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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا األربعني، املعقودة يف بـون يف                
  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤الفترة من 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند  (فتتاح الدورةا  - أوالً  
  ٥  ٧-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند  (املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٥  ٦-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٨  ٧  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

 هذه  البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واستعراضُ           - ثالثاً  
  ٨  ٢٢-٨  .......................................) من جدول األعمال٣البند  (البالغات

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية السادسة املقدَّمة من األطراف           - ألف     
  ٨  ٨  ..املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وأوىل تقاريرها اخلاصة بفترة السنتني

الواردة من األطراف   املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية      "تنقيح    -  باء     
مبادئ توجيهية التفاقية   : املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين      

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بتقـدمي البالغـات            
  ٩  ٢٠-٩  .........................................................."الوطنية

 من بروتوكـول    ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          - جيم     
  ١٠  ٢٢-٢١  ...................................لِّقة بفترة االلتزام األوىلكيوتو املتع

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة              - رابعاً  
  ١١  ٣٥-٢٣  ................................................) من جدول األعمال٤ البند(

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة            - ألف     
  ١١    ............................................فاقيةيف املرفق األول لالت

  ١١  ٣٥-٢٣  ...........................................تقدمي الدعم املايل والتقين  -  باء     
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 مـن   ٥البند   (برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً          - خامساً  
  ١٣  ٤٣-٣٦  ...........................................................)جدول األعمال

  ١٥  ٧٣-٤٤  ..........) من جدول األعمال٦البند  (املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  - سادساً  
  ١٥  ٤٦-٤٤  ........................استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  - ألف     
  ١٥  ٥١-٤٧  ...........................استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -  باء     
  ١٦  ٥٧-٥٢  ...........التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو  - جيم     
طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثـات يف إطـار             - دال     

  ١٧  ٦٣-٥٨  .............................تنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها؛ال
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قـرارات اجمللـس            -  هاء     

  ١٨  ٦٧-٦٤  ........................................التنفيذي آللية التنمية النظيفة
  ١٨  ٧٣-٦٨  ......املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -  واو     

  ١٩  ٨٩-٧٤  ..................) من جدول األعمال٧البند  ( املتعلقة بأقل البلدان منواًاملسائل  - سابعاً  
  ٢٢  ١١٠-٩٠  ...........................) من جدول األعمال٨البند  (خطط التكيف الوطنية  - ثامناً  
 ٩البند   (آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ           - تاسعاً  

  ٢٥  ١١٥-١١١  ........................................................)من جدول األعمال
  ٢٦  ١٢٨-١١٦  .............) من جدول األعمال١٠البند  (االستعراض الثاين لصندوق التكيف  - اشراًع  

  ٢٨  ١٤٥-١٢٩  ) من جدول األعمال١١البند (تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا    - حادي عشر  
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا ومركـز            - ألف     

  ٢٨  ١٣٤-١٢٩  ................................٢٠١٣بكة تكنولوجيا املناخ لعام وش
  ٢٩  ١٤٥-١٣٥  ..................برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجيا  -  باء     

  ٣٠  ١٥٩-١٤٦  .................................) من جدول األعمال١٢البند  (بناء القدرات  - ثاين عشر  
  ٣٠  ١٥٢-١٤٦  .......................................بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ألف     
  ٣١  ١٥٩-١٥٣  ..............................جب بروتوكول كيوتوبناء القدرات مبو  -  باء     

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطراف بظروفهـا               - ثالث عشر  
  ٣٢  ١٦٥-١٦٠  .......................................) من جدول األعمال١٣البند (اخلاصة 

  ٣٣  ١٧٣-١٦٦  ...........................) من جدول األعمال١٤البند  ( من االتفاقية٦املادة   - رابع عشر  
  ٣٤  ١٨٦-١٧٤  ......................) من جدول األعمال١٥البند  (نفيذ تدابري التصديتأثري ت  - خامس عشر  

  ٣٤  ١٨٢-١٧٤  .............................................املنتدى وبرنامج العمل  - ألف     
  ٣٦  ١٨٤-١٨٣  .......... من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   -  باء     
  ٣٦  ١٨٦-١٨٥  ..............................١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   – جيم     

  ٣٧  ١٩٩-١٨٧  ...............) من جدول األعمال١٦البند  (٢٠١٥-٢٠١٣اض الفترة استعر  - سادس عشر  
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  ٣٩  ٢٢٥-٢٠٠  ......) من جدول األعمال١٧البند  (ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  - سابع عشر  
  ٤٥  ٢٥١-٢٢٦  ...............) من جدول األعمال١٨البند  (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ثامن عشر  

  ٤٥  ٢٣١-٢٢٦  ......................................................اليةاملسائل امل  - ألف     
  ٤٦  ٢٣٢  .............................مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  -  باء     
  ٤٦  ٢٤١-٢٣٣  ...................................................تنفيذ اتفاق املقر  - جيم     
امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب              - دال     

  ٤٨  ٢٤٦-٢٤٢  ..................................................بروتوكول كيوتو
  ٤٨  ٢٥١-٢٤٧  .يئات املنشأة مبوجب االتفاقيةامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهل  -  هاء     

  ٤٩  ٢٥٢  .................................) من جدول األعمال١٩البند  (مسائل أخرى  - تاسع عشر  
  ٤٩  ٢٥٣  ..................................) من جدول األعمال٢٠البند  (تقرير الدورة  - عشرون  

  ٤٩  ٢٥٩-٢٥٤  ..............................................................اختتام الدورة  - حادي وعشرون 
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  FCCC/SBI/2014/8/Add.1 -إضافة     

لت إىل مؤمتر األطراف ومـؤمتر األطـراف     مشاريع املقررات اليت أُحي       
  العامل بوصفه اجتماع األطراف للنظر فيها واعتمادها

 التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا          .٢٠-م أ /-مشروع املقرر   
  ٢٠١٣ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

على اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف،      التعديالت املقترح إدخاهلا     .٢٠-م أ /-مشروع املقرر   
  وهيئتيه الفرعيتني واألمانة 

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مـؤمتر            .٢٠-م أ /-مشروع املقرر   
  .األطراف بظروفها اخلاصة

   التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو.١٠-م أإ/-مشروع املقرر 
 مـن   ٨ تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املـادة          .١٠-م أإ /-املقرر  مشروع  

  بروتوكول كيوتو املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١ البند(
يف فندق مـاريتيم يف     ) اهليئة الفرعية (ُعقدت الدورة األربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ         -١

  .٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤ملانيا، يف الفترة من بون، أ
 ٤ورة يوم األربعاء ، الد)فيجي(وافتتح رئيس اهليئة الفرعية، السيد أمينا ياوفويل       - ٢

ورحب أيـضاً بالـسيد إهلوجمـون        .، ورحب جبميع األطراف واملراقبني    يونيه/حزيران
ماهاهابيسا . دة مابافوكينغ فنائباً لرئيس اهليئة الفرعية، والسي) طاجيكستان(راجابوف 

  .مقررة) ليسوتو(

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢ البند(

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢الفرعي  البند(
يونيـه، يف مـذكرة   / حزيران٤نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف    -٣

  .)FCCC/SBI/2014/1(يذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه أعدهتا األمينة التنف
وأُقّر جدول األعمال يف اجللسة نفسها بصيغته التالية، مـع اإلبقـاء علـى البنـد                  -٤

اقترح الرئيس إجراء مشاورات مع األطراف املعنية بشأن طريقة املـضي       (معلقاً  ) أ(٤ الفرعي
  ):ل األعمال يف اجللسات الالحقةمن جدو) أ(٤قدماً يف معاجلة البند الفرعي 

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

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

البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واستعراُض            -٣
  :هذه البالغات

ادسة املقدَّمـة مـن     حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية الس       )أ(   
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وأوىل تقاريرها اخلاصة         

  بفترة السنتني؛
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املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الـواردة مـن         "تنقيح    )ب(  
مبـادئ  : األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين       

اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ        توجيهية التفاقية األمم املتحدة     
  ؛"يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية فيما

 مـن   ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجـب املـادة            )ج(  
  .ام األوىلبروتوكول كيوتو املتعلقة بفترة االلتز

  : البالغات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤
اردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري         املعلومات الو   )أ(  

أُبقي هذا البند مـن جـدول       (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
  ؛ )األعمال معلقاً

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ب(  
  .برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -٥
  :ول كيوتواملسائل املتعلقة بآليات بروتوك  -٦

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  
   .استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(   
  التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو؛  )ج(  
طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار           )د(  

  ا واحتيازها؛التنفيذ املشترك ونقل حيازهت
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس          )ه(  

  التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛
  .املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )و(  

  . املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً   -٧
  .خطط التكيف الوطنية  -٨
  .و الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخآلية وارس  -٩

  .االستعراض الثاين لصندوق التكيف  -١٠
   :تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا   -١١

التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز          )أ(  
  ؛٢٠١٣م وشبكة تكنولوجيا املناخ لعا

   .برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  )ب(   
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  :بناء القدرات  -١٢
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )أ(  
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مـؤمتر األطـراف               -١٣
  .بظروفها اخلاصة

   . من االتفاقية٦ادة امل   -١٤
  :تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -١٥

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

  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٦
  .لدوليةترتيبات عقد االجتماعات احلكومية ا  -١٧
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨

  املسائل املالية؛  )أ(  
  ؛  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  )ب(   
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )ج(  
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب           )د(  

  بروتوكول كيوتو؛
ـ       ) ه(   املني يف اهليئـات املنـشأة      امتيازات وحصانات األفـراد الع

  .االتفاقية  مبوجب
  .مسائل أخرى  -١٩
   .تقرير الدورة  -٢٠

ويف . أدىل ببيان يف اجللسة األوىل ممثل أحد األطراف باسم جمموعة السالمة البيئيـة              -٥
 طرفاً، من ١٢يونيه، أدىل ببيانات ممثلو   / حزيران ٤اجللسة األوىل املستأنفة، املعقودة بعد ظهر       

 باسم اجملموعة اجلامعة، وممثل باسـم       وممثل والصني،   ٧٧  الثل حتدث باسم جمموعة     بينهم مم 
حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وممثل باسم الدول األفريقية، وممثل باسم االحتـاد األورويب             
ودوله األعضاء، وممثل باسم أقل البلدان منواً، وممثل باسم البلدان النامية املتقاربـة الـتفكري،      
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 باسم الرابطة املستقلة لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وممثل باسـم منظومـة              وممثل
املعاهدة /التكامل ألمريكا الوسطى، وممثل باسم التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية         

