن دورهتا السابعة والثالثني      ب

التاسعة والثالثني وإعـداد أيـة      دورهتا  ده بشأن هذه املسائل، بغية إكمال هذا العمل يف          اعتما
  .توصيات تتعلق مبشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

نظرهـا  ، والثالثنيعلى أن تستأنف يف دورهتا الثامنة    )١٧(اهليئة الفرعية أيضاً  واتفقت    -١٩
، لكي تستكمل يف ١٧-م أ/١٢ من مقرره ٦ و٥ األطراف الوارد يف الفقرتني يف طلب مؤمتر  

  :ما يليالتاسعة والثالثني النظر فيدورهتا 
توقيت ووترية تقدمي موجز املعلومات املتعلقة بكيفية معاجلة واحترام مجيـع      )أ(  

  ؛١٦-م أ/١الضمانات املشار إليها يف التذييل األول للمقرر 
زيد من اإلرشادات لضمان الشفافية واالتـساق والـشمول         احلاجة إىل م    )ب(  

  .والفعالية يف تقدمي موجز املعلومات
وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف املسائل املتعلقة بأسباب إزالة الغابات وتدهور           -٢٠

من التذييل الثـاين    ) أ( والفقرة   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٢الغابات، آخذةً يف اعتبارها الفقرة      
__________ 

)١٦( FCCC/SBSTA/2012/5/Add.1. 
)١٧( FCCC/SBSTA/2012/5 ٢٥، الفقرة. 
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، Add.1 و FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 يف الوثيقـة     ةللمقرر ذاته، وآراء األطراف الـوارد     
  .)١٨(وآراء املنظمات املعتمدة بصفة مراقب

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة واجلهات املعنية على            -٢١
، )١٩(بكي لالتفاقية اإلطاريـة   ، من خالل الصفحة اإللكترونية املتاحة يف املوقع الش        تتقاسمأن  

معلومات بشأن كيفية تصدي البلدان النامية ألسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات، وبشأن            
اخلربات املكتسبة من أنشطة التصدي هلذه األسباب يف سياق تنفيذ األنشطة املشار إليهـا يف               

  . ١٦-م أ/١ من املقرر٧٠الفقرة 
 مـن   ٣٩ة عشرة، مبوجـب الفقـرة       ـ الثامن راف يف دورته  ـوطلب مؤمتر األط    -٢٢

يف الطريقة اليت ميكن هبا وضع ُنُهج غري قائمـة    الفرعية أن تنظر  اهليئة  ، إىل   ١٨-م أ /١ مقرره
واملـستدامة  املتكاملـة   من أجل اإلدارة    املشتركة  لتخفيف والتكيف   اعلى السوق، مثل ُنُهج     

، لدعم تنفيذ األنـشطة     ١٧-م أ /٢رر   من املق  ٦٧للغابات، على النحو املشار إليه يف الفقرة        
، وأن تقدم تقريراً بشأن هـذه املـسألة إىل          ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠املشار إليها يف الفقرة     

  .مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
 من املقـرر  ٤٠يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب الفقرة     أيضاً  وطلب مؤمتر األطراف      -٢٣

بـالكربون  تشرع يف تناول اجلوانب املنهجية للمنافع غري املرتبطة       أن  نفسه، إىل اهليئة الفرعية     
، وأن تقدم تقريراً    ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠الناجتة عن تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة         

  .بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
  :سُتدعي اهليئة الفرعية إىل ما يلي: اإلجراء  -٢٤

عملها بشأن اإلرشادات املنهجية املتعلقة بطرائق وضع نظام وطين      استكمال    )أ(  
 أعـاله،   ١٨الفقـرة   لرصد الغابات وللقياس والتبليغ والتحقق على النحو املشار إليـه يف            

مشروع مقرر بشأن هذه املسائل لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورتـه               وإعداد
   عشرة؛ةالتاسع

موجز املعلومات املتعلقـة بكيفيـة      تقدمي  يف توقيت ووترية    لة نظرها   مواص  )ب(  
احلاجة ، ويف ١٦-م أ/١مجيع الضمانات املشار إليها يف التذييل األول للمقرر    معاجلة واحترام 

 املزيد من اإلرشادات لضمان الشفافية واالتساق والشمول والفعالية يف تقـدمي مـوجز              إىل
 هذه املـسائل     النظر يف  استكمالبغية   أعاله،   ١٩إليه يف الفقرة     على النحو املشار     املعلومات

  ؛يف دورهتا التاسعة والثالثني

__________ 

 واآلراء  <http://unfccc.int/3714>: اآلراء املقدَّمة من املنظمات احلكومية الدولية متاحة يف العنوان التـايل           )١٨(
 .<http://unfccc.int/3689>: املقدمة من املنظمات غري احلكومية متاحة يف العنوان التايل

)١٩( <http://unfccc.int/redd/>. 
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املسائل املتعلقة بأسباب إزالة الغابـات وتـدهور         يف    أيضاً مواصلة نظرها   )ج(  
    أعاله؛٢٠ على النحو املشار إليه يف الفقرة الغابات

 غري قائمة على الـسوق، علـى        النظر يف الطريقة اليت ميكن هبا وضع ُنُهج         )د(  
 مـن   ٧٠ أعاله، لدعم تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة          ٢٢النحو املشار إليه يف الفقرة      

  ، وتقدمي تقرير بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة؛١٦-م أ/١املقرر 
ة بـالكربون، علـى     غري املرتبط للمنافع  املنهجية  اجلوانب  بدء العمل بشأن      )ه(  

 أعاله، وتقدمي تقرير بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف           ٢٣النحو املشار إليه يف الفقرة      
  .دورته التاسعة عشرة

 الـيت   تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات           -٥  
  ، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسيةتضطلع هبا البلدان النامية

ة عشرة، مبوجـب    ـراف يف دورته الثامن   ـسلّم مؤمتر األط   :معلومات أساسية   -٢٥
باحلاجة إىل حتسني تنسيق الدعم يف جمال تنفيذ األنشطة املشار إليهـا يف             ،  ١٨-م أ /١املقرر  
، وتقدمي دعم كاٍف ميكن التنبؤ به، يشمل املوارد املالية          )٢٠(١٦-م أ /١  من املقرر  ٧٠الفقرة  

  .)٢١(والتكنولوجي، إىل البلدان النامية األطراف من أجل تنفيذ هذه األنشطةوالدعم التقين 
وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة                -٢٦

أن تشرعا على حنـو مـشترك، يف        ) اهليئتان الفرعيتان (والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ     
ثني لكل منهما، يف عملية ترمي إىل معاجلة املسألتني املذكورتني أعاله وأن            الدورة الثامنة والثال  

تنظرا يف الترتيبات املؤسسية القائمة أو خيارات التسيري املمكنة، املتمثلـة يف هيئـة أو جملـس               
  .)٢٢(جلنة، وأن تقدما توصيات بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة أو
بـصفة  ؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة األطراف واملنظمات املعتمـدة    ودعا م   -٢٧

، آراءها بشأن املسائل املشار     ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول       مراقب  
. )٢٣(، مبا فيها الوظائف والطرائق واإلجـراءات املمكنـة         أعاله ٢٦ و ٢٥إليها يف الفقرتني    

اهليئتني الفرعيتني حلقة عمل أثناء الدورة الثامنة والثالثني لكل من        وطلب إىل األمانة أن تنظم      
  .)٢٤(مراعاة اآلراء املقدمة أعاله، مع ٢٦ و٢٥بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني 

__________ 

؛ الغاباتخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛ وخفض االنبعاثات النامجة عن تدهور            : تشمل هذه األنشطة   ) ٢٠(
 .الغابات واحملافظة على خمزون الكربون يف الغابات؛ واإلدارة املستدامة للغابات؛ وتعزيز خمزون الكربون يف

