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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والثالثون

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

  املسائل التنظيمية
  ار جدول األعمالإقر

  هشروحجدول األعمال املؤقت و    

  من األمينة التنفيذيةمقدمة مذكرة     

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

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

  .ة للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلي  -٣
  .تقرير جلنة التكيف  -٤
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات             -٥

وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز            
  .خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

يذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات اليت تضطلع          تنسيق دعم تنف    -٦
  .هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية
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  :تنفيذ آلية التكنولوجيا ونقلها وتطوير التكنولوجيا  -٧
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة           )أ(  

  املناخ؛تكنولوجيا 
طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وجملسهما       املتعلق ب تقرير  ال  )ب(  

  ؛االستشاري
 عن االحتياجات التكنولوجية اليت حددهتا األطراف       لث الثا يالتوليفالتقرير    )ج(  

  .غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٨
  :ري التصديتأثري تنفيذ تداب  -٩

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

  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -١٠
  :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١١

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

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

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

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

  واجهة بيانات غازات الدفيئة؛  )د(  
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمـة             )ه(  

  ؛يف املرفق األول لالتفاقيةمن األطراف املدرجة 
  .االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )و(  

  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢
 على  ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من       )أ(  

املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبـا      املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا     
   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد 
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 ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           )ب(  
   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛٣ من املادة ٤و

 -افق جديدة ملركّبات اهليـدروكلوروفلوروكربون      اآلثار املترتبة على إنشاء مر      )ج(  
٢٢) HCFC-22 (        سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات

  ؛)HFC-23 (٢٣ -مقابل تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون 
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة وغريهـا             )د(  

طراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت        من املعلومات املقدمة من األ    
 من  ٧ من املادة    ١هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقرة         

  .بروتوكول كيوتو
  :اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -١٣

  إطار للنُُّهج املختلفة؛  )أ(  
  النُُّهج غري القائمة على السوق؛  )ب(  
  .ديدة القائمة على السوقاآللية اجل  )ج(  

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٤
برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثـات علـى نطـاق               -١٥

  .لبلدان املتقدمة األطرافلاالقتصاد 
  .مسائل أخرى  -١٦
  .تقرير الدورة  -١٧

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

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

  .٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١١التاسعة والثالثني يوم االثنني 

  املسائل التنظيمية  -٢  

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

  .من أجل إقراره
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  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 ١١ سُتعقد الدورة التاسعة والثالثون للهيئة الفرعية يف الفترة من        : معلومات أساسية   -٣

جلـدول الـزمين    الرجوع إىل ا  إىل  وُيدعى املندوبون   . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦إىل  
شاشات الدائرة التلفزيونية املغلقة    الطالع بانتظام على    ا للدورة وإىل     والربنامج اليومي  )١(العام
  .هليئة الفرعيةعمال ااجلدول الزمين احملّدث أل ملعرفة
. )٢(املقدَّمة يف دورهتا السابقة   للتنفيذ  وسُتنظَّم الدورة مبراعاة توصيات اهليئة الفرعية         -٤

عى اهليئـة الفرعيـة     ولتمكني الوفود من املشاركة الكاملة يف االجتماعات األخرى، سـُتد         
إىل إجراء مداوالهتا وفق أكرب قدر من الكفاءة، مبـا يـشمل            للمشورة العلمية والتكنولوجية    

وسُتدعى اهليئة الفرعيـة    . جللسات العامة واملفاوضات غري الرمسية    الوقت   األمثل   االستغالل
يت ال ُيستكمل النظر    وسُتحال البنود ال  . املقرروفق اجلدول الزمين    أيضاً إىل بدء عملها وإمتامه      

  .للهيئة الفرعيةأو احلادية واألربعني  األربعني ةيها خالل هذه الدورة إىل الدورف
حتقيق التوازن بني املتمثل يف   دف  اهليسترشد الرئيس ب  س،  ١٨-م أ /٢٣وعمالً باملقرر     -٥

  .ن والرؤساءيسرياملاجلنسني عند تعيني 
رات بنسخة من بياناهتا الرمسية املُدىل هبـا        وُتدعى الوفود إىل مّد موظف شؤون املؤمت        -٦

وسـُيتاح نظـام    .  أال تتجاوز ثالث دقائق    ر بأن املداخالت ينبغي   ُتذكَّعامة، و ال اتلساجليف  
  .لضبط الوقت ملساعدة الوفود يف هذا الصدد

متاحة يف املوقع الشبكي لالتفاقية     قبل الدورة أو أثناءها     وستكون مجيع الوثائق املُعدَّة       -٧
  .وُيحث املندوبون على جتنب طباعة الوثائق دون ضرورة. طارية فور جتهيزهااإل
  :)٣( التاليةواألنشطة حلقات العمل بالتزامن مع الدورةومن املقرر أن ُتعقد   -٨

ربنامج عمل نريويب املتعلق بتـأثريات  ب املعنيةاملنتدى السابع جلهات التنسيق      )أ(  
  ؛)٤()برنامج عمل نريويب (التكيف معهتغري املناخ والقابلية للتأثر به و

اجلوانب التقنية والعلميـة للـنظم اإليكولوجيـة ذات          بشأن   حلقة عمل   )ب(  
  ؛)٥(الكثيفة الكربوناملخزونات 

  ؛)٦(حلقة عمل بشأن القضايا املتعلقة بالزراعة  )ج(  
__________ 

)١( <www.unfccc.int>. 
)٢( FCCC/SBI/2011/7 و١٦٧، الفقرة ،FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥ و١٦٤، الفقرتان. 
اليت سُتنظَّم أثناء الدورة يف إطار اهليئتني الفـرعيتني، وضـيق الوقـت املتـاح               بالنظر إىل كثرة األنشطة      )٣(

 .ين لتلك األنشطةتحديد اجلدول الزمللمفاوضات، ميكن أن يقدم الرؤساء مقترحات تتعلق ب
)٤( FCCC/SBSTA/2008/6 ٢٩، الفقرة. 
)٥( FCCC/SBSTA/2012/5 ٥٠، الفقرة. 
)٦( FCCC/SBSTA/2013/3 ٨٣، الفقرة. 
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املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفـض      بشأن برنامج العمل    إحاطة تقنية     )د(  
  ؛)٧(لبلدان املتقدمة األطرافلاثات على نطاق االقتصاد االنبع

 عمـل   ة تدابري التصدي، مبا يف ذلك حلق      ملنتدى املعين بتأثري تنفيذ   ااجتماع    )ه(  
  ؛)٩(من برنامج العمل ذي الصلة )٨()ب (بشأن اجملال

  .)١٠(٢٠١٥-٢٠١٣اجتماع حوار اخلرباء املنظم بشأن استعراض الفترة   )و(  
  .دعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورةسُت: اإلجراء  -٩

FCCC/SBSTA/2013/4     مذكرة مقدمة من األمينة    . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  التنفيذية

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٣  
إىل اهليئة الفرعية    يف دورته السابعة عشرة،      مؤمتر األطراف، طلب  : معلومات أساسية   -١٠

أن تعيد النظر، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف جماالت العمل املندرجة يف برنامج عمل نريويب               
قة لدعم  هبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة بشأن أحسن طري            

ه العملية لتنظيم جماالت عمل ممكنـة يف         وسُيسترشد أيضاً هبذ   .أهداف برنامج عمل نريويب   
. )١١(املستقبل من شأهنا كذلك أن تدعم العمل العلمي والتقين مبوجب إطار كانكون للتكيف            

أن تنظر، يف دورهتا    وطلب مؤمتر األطراف أيضاً، يف دورته السابعة عشرة، إىل اهليئة الفرعية            
باجلوانـب العلميـة والتقنيــة        املتعلقـتني التاسعة والثالثني، يف املعلومات واملـشـورة       

 االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه الناشئة عـن             -واالجتماعية  
  .)١٢( اهليئات األخرى املعنية يف إطار االتفاقيةا لتنظر فيه،تنفيذ برنامج عمل نريويب

 إعادة النظر يف جماالت العمل      وشرعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، يف         -١١
، واتفقـت علـى     ١٧-م أ /٦املندرجة يف برنامج عمل نريويب وفقاً للوالية احملددة يف املقرر           

مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني استناداً إىل مجلة أمور منها مشروع               
  .FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2النص الوارد يف الوثيقة 

__________ 

 .٨، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٧(
 .استراتيجيات التصديب املتعلقالتعاون  )٨(
)٩( FCCC/SBSTA/2012/2املرفق الثالث ،. 
 . أدناه١٠٤انظر الفقرة  )١٠(
 .١، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )١١(
 .٦، الفقرة ١٧-م أ/٦ملقرر ا )١٢(
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ورقة تقنية، قبل الدورة التاسعة والـثالثني       لبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعّد        وط  -١٢
للهيئة الفرعية، بشأن أفضل املمارسات واألدوات املتاحة اليت ميكـن االسـتفادة منـها يف               
استخدام معارف وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليديـة يف جمـال            

هج وأدوات تراعي املنظور اجلنساين يف فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ           التكيف، ويف إعمال نُ   
  .)١٣(لتأثر به والتكيف معهلقابلية الو

وأعربت اهليئة الفرعية عن استعدادها لدعم جلنة التكيف يف تنفيذ األنشطة املناسـبة               -١٣
ضمني ف إىل تودعت اهليئة الفرعية جلنة التكي. من خطة عملها من خالل برنامج عمل نريويب