وأُديل أيضاً ببيانات باسم منظمات غري حكومية متثل قطـاع األعمـال            . التجارية للشعوب 
 ومنظمات متثل الشعوب األصلية، وأخرى متثل النساء وتعىن بالقضايا اجلنـسانية،            والصناعة،

  .ومنظمات غري حكومية تعىن بالشباب
يونيه، أبلغ الرئيس عن مشاوراته غـري       / حزيران ١٤ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        -٦

 البالغات الوطنية   املعلومات الواردة يف  "من جدول األعمال،    ) أ(٤الرمسية بشأن البند الفرعي     
وأخرب األطراف بعدم وجـود     ". املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

وبناًء على اقتراح مـن الـرئيس،       . توافق آراء بشأن الطريق إىل األمام فيما يتعلق هبذا البند         
رهتا احلاديـة   وافقت اهليئة الفرعية على إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت لـدو            

مل تتوصل اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني إىل توافـق آراء           : "واألربعني مع احلاشية التالية   
وبناًء على اقتراح من الـرئيس،      . لذلك بقيت معلقة  . إلدراج هذه املسألة يف جدول األعمال     

  ".ادية واألربعنيقررت اهليئة الفرعية إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا احل

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

وبناء  . وجه فيها الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية            
   .اقتراح من الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية على مباشرة عملها استناداً إىل ذلك الربنامجعلى 

البالغات املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة              -ثالثاً  
  واستعراُض هذه البالغات

  ) من جدول األعمال٣البند (

املقدَّمة من األطراف املدرجة    حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية السادسة         -ألف   
  يف املرفق األول لالتفاقية وأوىل تقاريرها اخلاصة بفترة السنتني

  )من جدول األعمال) أ(٣البند الفرعي (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمـال يف جلـستها األوىل                 -٨

  . FCCC/SBI/2014/INF.5ة وأحاطت علماً باملعلومات الواردة يف الوثيق
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املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الـواردة مـن األطـراف           "تنقيح    -باء  
مبادئ توجيهية التفاقية األمـم    : املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين      

  "املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية
  )من جدول األعمال) ب(٣رعي البند الف(

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٩

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول              . والثانية
والـسيدة  ) كينيا(ة فطومة حسني    األعمال يف مشاورات غري رمسية اشترك يف تيسريها السيد        

  ).نيوزيلندا(هيلني بلوم 
   .)١(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -١٠

  االستنتاجات  -٢  
املبادئ التوجيهية إلعـداد البالغـات      "بدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف تنقيح          -١١

مبادئ توجيهية   :من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين        الوطنية الواردة   
املشار " (التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية           

  ). إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية
ماً باآلراء اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          وأحاطت اهليئة الفرعية عل     -١٢

 بشأن ما اكتسبته من جتارب يف إعداد تقاريرها األوىل لفتـرة         )٢()األطراف املدرجة يف املرفق األول    (
  . )٣(السنتني، استجابة للدعوة اليت وجهها إليها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

ة الفرعية بأن األطراف حددت، يف البيانات املقدمة حىت اآلن، اختالفات    وأقرت اهليئ   -١٣
املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيمـا يتعلـق       "بني املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية و      

 وأشارت إىل ما يتعني حتديثه يف       )٤("بتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف       
  . وجيهية إلعداد البالغات الوطنيةاملبادئ الت

 أعاله، دعـت    ٢ويف معرض إشارهتا إىل دعوة مؤمتر األطراف املذكورة يف الفقرة             -١٤
اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل تتقدم بعد بآرائها بشأن ما اكتسبته من       

/  آب ٢٠ة، أن تفعل ذلك حبلـول       جتارب يف إعداد تقاريرها األوىل لفترة السنتني إىل األمان        
يهية إلعداد البالغات الوطنيـة     ، وأقرت بأن استكمال تنقيح املبادئ التوج      ٢٠١٤أغسطس  

  . قتضي مزيداً من املعلوماتسي
__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.15 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )١(
 .<www.unfccc.int/5900> :متاح على املوقع الشبكي التايل )٢(
 .١٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٣(
 .، املرفق األول١٧-م أ/٢املقرر  )٤(
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وسلمت اهليئة الفرعية بأن البيانات املقدمة ال تغطي بالضرورة مجيع أنواع املعلومات              -١٥
 ١٢اق الدعوة إىل تقدمي البيانات املشار إليها يف الفقرتني          املقدمة يف البالغات الوطنية نظراً لنط     

  .  أعاله١٣و
ولتقدمي مزيد من املعلومات لألطراف يف سياق التحضري لتنقيح املبادئ التوجيهيـة              -١٦

لتقدمي البالغات الوطنية، دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن هذه املبادئ إىل              
   .٢٠١٤أغسطس /ب آ٢٠األمانة حبلول 

بأن تعمل على    )٥(وأشارت اهليئة الفرعية إىل الطلب الذي وردها من مؤمتر األطراف           -١٧
تنقيح املبادئ التوجيهية لتقدمي البالغات الوطنية، كي يعتمد مؤمتر األطراف املبادئ التوجيهية            

  ). ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(املنقحة يف دورته العشرين 
الفرعية إىل أهنا ستنظر خالل الدورة احلادية واألربعني يف تنظيم فعاليـات            وأشارت اهليئة     -١٨

 أعاله، من قبيل حلقات العمل، يف حال طلبت األطراف وقتاً           ٧ملواصلة العمل املشار إليه يف الفقرة       
  . الستكماله) ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(إضافياً يتعدى موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني 

 ٢٠طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تضمِّن الورقة التقنية املشار إليها يف الفقـرة      و  -١٩
وينبغي  . أعاله ١٦ و ١٤ توليفاً آلراء األطراف املشار إليها يف الفقرتني         ١٧-م أ /٢من املقرر   

أن تسهل الورقة التقنية النظر يف تنقيح املبادئ التوجيهية لتقدمي البالغات الوطنيـة خـالل               
لدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية، كما ينبغي أن تسلط الضوء على املسائل املشار إليها              ا

  .  أعاله١٣يف الفقرة 
وأحاطت اهليئة علماً مبا ُيقدر أن ختلفه من آثار يف امليزانية األنشطة اليت سـتتخذها                 -٢٠

 األمانة لإلجـراءات الـيت   وطلبت أن يكون تنفيذ.  أعاله ١٩الفقرة   األمانة واملشار إليها يف   
  .دعت إليها هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

 من بروتوكول كيوتـو     ٨تاريخ إكمال عملية استعراض اخلرباء مبوجب املادة          -جيم  
  املتعلِّقة بفترة االلتزام األوىل

  )من جدول األعمال) ج(٣البند الفرعي (

  املداوالت    
ة يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستها األوىل،            نظرت اهليئة الفرعي    -٢١

ويف اجللـسة األوىل،    . يونيـه / حزيران ١٥وكذلك يف جلستها الثانية املستأنفة، املعقودة يف        
اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف مشاورات غـري                

  ).الربازيل(والسيدة تيلما كروغ ) النمسا(د لويبل يد غريهارسرمسية يشترك يف تيسريها ال
__________ 

 .١٨، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٥(
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نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الثانية، يف مشروع مقرر بـشأن هـذه املـسألة                 -٢٢
وأوصت مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن ينظر فيه             

 انظـر الوثيقـة   لالطـالع علـى نـص مـشروع املقـرر،           (يعتمده يف دورته العاشرة     
FCCC/SBI/2014/8/Add.1.(    

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول             -رابعاً  
   لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٤البند (

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

  ) هذا البند من جدول األعمال معلقاًأُبقي(

  تقدمي الدعم املايل والتقين  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٤البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٢٣

  . FCCC/SBI/2014/INF.7 وكان معروضاً عليها الوثيقة. والثانية
ويف اجللسة األوىل، دعا رئيس اهليئة الفرعية ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء                -٢٤
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول               .)٦(ببيان

  .األعمال يف مشاورات غري رمسية اشترك يف تيسريها السيدة حسني والسيدة بلوم
   .)٧( اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتاويف   -٢٥

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العامليـة               -٢٦

األول من أجل إعداد    بشأن الدعم املايل املقدم من املرفق إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق             
ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقـدمي           .)٨(التقارير احملدثة لفترة السنتني   

معلومات مفصلة ودقيقة ومناسبة من حيث التوقيت وكاملة عن أنشطته املتعلقـة بإعـداد              
__________ 

 .<unfccc.int/8014> :بكي التايلالبيان متاح على املوقع الش )٦(
 .FCCC/SBI/2014/L.8 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )٧(
)٨( FCCC/SBI/2014/INF.7. 
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 احلـصول علـى     التقارير احملدثة لفترة السنتني، مبا يف ذلك معلومات بشأن تاريخ طلبـات           
التمويل، وتاريخ املوافقة على تقدمي التمويل وصرف املبالغ، وكذلك بشأن مبلـغ التمويـل              
الذي ُصرف لصاحل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعداد التقـارير احملّدثـة                

ـ              سها، لفترة السنتني، ومبلغ التمويل املقدم من أجل إعداد البالغات الوطنية خالل الفترة نف
  لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني 

 / حزيـران  ٤والحظت اهليئة الفرعية أن أمانة مرفق البيئـة العامليـة تلقـت، حـىت                 -٢٧
وباإلشارة إىل  . طلباً على الدعم الالزم إلعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني        ٣٦ ،٢٠١٤ يونيه

، حثت اهليئة الفرعية األطراف غري املدرجة يف املرفـق          ١٧- أ م/٢من املقرر   ) د(٤١الفقرة  
األول اليت مل تقدم بعد، حسب االقتضاء، طلباهتا إىل مرفق البيئة العاملية للحصول على الدعم               

. الالزم إلعداد تقاريرها احملدثة األوىل لفترة السنتني، على أن تفعل ذلك يف الوقت املناسـب        
هليئة الفرعية الوكاالت املنفذة ملشاريع مرفق البيئة العاملية على         وباإلضافة إىل ذلك، شجعت ا    

مواصلة تيسري إعداد وتقدمي مقترحات املشاريع الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق              
  .األول من أجل إعداد تقاريرها احملدثة لفترة السنتني

ن التقرير الذي سيقدمه إىل مؤمتر  ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل أن ُيضمّ          -٢٨
األطراف يف دورته العشرين معلومات مفصلة بشأن ما هو متاح يف إطار جتديـده األخـري                
للموارد من أموال لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعداد البالغات الوطنيـة               