 .٣٤ الفقرة، ١٨-م أ/١املقرر  )٢١(
 .٣٥ الفقرة، ١٨- أم/١املقرر  )٢٢(
 .٣٧ و٣٦ الفقرتان، ١٨-م أ/١املقرر  )٢٣(
 .٣٨ الفقرة، ١٨-م أ/١املقرر  )٢٤(
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إىل أن تشرعا على حنو مشترك يف النظر يف هذا          اهليئتان الفرعيتان   سُتدعى   :اإلجراء  -٢٨
 أعـاله والترتيبـات     ٢٥تناول املسائل املذكورة يف الفقرة      البند من جدول األعمال هبدف      

املؤسسية القائمة أو خيارات التسيري املمكنة، وإىل أن تقدما توصية بشأن هذه املـسائل يف               
  .الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/SB/2013/MISC.3 Views on the matters referred to in decision 1/CP.18, 
paragraphs 34 and 35. Submissions from Parties 

  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٦  
 قرر مؤمتر األطراف يف دورتـه الـسادسة عـشرة، مبوجـب             :معلومات أساسية   -٢٩
، أن ينشئ آلية معنية بالتكنولوجيا تضم جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيـا            ١٦-م أ /١ املقرر

  .)٢٥(ة لتكنولوجيا املناخومركزاً وشبك
، إىل ١٧-م أ/٢وطلب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، مبوجـب املقـرر             -٣٠

مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ أن يضطلعا، مبجرد بـدء تـشغيلهما، بوضـع طرائقهمـا               
، وأن يقدما توصيات بشأن هذه املسألة، من خالل         )٢٦(وإجراءاهتما استناداً إىل اختصاصاهتما   

يئتني الفرعيتني يف الدورة الثامنة والثالثني لكل منهما، إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة              اهل
  .)٢٧(عشرة للنظر فيها واعتمادها

، اختيار  ١٨-م أ /١٤وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب املقرر            -٣١
ريكة، الستضافة مركز وشبكة    برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه رائد احتاد املؤسسات الش        

 سنوات قابلة للتجديد إذا ما قرر مـؤمتر األطـراف      مخسمدهتا  أوىل  تكنولوجيا املناخ لفترة    
وطلب أيضاً إىل برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهـة  . ذلك يف دورته الثالثة والعشرين    

مجلس االستشاري ملركـز    املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ، عقد وتيسري االجتماع األول لل        
وشبكة تكنولوجيا املناخ، املنشأ مبوجب املقرر نفسه، قبل موعد الدورة الثامنـة والـثالثني              
للهيئتني الفرعيتني، لكي حيدد اجمللس االستشاري فيه طرائقه التشغيلية ونظامه الداخلي لتنظر            

  .)٢٨(فيهما اهليئتان الفرعيتان يف الدورة التالية لكل منهما
، اللجنة  ١٨-م أ /١٣جع مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب املقرر          وش  -٣٢

التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا على مواصلة مشاوراهتا مع اجلهات املعنية بشأن طرائقها املقترحة          
املتعلقة بالروابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقيـة وخارجهـا،     

__________ 

 .١١٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٥(
 .١٢٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  السابع، واملرفق، ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٦(
 .١٣٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢٧(
 .٦ و٢ الفقرتان، ١٨-م أ/١٤املقرر  )٢٨(
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 لكي  ٢٠١٣الغ عن نتائج هذه املشاورات يف تقريرها املتعلق بأنشطتها وأدائها لعام            وإىل اإلب 
  .)٢٩(ينظر فيها ويعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

 إىل النظر يف الوثيقة اليت أُعدت للدورة واملتضمنة          سُتدعى اهليئتان الفرعيتان   :اإلجراء  -٣٣
شبكة تكنولوجيا املناخ، وإىل تقدمي توصية مبشروع       معلومات عن طرائق وإجراءات مركز و     

  .مقرر بشأن هذه املسألة لكي ينظر فيه ويعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

FCCC/SB/2013/1  تقرير عن طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  

  البحوث واملراقبة املنهجية  -٧  
ة الفرعية، يف دورهتا السابعة والثالثني، باستنتاجات        ذكّرت اهليئ  :معلومات أساسية   -٣٤

يف تركيـز   الاهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين، وخلصت إىل أهنا ستواصـل             
لفترة انعقاد الدورات من كل سنة، وعلى شق        األوىل  اجلولة  البحوث خالل   شق  نظرها على   

  .)٣٠(يف السنة ذاهتاالدورات ة انعقاد لفترالثانية اجلولة املراقبة املنهجية خالل 
ورحبت اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني مبواصلة احلوار املتعلق بـالبحوث              -٣٥

 ٢٥ودعت األطراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة، حبلـول    . خالل دورهتا السادسة والثالثني  
ار احلوار املتعلق بـالبحوث     يف إط تناوهلا  ، آراءها بشأن البنود اليت ميكن       ٢٠١٣مارس  /آذار

  .)٣١(خالل دورهتا الثامنة والثالثني
األطراف والربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدوليـة       أيضاً  ودعت اهليئة الفرعية      -٣٦

يف جمال حبوث تغري املناخ إىل أن تقدم معلومات عن اجلوانـب التقنيـة والعلميـة                النشطة  
البواليع، وخزانات مجيع غازات الدفيئـة،      إلزالة بواسطة   اوعمليات  من املصادر،   لالنبعاثات  

من الُنظم اإليكولوجية األرضية، مثـل الـسهوب        اإلزالة  يف ذلك االنبعاثات وعمليات      مبا
. والسافانا والتندرا واألراضي اخلثية، هبدف حتديد تأثري أنشطة اإلنـسان وتقـدير حجمـه             

اآلراء املقدمـة   مع مراعاة   ملتعلق بالبحوث،   هذه املعلومات موضوعاً للحوار املقبل ا     وستكون  
  .)٣٢( أعاله٣٥وفقاً للفقرة 

__________ 

 .٧ و٦تان  الفقر،١٨-م أ/١٣املقرر  )٢٩(
)٣٠( FCCC/SBSTA/2012/5 ٤٦، الفقرة. 
)٣١( FCCC/SBSTA/2012/5 ٤٨ و٤٧، الفقرتان. 
)٣٢( FCCC/SBSTA/2012/5 ٥٢، الفقرة. 
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، حـواراً   الثامنة والثالثني للجنة الفرعية   ويف هذا السياق، ستعقد األمانة خالل الدورة          -٣٧
بشأن البحوث تشارك فيه األطراف وممثلو الربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية النشطة            

  .)٣٣( أعاله٣٦ و٣٥ املناخ، مع مراعاة اآلراء واملعلومات املشار إليها يف الفقرتني يف حبوث تغيُّر
 يف دورهتا السابعة والثالثني إىل األمانة أن تنظم حلقـة            أيضاً وطلبت اهليئة الفرعية    -٣٨

 عمل، رهناً بتوافر املوارد املالية، ُتعقد قبل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية، للنظـر يف              
انات الكثيفة الكربون   املعلومات املتعلقة باألوجه التقنية والعلمية للنظم اإليكولوجية ذات اخلزّ        

غري املشمولة ببنود جدول األعمال األخرى يف إطار االتفاقية، مثـل الـنظم اإليكولوجيـة               
ولبلوغ هذه الغايـة،    . الساحلية والبحرية، يف سياق جهود التخفيف والتكيف األوسع نطاقاً        

، آراءها  ٢٠١٣مارس  /آذار ٢٥دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول           
  .)٣٤(بشأن حمتوى حلقة العمل تلك