قدمي هذا الـدعم يف إطـار برنـامج         بشأن الكيفية اليت ميكن هبا ت     توصيات  تقريرها املقبل   
وقد أُعّدت مذكرة معلومات أساسية بشأن الكيفية اليت ميكن هبا تقدمي الدعم إىل             . )١٤(عملال

  .)١٥(جلنة التكيف يف إطار برنامج عمل نريويب
 األطراف واملنظمات املعنيـة إىل     ثامنة والثالثني، ، يف دورهتا ال   ودعت اهليئة الفرعية    -١٤
  .)١٦(أن سبل تعزيز أمهية برنامج العمل ودعم هدفه بشآرائها ميتقد
 يقتني اللـتني  يف املعلومات الواردة يف الـوث     النظرسُتدعى اهليئة الفرعية إىل     : اإلجراء  -١٥
هبـدف تقـدمي    ،  )١٧(الـشبكي ويف اآلراء املتاحة يف موقع االتفاقية اإلطارية         للدورة،   اتأُعّد

ف برنامج اسعة عشرة بشأن أحسن طريقة لدعم هدتوصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الت      
 باجلوانب العلمية   املتعلقتني يف املعلومات واملشـورة      اهليئة الفرعية أيضاً   تنظروس. عمل نريويب 

ة للتأثر به والتكيـف معـه        االقتصادية لتأثريات تغري املناخ والقابلي     -والتقنيـة واالجتماعية   
، يـة  اهليئات األخرى املعنية يف إطار االتفاق      ا لتنظر فيه  ،الناشئة عن تنفيذ برنامج عمل نريويب     

  .وفقاً للوالية اليت حددها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة
FCCC/SBSTA/2013/INF.6 Progress made in implementing activities under the 

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

FCCC/TP/2013/11 Best practices and available tools for the use of 
indigenous and traditional knowledge and practices 
for adaptation, and the application of gender-
sensitive approaches and tools for understanding 
and assessing impacts, vulnerability and adaptation 
to climate change. Technical paper 

__________ 

)١٣( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٧، الفقرة. 
)١٤( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٨، الفقرة. 
)١٥( <http://unfccc.int/7720.php>. 
)١٦( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٩، الفقرة. 
)١٧( <http://unfccc.int/5901.php>و <http://unfccc.int/7478.php>. 
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  تقرير جلنة التكيف  -٤  
تكيف ال جلنة   يف دورته السابعة عشرة، إىل     مؤمتر األطراف،    طلب: معلومات أساسية   -١٦

ووافق مؤمتر األطراف، يف دورته     . )١٨(أن تقدم إليه تقارير سنوية عن طريق اهليئتني الفرعيتني        
ىل تلقي  ، ويتطلع إ  )١٩(ثالثية السنوات الالثامنة عشرة، على مشروع خطة عمل جلنة التكيف         

  .)٢٠(معلومات، يف دورته التاسعة عشرة، عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل
 بلـورة  تواصلإىل جلنة التكيف أن     مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة،       طلب  و  -١٧

  .ه أعالذكورة من خطة العمل امل١٩ و١٧ و١١ و٨ و٧األعمال املشار إليها يف األنشطة 
مبشاريع توصية الالنظر يف تقرير جلنة التكيف واهليئتان الفرعيتان إىل سُتدعى : اءاإلجر  -١٨

  . عشرةتاسعة يف دورته الايف اعتمادمهمؤمتر األطراف استنتاجات أو مبقرر كي ينظر 

FCCC/SB/2013/2 تقرير جلنة التكيف  

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة              -٥  
بات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة          الغا

  وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
، يف دورهتا الثامنة والثالثني، عملها بـشأن       أكملت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -١٩

وصية مبشاريع مقررات بـشأن     اإلرشادات املنهجية املتصلة بالقضايا التالية، واتفقت على الت       
  :هذه املسائل كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة عشرة

  طرائق ُنظم الرصد الوطنية؛  )أ(  
توقيت ووترية تقدمي موجز املعلومات املتعلقة بكيفية معاجلة واحترام مجيـع      )ب(  

  ؛١٦-م أ/١الضمانات املشار إليها يف التذييل األول للمقرر 
  .)٢١(التصدي ألسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات  )ج(  

واستهلت اهليئة الفرعية أيضاً، يف دورهتا الثامنة والثالثني، النظر يف القضايا املنهجية              -٢٠
  .املتصلة بالنُُّهج غري القائمة على السوق واملنافع غري املرتبطة بالكربون

__________ 

 .٩٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٨(
 .FCCC/SB/2012/3لوثيقة ترد يف املرفق الثاين ل )١٩(
 .١، الفقرة ١٨-م أ/١١املقرر  )٢٠(
 .FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1ترد مشاريع املقررات الثالثة يف الوثيقة  )٢١(
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 علـى مواصـلة عملـها بـشأن         منة والثالثني، ، يف دورهتا الثا   واتفقت اهليئة الفرعية    -٢١
) ج(على النحو املشار إليه يف الفقـرة        بالقياس واإلبالغ والتحقق،    اإلرشادات املنهجية املتعلقة    

 الوثيقـة العناصـر الـواردة يف      ، باالسـتناد إىل     ١٦-م أ /١من التـذييل الثـاين للمقـرر        
FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2       مشروع تصب يف   أية توصيات   ، بغية إكمال هذا العمل وإعداد

  . كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرةاملسألةمقرر بشأن هذه 
 بـشأن  واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على مواصـلة عملـها        -٢٢
أو املستويات  /ثات الغابات و   بالتقييم التقين للمستويات املرجعية املقترحة النبعا      ةتعلقاملرشادات  اإل

، ١٧-م أ /١٢ املقـرر     مـن  ١٥ملطلـوب يف الفقـرة       على النحو ا   ،املرجعية املقترحة للغابات  
، بغيـة إكمـال هـذا    FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2 الوثيقـة العناصر الواردة يف    إىل   باالستناد
ـ     املسألةمشروع مقرر بشأن هذه     يف   تصبتوصيات   وإعداد أية  العمل ه مـؤمتر    كي ينظـر في

  .األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة
  :وستواصل اهليئة الفرعية نظرها يف املسائل التالية يف دوراهتا املقبلة  -٢٣

، يف دورهتـا    ُهج غري القائمة على السوق    وضع إرشادات منهجية بشأن النُّ      )أ(  
  ؛)٢٢(األربعني
  ؛)٢٣(، يف دورهتا األربعنيالكربوناملسائل املنهجية املتصلة باملنافع غري املرتبطة ب  )ب(  
إتاحـة  املتـصلة ب   وضع مزيد من اإلرشادات بشأن املـسائل         احلاجة إىل   )ج(  

 ٦، على النحو املشار إليه يف الفقرة        املعلومات املتعلقة بكيفية معاجلة واحترام مجيع الضمانات      
ملعتمدة بـصفة   املقدمة من األطراف واملنظمات ا     مع مراعاة اآلراء     ،١٧-م أ /١٢من املقرر   

  .)٢٥(، يف الدورة احلادية واألربعني)٢٤(مراقب
  :ستدعى اهليئة الفرعية إىل ما يلي: اإلجراء  -٢٤

 بـالغ لقيـاس واإل  اكمال عملها بشأن اإلرشادات املنهجيـة املتعلقـة ب        إ  )أ(  
عداد مشروع مقرر بـشأن هـذه        أعاله، وإ  ٢١ على النحو املشار إليه يف الفقرة        ،والتحقق

   ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة؛كي سألةامل
 بالتقييم التقين للمستويات املرجعية     ةتعلقاملرشادات  اإل بشأن   إكمال عملها   )ب(  

املشار إليه   على النحو    ،أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات    /املقترحة النبعاثات الغابات و   
 كي ينظر فيه مؤمتر األطـراف  ألةقرر بشأن هذه املس وإعداد مشروع م ، أعاله ٢٢يف الفقرة   

  .ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة
__________ 

)٢٢( FCCC/SBSTA/2013/3 ٤٢ و٤١، الفقرتان. 
)٢٣( FCCC/SBSTA/2013/3 ٤٩، الفقرة. 
)٢٤( FCCC/SBSTA/2013/3 ٣٠ و٢٩، الفقرتان. 
)٢٥( FCCC/SBSTA/2013/3 ٣٣، الفقرة. 
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تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات الـيت              -٦  
  تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

رته الثامنـة عـشرة، باحلاجـة إىل     يف دو  ،سلّم مؤمتر األطـراف  : معلومات أساسية   -٢٥
 ،)٢٦(١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠حتسني تنسيق الدعم يف جمال تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة 

وتقدمي دعم كاٍف ميكن التنبؤ به، يشمل املوارد املالية والدعم الـتقين والتكنولـوجي، إىل               
  .)٢٧(البلدان النامية األطراف من أجل تنفيذ هذه األنشطة

 أن تشرعا على تني الفرعيتني إىل اهليئ ، يف دورته الثامنة عشرة    ،وطلب مؤمتر األطراف    -٢٦
 وأن تنظرا يف الترتيبات املؤسسية      ،حنو مشترك يف عملية ترمي إىل معاجلة املسألتني املذكورتني        

وصـيات  ما ت قدِّالقائمة أو خيارات التسيري املمكنة، املتمثلة يف هيئة أو جملس أو جلنة، وأن تُ             
  .)٢٨( إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةهذه املسائلبشأن 
 األطراف واملنظمات املعتمدة بـصفة      ، يف دورته الثامنة عشرة    ،ودعا مؤمتر األطراف    -٢٧