ملتاح يف ميدان عمله الرئيسي     والتقارير احملدثة لفترة السنتني، وبشأن املبلغ اإلمجايل للتمويل ا        
  .يف سياق تغري املناخ

وأوصت اهليئة الفرعية بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته العشرين، إىل مرفق              - ٢٩
البيئة العاملية أن يستمر يف العمل مع الوكاالت املنفذة ملشاريعه من أجل مواصلة تبسيط              

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       إجراءاته وحتسني فعالية وكفاءة العملية اليت تتلقى      
 ١٢ من املادة    ١عن طريقها التمويل من أجل الوفاء بالتزاماهتا املنصوص عليها يف الفقرة            

  .من االتفاقية
 )٩(، فإهنا كررت تـشجيعها    ١٨-م أ /٩وإذ أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل املقرر          -٣٠

راف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعـداد          ملرفق البيئة العاملية على تقدمي الدعم لألط      
) أ(٤١الالحق من تقاريرها احملدثة لفترة السنتني يف الوقت املناسب، مع مراعاة تامة للفقـرة          

  .١٧-م أ/٢ من املقرر ) ه(و
وأشارت اهليئة الفرعية إىل إعالن ممثل مرفق البيئة العاملية عن اإلمتام الناجح، مبستوى               -٣١

لية التجديد السادس ملوارد املرفق والتشغيل املقبل لربنامج املرفق اخلاص بالـدعم            قياسي، لعم 
العاملي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعداد البالغات الوطنيـة والتقـارير               

__________ 

)٩( FCCC/SBI/2013/20 ٣٦، الفقرة. 
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وهو مشروع مخاسي السنوات يديره بشكل مشترك برنـامج األمـم           (احملدثة لفترة السنتني    
برنامج األمم املتحدة للبيئة، وذلك هبدف تعزيز الدعم املقدم إىل األطـراف       املتحدة اإلمنائي و  

  ). غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتني
ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود اليت بذلتها األمانة إلطالق نسخ حمّدثة من براجميـات         -٣٢

وطنية لغازات الدفيئة خاصة بـاألطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول يف     قوائم اجلرد ال  
وشجعت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على استخدام الرباجميـات            ،)١٠(٢٠١٣ عام

وأقرت بفائـدة الرباجميـات احملدثـة      .إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة اخلاصة هبا       
ا لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول بلغات األمم املتحـدة           وطلبت إىل األمانة أن تتيحه    

  . ٢٠١٥يونيه /األخرى حبلول حزيران
ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً باجلهود اليت بذلتها األمانة من أجل تقدمي التدريب ذي               -٣٣

الصلة إىل خرباء وطنيني من مجيع األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول، وذلـك هبـدف       
وشكرت اهليئة الفرعية حكومـات الفلـبني وغـابون          .ل استخدام الرباجميات بفعالية   تسهي

وكولومبيا على استضافتها حللقات العمل التدريبية التطبيقية اإلقليمية املتعلقـة باسـتخدام            
وطلبت أيضاً إىل األمانة أن تقدم إليها، يف دورهتـا احلاديـة             .الرباجميات اليت نظمتها األمانة   

، تقريراً عن حلقات العمل التدريبية التطبيقية اإلقليمية املتعلقة باستخدام الرباجميات           واألربعني
  . ٢٠١٤-٢٠١٣اليت نظمتها األمانة يف الفترة 

وأحاطت اهليئة علماً مبا ُيقدر أن ختلفه من آثار يف امليزانية األنشطة اليت سـتتخذها                 -٣٤
  .  أعاله٣٢الفقرة  األمانة واملشار إليها يف

وطلبت أن يكون تنفيذ اإلجراءات الـيت دعـت األمانـةَ إىل تنفيـذها يف هـذه             -٣٥
  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

  برنامج العمل لتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت  -١  
وكـان   . د من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية       نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البن       -٣٦

   .FCCC/SBI/2014/INF.12 وFCCC/SBI/2014/INF.11 :معروضاً عليها الوثيقتان التاليتان
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -٣٧

والـسيد دمييتـار   ) سـنغافورة (يدة آن غان    يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها الس       
  ).فرنسا(نيكوف 

__________ 

 .<http://unfccc.int/7627.php> :متاح على املوقع الشبكي التايل )١٠(
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   .)١١(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -٣٨

  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ دفع برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنوُّع إجراءات التخفيف               -٣٩

  ). العمل املشار إليه فيما يلي بربنامج (١٨-م أ/١ من املقرر ١٩ة وطنياً وفقاً للفقرة املالئم
ورحبت اهليئة الفرعية باملعلومات املقدمة خالل حلقة العمل ذات الصلة املعقـودة              -٤٠

أثناء الدورة، وأعربت عن تقديرها للمحاضرين وأعضاء فريق النقاش الذين تبادلوا املعلومات            
   .بشأن املسائل اليت يتناوهلا برنامج العملواخلربات 

 FCCC/SBI/2014/INF.10وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة           -٤١
بشأن مدى تطابق إجراءات التخفيف مع الدعم املايل والتقين والدعم يف جمال بناء القـدرات      

  . يف إطار سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً
، وطلبت إىل األمانة أن     ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٥٢وأشارت اهليئة الفرعية إىل الفقرة        -٤٢

تنظم جلسات إحاطة تقنية سنوية بالتزامن مع اجتماعات اهليئتني الفرعيتني، وأن تعد يف هذا              
، لكي يتسىن تبـادل  FCCC/SBI/2014/INF.10الصدد، معلومات خطية تشمل حتديثاً للوثيقة    

ملعلومات احملدثة املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وبالدعم املقدم هلا يف           اآلراء بشأن ا  
  .إطار السجل، مبا يف ذلك مدى التطابق بينهما

وإذ الحظت اهليئة الفرعية ما اتُّخذ من إجراءات حىت اآلن يف إطار برنامج العمـل،       -٤٣
نتائج برنامج العمل إىل مؤمتر األطراف يف     فإهنا أشارت إىل واليتها املتمثلة يف تقدمي تقرير عن          

واختتاماً لربنامج العمل يف الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية، ووفقـاً            .دورته العشرين 
، اتفقت اهليئة الفرعية على     ١٨-م أ /١من املقرر   ) ج-أ(١٩جلميع العناصر الواردة يف الفقرة      

تعزيز فهم تنوُّع إجراءات التخفيف املالئمـة       إعداد استنتاجات يف تلك الدورة بشأن عملية        
  : وطنياً تتناول بالوصف ما يلي

األنشطة املنفذة يف إطار برنامج العمل، والبيانات ذات الصلة الواردة مـن              )أ(  
األطراف، والتقارير اليت أعدهتا األمانة عن تلك األنشطة وعن تـشغيل سـجل إجـراءات               

ملقدمة واملناقشات اليت جرت يف حلقات العمـل ذات         التخفيف املالئمة وطنياً، والعروض ا    
  الصلة املعقودة خالل الدورة؛ 

املعلومات املتعلقة باملسائل اليت جرى تناوهلا والتجارب اليت جرى تقامسها             )ب(  
خالل برنامج العمل فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ ودعم جمموعة متنوعة من إجراءات التخفيـف    

  .املالئمة وطنياً
__________ 

لذي ال يعكس، كمـا أشـار إليـه         ، ا FCCC/SBI/2014/L.18مشروع االستنتاجات املعروضة يف الوثيقة       )١١(
 .يس، العنوان الصحيح لبند جدول األعمالئالر
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  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٦البند الفرعي (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٤٤

وقائمة موحدة بالتغيريات املقتـرح      FCCC/TP/2014/1ن معروضاً عليها الوثيقة     وكا. والثانية
، أطـراف وأدىل ببيانات ممثلو ثالثـة       .)١٢(إدخاهلا على طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة      

  .تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، وآخر باسم الدول األفريقية
اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال           ويف اجللسة األوىل،      -٤٥

والسيد فيليـب   ) فنلندا(يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد ماركو بريغلوند           
  ).أوغندا(غواغي 

. ويف اجللسة الثانية عشرة، أبلغ الرئيس بأن املشاورات مل تسفر عن أي استنتاجات              -٤٦
ن مشروع النظام الداخلي املطبق، سُتدرج هـذه املـسألة يف جـدول              م ١٦وعمالً باملادة   

  .األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٦الفرعي البند (

  املداوالت  -١  
من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل       نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي          -٤٧

  .والثانية
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -٤٨

والـسيد  ) فنلندا(األعمال يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد ماركو بيغلوند            
  ).أوغندا(فيليب غواغي 

   .)١٣(ظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتاويف اجللسة الثانية، ن   -٤٩
__________ 

ترد القائمة يف مذكرة أعدها وكان مسؤوالً عنها الرئيسان املشتركان يف هذا البند الفرعي مـن جـدول                   )١٢(
ــدورة  ــال يف ال ــة٣٩األعم ــة الفرعي ــة.  للهيئ ــي متاح ــايلوه ــشبكي الت ــع ال ــى املوق :  عل

<http://unfccc.int/7871.php>  من جدول األعمال) أ(٧يف إطار البند الفرعي. 
 .FCCC/SBI/2014/L.11 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )١٣(
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  االستنتاجات  -٢  
 من  ٦واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ نظرها يف استعراض املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة              -٥٠

، بغية التوصية مبشروع مقرر بـشأن       )املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك   ( )١٤(بروتوكول كيوتو 
ملسألة لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول              هذه ا 

  . ٨-م أإ/٦ من املقرر ١٦-١٤كيوتو ويعتمده أثناء دورته العاشرة، وفقاً للفقرات 
ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا احلادية واألربعني               -٥١

قرر الذي اقترحه الرئيسان املتشاركان للمشاورات غري الرمسية بشأن بناء على نص مشروع امل
  .FCCC/SBI/2014/L.11 هذا البند الفرعي من جدول األعمال الوارد يف مرفق الوثيقة

  التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب آليات بروتوكول كيوتو  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٦البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
ت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل              نظر  -٥٢

  .FCCC/SBI/2014/5 وكان معروضاً عليها الوثيقة. والثانية
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -٥٣

) االحتاد األورويب (يد مارتن هيسيون    األعمال يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها الس        
  ).جامايكا(والسيد جيفري سبونر 