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً بالوثائق الـيت أُعـدَّت للـدورة             : اإلجراء  -٣٩
قد ترغب اهليئة الفرعية يف حتديد      و. وباملعلومات املقدَّمة، والنظر يف املسائل املتعلقة بالبحوث      

  .إجراء آخر بناًء على ما ُيستجَّد بشأن هذه املسألة

FCCC/SBSTA/2013/MISC.4 Views on possible items for consideration as part of 
the research dialogue; and information on technical 
and scientific aspects of emissions and removals of 
all greenhouse gases from terrestrial ecosystems. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.5 Update on developments in research activities 
relevant to the needs of the Convention; and 
information on technical and scientific aspects of 
emissions and removals of all greenhouse gases from 
terrestrial ecosystems. Submissions from regional 
and international research programmes and 
organizations 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.6 Views on the content of the workshop on technical 
and scientific aspects of ecosystems with high-
carbon reservoirs not covered by other agenda items 
under the Convention. Submissions from Parties 

__________ 

وُيرجـى الرجـوع إىل     . من املقرر مبدئياً أن ُيجرى احلوار املتعلق بالبحوث يف األسبوع األول من الدورة             )٣٣(
اجلدول الزمين احملدَّث وعلى مزيد من املعلومـات        الربنامج اليومي، الذي ُينشر أثناء الدورة، لالطالع على         

بــشأن األنــشطة املقــررة للــدورة، والرجــوع أيــضاً إىل املوقــع الــشبكي لالتفاقيــة اإلطاريــة 
<http://unfccc.int/3461.php>لالطالع على معلومات حمدَّثة عن احلوار املتعلق بالبحوث . 

)٣٤( FCCC/SBSTA/2012/5 ٥١ و٥٠، الفقرتان. 
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  تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -٨  

  املنتدى وبرنامج العمل  )أ(  
اعتمد مؤمتر األطراف يف دورتـه الـسابعة عـشرة، مبوجـب          : معلومات أساسية   -٤٠
.  برنامج عمل يف إطار اهليئتني الفرعيتني بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي           ،١٧-م أ /٨ املقرر

منتدى معنياً بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، يـدعو إىل         يف الدورة نفسها    أنشأ مؤمتر األطراف    و
انعقاده رئيسا اهليئتني الفرعيتني، من أجل تنفيذ برنامج العمل وإتاحة أرضية تسمح لألطراف             

  .)٣٥(علومات والتجارب ودراسات احلاالت وأفضل املمارسات واآلراءاملتتقاسم بأن 
وقد ُعقد االجتماع الثاين للمنتدى باالقتران مع الدورة السابعة والثالثني لكل مـن               -٤١

 )٣٦()أ (نياملواضـيعي اجملـالني   وُعقدت خالل املنتدى حلقات عمل بشأن       . اهليئتني الفرعيتني 
وطلبت اهليئتان الفرعيتـان    . منه )٣٨()و(ات بشأن اجملال    ومناقشمن برنامج العمل     )٣٧()ح(و

إىل رئيسيهما أن ُيعدا، قبل موعد الدورة الثامنة والثالثني لكل منهما، تقارير عن حلقـات               
  . )٣٩(موجزاً للمناقشات اليت أجرهتا األطرافوالعمل اليت ُعقدت خالل املنتدى، 

تقـدمي   راف واملنظمات ذات الصلة إىل    ، ُتدعى األط  )٤٠(وكجزء من تنفيذ برنامج العمل      -٤٢
  :١٧-م أ/٨  من املقرر١آرائها بشأن اجملاالت املواضيعية التالية لربنامج العمل، عمالً بالفقرة 

  ؛))ج(اجملال املواضيعي (تقييم وحتليل التأثريات   )أ(  
اجملـال  (تبادل التجارب ومناقشة فرص التنويع والتحـّول االقتـصاديني            )ب(  

  ؛))د(املواضيعي 
اجملـال  ( االقتـصادية    -االجتاهات االجتماعية   ووضع النماذج االقتصادية      )ج(  

  ؛))ه(املواضيعي 
اجملـال  ( الئقـة وجيـدة      وظـائف االنتقال العادل للقوة العاملة، وإجياد        )د(  
  )). ز( املواضيعي

) ز(و) د(و) ج(وستتناول مناقشات املنتدى يف إطار هذه الدورة اجملاالت املواضيعية            -٤٣
نة أعاله، وذلك يف شكل حلقة عمل ُتقدم خالهلا عروض من األطراف واملنظمات ذات              املبيَّ

__________ 

 .٤ و٣، الفقرتان ١٧-أ/ م٨املقرر  )٣٥(
 .تقاسم املعلومات واخلربة، مبا يف ذلك تقدمي التقارير وتعزيز فهم التأثريات اإلجيابية والسلبية لتدابري التصدي )٣٦(
 .التعلُّم اجلماعي والفردي من أجل االنتقال إىل جمتمع خفيض انبعاثات غازات الدفيئة )٣٧(
 ١٤، والفقرة   ٢ من املادة    ٣، والفقرة   ١٦-م أ /١ و ١٣-أم  /١، و ١٠-م أ /١اجلوانب املتصلة بتنفيذ املقررات      ) ٣٨(

 . من بروتوكول كيوتو٣من املادة 
)٣٩( FCCC/SBI/2012/33 ١٠٥، الفقرة. 
 .، املرفق األولFCCC/SBI/2012/15ترد خطة التنفيذ يف الوثيقة  )٤٠(
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املبيَّن أعاله يف ) ه(وسيناقش املنتدى أيضاً اجملال املواضيعي . الصلة، يليها تبادل تفاعلي لآلراء 
وسيتوىل الرئيسان إبالغ اهليئـتني الفـرعيتني يف جلـستيهما          . جلسة تأخذ شكل اجتماع   

  .اخلتاميتني بنتائج املنتدى
 إىل اإلحاطة علماً بتقارير حلقات العمل املعقودة        تان الفرعيتان سُتدعى اهليئ : اإلجراء  -٤٤

، ومبوجز مناقشات األطراف بشأن اجملـال       )ح(و) أ(خالل املنتدى بشأن اجملالني املواضيعيني      
ثالثني لكل منـهما يف إطـار       ، لكي تنظر فيها اهليئتان يف الدورة التاسعة وال        )و(املواضيعي  

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

the Chairs of the subsidiary bodies  

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

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

FCCC/SB/2013/MISC.2 Views on the work programme on the impact of the 
implementation of response measures. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(  
على النظـر يف    يف دورهتا السابعة والثالثني     اهليئة الفرعية   اتفقت  : معلومات أساسية   -٤٥

املنتدى املعين بتأثري تنفيـذ     "بند جدول أعمال اهليئتني الفرعيتني املعنون       مقترنة ب هذه املسألة   
، وذلك يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني        "العمل املتعلق هبذا التأثري   تدابري التصدي وبرنامج    

ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل يف دورهتا الثامنة والثالثني املـشاورات            . )٤١(الفرعيتني
  .املتعلقة بكيفية النظر يف هذه املسألة

  . هذه املسألةسُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على كيفية النظر يف: اإلجراء  -٤٦

  املتعلقة بالزراعةالقضايا   -٩  
، ١٧-م أ /٢ املقرر    من ٧٥ الفقرة   طلب مؤمتر األطراف، مبوجب   : معلومات أساسية   -٤٧

 دورهتا السادسة والثالثني يف القضايا املتعلقة بالزراعة، وذلك         خاللإىل اهليئة الفرعية أن تنظر      
 فيها مؤمتر األطراف ويعتمد مقرراً بـشأهنا         بشأن هذه املسألة ولكي ينظر     اآلراءهبدف تبادل   

 اآلراء يف تبادل    ، يف دورهتا السادسة والثالثني،    شرعت اهليئة الفرعية  و .يف دورته الثامنة عشرة   
على مواصلة النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتـا            واتفقت  ،  هذه املسألة بشأن  