مبا فيها الوظائف والطرائـق واإلجـراءات       هذه املسائل،   مراقب إىل أن تقدم آراءها بشأن       
مانة أن تنظم حلقة عمل أثناء الدورة الثامنة والثالثني لكـل            إىل األ   أيضاً  وطلب .)٢٩(املمكنة

لكي تنظر فيه   املقدمة، وأن ُتعّد تقريراً عن حلقة العمل        من اهليئتني الفرعيتني مع مراعاة اآلراء       
 ٧وُنظمت حلقـة العمـل يف   . )٣٠( والثالثني لكل منهماالتاسعة يف الدورة    تان الفرعي تاناهليئ

  .)٣١(٢٠١٣يونيه /حزيران
يف النظر يف هذا البند من جـدول        ستدعى اهليئتان الفرعيتان إىل الشروع      : اإلجراء  -٢٨

 يف الدورة التاسـعة      أعاله، ٢٥املسألتني املبينتني يف الفقرة      بشأن   ات توصي ، وتقدمي األعمال
  .عشرة ملؤمتر األطراف

FCCC/SB/2013/INF.6 Report on the workshop on coordination of support for 
the implementation of activities in relation to 
mitigation actions in the forest sector by developing 
countries, including institutional arrangements. Note 
by the secretariat 

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

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

__________ 

؛ واحملافظـة  الغابـات عاثات النامجة عن إزالة الغابات؛ وخفض االنبعاثات النامجة عن تـدهور       خفض االنب  )٢٦(
 .خمزون الكربون يف الغابات؛ واإلدارة املستدامة للغابات؛ وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات على

 .٣٤، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢٧(
 .٣٥، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢٨(
 .٣٦، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢٩(
 .٣٨، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣٠(
 .<http://unfccc.int/7672.php>انظر  )٣١(
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  تنفيذ آلية التكنولوجياتطوير التكنولوجيا ونقلها و  -٧  

  التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  )أ(  
يقدم كل من   ، أن   يف دورته السادسة عشرة   قرر مؤمتر األطراف،    : معلومات أساسية   -٢٩

عن أنـشطتهما    تقارير   تكنولوجيا املناخ  ومركز وشبكة    اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   
  .)٣٢(وأدائهما ملهامها إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني

إىل مركز تكنولوجيا املناخ أن يتشاور      مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة،       طلب  و  -٣٠
 ُيتاحإلعداد تقرير سنوي مشترك     مع اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بشأن وضع إجراءات         

  .)٣٣(ملؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما
 يف دورته الثامنة عشرة، اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا         ،وشجع مؤمتر األطراف    -٣١

إلقامـة  طرائقها املقترحـة     نبشأصاحبة املصلحة   على مواصلة مشاوراهتا مع اجلهات املعنية       
لى اإلبالغ عـن    ع يف إطار االتفاقية وخارجها، و     املعنيةالترتيبات املؤسسية   سائر  مع  روابط  

  .)٣٤(٢٠١٣أنشطتها وأدائها لعام عن نتائج هذه املشاورات يف تقريرها 
بني بلورة العالقة   على الشروع، يف دورته التاسعة عشرة، يف        مؤمتر األطراف   تفق  وا  -٣٢
 العالقةجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيات املناخ والنظر يف هذه            الل

 مع مراعاة توصيات اللجنة التنفيذية      ،من أجل ضمان االتساق والتآزر داخل آلية التكنولوجيا       
املعنية بالتكنولوجيا بشأن طرائق الربط اخلاصة هبا، وطرائق وإجـراءات مركـز وشـبكة              

  .)٣٥(يا املناختكنولوج
ستدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف الوثيقة اليت أُعدت للدورة والتوصية           : اإلجراء  -٣٣

  .مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة
FCCC/SB/2013/1           التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا

  ٢٠١٣ لعام تكنولوجيا املناخومركز وشبكة 

  طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وجملسهما االستشارياملتعلق بتقرير ال  )ب(  
إىل مركـز  مؤمتر األطراف، يف دورته الـسابعة عـشرة،        طلب  : معلومات أساسية   -٣٤

، )٣٦(ماهت طرائقهما وإجراءاهتما باالسـتناد إىل اختـصاصا      يضعاوشبكة تكنولوجيا املناخ أن     
__________ 

 .١٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٢(
 .١١، الفقرة ١٨-م أ/١٤املقرر  )٣٣(
 .٧ و٦، الفقرتان ١٨-م أ/١٣املقرر  )٣٤(
 .٥٩، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣٥(
 .١٢٣لفقرة ، ا١٦-م أ/١، املرفق السابع، واملقرر FCCC/CP/2011/9/Add.1ترد يف الوثيقة  )٣٦(
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 إىل مؤمتر األطراف، من خالل اهليئتني الفـرعيتني، هبـدف            يف هذا الصدد   ما تقارير قّدُي وأن
  .)٣٧( يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطرافاً قرارهاختاذ
إىل للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثامنة والثالثني،        وطلبت اهليئة الفرعية      -٣٥

جـراءات،  اإلطرائـق و  تلك ال مركز والشبكة أن يراعي، لدى صياغة       اجمللس االستشاري لل  
، واملرفق  ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٣٥، والفقرة   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٣ و ١٢٠الفقرتني  

  .)٣٨(، فضالً عن أوجه االتساق والتآزر داخل آلية التكنولوجيا١٧-م أ/٢السابع من املقرر 
إىل النظر يف الوثيقة اليت أُعدت للدورة والتوصية        ستدعى اهليئتان الفرعيتان    : اإلجراء  -٣٦

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

Technology Centre and Network and its Advisory Board 

 عن االحتياجات التكنولوجية اليت حددهتا األطراف غري املدرجـة  لث الثاوليفيتالتقرير ال   )ج(  
  يف املرفق األول لالتفاقية

، يف دورهتـا     للمشورة العلمية والتكنولوجية   طلبت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -٣٧
ـ    عّداخلامسة والثالثني، إىل األمانة أن تُ      يم االحتياجـات   تقريراً توليفياً حمّدثاً عن عمليات تقي
اليت أجرهتا األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول   التقييم التكنولوجية، مبا يشمل عمليات     

إىل اهليئة  لالتفاقية يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا، وأن تقّدمه            
ديـدة الـيت تتنـاول      وبسبب قلة عدد التقارير اجل    . )٣٩(الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني    

الثالث إىل أن ُيتاح عدد     توليفي  التقرير  عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، أُّجل إعداد ال      
 تقريراً عن   ٣١، أُتيح ما جمموعه     ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣٠وحىت  . )٤٠(كاف من تلك العمليات   

  .فرعيةتلك العمليات، فُجّمعت لعرضها أثناء الدورة التاسعة والثالثني للهيئة ال
ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف التقرير التـوليفي            : اإلجراء  -٣٨

  .وحتديد أي إجراء إضايف ينشأ يف هذا الصدد
FCCC/SBSTA/2013/INF.7 Third synthesis report on technology needs identified 

by Parties not included in Annex I to the Convention. 
Note by the secretariat 

__________ 

 .١٣٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣٧(
)٣٨( FCCC/SBSTA/2013/3 ٥٩، الفقرة. 
)٣٩( FCCC/SBSTA/2011/5 ٣٢، الفقرة. 
)٤٠( FCCC/SBSTA/2012/3 ١٧، احلاشية. 
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  البحوث واملراقبة املنهجية  -٨  
 باالسـتنتاجات   ، يف دورهتا السابعة والثالثني،    ذكّرت اهليئة الفرعية   :معلومات أساسية   -٣٩

 وخلصت إىل أهنا ستواصل     ،اليت توصلت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين         
سـنة،  من كل   الدورات  انعقاد  فترة  اجلولة األوىل يف     البحوث خالل    ق ش تركيز اهتمامها على  

  .)٤١(لسنةمن نفس االدورات انعقاد فترة اجلولة الثانية يف املراقبة املنهجية خالل شق وعلى 
 أمانة النظام العاملي ملراقبة املنـاخ       ، يف دورهتا الثالثة والثالثني،    ودعت اهليئة الفرعية    -٤٠
ورات الالحقة للهيئة الفرعية تقارير منتظمة عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ              الد  يف أن تقدم  إىل

ودعـت اهليئـة الفرعيـة،      . )٤٢(ثة لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ      احملدّ ٢٠١٠عام   خطة
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل أن تقدم، خـالل الـدورة           دورهتا السابعة والثالثني،     يف

 احلكومي الدويل مجلس  للهيئة الفرعية، معلومات عن نتائج الدورة األوىل لل        التاسعة والثالثني 
وسُتتاح املعلومات الـواردة مـن      . )٤٣(٢٠١٣يوليه  /يف متوز ُعقدت  لخدمات املناخية، اليت    ل

النظام العاملي ملراقبة املناخ واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، استجابةً للـدعوتني، يف موقـع              
  .)٤٤(رية الشبكياالتفاقية اإلطا

 باالستنتاجات اليت توصلت إليها يف      ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    وذكّرت اهليئة الفرعية    -٤١
 التاسعة والثالثني، للنظر    هتاتنظيم حلقة عمل، ُتعقد قبل دور     خبصوص  دورهتا السابعة والثالثني    

 الكثيفـة   املخزونـات ية ذات    باجلوانب التقنية والعلمية للنظم اإليكولوج     املتعلقةيف املعلومات   
الكربون غري املشمولة ببنود جدول األعمال األخرى يف إطار االتفاقية، مثل النظم اإليكولوجية             