   .)١٥(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -٥٤

  االستنتاجات  -٢  
ظرها يف التآزر يف عمليات االعتماد مبوجب اآلليـات         نبدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٥٥
  .  من بروتوكول كيوتو١٢ و٦أة وفقاً للمادتني املنش
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتوصية جلنة اإلشراف على التنفيذ املـشترك بـشأن               -٥٦

  . مواءمة نظام اعتماد التنفيذ املشترك مع نظام اعتماد آلية التنمية النظيفة
 فيـه مـؤمتر   وأوصت اللجنة الفرعية باعتماد مشروع مقرر هبذا الشأن كي ينظـر         -٥٧

لالطالع على نص مشروع املقـرر،  (اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة   /األطراف
  ).FCCC/SBI/2014/8/Add.1 انظر الوثيقة

__________ 

 ،١-م أإ/٩مرفق املقرر  )١٤(
 .Add.1 وFCCC/SBI/2014/L.4 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )١٥(
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طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطـار التنفيـذ              -دال  
  املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها؛

  )ألعمالمن جدول ا) د(٦البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٥٨

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول              . والثانية
  .كوفاألعمال يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد أوسافو والسيد ني

   .)١٦(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -٥٩

  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ نظرها يف طرائق اإلسراع بتواصل إصـدار وحـدات               -٦٠

 مـن   ١٦لفقرة  خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها، عمالً با          
  .٨-م أإ/١املقرر 
ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا احلادية واألربعني               -٦١

بناء على نص مشروع املقرر الذي اقترحه الرئيسان املتشاركان للمشاورات غري الرمسية بشأن 
  .FCCC/SBI/2014/L.9 هذا البند الفرعي من جدول األعمال الوارد يف مرفق الوثيقة

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة، بغية احلصول على مزيد من املعلومات اليت تثـري                -٦٢
نظرها يف املسألة، أن تعد ورقة تقنية بشأن أية آثار تقنية للطرائق املشار إليهـا يف مـشروع                  

 كيوتـو،   على عمليات ونظم بروتوكول    FCCC/SBI/2014/L.9النص الوارد يف مرفق الوثيقة      
ومنها على سبيل املثال ال احلصر متطلبات اإلبالغ واالستعراض مبوجب بروتوكول كيوتـو             

  . ووظائف سجل املعامالت الدويل، وذلك لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا احلادية واألربعني
 أعاله أيضاً معلومات عن     ٦٢وجيب أن تتضمن الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة            -٦٣
جه تأثر امليزانية، واحلالة الراهنة للتصديق على تعديل الدوحة أو تطبيقه املؤقـت، وحالـة             أو

وجيب أن تشمل املعلومات املتعلقة مبشاريع التنفيذ املشترك، علـى           .مشاريع التنفيذ املشترك  
سبيل املثال ال احلصر، معلومات مستوفاة عن رسائل املوافقة وصالحيتها بالنسبة إىل فتـرة              

تزام اخلاصة بكل مشروع، وعدد املشاريع، ووحدات خفض االنبعاثات السنوية والكلية           االل
الصادرة إىل اليوم، وإمكانات إصدار وحدات خفض االنبعاثات السنوية والكلية، وفتـرات            
تسجيل األرصدة الدائنة املتبقية ملشاريع التنفيذ املشترك قيد التهيئة فيما خيص األطراف الـيت              

ات كمية بتحديد االنبعاثات وخفضها يف مرحلة االلتزام الثانية، مع اإلشارة إىل            عليها التزام 
  .أية صعوبات يف احلصول على املعلومات من جراء عدم تعيني بعض األطراف جلهات تنسيق

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.9 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )١٦(
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اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي           -هاء  
  آللية التنمية النظيفة

  ) من جدول األعمال) ه(٦ند الفرعي الب(

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل         - ٦٤

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول . والثانية
) اليابـان (ها السيد كونيهيكو شـيمادا      األعمال يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسري       

  .والسيد أوسافو
   .)١٧(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -٦٥

  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ مناقشة مسألة اإلجـراءات واآلليـات والترتيبـات              -٦٦

وظلت األطراف على آرائها . اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةاملؤسسية للطعن يف قرارات    
  .املختلفة بشأن نطاق الطعون، ضمن أمور أخرى

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة على أساس مجلة أمـور،                - ٦٧
، FCCC/SBI/2012/33/Add.1منها مشروع نص امليسرين املتشاركني الـوارد يف الوثيقـة           

اجتماع األطراف ويعتمـده يف     /هبدف إعداد مشروع مقرر لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف        
  . دورته العاشرة

  املسائل املتعلقة بسجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -واو  
  )من جدول األعمال) و(٦البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
 جدول األعمال يف جلـستيها األوىل       نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من         -٦٨

  .FCCC/SBI/2014/INF.6 وكان معروضاً عليها الوثيقة. والثانية
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -٦٩

  ).اليابان(األعمال يف مشاورات غري رمسية ييسرها السيد يوجي ميزونو 
   .)١٨(انية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتاويف اجللسة الث   -٧٠

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.5 نتاجات املقدم يف الوثيقةمشروع االست )١٧(
 .FCCC/SBI/2014/L.2 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )١٨(
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  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف مسألة إدارة أمن املعلومات يف نظم دعـم االجتـار                  -٧١

 ورحبت اهليئة الفرعية بالوثيقة اليت أعـدها مـدير سـجل           .باالنبعاثات مبوجب بروتوكول كيوتو   
 )١٩(املعامالت الدويل والفريق العامل املعين بأمن السجالت يف إطار منتدى مديري ُنظم الـسجالت             

  .وأحاطت علماً باخليارات وخارطة الطريق املتعلقة بتنفيذ أمن املعلومات يف نظام السجالت
وطلبت اهليئة الفرعية إىل مدير سجل املعامالت الدويل والفريق العامـل املعـين بـأمن                 -٧٢
من خالل توسيع نطاق تنفيذ املراقبـة احلاليـة ألمـن      )٢٠(لسجالت تطبيق خيار مواصلة التنفيذ    ا

 .املعلومات على أساس تقييم كمي للمخاطر خاص بكل سجل، يليه حتليل معمق لتنفيذ املراقبـة              
ت إىل مدير سجل املعامالت الدويل والفريق العامل املعين بأمن السجال          وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً   

إعداد وثيقة تتضمن خيار تنفيذ هنائي فيما خيص إدارة أمن املعلومات، وتشمل االحتياجات مـن               
املوارد ذات الصلة الالزمة لنظم السجالت واالحتياجات من امليزانية الالزمة لسجل املعـامالت             

  ). ٢٠١٥يونيه /حزيران(الدويل، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني 
 ٧٢واتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف خيار التنفيذ النهائي املشار إليه يف الفقـرة                 -٧٣

أعاله يف دورهتا الثانية واألربعني، هبدف التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي ينظر              
 -رب  نوفم/تشرين الثاين (اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته احلادية عشرة        /فيه مؤمتر األطراف  

  ).٢٠١٥ديسمرب /كانون األول

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت  -١  
وكان . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية              -٧٤

ثلو ثالثة أطراف، حتـدث أحـدهم       وأدىل ببيانات مم  . FCCC/SBI/2014/4 معروضاً عليها الوثيقة  
  .حدهم باسم أقل البلدان منواً، وآخر باسم الدول األفريقيةأ والصني، و٧٧  الباسم جمموعة 

ويف اجللسة األوىل، دعا رئيُس اهليئة الفرعية نائب رئيس فريق اخلرباء املعـين بأقـل            -٧٥
 . تقدمي تقرير عن أنشطة الفريـق      ، إىل )نيبال(، السيد باتو كريشنا     )فريق اخلرباء (البلدان منواً   

ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف إطار                 
وملا كان السيد بك غري قادر      ). جزر سليمان (مشاورات غري رمسية ييسرها السيد كولن بك        
   .سري هذه املشاوراتإىل تي) غانا(دامبيت  على حضور الدورة، ُدعيت السيدة باسيونس

__________ 

)١٩( FCCC/SBI/2014/INF.6. 
 .٣٢-٣٠، الفقرات FCCC/SBI/2014/INF.6انظر الوثيقة  )٢٠(
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   .)٢١(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -٧٦

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي قدَّمه رئيس فريق اخلـرباء          -٧٧

، ٢٠١٤-٢٠١٣ عمل فريق اخلـرباء للفتـرة        بشأن تنفيذ برنامج   )٢٢(املعين بأقل البلدان منواً   
  .وأقرت بالتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء يف هذا اإلطار

ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير املتعلق باالجتمـاع اخلـامس والعـشرين لفريـق               -٧٨
 / شـباط  ٢٨ و ٢٧الذي ُعقد يف دار السالم جبمهورية ترتانيا املتحدة، يـومي            ،)٢٣(اخلرباء
وبنتائج االجتماع التقين لفريق اخلرباء بشأن خطط التكيف الوطنية الذي ُعقد           ،  ٢٠١٤ فرباير

  .٢٠١٤فرباير / شباط٢٦ إىل ٢٤يف دار السالم يف الفترة من 
وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة مجهورية ترتانيا املتحدة الستضافتها هذين             -٧٩

 وفنلندا وكندا والنرويج ملا قدمته مـن        وأعربت عن تقديرها حلكومات بلجيكا     .االجتماعني
  .دعم مايل لعمل فريق اخلرباء

وأشارت اهليئة الفرعية بتقدير إىل التربعات اليت قدمتها بعض األطراف إىل صندوق              -٨٠
 / شـباط  ٢٨ مليون دوالر أمريكـي حـىت        ٨٣١,٥٤أقل البلدان منواً، واليت بلغ جمموعها       

  .ى على االحتذاء هباوشجعت األطراف األخر ،)٢٤(٢٠١٤ فرباير
ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي مقترحات بشأن متويل تنفيذ مشاريع بـرامج العمـل               -٨١

 ٢٠والحظت مع التقدير أنه، حـىت تـاريخ          .الوطنية للتكيف إىل صندوق أقل البلدان منواً      
 مـشروعاً   ١٥٠ مليون دوالر لتمويل     ٨١٧,٢٥ بلداً على    ٤٨، حصل   ٢٠١٤أبريل  /نيسان
  .برامج العمل الوطنية للتكيفلتنفيذ 
 مليون دوالر   ٦,٧٣ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً باملوافقة على موارد يبلغ جمموعها            -٨٢

ولتمويل مشروع   )٢٥(لتمويل برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً          
__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.3 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )٢١(
 .<unfccc.int/7504> :لتايلالتقرير متاح على املوقع الشبكي ا )٢٢(
)٢٣( FCCC/SBI/2014/4. 
: ؛ وهو متاح علـى املوقـع الـشبكي التـايل          GEF/LDCF.SCCF.16/04انظر تقرير مرفق البيئة العاملية       )٢٤(