 على مواصلة النظر يف هذا البند       لسابعة والثالثني اهليئة يف دورهتا ا   واتفقت   .السابعة والثالثني 
  . والثالثنيالثامنةمن جدول األعمال يف دورهتا 

__________ 

)٤١( FCCC/SBSTA/2012/5 ٦٤، الفقرة. 
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 نظرها يف املسائل املتعلقة بالزراعة هبدف       مواصلةسُتدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -٤٨
   . عشرةالتاسعةمقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته اقتراح 

  يا املنهجية مبوجب االتفاقية القضا  -١٠  

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فتـرة الـسنتني والبالغـات         )أ(  
  الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة

لثالثني على برنامج   يف دورهتا السابعة وا    )٤٢(اهليئة الفرعية اتفقت   :معلومات أساسية   -٤٩
مبا يف  ،التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية بشأن تنقيح املبادئالعمل  

ُيشار إليه فيما يلي بربنامج     ( ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة        
. ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٢٨قرة  ، عمالً بالف  )العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض     

يف املرفق األول للوثيقة     ٢٠١٤ و ٢٠١٣لعامي  وجدوله الزمين وأنشطته    ويرد برنامج العمل    
FCCC/SBSTA/2012/5.  

البالغـات الوطنيـة   والحظت اهليئة الفرعية أن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض           -٥٠
رة ملؤمتر األطراف، غـري أن تنقـيح        وتقارير فترة السنتني سُيستكمل يف الدورة التاسعة عش       

ميكن أن ُيستكمل إال يف الـدورة        املبادئ التوجيهية الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة ال       
  .العشرين ملؤمتر األطراف

واتفقت اهليئة الفرعية على أنه ينبغي لألطراف، عند نظرها يف األنـشطة يف إطـار                 -٥١
  :يلي هية لالستعراض، أن تأخذ يف احلسبان مابرنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجي

من األطراف املدرجة   يف إطار االتفاقية    استعراض املعلومات املقدمة    جتارب    )أ(  
املقدمة من  التقارير  ، مبا يف ذلك     )طراف املدرجة يف املرفق األول    األ(يف املرفق األول لالتفاقية     

  املتعلقة هبا؛األطراف والتقارير التوليفية 
ربة األمانة يف تنسيق عملية استعراض البالغات الوطنية وقـوائم اجلـرد            خ  )ب(  

  ألطراف املدرجة يف املرفق األول؛املقدمة من االسنوية لغازات الدفيئة 
من حيث التكلفة والكفاءة    ضرورة وجود عملية استعراض تتسم بالفعالية         )ج(  

  . اء أو األمانةتلقي عبئاً مفرطاً على األطراف أو اخلرب والوبطابع عملي، 
واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على أن من املمكن تعديل برنامج العمل بشأن تنقـيح                -٥٢

حلقات عمل إضـافية    وعقد  املبادئ التوجيهية لالستعراض يف دورات الحقة للهيئة الفرعية،         
  .عشرين ملؤمتر األطرافالقبل الدورة 

__________ 

)٤٢( FCCC/SBSTA/2012/5 ٨٥-٧٤، الفقرات. 
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سيني أن يناقشوا، أثنـاء اجتمـاعهم يف        وطلبت اهليئة الفرعية إىل املستعرضني الرئي       -٥٣
العملـي لعمليـة    والطابع  والكفاءة  من حيث التكلفة    ، خيارات حتسني الفعالية     ٢٠١٣ عام

اهليئة كمدخالت يف مناقشات    مناقشاهتم  االستعراض، وطلبت أيضاً إىل األمانة أن تتيح نتائج         
  . الثامنة والثالثنيالفرعية يف دورهتا 

لعمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض، ُيتوقع أن تواصـل          ووفقاً لربنامج ا    -٥٤
عمليـة  بترشـيد   اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني النظر يف النـهج العـام املتعلـق               

االستعراض، وهيكل املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية وتقارير فتـرة الـسنتني      
  .تواهاوعناصرها األساسية وحموشكلها 

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أُعدت             :اإلجراء  -٥٥
  . للدورة، وحتديد أية إجراءات إضافية، حبسب االقتضاء

FCCC/SBSTA/2013/INF.2 Outcome of the 10th meeting of inventory lead reviewers 
on the options to improve the cost-effectiveness, 
efficiency and practicality of the review process. Note 
by the secretariat 

املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجـراءات              )ب(  
  ة األطرافالتخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخذة من جانب البلدان النامي

 اهليئة الفرعية علماً، يف دورهتا السابعة والثالثني، بتبادل         أحاطت :معلومات أساسية   -٥٦
اآلراء فيما بني األطراف بشأن املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقـق             

ة مـن جانـب     الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخذ         
  .)٤٣(")املبادئ التوجيهية " يشار إليها فيما يلي ب(البلدان النامية األطراف 

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تكون املبادئ التوجيهية عامة، وطوعيـة، وعمليـة،               -٥٧
وأن تراعي الظـروف الوطنيـة      نطوي على تدخل، وذات توجه قطري،       وغري إلزامية، وال ت   

وحتترم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وتـستند إىل الـنظم           واألولويات الوطنية،   
القائمة، وتتـوخى   القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية     والقدرات الوطنية القائمة، وتقّر بنظم      

  . من حيث التكلفةفعالة ُنُهجاً 
ألمانـة  ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن املبادئ التوجيهيـة إىل ا              -٥٨

وطلبت إىل األمانة جتميع هـذه اآلراء يف وثيقـة متفرقـات            . ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥حبلول  
  . تستخدمها اهليئة الفرعية للشروع يف عملية وضع املبادئ التوجيهية يف دورهتا الثامنة والثالثني

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة عملية وضع املبادئ التوجيهية يف دورهتا التاسعة              -٥٩
والثالثني، وعلى إحالة مشروع املبادئ التوجيهية إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة             

  .لكي يعتمده يف تلك الدورة
__________ 

)٤٣( FCCC/SBSTA/2012/5٨٨قرة ، الف. 
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ات اليت أُعـدت للـدورة، وإىل   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف وثيقة املتفرق   : اإلجراء  -٦٠
وسُتدعى اهليئة الفرعيـة أيـضاً إىل االتفـاق علـى           . الشروع يف عملية وضع املبادئ التوجيهية     

  . األطراف اخلطوات التالية الالزمة لتيسري اعتماد املبادئ التوجيهية يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر
FCCC/SBSTA/2013/MISC.7 Views on the general guidelines for domestic 

measurement, reporting and verification of domestically 
supported nationally appropriate mitigation actions by 
developing country Parties. Submissions from Parties 

رد السنوية لألطـراف    تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجل           )ج(  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

راف يف دورته السابعة عـشرة، مبوجـب        ـر األط ـ دعا مؤمت  :معلومات أساسية   -٦١
املبـادئ  "، البلدان املتقدمة األطراف إىل أن تقدم قوائم اجلرد متاشياً مع            ١٧-م أ /١٥ املقرر

ألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة،       التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من ا      
" املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلـرد الـسنوية           : اجلزء األول 

املبادئ التوجيهية إلعداد   "، ودعاها أيضاً إىل أن تستخدم       ١١-م أ /٤املعتمدة مبوجب املقرر    
املبادئ : ة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول من األطراف املدرج  املقدمة  البالغات الوطنية   

استخداماً اختيارياً أثناء   " التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية        
، وأن تقـدم إىل  ٢٠١٣مـايو   / إىل أيـار   ٢٠١٢أكتوبر  /فترة اختبار تبدأ من تشرين األول     