 وأحاطـت اهليئـة   .)٤٥(، يف سياق جهود التخفيف والتكيف األوسع نطاقـاً    الساحلية البحرية
تراعي تلـك   األمانة أن    وطلبت إىل    ،)٤٦(الفرعية علماً بآراء األطراف بشأن حمتوى حلقة العمل       

  .)٤٨( بناًء على توجيهات رئيس اهليئة الفرعية)٤٧( حلقة العملها عند تنظيماآلراء
ستدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الـواردة والنظـر يف            : اإلجراء  -٤٢

  .املسائل املتعلقة باملراقبة املنهجية، وحتديد اإلجراءات اإلضافية

__________ 

)٤١( FCCC/SBSTA/2012/5 ٤٦، الفقرة. 
)٤٢( FCCC/SBSTA/2010/13 ٤٥، الفقرة. 
)٤٣( FCCC/SBSTA/2012/5 ٤٥، الفقرة. 
)٤٤( <http://unfccc.int/7482.php>. 
)٤٥( FCCC/SBSTA/2012/5 ٥٠، الفقرة. 
)٤٦( FCCC/SBSTA/2013/MISC.6و Add.1و Add.2. 
: اجتماعـات االتفاقيـة يف العنـوان      يف جـدول    معلومات موعد ومكان تنظيم حلقـة العمـل         سُتتاح   )٤٧(

>http://unfccc.int/2655.php<. 
)٤٨( FCCC/SBSTA/2013/3 ٧٠، الفقرة. 
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   تدابري التصديتأثري تنفيذ  -٩  

  املنتدى وبرنامج العمل  )أ(  
 )٤٩( اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، برنامج عمل         :معلومات أساسية   -٤٣

وأنشأ مؤمتر األطراف منتدى من     . لتصدي تنفيذ تدابري ا   تأثرييف إطار اهليئتني الفرعيتني بشأن      
 املعلومات والتجارب ودراسات بادلتبلألطراف إتاحة منرب يسمح   وأجل تنفيذ برنامج العمل     

  .)٥٠(وأفضل املمارسات واآلراءاإلفرادية احلاالت 
  علـى النظـر    ، يف الدورة السابعة والثالثني لكل منهما،      واتفقت اهليئتان الفرعيتان    -٤٤
العروض مجيع  ، يف    اهليئتني  يف الدورة التاسعة والثالثني لكل من      استعراض عمل املنتدى،   أثناء

ارير املتعلقة باجتماعات املنتدى،    التقيف   األطراف واملنظمات واخلرباء، و    املقدمة من  والبيانات
  .)٥١(هبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

وُنظمت أثناء الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني حلقات عمل بـشأن               -٤٥
 )٥٥()  ه(اجتماع للخرباء بشأن اجملـال       برنامج العمل و   من )٥٤()ز(و )٥٣()د(و )٥٢()ج(اجملاالت  

  .)٥٦(معلومات أخرى عن املنتدىالتفاقية اإلطارية الشبكي لوقع تتاح يف املو. من برنامج العمل
وسُتنظَّم أثناء الدورة التاسعة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني حلقة عمل بـشأن        -٤٦

  .)٥٨(املعنيةآراء األطراف واملنظمات  استناداً إىل من برنامج العمل، )٥٧()ب(اجملال 
سُتدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف مجيع العروض والبيانات وتقـارير           : اإلجراء  -٤٧

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

  .اجة إىل استمراره يف العملعمل املنتدى، مبا يف ذلك بشأن مدى وجود ح

  
__________ 

 .، املرفق الثالثFCCC/SBSTA 2012/2 الواردة يف الوثيقة بالصيغة )٤٩(
 .٣، الفقرة ١٧-م أ/٨املقرر  )٥٠(
)٥١( FCCC/SBSTA/2012/5 ٦٠، الفقرة. 
 .تقييم وحتليل التأثريات )٥٢(
 .تبادل التجارب ومناقشة فرص التنويع والتحول االقتصاديني )٥٣(
 .االنتقال العادل للقوى العاملة، وإجياد وظائف الئقة وجيدة )٥٤(
 .االقتصادية -ذج االقتصادية ومراقبة االجتاهات االجتماعية وضع النما )٥٥(
 .<http://unfccc.int/7418.php>انظر  )٥٦(
  .استراتيجيات التصديب املتعلقالتعاون  )٥٧(
)٥٨( FCCC/SBSTA/2012/5 ٦٢، الفقرة. 
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FCCC/SB/2013/INF.8 Report on the in-forum workshop on area (c). Note by 
the Chairs of the subsidiary bodies 

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

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

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

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

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

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

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

FCCC/SB/2013/MISC.4 Views on the work programme on the impact of the 
implementation of response measures. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   )ب(  
 على النظـر يف     ،ة والثالثني ثامنيف دورهتا ال  ،  اتفقت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -٤٨

املنتدى املعين بتأثري تنفيـذ     "هذه املسألة مقترنة ببند جدول أعمال اهليئتني الفرعيتني املعنون          
، وذلك يف إطار منتـدى مـشترك بـني          "ج العمل املتعلق هبذا التأثري    تدابري التصدي وبرنام  

 ،ة والـثالثني  تاسع يف دورهتا ال   ، اهليئة الفرعية على أن تواصل     واتفقت. )٥٩(الفرعيتني اهليئتني
  .يف هذه املسألةتناول املشاورات املتعلقة بكيفية 

  . هذه املسألةولتناسُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على كيفية : اإلجراء  -٤٩

  القضايا املتعلقة بالزراعة  -١٠  
طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، إىل اهليئة الفرعية          : معلومات أساسية   -٥٠

وواصلت اهليئة الفرعيـة،    . )٦٠(النظر يف القضايا املتعلقة بالزراعة يف دورهتا السادسة والثالثني        
  .والثالثني، تبادل اآلراء بشأن هذه املسألةدورتيها السابعة والثالثني والثامنة  يف

__________ 

)٥٩( FCCC/SBSTA/2012/5 ٦٤، الفقرة. 
 .٧٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٦٠(
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األطراف واملنظمـات املعتمـدة     ودعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والثالثني،          -٥١
م آراءها بشأن احلالة الراهنة للمعارف العلمية املتعلقة بكيفية تدعيم          مراقب إىل أن تقدّ    بصفة

تعزيز التنمية الريفية والتنمية    على   اآلن ذاته    يفمع احلرص   تكيف الزراعة مع آثار تغري املناخ       
املستدامة وإنتاجية النظم الزراعية واألمن الغذائي يف مجيع البلـدان، وال سـيما يف البلـدان          

تنوع النظم الزراعية واالختالفات يف احلجم عالوة       راعي يف ذلك مسألة     وينبغي أن ت  . النامية
  .)٦١(تكيفعلى املنافع املشتركة املمكن جنيها من ال

واتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على أن تنظر، يف دورهتا التاسعة               -٥٢
وطلبت كذلك إىل األمانـة أن تـنظم   .  أعاله٥١والثالثني، يف اآلراء املشار إليها يف الفقرة       

إليها يف الفقـرة  أثناء الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية بشأن القضايا املشار          حلقة عمل   
  .)٦٢(نفسها، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية

ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة نظرها يف القضايا املتعلقة بالزراعة، بغية           : اإلجراء  -٥٣
  .التوصية مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

FCCC/SBSTA/2013/MISC.17 Views on the current state of scientific knowledge 
on how to enhance the adaptation of agriculture 
to climate change impacts while promoting rural 
development, sustainable development and 
productivity of agricultural systems and food 
security in all countries, particularly in 
developing countries, and taking into account the 
diversity of the agricultural systems and the 
differences in scale as well as possible adaptation 
co-benefits. Submissions from Parties and 
admitted observer organizations 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١١  

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

على برنامج  ،  )٦٣(السابعة والثالثني اتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا      : معلومات أساسية   -٥٤
       ،  تقارير فترة السنتني والبالغـات الوطنيـة       العمل املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض     

ـ  (األطراف  مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة              اُيـشار إليه
  .١٧-م أ/٢ من املقرر ٢٨عمالً بالفقرة ، )املبادئ التوجيهية لالستعراضيلي ب فيما

__________ 

)٦١( FCCC/SBSTA/2013/3 ٨١، الفقرة. 
)٦٢( FCCC/SBSTA/2013/3 ٨٣، الفقرة. 
)٦٣( FCCC/SBSTA/2012/5 ٨٥-٧٤، الفقرات. 
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وواصلت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، مناقشاهتا بشأن تنقيح املبـادئ              -٥٥
 إكمال ، من حبلول الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف      ، التمكن التوجيهية لالستعراض، بغية  

  . وتقارير فترة السنتنيتنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية
أن اسـتعراض البالغـات     وخلصت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، إىل           -٥٦

الوطنية ينبغي إجراؤه مبوازاة استعراض تقارير فترة السنتني يف السنوات الـيت ُيقـدَّم فيهـا                
ومات نفـسها الـيت     واتفقت اهليئة الفرعية على أن ُتستعرض مرة واحدة املعل        . التقريران معاً 

تقدمها األطراف يف بالغاهتا الوطنية وتقاريرها لفترة السنتني وقوائمها الوطنية جلرد غـازات             
وأشارت إىل أن استعراضات البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني ميكن إجراؤهـا            ،  الدفيئة