<http://www.thegef.org/gef/node/10491>. 
 Assisting least developed countries"على أساس مشروع عاملي يف إطار صندوق أقل البلدان منواً بعنوان  )٢٥(

(LDCs) with country-driven processes to advance national adaptation plans (NAPs)" .  انظر تقريـر
: ، املرفق األول، متـاح علـى املوقـع الـشبكي التـايل            GEF/LDCF.SCCF.16/04مرفق البيئة العاملية    

<http://www.thegef.org/gef/node/10491> .    ن املعلومات بـشأن برنـامج      وميكن احلصول على مزيد م
-http://www.undp>: الــدعم العــاملي خلطــط التكيــف الوطنيــة علــى املوقــع الــشبكي التــايل

alm.org/projects/naps-ldcs>. 
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احلكومية الدولية املتعلقـة بـتغري   لبناء قدرة أقل البلدان منواً على املشاركة بفعالية يف العملية      
  .)٢٦(املناخ يف إطار برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أمهية مواصلة دعم التنفيذ التام لربامج العمـل الوطنيـة                -٨٣
املتعلقـة بوضـع     للتكيف من أجل تلبية احتياجات التكيف املُلحة والفورية وبناء القدرات         

  .التكيف املتوسطة والطويلة األجل وتنفيذهاخطط 
وأعربت اهليئة الفرعية عن ارتياحها لعمل فريق اخلرباء وملا تقدمه األمانة من دعـم                -٨٤
وشجعته على احلفـاظ     ،)٢٧(٢٠١٥-٢٠١٤ورحبت بربنامج عمل فريق اخلرباء للفترة        .إليه

  .احة يف احلسبانعلى املرونة يف إدارة برنامج عمله، على أن يضع املوارد املت
وسلَّمت اهليئة الفرعية بأمهية حلقات العمل التدريبية اإلقليمية اليت يعقـدها فريـق               -٨٥

  .بشأن بناء القدرات، وتيسري التعلُّم من األقران، وتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب )٢٨(اخلرباء
ها لتكمِّـل املبـادئ     ورحبت اهليئة الفرعية باملواد اليت تقوم املنظمات املعنية بإعداد          -٨٦

وأكَّدت أمهيـة    )٢٩(التوجيهية التقنية اليت وضعها فريق اخلرباء لعملية خطط التكيف الوطنية         
  .مواءمتها مع هذه املبادئ التوجيهية

ورحبت اهليئة الفرعية مبشاركة وتعاون فريق اخلرباء مع هيئات وبرامج أخرى منـشأة               -٨٧
وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغـات الوطنيـة        مبوجب االتفاقية، خصوصاً جلنة التكيف،      

املقدمة من األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، واللجنـة              
التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، وبرنامج عمل             

علق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، كما رحبت بتعاون الفريق على              نريويب املت 
  .وطلبت إىل فريق اخلرباء توسيع هذه اجلهود .بّناء مع طائفة واسعة من املنظمات حنو
وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -٨٨

  .ر املوارد املاليةرهناً بتواف
ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ برنـامج      -٨٩

  .عمل فريق اخلرباء
__________ 

 Building capacity for LDCs to"على أساس مشروع عاملي يف إطار صندوق أقل البلدان منـواً بعنـوان    )٢٦(

participate effectively in intergovernmental climate change processes" . انظر تقرير مرفق البيئة العاملية
GEF/LDCF.SCCF.16/04 ــايل ــع الـــشبكي التـ ــاح علـــى املوقـ : ، املرفـــق األول، متـ

<http://www.thegef.org/gef/node/10491>. 
)٢٧( FCCC/SBI/2014/4املرفق األول ،. 
 .<unfccc.int/6101>: لشبكي التايلاملعلومات املتعلقة حبلقات العمل متاحة على املوقع ا )٢٨(
 :متاح على الرابط التـايل    . املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية      . خطط التكيف الوطنية   )٢٩(

<http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCCC/GEN/288

%20E#beg>. 
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  خطط التكيف الوطنية  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت  -١  
. ىل والثانيـة  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األو             -٩٠

  .FCCC/SBI/2014/MISC.1 و FCCC/SBI/2014/4 :وكان معروضاً عليها الوثيقتان التاليتـان      
حـدهم  أ والصني، و  ٧٧  الوأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، حتدث أحدهم باسم جمموعة          

  .حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم أقل البلدان منواًباسم 
، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول            ويف اجللسة األوىل    -٩١

 - موكاهانانـا األعمال يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها الـسيدة مارغريـت             
  ).بولندا(طوماس خروستوف والسيد ) زمبابوي(سانغاروي 

   .)٣٠(اه واعتمدهتاويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدن   -٩٢

  االستنتاجات  -٢  
رّحبت اهليئة الفرعية باملعلومات املتعلقة باخلربات املكتسبة مـن تطبيـق املبـادئ               -٩٣

التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية، فضالً عمـا ورد يف بيانـات األطـراف               
  .)٣١(واملنظمات املعنية من معلومات بشأن صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالعمل الذي اضطلعت به املنظمات واملؤسسات ذات             -٩٤
 ٩٣الصلة فيما يتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية بناء على البيانات املشار إليها يف الفقـرة   

  .أعاله، ودعت هذه املنظمات واملؤسسات إىل مواصلة هذا العمل
لتقدير ما تقوم به املنظمات الثنائية واملتعددة األطـراف         والحظت اهليئة الفرعية مع ا      -٩٥

وغريها من املنظمات لدعم عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقـل منـواً               
  . وغريها من البلدان األطراف النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً

دان املتقدمـة األطـراف يف      والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير أيضاً مسامهات البل         -٩٦
صندوق أقل البلدان منواً، ودعت هذه األطراف إىل أن تواصل مسامهتها يف الصندوق لتيسري              
أنشطة إعداد عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقل منـواً، وأن حتـافظ يف                

  . الوقت ذاته على التقدم يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف
__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.19 الوثيقة مشروع االستنتاجات املقدم يف )٣٠(
)٣١( FCCC/SBI/2013/9 و FCCC/SBI/2014/MISC.1 و FCCC/SBI/2013/MISC.2 و Add.1 .   وُيتاح مزيد من

 حتت الدورة األربعـني للهيئـة       <http://unfccc.int/5900>: البيانات ذات الصلة على املوقع الشبكي التايل      
 حتت عنـوان  <http://unfccc.int/8016>واملوقع الشكيب ، ”National adaptation plans“الفرعية والعنوان 

“Guidelines for the formulation of national adaptation plans”   ــشبكي ــع الـ واملوقـ
<http://unfccc.int/7481> حتت عنوان “National adaptation .plans”. 
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اطت اللجنة الفرعية علماً أيضاً مبا يضطلع به برنامج الدعم العاملي خلطط التكيـف              وأح  -٩٧
ودعت البلدان األطراف املتقدمة ومنظمات األمـم        ،)٣٢(الوطنية من أنشطة لفائدة أقل البلدان منواً      

املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات ذات الصلة، وكذلك الوكـاالت الثنائيـة             
ة األطراف، إىل تعزيز الدعم املقدم إىل الربنامج وغريه من الـربامج ذات الـصلة لتلبيـة                 واملتعدد

  .احتياجات مجيع البلدان األطراف األقل منواً فيما يتعلق ببدء عملية خطط التكيف الوطنية
ورّحبت اهليئة الفرعية مبوافقة مرفق البيئة العاملية على املـشروع العـاملي املعنـون                -٩٨

البلدان النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً يف العمليات القطرية الرامية إىل املضي              مساعدة  "
  .)٣٣("يف خطط التكيف الوطنيةاً قدم
والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير مسامهات البلدان املتقدمة األطراف يف الصندوق             -٩٩

كاالهتا املتخصصة وغريها   اخلاص لتغري املناخ، ودعت األطراف ومنظمات األمم املتحدة وو        
من املنظمات املعنية إىل مواصلة تعزيز برامج دعم عملية خطط التكيف الوطنية يف حـدود               
والياهتا، حسب االقتضاء، لتيسري تقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان األطراف النامية الـيت           

  .ليست من أقل البلدان منواً
رها لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملا قدمه من          وأعربت اهليئة الفرعية عن تقدي      -١٠٠

إرشادات تقنية ودعم إىل عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً، وللجنة التكيـف               
  .لنظرها يف طرائق دعم البلدان األطراف النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً

 حث فرقة عملها املعنية خبطط التكيف الوطنية        ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف إىل       -١٠١
  .على تسريع وترية عملها

ودعت اهليئة الفرعية فريَق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً وجلنـةَ التكيـف إىل                  -١٠٢
استكشاف السبل اليت ميكن هبا إشراك البلدان األطراف النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً              

الذي سينظمه فريق اخلرباء يف إطار برنـامج عملـه           ،)٣٤( الوطنية يف معرض خطط التكيف   
  .)٣٥(٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة

__________ 

 Assisting least developed countries"على أساس مشروع عاملي يف إطار صندوق أقل البلـدان منـواً بعنـوان     ) ٣٢(

(LDCs) with country-driven processes to advance national adaptation plans (NAPs)" .  انظر تقرير مرفـق
ــة  ــة العاملي ــايل GEF/LDCF.SCCF.16/04البيئ ــشبكي الت ــع ال ــى املوق ــاح عل ــق األول، مت : ، املرف

<http://www.thegef.org/gef/node/10491> .كن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن برنـامج الـدعم           ومي
 .<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>: العاملي خلطط التكيف الوطنية على املوقع الشبكي التايل

: ميكــن احلــصول علــى املعلومــات املتعلقــة هبــذا املــشروع علــى املوقــع الــشبكي التــايل  )٣٣(
<http://unfccc.int/resource/docs/2014/smsn/igo/156.pdf> .       وترد معلومات إضافية يف تقرير مرفق البيئة

ــة  ــايل  GEF/LDCF.SCCF.16/04العاملي ــشبكي الت ــع ال ــى املوق ــاح عل ــاين، مت ــق الث : ، املرف
<http://www.thegef.org/gef/node/10491>. 