ها بشأن جتربة استخدام هذه املبـادئ التوجيهيـة         ، آراء ٢٠١٣مايو  / أيار ٣األمانة، حبلول   
  .املنقحة والنسخة املطورة من برجمية منوذج اإلبالغ املوحَّد

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثيقة اليت أُعدت للدورة، مـن أجـل         :اإلجراء  -٦٢
عشرة، وفقاً  إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة             

  . عليه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثنياتفقت لربنامج العمل الذي 
FCCC/SBSTA/2013/MISC.14 Views on the experience with the revised UNFCCC 

Annex I reporting guidelines for annual inventories 
and with the updated CRF Reporter. Submissions 
from Parties 

  واجهة بيانات غازات الدفيئة  )د(  
 يف دورهتا السادسة والثالثني علـى أن        )٤٤(اهليئة الفرعية اتفقت   :معلومات أساسية   -٦٣

تنظر، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف املسائل املتعلقة باملضي يف تطوير واجهة بيانات غازات              
ة فيما يتصل باستخدام األطراف املدرجة يف املرفق        الدفيئة من أجل استيعاب التغريات املناسب     

تقاريرها السنوية املقبلة   سياق تقدمي   ملبادئ التوجيهية املنقحة املتعلقة بتقدمي التقارير يف        ااألول  
__________ 

)٤٤( FCCC/SBSTA/2012/2 ٩٩، الفقرة. 
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، وذلك رهناً بصدور    ٢٠١٥ عن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، اعتباراً من تقارير عام         
  . يف دورته التاسعة عشرة بشأن املبادئ التوجيهية املنقحةمقرر هنائي من مؤمتر األطراف 

واجهة البيانات، عند االقتضاء، عناصر وكررت اهليئة الفرعية أيضاً طلبها بأن ُتضمَّن   -٦٤
. إمكانية عرض البيانات يف شكل وحدات مادية باإلضافة إىل مكافئ ثنائي أكسيد الكربون            

  . ٢٠١٢نوفمرب /أطلقتها يف تشرين الثاينوقد أمتت األمانة إعداد هذه اخلاصية و
 ٦٣  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التغريات املشار إليهـا يف الفقـرة             :اإلجراء  -٦٥

  . أعاله، هبدف االتفاق على اخلطوات التالية

  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  ) ه(  
الثالثني، أمانيت منظمـة    و دعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة        :سيةمعلومات أسا   -٦٦

الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل مواصلة تقدمي تقارير، يف الدورات املقبلـة              
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم     مسألة  ذات الصلة مبعاجلة    األعمال  للهيئة الفرعية، عن    

  . )٤٥(ن والنقل البحري الدولينييف الطريا
 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الـواردة يف التقـارير             :اإلجراء  -٦٧

  . املقدمة من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية
FCCC/SBSTA/2013/MISC.15 Information relevant to emissions from fuel used for 

international aviation and maritime transport. 
Submissions from international organizations 

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١  

املقررات الـسابقة  على  ٨-م أإ/١، واملقرر ٧-م أإ/٤ إىل ٧-م أإ/٢آثار تنفيذ املقررات من    )أ(  
 ٨ و ٧ و ٥جية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة بـاملواد           املتعلقة بالقضايا املنه  
  من بروتوكول كيوتو

 طلب مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتماعـاً لألطـراف يف            :معلومات أساسية   -٦٨
، ٨-م أإ /٢ من املقرر    ٦، مبوجب الفقرة    )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   

، ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ أن تواصل تقييم وتناول آثار تنفيذ املقررات مـن           إىل اهليئة الفرعية  
، على املقررات ذات الصلة املعتمدة لفترة االلتزام األوىل، هبدف إكمـال            ٨-م أإ /١واملقرر  

اجتمـاع  /نظرها فيها واقتراح أي تغيريات لتلك املقررات لكي ينظر فيها مؤمتر األطـراف            
 . ه التاسعةاألطراف ويعتمدها يف دورت

__________ 

)٤٥( FCCC/SBSTA/2012/5 ٩٦، الفقرة. 
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يف دورته الثامنة إىل اهليئة الفرعية أن       أيضاً  اجتماع األطراف   /وطلب مؤمتر األطراف    -٦٩
تبدأ النظر يف أي جداول تكميلية لإلبالغ تلزم لإلبالغ عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري              

ترة  من بروتوكول كيوتو لف    ٣ من املادة    ٤ و ٣استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني      
االلتزام الثانية، وذلك مبوازاة نظرها يف أي إرشادات منهجية تكميلية تنشأ عن عمل اهليئـة               
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، هبدف إكمال هذا العمل يف الـدورة التاسـعة ملـؤمتر                

  .اجتماع األطراف/األطراف
نة األطراف إىل أن تقدم     يف دورته الثام  أيضاً  اجتماع األطراف   /ودعا مؤمتر األطراف    -٧٠

، آراءها بشأن اآلثار املشار إليهـا يف        ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥إىل األمانة، يف موعد أقصاه      
كما طلـب   .  أعاله، ومقترحاهتا أو عناصر مقترحاهتا ملعاجلة تلك اآلثار        ٦٩ و ٦٨الفقرتني  

ملعلومات للجمهور  اجتماع األطراف يف دورته ذاهتا إىل األمانة أن تتيح هذه ا          /مؤمتر األطراف 
  . يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية، وأن جتمعها يف وثيقة متفرقات

إىل األمانة أن تنفذ، رهناً بتوافر املوارد       كذلك  اجتماع األطراف   /وطلب مؤمتر األطراف    -٧١
  : ، ومنها، حسب االقتضاء، ما يلي٨-م أإ/٢املالية، ما يلزم من تدابري ليتسىن تنفيذ املقرر 

، هبـدف   لثامنة والثالثني للهيئة الفرعية   تنظيم حلقة عمل ُتعقد قبل الدورة ا        )أ(  
 أعاله، وإعداد تقرير عن حلقة العمل كي تنظر فيـه           ٦٨ املشار إليه يف الفقرة      هاتيسري عمل 

  اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني؛ 
والثالثني للهيئة الفرعيـة،  تنظيم حلقة عمل ثانية، ُتعقد قبل الدورة التاسعة        )ب(  

 أعاله، وإعداد تقرير عن حلقة العمل كي تنظر         ٦٩ املشار إليه يف الفترة      هاهبدف تيسري عمل  
  .فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثـائق املعـدة             : اإلجراء  -٧٢
ضع مشاريع املقررات ذات الصلة كي ينظـر فيهـا ويعتمـدها مـؤمتر              للدورة، هبدف و  

  . اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/األطراف
FCCC/SBSTA/2013/INF.3 Report on the workshop on the implications of the 

implementation of decisions 2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 
1/CMP.8 on the previous decisions on methodological 
issues related to the Kyoto Protocol, including those 
relating to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.1 Views on and proposals or elements of proposals to 
address the implications of the implementation of 
decisions 2/CMP.7 to 4/CMP.7 and 1/CMP.8 on the 
relevant decisions adopted for the first commitment 
period and on any supplementary reporting tables 
required for the reporting of land use, land-use 
change and forestry activities under Article 3, 
paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol for the 
second commitment period. Submissions from Parties. 
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 ٣ من املـادة     ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           )ب(  
  من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة

اجتماع األطراف، يف دورتـه الـسابعة،       / طلب مؤمتر األطراف   :أساسيةمعلومات    -٧٣
، إىل اهليئة الفرعية إعداد أربعة برامج       ٧-م أإ /٢ من املقرر    ١٠ و ٧ و ٦ و ٥مبوجب الفقرات   

  : عمل على النحو التايل
برنامج عمل الستطالع ُسُبل أكثر مشوالً حلساب االنبعاثات البشرية املنشأ            )أ(  