ل من خالل اجلمع بني االستعراضات القطرية واالستعراضـات املركزيـة، أو مـن خـال              
  .)٦٤(االستعراضات املركزية وحدها، أو من خالل االستعراضات القطرية وحدها

 بديلني لتفصيل وهيكلة العمـل      ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    وحددت اهليئة الفرعية    -٥٧
  :املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية لالستعراض مها

وعناصرها الرئيسية  يتألف هيكل املبادئ التوجيهية لالستعراض      : ١البديل    )أ(  
 البالغات الوطنية كل من   احملددة الستعراض   واملتطلبات  العام املتبع يف االستعراض،     من النهج   

  وتقارير فترة السنتني وقوائم جرد غازات الدفيئة؛
ينبغي أن تكون املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنيـة         : ٢البديل    )ب(  

 غازات الدفيئة عبارة عن ثالث جمموعات منفـصلة مـن           وتقارير فترة السنتني وقوائم جرد    
  .املبادئ التوجيهية لالستعراض

إىل أن حلقة العمل التقنية املقرر      وخلصت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والثالثني،          -٥٨
على حتديد ما ُيطلب من معلومـات يف        أوالً   ينبغي أن تركز     )٦٥( وفقاً لربنامج العمل   عقدها

توجيهية املتعلقة بتقدمي تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية ملعرفة مدى تـداخل            املبادئ ال 
متطلبات اإلبالغ واملعلومات اليت تنفرد هبا تقارير فترة السنتني أو تنفـرد هبـا البالغـات                

      / تـشرين األول   ٩ إىل   ٧وسُتنظَّم حلقة العمل يف بون بأملانيا، يف الفترة مـن           . )٦٦(الوطنية
  .، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية٢٠١٣بر أكتو
آراء إضافية  تقدم   األطراف إىل أن     ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    ودعت اهليئة الفرعية    -٥٩

بشأن مجلة أمور منها نطاق تقارير االستعراض وهيكلها وتوقيتها وتصميمها ونشرها، وآراء            
ملقترحة للمبادئ التوجيهية السـتعراض     حمددة بشأن العناصر الرئيسية واحملتويات والنصوص ا      

__________ 

)٦٤( FCCC/SBSTA/2013/3 ٩٢، الفقرة. 
)٦٥( FCCC/SBSTA/2012/5املرفق األول ،. 
)٦٦( FCCC/SBSTA/2013/3 ٩٥، الفقرة. 
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 وطلبت إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً توليفيـاً آلراء          .)٦٧(البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني    
األطراف، ومشروعاً للمبادئ التوجيهية لالستعراض استناداً إىل املعلومـات املقدمـة مـن             

  .)٦٨(لعمل املناقشات اليت ستجري يف حلقة ا، يسهمان يفاألطراف
إىل األمانة أن تشرع يف وضـع       وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً، يف دورهتا الثامنة والثالثني،           -٦٠

مواد تدريبية وإجراءات جديدة قبل استعراض البالغات الوطنية املقبلة وقبل تقـدمي أول تقـارير               
،  تدريبية وإجراءات  أن تعرض عليها يف دورهتا التاسعة والثالثني ما تضعه من مواد          ، و السنتني فترة

وينبغي أن يشمل إعـداد املـواد       . )٦٩(إعداد املواد التدريبية  لعملية  يف اخلطوات املقبلة    بغية النظر   
  .)٧٠(التدريبية متطلبات اإلبالغ واإلجراءات الالزمة للجوانب العامة من عملية االستعراض

ردة يف الـوثيقتني اللـتني    سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الوا       : اإلجراء  -٦١
إحالـة  أُعّدتا للدورة، ومواصلة النظر يف هذا البند، من أجل حتديد أي إجراءات إضـافية و              

، يتضمن مشروع املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات          مشروع مقرر 
  .ه التاسعة عشرةويعتمده يف دورتمؤمتر األطراف  لينظر فيه الوطنية،

FCCC/SBSTA/2013/INF.5 Synthesis report on the submissions from Parties on 
the revision of review guidelines for developed 
country Parties. Note by the secretariat 

FCCC/SBSTA/2013/INF.14 Report on the workshop on the revision of review 
guidelines for developed country Parties. Note by 
the secretariat 

املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءات             )ب(  
  التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخذة من جانب البلدان النامية األطراف

طلب مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، إىل اهليئة الفرعية          : معلومات أساسية   -٦٢
مبادئ توجيهية عامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءات           وضع  

  .)٧١( املتخذة من جانب البلدان النامية األطرافالتخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً
 عملية وضع املبـادئ التوجيهيـة       ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    وبدأت اهليئة الفرعية    -٦٣

لى مواصلة هذه العملية يف دورهتا التاسعة والثالثني باالستناد إىل عناصر املبـادئ             واتفقت ع 
علـى   اًكم مسبق احل، دون   FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2الوثيقة  التوجيهية العامة الواردة يف     

__________ 

 .<http://unfccc.int/ 5901.php>: سُتتاح اآلراء املقدمة يف العنوان التايل )٦٧(
)٦٨( FCCC/SBSTA/2013/3 ٩٦، الفقرة. 
             مواز تنظمه األمانة خالل الدورة التاسعة والـثالثني للهيئـة الفرعيـة،             نشاط املواد التدريبية يف     سُتعرض )٦٩(

 .مث ُتتاح يف موقع االتفاقية اإلطارية الشبكي
)٧٠( FCCC/SBSTA/2013/3 ٩٧، الفقرة. 
 .٣٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٧١(
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. هذه العناصر، إما يف مشروع مقرر أو يف مشروع املبادئ التوجيهية          النص الذي ستدرج فيه     
 أهنا سـتحيل مـشروع املبـادئ        ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    لفرعية جمدداً وأكدت اهليئة ا  

  .)٧٢( كي ينظر فيه ويعتمدهورته التاسعة عشرةيف دالتوجيهية إىل مؤمتر األطراف 
ستدعى اهليئة الفرعية إىل إكمال عملية وضع مشروع املبادئ التوجيهيـة           : اإلجراء  -٦٤

  .وجيهية إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويعتمدهوإحالة مقرر يتضمن مشروع املبادئ الت

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قـوائم اجلـرد الـسنوية                )ج(  
  لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 على بدء برنامج عمـل  ، يف دورهتا الثالثني،اتفقت اهليئة الفرعية : معلومات أساسية   -٦٥
األطـراف  عداد البالغات الوطنية املقدمة مـن       املبادئ التوجيهية إل  " لتنقيح   ٢٠١٠عام  يف  

املبادئ التوجيهية التفاقية األمـم املتحـدة       : اجلزء األول املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،      
  .)٧٣("اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

تقدماً يف عملها املتعلق مبشروع     الفرعية، يف دورهتا الثامنة والثالثني،      يئة  وأحرزت اهل   -٦٦
بالغ عن قوائم اجلرد لألطراف املدرجة يف املرفق التفاقية اإلطارية بشأن اإل   املبادئ التوجيهية ل  

الوثيقـة  األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوحد، على النحو الـوارد يف               
FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2           واتفقت على مواصلة مناقشاهتا خـالل دورهتـا التاسـعة ،

عتمـده يف دورتـه     ينظر فيه و  يلإىل مؤمتر األطراف     مشروع مقرر    إحالةوالثالثني، من أجل    
  .التاسعة عشرة

 بضرورة مواصلة النظـر، خـالل   ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،وأقرت اهليئة الفرعية    -٦٧
الثالثني، يف اإلبالغ عن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون النامجة عـن إنتـاج             دورهتا التاسعة و  

دعـت اهليئـة    و. األمونيا واستخدام اليوريا واإلرشادات اإلضافية املتعلقة باألراضي الرطبة       
  .)٧٤( بشأن هذه املسائلئهاآراموافاهتا بالفرعية األطراف إىل 

غـازات الدفيئـة   إزالة  عمليات  /بعاثاتوناقشت اهليئة الفرعية مسألة اإلبالغ عن ان        -٦٨
نتجات اخلشب املقطوع، والحظت احتمال وجود تباينات يف اإلبـالغ حبـسب            مب املرتبطة

عمليات /ُهج البديلة لتقدير مسامهة منتجات اخلشب املقطوع يف االنبعاثات        البلدان بسبب النُّ  
  هذه املناقـشات ى أن تواصلواتفقت اهليئة الفرعية عل . اإلزالة السنوية لثاين أكسيد الكربون    

  .)٧٥(يف دورهتا التاسعة والثالثني

__________ 

)٧٢( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٠٥، الفقرة. 
)٧٣( FCCC/SBSTA/2009/3١٠١لفقرة ، ا. 
 .<http://unfccc.int/ 5901.php>: سُتتاح اآلراء املقدمة يف العنوان التايل )٧٤(
)٧٥( FCCC/SBSTA/2013/3 ١١٤، الفقرة. 
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 ٦٧ و ٦٦سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املسائل احملددة يف الفقـرتني            : اإلجراء  -٦٩
، بغية إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املـسائل         ) أعاله ٦٧الفقرة  (أعاله ويف آراء األطراف     

 دورته التاسعة عشرة، وفقاً لربنامج العمل املتفـق         كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف      
  .)٧٦(عليه يف الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية

  واجهة بيانات غازات الدفيئة  )د(  
أن  ، يف دورهتا الثامنة والثالثني، إىل األمانـة        اهليئة الفرعية  طلبت: معلومات أساسية   -٧٠