)٣٤( FCCC/SBI/2014/4 ١٦-١٣، الفقرات. 
)٣٥( FCCC/SBI/2014/4املرفق األول ،. 
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وأقّرت اهليئة الفرعية بالدعوة املوجهة من مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة إىل   -١٠٣
 مبعلومات عن   ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٦األطراف واملنظمات ذات الصلة لتزويد األمانة حبلول        

 اكتسبتها من تطبيق املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنيـة،            اخلربات اليت 
ومّددت  .)٣٦(فضالً عن أي معلومات أخرى متصلة بصياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها          

  .٢٠١٤أغسطس / آب١٨اهليئة الفرعية أجل هذه الدعوة حىت 
رعيـة للمـشورة العلميـة      والحظت اهليئة الفرعية الدعوة املوجهة من اهليئـة الف          -١٠٤

والتكنولوجية إىل األطراف واملنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري            
املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه بغرض تقدمي معلومات عـن املمارسـات اجليـدة يف       

تشتمل علـى   التخطيط الوطين للتكيف والدروس املستفادة منه، والحظت أن ورقة إعالمية           
  .)٣٧(٢٠١٤ديسمرب /هذه املعلومات ستتاح يف كانون األول

/ وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتنظيم معـرض خطـط التكيـف الوطنيـة يف آب         -١٠٥
 للمضي يف تعزيز وحشد اجلهود والدعم لعملية خطط التكيف الوطنيـة،            ٢٠١٤ أغسطس

  .شاركة يف هذا النشاطوشّجعت األطراف واملنظمات ذات الصلة واملتخصصني على امل
ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف إىل أن تنظّم قبل انعقاد الدورة الثانية واألربعـني                -١٠٦

للهيئة الفرعية، وبالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلد منواً، حلقة عمل مباشرة بعد عقد               
 خمتلف املستويات لتبادل    اجتماع ذي صلة عند اإلمكان، وباالستعانة خبرباء ومتخصصني من        

اخلربات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة والثغرات واالحتياجات احملـددة يف إطـار            
  . عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها

ودعت اهليئة الفرعية فريَق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وجلنةَ التكّيف إىل إعـداد                -١٠٧
خلربات واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة والثغرات واالحتياجات       ورقة إعالمية بشأن ا   

احملددة يف إطار عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها استناداً إىل معـرض خطـط               
 ١٠٣ و ٩٣التكيف الوطنية والوثائق ذات الصلة، مبا فيها البيانات املشار إليها يف الفقـرات              

يئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني وتشكل أيضاً مسامهة  أعاله، لكي تنظر فيها اهل    ١٠٤و
  . أعاله١٠٦يف حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 

ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكّيف إىل أن تعّد، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعـين بأقـل                  -١٠٨
وستنظر .  أعاله ١٠٦إليها يف الفقرة    البلدان منواً وبدعم من األمانة، تقريراً عن حلقة العمل املشار           
 أعاله، وسـائر    ١٠٤ و ١٠٣ و ٩٣اهليئة الفرعية يف هذا التقرير والبيانات املشار إليها يف الفقرات           

الوثائق ذات الصلة يف دورهتا احلادية واألربعني، لدى رصدها وتقييمها التقدم احملـرز يف عمليـة                
  .إىل مؤمتر األطراف حسب االقتضاءمن أجل تقدمي توصيات  ،)٣٨(خطط التكيف الوطنية

__________ 

 .٦، الفقرة ١٩-م أ/١٨املقرر  )٣٦(
)٣٧( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٣، الفقرة. 
 .٣٧، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٣٨(
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وأحاطت اهليئة علماً مبا ُيقدر أن ختلفه من آثار يف امليزانية األنشطة اليت سـتتخذها                 -١٠٩
وطلبت أن يكون تنفيذ اإلجراءات اليت      .  أعاله ١٠٨-١٠٦األمانة واملشار إليها يف الفقرات      

  .ر املوارد املاليةدعت األمانةَ إىل تنفيذها يف هذه االستنتاجات رهناً بتواف
وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا احلاديـة واألربعـني                -١١٠

 أعاله والبيانات املشار إليهـا يف       ١٠٧باالستناد إىل الورقة اإلعالمية املشار إليها يف الفقرة         
ــرات  ــة   ١٠٤ و١٠٣ و٩٣الفق ــق الوثيق ــواردة يف مرف ــات ال ــاله واملالحظ  أع

FCCC/SBI/2014/L.19.  

  آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل والثانيـة       -١١١

 أطراف، حتدث أحدهم باسم حتـالف الـدول اجلزريـة           وأدىل ببيانات ممثلو ستة   . املستأنفة
  .الصغرية، وآحدهم باسم أقل البلدان منواً، وآخر باسم الدول األفريقية

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -١١٢
والسيدة بيـه   ) ريقياجنوب أف (يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد ألف ويلز           

  ).كندا(الفندر 
   .)٣٩(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -١١٣

  االستنتاجات  -٢  
باشرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، وفقـاً             -١١٤

لة اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية باخلـسائر         ، النظر يف تشكي   ١٩-م أ /٢للمقرر  
واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ ويف اإلجراءات اخلاصة هبا، بغية استكمال تنظيم اللجنة            

  .التنفيذية وإدارهتا
وخلصت اهليئتان الفرعيتان إىل أهنما ستواصالن النظر يف هذه املـسألة يف الـدورة                -١١٥

واألربعني لكل منهما، آخذتني يف احلسبان العناصر املعروضة يف مشروع املقرر الوارد            احلادية  
، بغية تقدمي توصيات هبذا الشأن كي يعتمدها مـؤمتر          FCCC/SB/2014/L.4يف مرفق الوثيقة    

  .)٤٠(األطراف يف دورته العشرين
__________ 

 .FCCC/SB/2014/L.4 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )٣٩(
 .١٠، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٤٠(
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  االستعراض الثاين لصندوق التكيف  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة               -١١٦

  .وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، تكلم أحدهم باسم أقل البلدان منواً
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -١١٧

والسيدة ) إسبانيا(ت غري رمسية يشترك يف تيسريها السيدة آنا فورنيلز دي فروتوس يف مشاورا
  ).إندونيسيا(سوزانيت سيتوروس 

   .)٤١(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -١١٨

  االستنتاجات  -٢  
لصندوق التكيُّـف وفـق اختـصاصات       نظرت اهليئة الفرعية يف االستعراض الثاين         -١١٩

  ).املشار إليها فيما يلي باالختصاصات( )٤٢(االستعراض الثاين لصندوق التكيُّف
ورّحبت اهليئة الفرعية باملسامهات والتعهدات املالية الـيت قدمتـها األطـراف إىل               -١٢٠

، الـذي اعتمـده مـؤمتر       ٩-م أإ /١ مـن املقـرر      ١٢صندوق التكيُّف عمالً بـالفقرة      
وقد أتاحت هـذه املـسامهات والتعهـدات     .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة    /رافاألط

 مليـون دوالر    ١٠٠لصندوق التكيُّف حتقيق هدفه يف جمال مجع األموال واملتمثل يف مجـع             
وتود اهليئة الفرعية أن ُتعرب عن أملها يف التمكّن من مجع            .٢٠١٣أمريكي حبلول هناية عام     

  . بية االحتياجات احلالية لصندوق التكيُّفاملزيد من األموال لتل
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمته أمانة جملـس صـندوق               -١٢١

التكيُّف بشأن اهلدف اجلديد الذي حدده جملس الصندوق يف جمال مجع األموال واملتمثـل يف           
، وطلبت إىل   ٢٠١٥ و ٢٠١٤ مليون دوالر أمريكي يف كل من السنتني التقومييتني          ٨٠مجع  

اجتماع األطراف  /اجمللس أن ُيضمِّن التقرير الذي سيقدمه إىل الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف          
  .حتديثاً عن تنفيذ استراتيجيته املتعلقة جبمع األموال

وواصلت اهليئة الفرعية اإلعراب عن قلقها إزاء عدم توفري موارد ماليـة مـستدامة                -١٢٢
  .بؤ هبا متكّن صندوق التكيُّف من دعم املشاريع والربامج يف البلدان الناميةوكافية وميكن التن

وأكدت اهليئة الفرعية أن تنفيذ أعمال صندوق التكيُّف أدى إىل تعزيـز الوصـول                -١٢٣
  .املباشر إىل املوارد وإمساك البلدان بزمام أمورها

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.17مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٤١(
 .، املرفق٩-م أإ/٢املقرر  )٤٢(



FCCC/SBI/2014/8 

27 GE.14-08848 

 يف إطـار بروتوكـول      وذكَّرت اهليئة الفرعية بأن صندوق التكيُّف صندوق يعمل         -١٢٤
 منها، والحظت أن القـضايا الـيت   ٣كيوتو الذي هو صك قانوين لالتفاقية يسترشد باملادة   

  :أثارهتا األطراف، على أساس االختصاصات، تتعلق مبا يلي
توفري موارد مالية مستدامة وكافية وميكن التنبؤ هبا، مبا يف ذلـك إمكانيـة      )أ(  

متويل مشاريع وبرامج تكيُّف ملموسـة تكـون قطريـة          تنويع مصادر اإليرادات، من أجل      
  التشغيل ومستندة إىل احتياجات األطراف املؤهَّلة وآرائها وأولوياهتا؛

  الدروس املستفادة من تطبيق طرائق الوصول إىل صندوق التكيُّف؛  )ب(  
الروابط والعالقات املؤسسية، حسب االقتضاء، بني صندوق التكيُّف وغريه           )ج(  
  سات، وال سيما مؤسسات االتفاقية؛من املؤس
الترتيبات املؤسسية لصندوق التكيُّف، وال سيما الترتيبات املُتخـذة مـع             )د(  

  .األمانة املؤقتة والقّيم املؤقت
ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب، فـضالً عـن               -١٢٥

واملنظمات غري احلكومية املشارِكة يف منظمات دولية أخرى معنية، واجلهات صاحبة املصلحة     
أنشطة صندوق التكيُّف، والكيانات املنفِّذة املتعددة اجلنسيات واإلقليميـة والوطنيـة الـيت             

، ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٢اعتمدها جملس صندوق التكيُّف، إىل أن ُتقدم إىل األمانة، حبلول           
  .ف، وفقاً لالختصاصاتاملزيد من اآلراء بشأن االستعراض الثاين لصندوق التكيُّ

 أعاله  ١٢٥وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح البيانات املشار إليها يف الفقرة               -١٢٦
على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأن جتمِّعها يف وثيقـة               

  .متفرقات، كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا احلادية واألربعني
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أيضاً أن تراعي، لدى إعدادها الورقة التقنية الـيت                -١٢٧