يات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام           من املصادر وعمل  
األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج يركز على األنشطة أو هنج يركز على األراضي،              

اجتمـاع األطـراف يف     /يتسمان بقدر أكرب من الشمول، وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف         
  مج العمل؛ دورته التاسعة عن نتائج برنا

خاصـة  برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات أنشطة إضـافية ممكنـة              )ب(  
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطـار آليـة التنميـة النظيفـة،               ب

 بشأهنا، حسب االقتضاء، هبدف تقدمي مشروع مقرر بـشأن          اتوالستحداثها وتقدمي توصي  
  اجتماع األطراف كي ينظر فيه ويعتمده يف دورته التاسعة؛/افهذه املسألة إىل مؤمتر األطر

برنامج عمل للنظر يف طرائق وإجراءات ُنُهج بديلة ملعاجلة مسألة احتمـال              )ج(  
 بـشأهنا، حـسب   ات والستحداثها وتقدمي توصـي ،عدم الدوام يف إطار آلية التنمية النظيفة   

اجتماع األطراف كي ينظـر فيـه   /فاالقتضاء، هبدف تقدمي مشروع مقرر إىل مؤمتر األطرا     
  ويعتمده يف دورته التاسعة؛

برنامج عمل لوضع طرائق وإجراءات لتطبيق مفهوم العنصر اإلضايف، هبدف     )د(  
اجتماع األطراف كي ينظر فيـه      /إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف        

  . ويعتمده يف دورته التاسعة
 )٤٦(قد نظرت يف دورتيها السادسة والثالثني والسابعة والثالثني    اهليئة الفرعية   وكانت    -٧٤

  . أعاله٧٣العمل املذكورة يف الفقرة بربامج يف املسائل املتعلقة 
يف دورهتا السابعة والثالثني على أن تواصل، يف دورهتا الثامنة           اهليئة الفرعية واتفقت    -٧٥

املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالـة      حساب أمشلَ لالنبعاثات البشرية     والثالثني، حبث طرق    
بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل منها            

، كي  على األراضي يتسمان بقدر أكرب من الشمول      يركز  على األنشطة أو هنج     يركز  اتباع هنج   
  . عة تقريراً عن نتائج حبثهااجتماع األطراف يف دورته التاس/تقدم إىل مؤمتر األطراف

__________ 

)٤٦( FCCC/SBSTA/2012/2 ،و١١٨-١١٥ الفقرات ،FCCC/SBSTA/2012/5 ١١٢-١٠٧، الفقرات .  
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أنـشطة  اهليئة الفرعية أيضاً على أن تواصل نظرها يف طرائق وإجـراءات            واتفقت    -٧٦
األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية        خاصة باستخدام   إضافية ممكنة   

 إطار آليـة    يفالدوام  عدم  الحتمال  للتصدي  ُنُهج بديلة   وطرائق وإجراءات   التنمية النظيفة،   
اجتمـاع  / هذه املسائل إىل مؤمتر األطراف     ، بغية إحالة مشاريع مقررات بشأن     التنمية النظيفة 

  .األطراف كي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاسعة
وذكّرت اهليئة الفرعية بدعوهتا األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل موافاة             -٧٧

أعاله، وشجعتها على   ) ج-أ(٧٣ة باملسائل الواردة يف الفقرة      تصلاألمانة بآرائها يف املسائل امل    
  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥ اآلراء حىت مواصلة تقدمي تلك

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف برامج العمـل املـذكورة يف              :اإلجراء  -٧٨
  :  أعاله، مبا يف ذلك ما يلي٧٣الفقرة 

أعـاله، وتقـدمي تقريـر إىل مـؤمتر         ) أ(٧٣املسائل الواردة يف الفقـرة        )أ(  
  اجتماع األطراف يف دورته التاسعة عن حصيلة نظرها؛/األطراف
أعاله، بغية إحالـة مـشروع      ) ج(و) ب(٧٣ تنياملسائل الواردة يف الفقر     )ب(  

يعتمـده يف   واجتماع األطراف كي ينظر فيـه       /بشأن هذه املسائل إىل مؤمتر األطراف      مقرر
  .دورته التاسعة

FCCC/SBSTA/2013/MISC.8 Views on land use, land-use change and forestry 
issues referred to in decision 2/CMP.7, paragraphs 
5-7. Submissions from Parties 

لالستنفاد ضـمن   آيلة  اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد هبا غابات              )ج(  
   يف إطار التنمية النظيفةج وإعادة التحريجأنشطة مشاريع التحري

يف دورهتا السادسة والثالثني على     قد وافقت   اهليئة الفرعية   كانت   :معلومات أساسية   -٧٩
  . )٤٧(مواصلة النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا الثامنة والثالثني

البند من جدول األعمـال،   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف هذا      :اإلجراء  -٨٠
  .هبدف تقييم التقدم احملرز واالتفاق على إجراء إضايف إذا اقتضى األمر

  اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -١٢  

  املختلفةللنُُّهج إطار   )أ(  
 مؤمتر األطراف يف دورتـه الثامنـة عـشرة، مبوجـب            طلب : أساسية معلومات  -٨١

، إىل اهليئة الفرعية أن تنفذ برنامج عمل لوضع إطار          ١٨-م أإ /١رر   من املق  ٤٤-٤١ الفقرات
__________ 

)٤٧( FCCC/SBSTA/2012/2 ١١٢، الفقرة.  
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املختلفة، باالستناد إىل العمل السابق، مبا يف ذلك تقارير حلقات العمل ذات الـصلة              للنُُّهج  
والورقة التقنية ذات الصلة، وإىل خربات اآلليات القائمة، بغية التوصية مبشروع مقرر ُيقـدم              

  .يعتمده يف دورته التاسعة عشرةإىل مؤمتر األطراف كي 
يف دورته الثامنة عشرة أن يعاجل برنامج العمل العناصـر          أيضاً  وقرر مؤمتر األطراف      -٨٢

  : التالية، من بني مجلة عناصر أخرى
  ؛ اإلطارأغراض   )أ(  
  ؛ اإلطارنطاق الُنُهج اليت سُتدرج يف   )ب(  
 ٧٩وفقاً للفقرة   للنُُّهج  البيئية  جمموعة من املعايري واإلجراءات لضمان السالمة         )ج(  

  ؛ ١٧-م أإ/٢من املقرر 
من خالل التسجيل يف احملاسبة املواصفات التقنية الالزمة لتجنب االزدواجية       )د(  

  الدقيق واملتسق للنتائج يف جمال التخفيف وتعقب هذه النتائج؛
  .  لإلطارالترتيبات املؤسسية  )ه(  

رته الثامنة عشرة األطراف واملنظمـات املعتمـدة        يف دو أيضاً  ودعا مؤمتر األطراف      -٨٣
، آراءها بشأن املسائل    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٥بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول         

، مبا يف ذلك املعلومات والتجـارب       ١٨-م أإ /١ من املقرر    ٤٧-٤٤املشار إليها يف الفقرات     
  . املختلفةواملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم وتنفيذ الُنُهج 

 سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثـائق املعـدة              :اإلجراء  -٨٤
للدورة، وإىل بدء تناول املسائل املتعلقة بربنامج العمل انطالقاً من عدة أسس، منها العناصر              

 من أجل   ٢٠١٣املتفق عليها، وإىل حتديد أي إجراء إضايف يلزم اختاذه لتيسري التقدم يف عام              
  .التوصية مبشروع مقرر كي ينظر فيه ويعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

FCCC/SBSTA/2013/MISC.11 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.16 Views on a framework for various approaches. 
Submissions from admitted observer organizations 

  غري القائمة على السوقالنُُّهج   )ب(  
 ٤٧طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب الفقر          : معلومات أساسية   -٨٥