ات تقنية ضرورية على واجهة بيانات غـازات         أي تغيري  ،٢٠١٥يونيه  /جتري حبلول حزيران  
إلعداد البالغات الوطنية املقدَّمـة مـن       ) املنقَّحة(املبادئ التوجيهية   "الدفيئة، إذا ما اعُتِمَدت     

املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية    : األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول       
  .)٧٧(يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف" سنويةبشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد ال

يف املسائل املتـصلة    ،   يف دورهتا التاسعة والثالثني    ،ووافقت اهليئة الفرعية على النظر      -٧١
باملضي يف تطوير واجهة بيانات غازات الدفيئة، مبا يف ذلك وظيفة مقارنـة البيانـات بـني      

تتعلَّق باإلبالغ، بغية تقييم التقدُّم احملرز وحتديد       األطراف اليت تستخدم مبادئ توجيهية خمتلفة       
  .)٧٨(اخلطوات الالحقة

 أعاله،  ٧٠سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املسائل املشار إليها يف الفقرة            : اإلجراء  -٧٢
  .بغية حتديد اإلجراءات اإلضافية

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

إعداد تقرير سـنوي عـن       إىل األمانة  )٧٩(طلب مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٧٣
 خرباء االسـتعراض  أنشطة استعراض قوائم اجلرد، يتضمن أية توصية منبثقة عن اجتماعات           

 ة الفرعية، يف دورهتا الرابعة والعـشرين،      وطلبت اهليئ .  لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية     ،الرئيسيني
إىل األمانة مواصلة إعداد تقارير سنوية عن أنشطة استعراض قوائم اجلرد كي تنظر فيها اهليئة               

تضمن وي. الفرعية، وتضمني هذه التقارير معلومات عن التقدم احملرز يف حتديث قائمة اخلرباء           
، والتوصيات املنبثقة عن اجتماع     ٢٠١٣ أنشطة االستعراض يف عام   هذا التقرير معلومات عن     

أنشطة التدريب اخلاصة خبرباء استعراض قوائم اجلرد،       موجزاً ب خرباء االستعراض الرئيسيني، و   
فر اخلرباء إلجـراء   اويربز التقرير أيضاً القضايا املتصلة بتو     . ومعلومات حمدَّثة عن قائمة اخلرباء    

  .راف املدرجة يف املرفق األول غازات الدفيئة لألطأنشطة استعراض قوائم جرد
__________ 

)٧٦( FCCC/SBSTA/2010/6 واملرفق الثاين٦٣، الفقرة . 
)٧٧( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٢١، الفقرة. 
)٧٨( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٢٢، الفقرة. 
 .٩-م أ/١٢املقرر  )٧٩(
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  .سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً هبذا التقرير: اإلجراء  -٧٤
FCCC/SBSTA/2013/INF.8 Annual report on the technical review of greenhouse 

gas inventories from Parties included in Annex I to 
the Convention. Note by the secretariat 

  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  )و(  
 ، يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني،      أحاطت اهليئة الفرعية علمـاً    : معلومات أساسية   -٧٥

باملعلومات الواردة من أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحريـة الدوليـة عـن              
النبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقـل         لتصدي ل اجلارية بشأن ا  أعماهلما  

اآلراء اليت أبدهتا   ب وأحاطت علماً البحري الدوليني، وبالتقدم الذي أبلغتا عنه يف هذا الصدد،          
 إىل مواصـلة تقـدمي      تنينظماملودعت اهليئة الفرعية أمانيت      .األطراف بشأن هذه املعلومات   

  . عن أعماهلما ذات الصلة هبذه املسألة-  الفرعيةيف الدورات املقبلة للهيئة - تقارير
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف التقريـرين           : اإلجراء  -٧٦

  .املقدمني من أمانيت املنظمتني
FCCC/SBSTA/2013/MISC.20 Information relevant to emissions from fuel used 

for international aviation and maritime 
transport. Submissions from international 
organizations 

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢  

 علـى املقـررات     ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من       )أ(  
جية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيهـا تلـك املتـصلة           السابقة املتعلقة بالقضايا املنه   

   من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥ باملواد
استجابة للطلب املقدم من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         : معلومات أساسية   -٧٧

، واصلت   يف دورته الثامنة   )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (األطراف يف بروتوكول كيوتو     
 عملها املتعلق بتقييم ومعاجلة آثار تنفيذ املقـررات         ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    يةاهليئة الفرع 

، على املقررات السابقة    ٨-م أإ /١، فضالً عن آثار تنفيذ املقرر       ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢من  
 ٨ و ٧ و ٥املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة بـاملواد             

  .من بروتوكول كيوتو
 إىل  ، يف دورته الثامنة   ،اجتماع األطراف /طلب مؤمتر األطراف  باإلضافة إىل ذلك،    و  -٧٨

اهليئة الفرعية أن تبدأ النظر يف أي جداول تكميلية لإلبالغ تلـزم لإلبـالغ عـن أنـشطة                  
 ٣ من املـادة     ٤ و ٣األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني         استخدام
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فترة االلتزام الثانية، وذلك مبوازاة نظرها يف أي إرشادات منهجيـة           يف  من بروتوكول كيوتو    
تكميلية تنشأ عن عمل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، هبدف إكمال هذا العمل يف               

اجتماع األطـراف  / وطلب مؤمتر األطراف.اجتماع األطراف/الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف 
يضاً، يف دورته الثامنة، إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل ثانية بشأن اآلثار املـشار إليهـا يف                  أ

     / تـشرين األول   ٢٣ إىل   ٢١وسُتنظَّم حلقة العمل يف بون، يف الفترة من         .  أعاله ٧٧الفقرة  
  .، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية٢٠١٣أكتوبر 

بند الفرعي من جدول األعمال، قامت اهليئـة        حراز تقدم يف إطار هذا ال     إل اًتيسريو  -٧٩
  : مبا يلي، يف دورهتا الثامنة والثالثني،الفرعية

م معلومات وآراء إضافية بشأن اآلثـار املـشار   قّدُتأن  األطراف إىل    دعت  )أ(  
  ؛ أعاله٧٧ إليها يف الفقرة

 عّد مشاريع جداول منوذج اإلبالغ املوحد الالزمـة        إىل األمانة أن تُ    تطلب  )ب(  
 ٣الفقرتني وجب  لإلبالغ عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مب         

 من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام الثانية، اسـتناداً إىل املعلومـات واآلراء             ٣ من املادة    ٤و
  ؛أعاله) أ(٧٩املشار إليها يف الفقرة 

ـ        إىل األمانـة أن تُ     تطلب  )ج(   واردة يف الوثيقـة    حـّدث الورقـة التقنيـة ال
FCCC/TP/2012/6ما يليبوجه خاص ، وتتناول  وتتعمق فيها:  

أي آثار مل تتناوهلا املناقشات بعُد خالل الدورة الثامنة والـثالثني للهيئـة              '١'
  الفرعية؛

 ذات الصلة إىل مقررات مؤمتر    املرجعية اخليارات املتاحة لتحديث اإلشارات    '٢'
اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة     اجتماع األطراف وإىل منهجيات     /األطراف

 وعمليات  هامصادرمن   املنشأتقدير االنبعاثات البشرية    املتعلقة ب بتغري املناخ   
  ؛البواليعواسطة إزالتها ب

املتصلة املرجعية  كل ما يترتب على ذلك من تغيريات أخرى تتعلق باإلشارات            '٣'
  .)٨٠(٨-م أإ/٢ و٨-م أإ/١، واملقررين ٧-م أإ/٤ إىل ٧-م أإ/٢باملقررات من 

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أُعدت            : اإلجراء  -٨٠
، بغية إكمال نظرها يف املوضوع وإعداد مشاريع املقررات ذات الصلة كي ينظـر      )٨١(للدورة

  .اجتماع األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة/فيها مؤمتر األطراف

__________ 

)٨٠( FCCC/SBSTA/2013/3، ١٣٥ الفقرة)ج-أ.( 
باإلضافة إىل الوثائق املذكورة أدناه، قدمت األطراف آراءها بشأن القضايا املعروضـة للنقـاش؛ وهـذه                 )٨١(

 .<http://unfccc.int/5901.php>: املعلومات املقدمة متاحة يف العنوان التايل
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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/INF.15 Report on the second 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/TP/2013/9 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. Technical paper 

 مـن   ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجـب الفقـرتني             )ب(  
   من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣ املادة
واصلت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثامنة والـثالثني، نظرهـا يف           : ةمعلومات أساسي   -٨١

  .املسائل املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
 على أن تواصـل، يف دورهتـا        ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    وافقت اهليئة الفرعية  و  -٨٢

ب أمشلَ لالنبعاثات البشرية املنـشأ مـن     التاسعة والثالثني، حبث املسائل املتصلة بطرق حسا      
املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام             
األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع هنج قائم على األنشطة أو هنج قائم علـى األراضـي     

اجتماع /ها إىل مؤمتر األطراف   يتسمان بقدر أكرب من الشمول، كي تقدم تقريراً عن نتائج حبث          
  .األطراف يف دورته التاسعة

  :ووافقت اهليئة الفرعية على ما يلي  -٨٣
 املسائل املتـصلة بطرائـق       يف ، يف دورهتا التاسعة والثالثني،    مواصلة النظر   )أ(  

وإجراءات أنشطة إضافية ممكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة يف            
ج البديلة للتصدي خلطر عدم الدوام يف إطار        ُهالتنمية النظيفة، وطرائق وإجراءات النُّ    إطار آلية   