اآلراء اليت أعربت عنها   ،)٤٣(مؤمتر األطراف /طُلبت منها يف الدورة التاسعة الجتماع األطراف      
  .)٤٤(األطراف يف تلك الدورة والبيانات املكتوبة اليت قُدمت قبل تلك الدورة وأثناءها

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على استكمال نظرها يف االستعراض الثاين لـصندوق              -١٢٨
التكيُّف يف دورهتا احلادية واألربعني باالستناد إىل مجيع املعلومات املقدمة وفقاً لالختصاصات            

 أعاله، بغية التوصية مبشروع مقرر بـشأن هـذه          ١٢٥وإىل البيانات املشار إليها يف الفقرة       
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/ة كي ينظر فيه مؤمتر األطرافاملسأل

__________ 

 .٦الفقرة ، ٩-م أإ/٢املقرر  )٤٣(
: البيانات متاحة على املوقع الشبكي التايل )٤٤(

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx>. 
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  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشـبكة            -ألف  
  ٢٠١٣ تكنولوجيا املناخ لعام

  )من جدول األعمال) أ(١١البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٢٩
وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، تكلم أحدهم باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية            . والثانية

  .وآخر باسم أقل البلدان منواً
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -١٣٠

والـسيدة  ) بيليز(األعمال يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد كارلوس فولر            
  ).النمسا(إلفريد مور 

   .)٤٥(اعتمدهتاويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه و   -١٣١

  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ، كمـا             -١٣٢

طُلب منهما يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، النظر يف التقرير السنوي املشترك للجنة              
هبدف إحالة   ،)٤٦(٢٠١٣ملناخ لعام   التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا ا      

  . )٤٧(دورته العشرين ر فيه ويعتمده يفمشروع مقرر إىل مؤمتر األطراف لينظ
ودعت اهليئتان الفرعيتان اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا إىل مواصـلة تقويـة              -١٣٣

، FCCC/SB/2012/1 من املرفق الثاين من الوثيقة       ٣الروابط، على النحو املشار إليه يف الفقرة        
مع املنظمات اليت تضطلع يف إطار االتفاقية وخارجها بأعمال ذات صلة بالبيئات التمكينيـة              
لتطوير التكنولوجيا ونقلها والعوائق اليت تعترضهما، مبا يف ذلك املـسائل املـشار إليهـا يف           

  .FCCC/SB/2012/2  من الوثيقة٣٥ الفقرة
 مشروع مقرر بشأن التقرير الـسنوي املـشترك         وأوصت اهليئتان الفرعيتان بإعداد     -١٣٤

، لينظر فيـه  ٢٠١٣للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام      
 لالطالع على نـص املقـرر، انظـر الوثيقـة         (مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين       

FCCC/SBI/2014/8/Add.1.(  
__________ 

 .Add.1 وFCCC/SB/2014/L.1  املقدم يف الوثيقةمشروع االستنتاجات )٤٥(
)٤٦( FCCC/SB/2013/1. 
)٤٧( FCCC/CP/2013/10 ٧٥، الفقرة. 
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  جي املتعلِّق بنقل التكنولوجيابرنامج بوزنان االستراتي  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١١البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية               -١٣٥

  .وأدىل ببيانات ممثلو طرف واحد. FCCC/SBI/2014/INF.3 وكان معروضاً عليها الوثيقة
 اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول              ويف  -١٣٦

  .األعمال يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيدة مور والسيد فولر
   .)٤٨(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -١٣٧

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقرير مرفق البيئة العاملية عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ                 -١٣٨

مبا يف ذلك نتائج املشاورات بـني        ،)٤٩(برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا     
مرفق البيئة العاملية واجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بشأن الدعم الـذي             

  .سيقدمه مرفق البيئة لعمل اجمللس االستشاري
ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة التشاور مع اجمللس االستشاري بشأن               -١٣٩

الدعم الذي سيقدمه مرفق البيئة من أجل تنفيذ برنامج عمل السنوات اخلمس ملركـز وشـبكة                
  .ظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعنيتكنولوجيا املناخ وإعداد تقرير عن النتائج لتن

من مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ أن تدرج يف التقريـر  اً وطلبت اهليئة الفرعية أيض     -١٤٠
السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشـبكة تكنولوجيـا املنـاخ             

كز من مرفق البيئة العامليـة وغـريه مـن           معلومات عن الدعم الذي تلقاه املر      ٢٠١٤ لعام
  .املنظمات ذات الصلة، لينظر فيه اجتماع األطراف يف دورته العشرين

وأشارت اهليئة الفرعية إىل استنتاجات دورهتا التاسعة والثالثني، وحتديداً ضـرورة             -١٤١
لوجيـا  مواءمة مواصلة تنفيذ عنصر برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بدعم مراكـز لتكنو           

املناخ وشبكة لتكنولوجيا املناخ، مع تفعيل مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ وأنـشطتهما،             
والتشاور مع اجمللس االستـشاري ملركـز        ،)٥٠(١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٤٠ومراعاة الفقرة   

وشبكة تكنولوجيا املناخ بشأن هذه املسألة وإعداد تقرير عن النتائج لتنظر فيه اهليئة الفرعيـة        
  . ورهتا احلادية واألربعنييف د

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.12 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )٤٨(
)٤٩( FCCC/SBI/2014/INF.3. 
)٥٠( FCCC/SBI/2013/20 ١٣٨، الفقرة. 
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ودعت اهليئة الفرعية اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا إىل تقييم برنامج بوزنـان              -١٤٢
االستراتيجي هبدف تعزيز فعالية آلية التكنولوجيا وتقدمي تقرير إىل الدورة العـشرين ملـؤمتر              

  .األطراف من خالل الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية
ورحبت اهليئة الفرعية مبوافقة جملس مرفق البيئة العاملية على مشروع جديد لربنامج              -١٤٣

 من األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول        ٢٧ل األمم املتحدة للبيئة يقدم الدعم التقين واملايل        
لالتفاقية من أجل إجراء أو حتديث تقييمات احتياجاهتا من التكنولوجيا ووضع خطط عمـل    

ما يتعلق بالتكنولوجيا، فضالً عن املوافقة على ستة مشاريع وطنية تشتمل على أنشطة لدعم في
  . تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا

والحظت اهليئة الفرعية حاجة األطراف إىل تعزيـز ومتابعـة عمليـة تقييمـات                -١٤٤
ـ           ات املـشاريع   االحتياجات من التكنولوجيا عن طريق مواصلة تعزيز تطوير وتنفيذ مقترح

  .املفيدة من النواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية
ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة دعم تنفيـذ نتـائج تقييمـات                 -١٤٥

االحتياجات من التكنولوجيا، مبا يف ذلك خطط العمل املتعلقة بالتكنولوجيا وأفكار املشاريع            
  .درجة يف املرفق األولاملقدمة من األطراف غري امل

  بناء القدرات  -ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٢الفرعي البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٤٦

ــة ــان م . والثاني ــة وك ــائق التالي ــا الوث ــاً عليه ، Add.1 وFCCC/SBI/2014/2: عروض
، طرفني  وأدىل ببيانات ممثال    .٢ و Add.1 و FCCC/SBI/2014/MISC.2 و FCCC/SBI/2014/7و

  . باسم أقل البلدان منواًاحتدث أحدمه
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -١٤٧
). مجهورية الكونغو الدميقراطية  (السيد توسي مبانو     ال يف مشاورات غري رمسية ييسرها     األعم

وملا كان السيد مبانو مبانو غري قادر على حضور الدورة كاملة، طُِلب إىل السيد غواغي أن                
  .ييسر آخر هذه املشاورات

   .)٥١(أدناه واعتمدهتاويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة    -١٤٨
__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.13مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٥١(
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  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية بنجاح منتدى ديربان للتعمق يف مناقشة بنـاء القـدرات يف                -١٤٩

  .اجتماعيه الثاين والثالث املعقودين أثناء الدورتني الثامنة والثالثني واألربعني للهيئة الفرعية
ثلي املنظمات احلكوميـة الدوليـة      وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لألطراف ومم        -١٥٠

واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص ملشاركتهم النشطة يف االجتماعني الثاين والثالـث            
ملنتدى ديربان، ولتبادهلم اخلربات واألفكار، وأفضل املمارسـات، والـدروس املـستفادة            

  .يتعلق بتنفيذ أنشطة بناء القدرات فيما
إنشاء البوابة اإللكترونية اخلاصة ببناء القدرات التفاقية األمم        ورحبت اهليئة الفرعية ب     -١٥١

  . )٥٢(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
قدرات البلدان النامية مبوجب االتفاقية،      وواصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ نظرها يف بناء        -١٥٢

ا احلادية واألربعني   واتفقت على مواصلة النظر فيها يف دورهت      . لكنها مل تفرغ من هذه املسألة     
، بغية التوصـية    FCCC/SBI/2014/L.13بناًء على نص مشروع املقرر الوارد يف مرفق الوثيقة          

  .مبشروع مقرر لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -باء  
  ) من جدول األعمال)ب(١٢الفرعي البند (

  تاملداوال  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٥٣

ــة ــة  . والثاني ــائق التالي ــا الوث ــاً عليه ــان معروض ، Add.1 وFCCC/SBI/2014/2: وك
   .٢ وAdd.1 وFCCC/SBI/2014/MISC.2 وFCCC/SBI/2014/7و

ر يف هذا البند الفرعي مـن جـدول         ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظ         -١٥٤
وملا كان السيد مبانو مبانو     . األعمال يف مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد مبانو مبانو          

  .غري قادر على حضور الدورة كاملة، طُِلب إىل السيد غواغي أن ييسر آخر هذه املشاورات
   .)٥٣(تنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتاويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االس   -١٥٥

  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية بنجاح منتدى ديربان للتعمق يف مناقشة بنـاء القـدرات يف                -١٥٦

  .اجتماعيه الثاين والثالث املعقودين أثناء الدورتني الثامنة والثالثني واألربعني للهيئة الفرعية
__________ 

)٥٢( <http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>. 
 .FCCC/SBI/2014/L.14 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )٥٣(
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يرها لألطراف وممثلي املنظمات احلكوميـة الدوليـة        وأعربت اهليئة الفرعية عن تقد      -١٥٧
واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص ملشاركتهم النشطة يف االجتماعني الثاين والثالـث            
ملنتدى ديربان، ولتبادهلم اخلربات واألفكار، وأفضل املمارسـات، والـدروس املـستفادة            

  .فيذ بروتوكول كيوتويتعلق بتنفيذ أنشطة بناء القدرات املتعلقة بتن فيما
ورحبت اهليئة الفرعية بإنشاء البوابة اإللكترونية اخلاصة ببناء القدرات التفاقية األمم             -١٥٨