، إىل اهليئة الفرعية تنفيذ برنامج عمل لوضع ُنُهج غري قائمة على السوق    ١٨-م أ /١من املقرر   
  .شروع مقرر ُيقدم إىل مؤمتر األطراف كي يعتمده يف دورته التاسعة عشرةوالتوصية مب

ودعا مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب              -٨٦
، مبـا يف    ١٨-م أ /١ من املقرر    ٤٧-٤٤إىل تقدمي آرائها بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرات          

  .جارب واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم وتنفيذ الُنُهج املختلفةذلك املعلومات والت
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سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثـائق املعـدة             : اإلجراء  -٨٧
تناول هذا البند، وحتديد أي إجراء إضايف يلزم اختاذه لتيسري          لللدورة، واالتفاق على أسلوب     

 من أجل التوصية مبقرر ينظر فيه ويعتمده مـؤمتر األطـراف يف             ٢٠١٣تقدم يف عام    إحراز  
  .دورته التاسعة عشرة

FCCC/SBSTA/2013/MISC.12 Views on non-market-based approaches. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.13  Views on non-market-based approaches. Submissions 
from admitted observer organizations 

  اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(  
 ٥٠طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب الفقرة          : معلومات أساسية   -٨٨

، إىل اهليئة الفرعية أن تنفذ برنامج عمل لوضع الطرائق واإلجـراءات            ١٨-م أ /١من املقرر   
، باالستناد إىل العمل السابق،     ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٨٣رة  املتعلقة باآللية املشار إليها يف الفق     

اآلليات القائمـة،   جتارب  مبا يف ذلك تقارير حلقات العمل والورقة التقنية ذات الصلة، وإىل            
  .بغية التوصية مبشروع مقرر ُيقدم إىل مؤمتر األطراف كي يعتمده يف دورته التاسعة عشرة

يف النظر برنامج العمل يشمل ته الثامنة عشرة أن  وطلب أيضاً مؤمتر األطراف يف دور       -٨٩
  :عناصر ممكنة لآللية، ومنها على سبيل املثال ما يلي

  تشغيل اآللية حتت إشراف وسلطة مؤمتر األطراف؛  )أ(  
  املشاركة الطوعية لألطراف يف اآللية؛  )ب(  
 نها يف املعايري اليت تؤدي إىل نتائج حقيقية ودائمة وإضافية وميكن التحقق م            )ج(  

اجلهود، وإىل حتقيق تراجع صاف     احملاسبة املتعلقة ب  جمال التخفيف، وإىل جتنب االزدواجية يف       
    أو احليلولة دون حدوثها؛/غازات الدفيئة و يف انبعاثات

 إزالةأو  / و متطلبات الدقة يف القياس واإلبالغ والتحقق من خفض االنبعاثات          )د(  
  االنبعاثات؛جتنب أو /االنبعاثات و

 سبل حفز التخفيف يف قطاعات واسعة من االقتصاد حتـددها األطـراف             )ه(  
  أو على أساس مشروع حمدد؛ / وميكن أن تكون على أساس قطاعي واملشاركة
 تطبيق أساليب حمافظة، فيما يتعلق بوضـع مـستويات        يشمل  املعايري، مبا     )و(  
أو احلـدود   /ولدائنـة   اعتبات تسجيل األرصدة    (وتعديلها دورياً    طموحة وإقرارها    مرجعية
 إىل التخفيف حتت عتبة من عتبـات        اًوباإلصدار الدوري للوحدات استناد   )  لالجتار القصوى
  ؛ لالجتارأو إىل حد أقصى الدائنة  األرصدة تسجيل

  املعايري املتعلقة بالتسجيل الدقيق واملتسق وبتعقب الوحدات؛  )ز(  
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  ؛العنصر التكميليمبدأ   )ح(  
 لعائدات لتغطية النفقات اإلدارية ومساعدة البلـدان      ختصيص نصيب من ا     )ط(  
   األطراف املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف؛النامية

  تعزيز التنمية املستدامة؛   )ي(  
  تيسري املشاركة الفعالة للكيانات اخلاصة والعامة؛  )ك(  
  تيسري البداية الفورية لآللية؛  )ل(  

يف دورته الثامنة عشرة األطراف واملنظمـات املعتمـدة         أيضاً  ودعا مؤمتر األطراف      -٩٠
 مـن   ٥١ و ٥٠بصفة مراقب إىل أن تقدم آراءها بشأن املسائل املشار إليهـا يف الفقـرتني               

، مبا يف ذلك املعلومات والتجارب واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم           ١٨-م أ /١ املقرر
  .وتشغيل اآللية

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثـائق املعـدة             : جراءاإل  -٩١
للدورة، وإىل بدء تناول املسائل املتعلقة بربنامج العمل انطالقاً من عدة أسس، منها العناصر              

 من  ٢٠١٣تقدم يف عام    إحراز  املتفق عليها، وإىل حتديد أي إجراء إضايف يلزم اختاذه لتيسري           
  .توصية مبشروع مقرر كي ينظر فيه ويعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةأجل ال

FCCC/SBSTA/2013/MISC.9 Views on modalities and procedures for the new 
market-based mechanism. Submissions from Parties 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.10 Views on modalities and procedures for the new 
market-based mechanism. Submissions from admitted 
observer organizations 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٣  
سلّم مؤمتر األطراف يف دورتـه الـسادسة عـشرة، مبوجـب            : معلومات أساسية   -٩٢
 مـن أجـل     كبرياًخفضاً  االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة     خفض  ، بضرورة   ١٦-م أ /١ املقرر
درجتني مئويتني فوق مـستوياهتا قبـل عـصر         ارتفاع معدل درجة احلرارة العاملية دون       إبقاء  

اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا اهلدف الطويـل األجـل،          مطالبة ب بأن األطراف   والتصنيع،  
إىل وسلّم أيضاً بضرورة النظر يف تعزيز اهلدف العاملي الطويل األجل، مبـا يف ذلـك بالنـسبة     

وقرر مؤمتر األطراف إجـراء     . )٤٨( درجة مئوية  ١,٥بنسبة  ارتفاع معدل درجة احلرارة العاملية      
  استعراض دوري ملدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل املشار إليه آنفاً، وللتقدم العام احملرز              

  

__________ 

 .٤، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٨(
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وقرر . )٤٩(اقيةاالتفاملتدرجة يف إطار    النظر يف تنفيذ االلتزامات     يشمل  حنو حتقيق هذا اهلدف، مبا      
  .)٥٠(٢٠١٥ وُيستكمل يف عام ٢٠١٣مؤمتر األطراف أيضاً أن يبدأ االستعراض األول يف عام 

، علـى   ١٧-م أ /٢مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، مبوجب املقرر         واتفق    -٩٣
املبادئ اليت ينبغي أن توجه عملية االستعراض، والعناصر اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلـسبان،               

، اهليئـتني الفـرعيتني   وقرر إجراء االستعراض مبساعدة من      . لالستعراضالالزمة  دخالت  وامل
الالزمـة  وطلب إليهما أن تنظما حلقات عمل، منها حلقات عمل للنظـر يف املـدخالت               

  .)٥١(تناوهلما للمسألة واستنتاجاهتما إىل مؤمتر األطرافلالستعراض، وأن تقدما تقريراً بشأن 
ـ  ١٨-م أ /١طراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب املقرر        ودعا مؤمتر األ    -٩٤  تني، اهليئ

وقرر .  إىل إنشاء فريق اتصال مشترك ملساعدة مؤمتر األطراف يف إجراء االستعراض           تنيالفرعي
أيضاً إقامة حوار منظم بني اخلرباء يرمي إىل دعم عمل فريق االتصال املشترك لضمان الرتاهة               