آلية التنمية النظيفة، بغية إحالـة مـشاريع مقـررات بـشأن هـذه املـسائل إىل مـؤمتر         
  ؛اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/األطراف
ألمانة بآرائها   األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل موافاة ا        دعوة  )ب(  

بشأن أنشطة إضافية حمددة ممكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف            
هج بديلة حمددة للتصدي خلطر عدم الدوام يف إطار آلية التنميـة            إطار آلية التنمية النظيفة، ونُ    
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ع اآلراء  يتجملة  طلب إىل األمان  توجيه   و ،النظيفة، بغية إدراجها يف حبث الطرائق واإلجراءات      
  ؛املقدمة يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني

ـ قبـل   ُتعقد  م حلقة عمل،    يتنظلإىل األمانة   توجيه طلب     )ج(    التاسـعة   ةدورال
أو بالتزامن معها، تتناول األنشطة اإلضـافية املمكنـة السـتخدام           للهيئة الفرعية   والثالثني  

ج البديلة للتصدي خلطر عدم الـدوام يف        ُهاضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة والنُّ     األر
لطرائق  ا ، لكي تستنري هبا األطراف يف حبث      ةإطار آلية التنمية النظيفة، مع مراعاة اآلراء املقدم       

  .واإلجراءات
 حبـث   على أن تواصل، يف دورهتا التاسعة والثالثني،      كذلك  وافقت اهليئة الفرعية    و  -٨٤

املسائل املتصلة بطرائق وإجراءات تطبيق مفهوم العنصر اإلضايف، هبدف إحالة مشروع مقرر            
يعتمـده يف دورتـه   ينظر فيه واجتماع األطراف لكي /بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف    

األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل موافاة األمانـة          ودعت اهليئة الفرعية     .التاسعة
ع اآلراء املقدمة يف وثيقة متفرقـات       جّم، وطلبت إىل األمانة أن تُ     هذه املسائل ائها بشأن   بآر

  .)٨٢(لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني
ستدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة حبث املسائل املتصلة باستخدام األراضي          : اإلجراء  -٨٥

  :ة، مبا يشمل حبث ما يليوتغيري استخدام األراضي واحلراج
، وتقدمي تقريـر إىل     ٧-م أإ /٢ من املقرر    ٥املسائل املشار إليها يف الفقرة        )أ(  

  اجتماع األطراف يف دورته التاسعة عن نتائج ذلك البحث؛/مؤمتر األطراف
، بغيـة  ٧-م أإ/٢ من املقـرر  ١٠ و٧ و٦املسائل املشار إليها يف الفقرات    )ب(  

اجتمـاع األطـراف    /يف هذا الصدد كي ينظر فيها مؤمتر األطراف       إحالة مشاريع مقررات    
  .ويعتمدها يف دورته التاسعة

FCCC/SBSTA/2013/MISC.18 Views on specific possible additional land use, land-
use change and forestry activities and specific 
alternative approaches to addressing the risk of 
non-permanence under the clean development 
mechanism. Submissions from Parties and admitted 
observer organizations 

FCCC/SBSTA/2013/MISC.19 View on issues relating to modalities and 
procedures for applying the concept of additionality. 
Submissions from Parties and admitted observer 
organizations 

  

__________ 

)٨٢( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٤٦، الفقرة. 
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 ٢٢ -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديـدة ملركّبـات اهليـدروكلوروفلوروكربون              )ج(  
)HCFC-22 (             سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابـل تـدمري

  )HFC-23 (٢٣ -مركّبات اهليدروفلوروكربون 
 بالورقة  ، يف دورهتا الرابعة والثالثني    ،اطت اهليئة الفرعية علماً   أح: معلومات أساسية   -٨٦

التقنية اليت أعدهتا األمانة، وباالستنتاجات السابقة للهيئة يف إطار هذا البند الفرعي من جدول              
 اهليئـة الفرعيـة، يف       واتفقت .األعمال، وباآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف تلك الدورة        

  . والثالثنيتاسعةاملسألة يف دورهتا الهذه  على مواصلة نظرها يف الثني،دورهتا السابعة والث
 إىل استكشاف ما إذا كانت هناك أفكـار جديـدة           الفرعيةستدعى اهليئة   : اإلجراء  -٨٧

 أفكـار جديـدة،     ؛ ويف حالة عدم طرح    للمضي قدماً هبذا البند الفرعي من جدول األعمال       
  . يف هذا املوضوعى من مواصلة نظرهاستدعى اهليئة الفرعية إىل تقييم اجلدو

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

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ١كيوتو، مبوجب الفقرة 
 سنوياً تقدمـه    اًيرر، تق ١-م أإ /٢٢عّد األمانة، وفقاً ملرفق املقرر      ُت: معلومات أساسية   -٨٨

أفرقـة  تعراض، مبا يف ذلك اختيـار خـرباء         إىل اهليئة الفرعية عن تشكيل أفرقة خرباء االس       
ويتيح التقرير معلومات عن أنشطة االسـتعراض       . االستعراض وخرباء االستعراض الرئيسيني   

  : مبوجب بروتوكول كيوتو، مبا فيها٢٠١٣ يف عام اليت أجريت
  ؛أفرقة االستعراضار خرباء املعلومات املتعلقة باختي  )أ(  
  ؛ سبل حتسني عملية االستعراضبشأنتوصيات خرباء االستعراض الرئيسيني   )ب(  
 اخلرباء لالضطالع بأنشطة استعراض قـوائم جـرد         بتوافراملسائل املتصلة     )ج(  

  .طراف املدرجة يف املرفق األولغازات الدفيئة لأل
  .بالتقريرسُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً : اإلجراء  -٨٩

FCCC/SBSTA/2013/INF.9 Annual report on the technical review of greenhouse 
gas inventories and other information reported by 
Parties included in Annex I to the Convention that 
are also Parties to the Kyoto Protocol under Article 
7, paragraph 1, of the Kyoto Protocol. Note by the 
secretariat 
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  اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -١٣  

  إطار للنُُّهج املختلفة  )أ(  
 تنفيذ برنـامج    رهتا الثامنة والثالثني،  ، يف دو  بدأت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -٩٠

، )٨٣(١٨-م أ /١ من املقرر    ٤٦-٤١العمل املتعلق بوضع إطار للنُُّهج املختلفة عمالً بالفقرات         
بغية التوصية مبشروع ووافقت على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني،           

  .ته التاسعة عشرةمقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دور
  : اضطلعت اهليئة الفرعية مبا يلي،تنفيذ برنامج عملهاوبغية االستمرار يف   -٩١

بـشأن   تقدمي آرائها دعت األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل          )أ(  
FCCC/SBSTA/2013/3من الوثيقة ) أ(١٥٨عدد من املسائل على النحو املبّين يف الفقرة 

  ؛)٨٤(
إتاحته حللقة العمل   إعداد توليف تقين إلطار النُُّهج املختلفة، و       األمانة   طلبت إىل   )ب(  

  دورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية؛الأدناه، وللنظر فيه خالل ) ج(٩١املشار إليها يف الفقرة 
طلبت إىل األمانة تنظيم حلقة عمل، قبل الدورة التاسعة والثالثني للهيئـة              )ج(  

، وإعـداد    على نطاق واسع فيها    مشاركة البلدان النامية والبلدان املتقدمة    الفرعية، مع كفالة    
 .تقرير عن حلقة العمل وإتاحته للنظر فيه خالل الدورة التاسعة والثالثني للهيئـة الفرعيـة              

، بتوجيـه   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٩ إىل   ٧وسُتنظَّم حلقة العمل يف بون، يف الفترة من         
  .من رئيس اهليئة الفرعية

ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف التوليف التقين ويف تقرير حلقة العمـل،             : اإلجراء  -٩٢
 مـن   ٤٦وصياغة إطار النُُّهج املختلفة، مع معاجلة عناصره، مبا فيها العناصر املبّينة يف الفقرة              

، بغية التوصية مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطـراف ويعتمـده يف              ١٨-م أ /١املقرر  
  .دورته التاسعة عشرة

FCCC/SBSTA/2013/INF.11 Report of the workshop on the framework for various 
approaches. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2013/5 Technical synthesis on the framework for various 
approaches. Technical paper 

  

__________ 

)٨٣( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٥٥، الفقرة. 
، واآلراء الواردة مـن     <http://unfccc.int/5901.php>: اء الواردة من األطراف يف العنوان التايل      سُتتاح اآلر  )٨٤(

 .<http://unfccc.int/7478.php>: املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف العنوان التايل
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   السوقالنُُّهج غري القائمة على  )ب(  
 ٤٧وفقاً للفقرة   يف دورهتا الثامنة والثالثني،     بدأت اهليئة الفرعية،    : معلومات أساسية   -٩٣

ج غري قائمة على السوق، بغيـة       ُه، تنفيذ برنامج العمل املتعلق بوضع نُ      ١٨-م أ /١من املقرر   
  .يعتمده يف دورته التاسعة عشرةينظر فيه مؤمتر األطراف والتوصية مبشروع مقرر كي 

 على مواصلة نظرهـا يف هـذه        ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    واتفقت اهليئة الفرعية    -٩٤
 بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن نطاق برنامج العمـل          ،املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني    

مـؤمتر األطـراف    فيـه    نظرج غري القائمة على السوق وعناصره األخرى كي ي        ُهاملتعلق بالنُّ 
  .ورته التاسعة عشرةيف دويعتمده 

ج غري القائمة على    ُه املناقشة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف النُّ        ملواصلةوتيسرياً    -٩٥
 من الوثيقة ١٦٥سئلة الواردة يف الفقرة عناصر منها األبتناول ، السوق اليت اقترحتها األطراف

FCCC/SBSTA/2013/3.  
  : اضطلعت اهليئة الفرعية مبا يلي،اتنفيذ برنامج عملهوبغية االستمرار يف   -٩٦

دعت األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقدم مزيداً مـن              )أ(  
علـى  ج غري القائمة على السوق وأمثلة حمددة        اآلراء بشأن عناصر برنامج العمل املتعلق بالنهُ      

  ؛)٨٥(ج غري قائمة على السوقُهُن
ل قبل انعقاد الدورة التاسعة والـثالثني  طلبت إىل األمانة أن تنظم حلقة عم      )ب(  

        للهيئة الفرعية، وأن تكفل مشاركة البلدان النامية واملتقدمة علـى نطـاق واسـع فيهـا،                
 مـن   ٤٧بغية املضي قدماً بعمل اهليئة الفرعية صوب أداء الوالية املنصوص عليها يف الفقرة              

للهيئة  تتيحهأن  راً عن نتائج حلقة العمل و     عّد تقري ، وطلبت إىل األمانة أن تُ     ١٨-م أ /١املقرر  
 ٧ وسُتنظَّم حلقة العمل يف بون، يف الفتـرة مـن       .التاسعة والثالثني دورهتا  لبحثه يف   الفرعية  

  .، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٩ إىل
ياغة ُنُهـج غـري      وص ة إىل النظر يف تقرير حلقة العمل      ستدعى اهليئة الفرعي  : اإلجراء  -٩٧

نطاق برنامج العمل وعناصره األخرى، بغيـة التوصـية       بلورة  قائمة على السوق، مبا يشمل      
  .مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

FCCC/SBSTA/2013/INF.12 Report of the workshop on non-market-based-
approaches. Note by the secretariat 

  اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(  
 ٥٣-٥٠برنامج العمل وفقاً للفقرات     تنفيذ  ئة الفرعية   ي اهل بدأت: معلومات أساسية   -٩٨

 منها بالتكليف الصادر هلا بوضع طرائق وإجراءات لآللية اجلديدة ، وفاًء١٨-م أ /١من املقرر   
__________ 

 . أعاله٨٤انظر احلاشية  )٨٥(
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عتمده يف دورتـه    نظر فيه وي   مبشروع مقرر ي   القائمة على السوق، بغية توصية مؤمتر األطراف      
  .التاسعة عشرة

 التاسـعة   هتـا واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف هذه املسألة يف دور             -٩٩
يف ن  املبـيَّ على النحـو    املسائل  عدد من    بشأن مناقشة   إجراءعلى أن تدعو إىل     ، و والثالثني
  .FCCC/SBSTA/2013/3 من الوثيقة ١٧٤ و١٧٣الفقرتني 
  : اضطلعت اهليئة الفرعية مبا يلي،تنفيذ برنامج عملهاوبغية االستمرار يف   -١٠٠

 بصفة مراقب إىل أن تقدم آراءها بشأن        عتمدةدعت األطراف واملنظمات امل     )أ(  
  ؛)٨٦(املسائلهذه 

بشأن اآللية اجلديدة القائمـة علـى        تقنياً   توليفاً عّدطلبت إىل األمانة أن تُ      )ب(  
نظر اهليئـة   لأدناه، و ) ج(١٠٠لقة العمل املشار إليها يف الفقرة الفرعية        تتيحه حل  وأنالسوق،  
   دورهتا التاسعة والثالثني؛ه يفالفرعية في
طلبت إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل، قبل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة              )ج(  

، وأن  على نطاق واسع فيها    الفرعية، على أن تضمن مشاركة البلدان النامية والبلدان املتقدمة        
 .يف دورهتا التاسعة والثالثني   تيحه للهيئة الفرعية كي تنظر فيه        تقريراً عن حلقة العمل، وت     عّدُت

، بتوجيـه   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٩ إىل   ٧وسُتنظَّم حلقة العمل يف بون، يف الفترة من         
  .من رئيس اهليئة الفرعية

 إىل النظر يف التوليف التقين ويف تقرير حلقة العمـل،           ستدعى اهليئة الفرعية  : اإلجراء  -١٠١
ومناقشة عناصر اآللية اجلديدة القائمة على السوق ومواصلة توضيحها، مبا فيها العناصر املبّينة             

، وصياغة طرائق وإجراءات اآللية اجلديدة القائمة على الـسوق، بغيـة   ١٨-م أ /١يف املقرر   
  .متر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرةالتوصية مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤ

FCCC/SBSTA/2013/INF.13 Report of the workshop on the new market-based-
mechanism. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2013/6 Technical synthesis on the new market-based-
mechanism. Technical paper 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٤  
 يأن ُيجـر  مؤمتر األطراف، يف دورته الـسابعة عـشرة،         قرر  : معلومات أساسية   -١٠٢

 اعتباراهتما ونتائجهما   تقدمي تقرير عن  وطلب إليهما   ،  تني الفرعي تنياالستعراض مبساعدة اهليئ  
  .)٨٧(ة إضافيإرشاداتإىل مؤمتر األطراف، الذي ينبغي أن يعاجل تلك االعتبارات ويقدم أي 

__________ 

 . أعاله٨٤انظر احلاشية  )٨٦(
 .١٦٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٨٧(
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إىل إنـشاء فريـق     ودعا مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة، اهليئتني الفرعيتني            -١٠٣
دعم لأقام حوار خرباء منظماً     و. اتصال مشترك ملساعدة مؤمتر األطراف يف إجراء االستعراض       

فيما يتناوله احلوار   ، والنظر   العلمية لالستعراض السالمة  ضمان  و ،عمل فريق االتصال املشترك   
أن وقـرر  . )٨٨(خـرباء علمية واجتماعات عمل  ت ذات صلة من خالل حلقات       من املدخال 

 تقريراً عن العمل املنجز يف إطـار احلـوار إىل            املنظم ر اخلرباء ايقدم امليسران املتشاركان حلو   
  .الدورتني التاسعة عشرة والعشرين ملؤمتر األطراف، عن طريق اهليئتني الفرعيتني

 أثناء الدورة الثامنة والثالثني لكـل مـن   حلقة عمل،  يونيه/ حزيران ٥، يف   ُنظمتو  -١٠٤
وار اخلـرباء   حلوسُيعقد االجتماع الثاين    . )٨٩(يف إطار حوار اخلرباء املنظم     اهليئتني الفرعيتني، 

املنظم بالتزامن مع الدورة التاسعة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني، مـع مراعـاة اآلراء               
وسـيقدم امليـسران    . يونيـه /قة العمل املنظمة يف حزيران    أعربت عنها األطراف يف حل     اليت

تقريراً عن العمل   املتشاركان حلوار اخلرباء املنظم إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة،            
  .الثني لكل من اهليئتني الفرعيتنيعن طريق الدورة التاسعة والث، و٢٠١٣املنجز يف عام 

تان إىل النظر يف هذه املسألة واختاذ أيـة خطـوات           ستدعى اهليئتان الفرعي  : اإلجراء  -١٠٥
  .إضافية وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف عن اعتباراهتما ونتائجهما

FCCC/SB/2013/INF.12 Report of the structured expert dialogue of the 2013–2015 
review for 2013. Note by the co-facilitators of the 
structured expert dialogue 

برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطـاق             -١٥  
  االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف

، تنفيذ برنـامج    ، يف دورهتا الثامنة والثالثني    بدأت اهليئة الفرعية  : معلومات أساسية   -١٠٦
لى نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات ع      

واتفقت اهليئة  . واسترشدت اهليئة الفرعية يف حبثها باآلراء املقدمة من األطراف        . )٩٠(األطراف
الفرعية على أن تواصل نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني، بغية تقدمي تقريـر                

  . التاسعة عشرةعن تقدم برنامج العمل إىل مؤمتر األطراف يف دورته
ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الـوثيقتني اللـتني           : اإلجراء  -١٠٧

أُعّدتا للدورة، ومواصلة النظر يف هذا البند، بغية إحالة مشروع استنتاجات بشأن هذه املسألة              
  .كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

__________ 

 ).أ(٨٦ و٨٥ و٨٠، الفقرات ١٨-م أ/١املقرر  )٨٨(
 .<http://unfccc.int/science/7521.php>انظر  )٨٩(
 .٨، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٩٠(
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FCCC/SBSTA/2013/INF.10 Report on the event on quantified economy-wide 
emission reduction targets of developed country 
Parties. Note by the chair 

FCCC/TP/2013/7 Quantified economy-wide emission reduction targets 
by developed country Parties to the Convention: 
assumptions, conditions, commonalities and 
differences in approaches and comparison of the level 
of emission reduction efforts. Technical paper 

  مسائل أخرى  -١٦  
يشري إليها مؤمتر األطـراف ومـؤمتر       سُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى           -١٠٨

  .اجتماع األطراف/األطراف

  تقرير الدورة  -١٧  
كي تنظر فيـه اهليئـة       مشروع تقرير عن أعمال الدورة       َعدُّسُي: معلومات أساسية   -١٠٩

  .يف هناية الدورةالفرعية وتعتمده 
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرر باستكماله          : اإلجراء  -١١٠

  .مانةبعد الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األ

        