يف إطـار حلقـات     املُدىل هبا   هذا احلوار املدخالت     ُتتناول يف    أنوقرر  . العلمية لالستعراض 
  .)٥٢(رباءاخلعلمية واجتماعات العمل ال

وقرر مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة، أن يتوىل تيـسري احلـوار ميـسران                 -٩٥
متشاركان، أحدمها من طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية، والثاين من طرف غري مدرج              

  .)٥٣(رفق األول لالتفاقية، ختتار كالً منهما اجملموعة اليت ينتمي إليها امليسريف امل
وطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة إىل رئيسي اهليئتني الفرعيتني تنظـيم               -٩٦

االستعراض بطريقة مرنة ومالئمة، ليتاح النظر بشكل كاٍف ومناسب التوقيت يف مدخالت            
، وأن يتخذا اخلطوات الالزمة لكي تبدأ اهليئتـان الفرعيتـان           )٥٤(الستعراض، لدى إتاحتها  ا

ودعـا اهليئـتني   .  لكـل منـها  الثامنة والثالثنيالدورة يف املدخالت دون تأخري أثناء      النظر
، مجـع وجتميـع املعلومـات ذات الـصلة          ٢٠١٣، اعتباراً من عام     أن تتوليا إىل   الفرعيتني
  .)٥٥(االستعراض بإجراء
 إىل بدء النظر يف هذه املسألة، مبـا يف ذلـك يف             اهليئتان الفرعيتان دعى  سُت :اإلجراء  -٩٧

  .الستعراض اليت أصبحت متاحة، وإىل اختاذ أية خطوات إضافية، حبسب االقتضاءامدخالت 

__________ 

 .٧٩، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر ، و١٣٨، الفقرة ١٦-م أ/١ املقرر )٤٩(
 ).ب(١٣٩، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥٠(
 .١٦٦ و١٦٥، و١٦٢-١٦٠، الفقرات ١٧-م أ/٢املقرر  )٥١(
 ).أ(٨٦ و٨٥ و٨٠، الفقرات ١٨-م أ/٢املقرر  )٥٢(
 ).ب(٨٧، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٥٣(
 .٩٠، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٥٤(
 .٨٣ و٨١، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  )٥٥(
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برنامج العمل املتعلِّق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطـاق             -١٤  
  قدِّمة األطرافاملتككل املتعلقة بالبلدان االقتصاد 

 من ٨ قرَّر مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، مبوجب الفقرة       :معلومات أساسية   -٩٨
، وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة الفرعية ملواصلة عملية إيضاح األهداف            ١٨-م أ /١املقرر  

طـراف،  املتقدِّمـة األ  ككل املتعلقة بالبلدان    الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد       
  : ، هبدف١٧-م أ/٢ من املقرر ٥بالعناصر الواردة يف الفقرة يتصل خاصةً فيما 

 حتديد عناصر مشتركة لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق األهـداف الكميـة             )أ(  
  ؛ ككلخلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد

 اعـاة ضمان إمكانية مقارنة اجلهود فيما بني البلدان املتقدمة األطراف، ومر     )ب(  
  .اختالف ظروفها الوطنية

آراء بـشأن  األطراف إىل تقدمي ، يف دورته الثامنة عشرة،  أيضاًودعا مؤمتر األطراف    -٩٩
  :  وطلب أيضاً ما يلي.٢٠١٣مارس /آذار ٢٥برنامج العمل، حبلول 

قدم أية معلومات إضافية إليـضاح      طلب إىل البلدان املتقدمة األطراف أن ت        )أ(  
 مـن   ٥من افتراضات وشروط على النحو الوارد بإجياز يف الفقـرة           هبا  ط  أهدافها وما يرتب  

  ؛١٧ -م أ/٢ املقرر
 عن التقدم احملرز يف برنامج العمل إىل اًىل اهليئة الفرعية أن تقدم تقرير   طلب إ   )ب(  

 عن نتائج هذا الربنامج لينظـر فيـه مـؤمتر    اًاف يف دورته التاسعة عشرة وتقرير     مؤمتر األطر 
  .دورته العشريناألطراف يف 

يف دورته الثامنة عـشرة أن يـشمل برنـامج العمـل            أيضاً  وقرَّر مؤمتر األطراف      -١٠٠
. اجتماعات خرباء مركَّزة، وإحاطات تقنية، وبيانات مقدَّمة من األطراف واملنظمات املراقبة          

  .)٥٦(لثامنة والثالثني للهيئة الفرعيةوسوف تنظِّم األمانة أول هذه األنشطة خالل الدورة ا
املعلومـات  مراعاة  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل بدء النظر يف هذه املسألة، مع            :اإلجراء  -١٠١

  : الالحقة، وإىل االتفاق على اخلطواتواردة يف الوثيقة املعّدة للدورةال
FCCC/SBSTA/2013/MISC.3 Additional information by developed country Parties 

for the clarification of their targets and associated 
assumptions and conditions as outlined in decision 
2/CP.17, paragraph 5, and views by all Parties on the 
work programme referred to in decision 1.CP.18, 
paragraph 8. Submissions from Parties 

__________ 

 . املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريةملزيد من املعلومات عن هذا النشاط، ُيرجع إىل  )٥٦(
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 االقتصادية للتخفيـف مـن آثـار        -االجتماعية  والتقنية و العلمية  اجلوانب    -١٥  
  املناخ تغيُّر
 اتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني على أن تواصل           :معلومات أساسية   -١٠٢

 االقتـصادية   -النظر، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعيـة            
 مع مراعاة أفضل املعلومات العلمية املتاحة بشأن التخفيـف،          للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ،    

سيما املعلومات املقدَّمة من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ، واألعمال اجلاريـة              ال
  .)٥٧(هبا هيئات أخرى يف إطار االتفاقية بشأن املسائل ذات الصلةتضطلع اليت 
ية إىل مواصلة النظر يف هذا البند، هبدف االتفاق علـى            سُتدعى اهليئة الفرع   :اإلجراء  -١٠٣

  .اخلطوات التالية

  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٦  
، يف دورهتـا الـثالثني، إىل األمانـة أن تعـّد،             طلبت اهليئة الفرعية   :معلومات أساسية   -١٠٤
األنـشطة  فيهـا   توجز  الدورات اليت ستتناول هذا البند من جدول األعمال، ورقة معلومات            قبل

  .)٥٨(التعاونية ذات الصلة، بغية متكني األطراف من التعليق على هذه املعلومات، حسب االقتضاء
وستزود الوثيقة اهليئة الفرعية بآخر املستجدات بشأن األنشطة التعاونية لألمانة مـع              -١٠٥

إطار االتفاقية وتساهم   كيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية اليت تعزز العمل يف           
وتتضمن الوثيقة بعض املعلومات عن األنشطة ذات الصلة يف إطار جماالت خربة كل من              . فيه

كيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى اليت تدعم تنفيذ القرارات الـيت             
  .تتخذها األطراف يف إطار االتفاقية

  .ة إىل اإلحاطة علماً بالوثيقة املعّددة للدورة سُتدعى اهليئة الفرعي:اإلجراء  -١٠٦
FCCC/SBSTA/2013/INF.4 Summary of cooperative activities with United Nations 

entities and intergovernmental organizations to 
contribute to the work under the Convention. Note by 
the secretariat 

  مسائل أخرى  -١٧  
  .سُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة  -١٠٧

__________ 

)٥٧( FCCC/SBSTA/2012/2 ١٣٠، الفقرة. 
)٥٨( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٢٨، الفقرة. 
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  تقرير الدورة  -١٨  
  سُيَعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية          :معلومات أساسية   -١٠٨

  .يف هناية الدورة
استكماله ب لمقررواإلذن ل سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير        : اإلجراء  -١٠٩

  .بعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

        