  .)٥٤(املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
قـدرات البلـدان الناميـة مبوجـب         وواصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ نظرها يف بناء        -١٥٩

واتفقت على مواصلة النظـر فيهـا يف        .  هذه املسألة  بروتوكول كيوتو، لكنها مل تفرغ من     
دورهتا احلادية واألربعني بناًء على نـص مـشروع املقـرر الـوارد يف مرفـق الوثيقـة                  

FCCC/SBI/2013/L.18/Rev.1              بغية التوصية مبشروع مقـرر لكـي ينظـر فيـه مـؤمتر ،
  . اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/األطراف

اف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت اعترف مؤمتر األطراف          األطر   -ثالث عشر
  بظروفها اخلاصة

  ) من جدول األعمال١٣البند (

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة               -١٦٠

 البند الفرعي من جدول األعمال      ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا         
وأدىل ممثـل     ). بولنـدا (تشورور  يف مشاورات غري رمسية تشترك يف تيسريها السيدة مارزينا          

   .طرف واحد ببيان
   .)٥٥(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -١٦١

  االستنتاجات  -٢  
، واصلت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعـني        ١٨-م أ /١ من املقّرر    ٩٦وفقاً للفقرة     -١٦٢

  .١٨-م أ/١ من املقّرر ٩٥متشياً مع الفقرة  )٥٦(نظرها يف الورقة التقنية اليت أعدهتا األمانة
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف الورقة التقنية املـشار إليهـا يف                -١٦٣

  .  أعاله١٦٢الفقرة 
__________ 

)٥٤( <http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>. 
 .Add.1 وFCCC/SBI/2014/L.22مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٥٥(
)٥٦( FCCC/TP/2013/3. 
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 / شـباط  ١٤وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً بالورقة املقدمة مـن تركيـا يف               - ١٦٤
  .)٥٧(٢٠١٤  فرباير
وخلصت اللجنة الفرعية إىل انتفاء احلاجة إىل مواصلة مناقشة هذا البند من جـدول          -١٦٥

األعمال، واعتربت أهنا أهنت نظرها فيه، وأوصت بإعداد مشروع مقرر بشأن هذه املـسألة              
لالطالع على نـص مـشروع      (ظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين         لكي ين 

  .)FCCC/SBI/2014/L.8/Add.1 املقرر، انظر الوثيقة

   من االتفاقية٦املادة   -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  املداوالت  -١  
تيها األوىل  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـس              -١٦٦

وأدىل ببيانـات ممـثال     . FCCC/SBI/2014/3 وكان معروضاً عليها الوثيقة   . والثانية املستأنفة 
  . والصني، واآلخر باسم أقل البلدان منوا٧٧ًطرفني، حتدث أحدمها باسم جمموعة 

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -١٦٧
  ).ساموا(مال يف مشاورات غري رمسية تيسرها السيدة آن رامسوسن األع
   .)٥٨(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -١٦٨

  االستنتاجات  -٢  
 من االتفاقيـة   ٦خلصت اهليئة الفرعية إىل أن احلوارين الثالث والرابع بشأن املادة             - ١٦٩

، علـى   )٢٠١٦مـايو   /أيار(أثناء دورتيها الثانية واألربعني والرابعة واألربعني       سيجريان  
ووافقت على أن تنظر، يف دورهتا الرابعة واألربعـني، يف مـسألة            . التوايل، يف بون، أملانيا   

االجتماعات الالحقة للحوار يف إطار االستعراض الوسيط لتنفيذ برنامج عمـل الدوحـة             
  .قية من االتفا٦بشأن املادة 

ودعت اهليئة الفرعية األطراف، واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، واجلهات األخرى           -١٧٠
، مالحظاهتا بشأن   ٢٠١٥فرباير  / شباط ١٨صاحبة املصلحة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول         

تنظيم احلوار الثاين وآراءها بشأن جدول أعمال احلوار الثالث، الذي سريكز على التثقيـف              
  .  والتعاون الدويل بشأن هذه املسائلوالتدريب

__________ 

)٥٧( <http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populate
Data=1&expectedsubmissionfrom=Parties>. 

 .FCCC/SBI/2014/L.20 وع االستنتاجات املقدم يف الوثيقةمشر )٥٨(
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وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املتعلق باملمارسات اجليـدة املـستمدة مـن               -١٧١
ودعـت   )٥٩( من االتفاقية، الذي أعدته األمانة     ٦مشاركة أصحاب املصلحة يف تنفيذ املادة       

  . لواردة يف التقريراألطراف وغريها من أصحاب املصلحة إىل تكرار األمثلة والُنُهج ا
ووافقت اهليئة الفرعية على وضع اختصاصات لالستعراض الوسيط لتنفيذ برنامج عمـل             -١٧٢

الدوحة من أجل تقييم فعاليته، وحتديد أية ثغرات أو احتياجات جديدة، وتوفري املعلومات أليـة               
ها اهليئة الفرعيـة  مقررات تتخذ بشأن حتسني فعالية برنامج العمل، حبسب االقتضاء، لكي تنظر في      
  . يف دورهتا الثانية واألربعني، هبدف بدء االستعراض يف دورهتا الرابعة واألربعني

وقررت اهليئـة الفرعيـة أن تأخـذ املقترحـات الـواردة يف مرفـق الوثيقـة                   -١٧٣
FCCC/SBI/2014/L.20 .          بعني االعتبار كإسهام يف االستعراض الوسيط لتنفيذ برنامج عمـل

، ودعت األطراف، واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، وغريها مـن          ٢٠١٦ الدوحة يف عام  
  .٢٠١٥فرباير / شباط١٨أصحاب املصلحة إىل تقدمي مزيد من األفكار إىل األمانة حبلول 

  تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

  املنتدى وبرنامج العمل  -ألف  
  )دول األعمالمن ج) أ(١٥الفرعي البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٧٤
  .FCCC/SBI/2014/INF.1 وكان معروضاً عليها الوثيقة. والثانية
اتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جـدول                 -١٧٥

من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة        ) أ(١٠قتران مع البند الفرعي     األعمال باال 
والتكنولوجية يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته رئيس اهليئة الفرعية للتنفيـذ، الـسيد               
ياوفويل، ورئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد إميانويـل دوميـساين            

واتفقت أيضاً على أن تنظر خالل هذه الدورة يف هذا البند الفرعي من              ).ندسوازيل(دالميين  
  ). ج(و) ب(١٥بالبندين الفرعيني اً جدول األعمال مقترن

   .)٦٠(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -١٧٦

__________ 

)٥٩( FCCC/SBI/2014/3. 
 .FCCC/SBI/2014/L.2مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٦٠(
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  االستنتاجات  -٢  
ورة العلمية والتكنولوجيـة واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ          رحبت اهليئة الفرعية للمش     -١٧٧
من برنـامج العمـل    )٦٢()ب(عن حلقة العمل املعقودة أثناء املنتدى بشأن اجملال   )٦١(بالتقرير

  .املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي
والحظت اهليئتان الفرعيتان أن األطراف قد أرسلت جمموعة متنوعة من املالحظات             -١٧٨

 من املقـرر    ٥باستعراض عمل املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي عمالً بالفقرة           املتعلقة  
  .)٦٣(املالحظات  وأن االستعراض قد انتهى بتجميع تلك١٧-م أ/٨

ورحبت اهليئتان الفرعيتان باملناقشات واملفاوضات البناءة اليت جرت بني األطـراف             -١٧٩
وشجعتا األطـراف   . ألربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني    يف إطار املنتدى أثناء انعقاد الدورة ا      

على مواصلة مشاركتها املثمرة من أجل تعزيز عملهما املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التـصدي يف   
  .إطار االتفاقية

ودعت اهليئتان الفرعيتان األطراف واخلرباء واملمارسني واملنظمات ذات الـصلة إىل             -١٨٠
ة بشأن اخليارات املتاحة لتعزيز فرص التعاون والتفاعل بني األطـراف           تقدمي آرائهم إىل األمان   

، وطلبتا إىل ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٢فيما يتعلق هبذا البند الفرعي من جدول األعمال حبلول      
األمانة أن تعد ورقة تقنية عن جماالت التقارب املتصلة جبوانب التعـاون إضـافة إىل ورقـة              

 )٦٤(رد املالية، وأن تستند الورقتان إىل التقارير عن عمـل املنتـدى           توليفية، رهناً بتوفر املوا   
واملسامهات والعروض والبيانات املقدمة واالستعراض اخلاص بعمل املنتدى، لكي تنظر فيهما           
اهليئتان الفرعيتان يف الدورة احلادية واألربعني لكل منهما، دون أن خيل ذلك مبـسألة نظـر                

  . أدناه١٨١يف الفقرة مؤمتر األطراف املشار إليها 
وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً باالقتراحات اليت قدمتـها األطـراف بـشأن              - ١٨١

واتفقتا على إحالة تلك االقتراحات إىل الـدورة         )٦٥(مشروع مقرر للمضي قدماً يف العمل     
 احلادية واألربعني لكل منهما لينظرا فيها هبدف تقدمي توصيات لينظر فيها مؤمتر األطراف            

  .يف دورته العشرين

__________ 

)٦١( FCCC/SB/2014/INF.1. 
 .التعاون بشأن استراتيجيات التصدي )٦٢(
 .FCCC/SB/2014/L.2يرد جتميع اآلراء املتعلقة باالستعراض يف املرفق األول من الوثيقة  )٦٣(
)٦٤( FCCC/SB/2013/INF.2 و FCCC/SB/2013/INF.3 و FCCC/SB/2013/INF.4 و FCCC/SB/2013/INF.8 

 .FCCC/SB/2013/INF.11 وFCCC/SB/2013/INF.10 وFCCC/SB/2013/INF.9و
 .FCCC/SB/2014/L.2ترد االقتراحات املقدمة يف املرفق الثاين من الوثيقة  )٦٥(
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وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً أيضاً مبا ُيقدر أن يكون لألنشطة اليت ستضطلع هبا               -١٨٢
وطلبتـا أن تتخـذ األمانـة     . أعاله من آثار يف امليزانية    ١٨٠األمانة واملشار إليها يف الفقرة      

  .اإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوفر املوارد املالية

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

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٨٣
راح من الرئيس، على النظر يف      ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية، بناء على اقت        . والثانية

من جدول أعماهلـا    ) أ(١٥هذا البند الفرعي من جدول األعمال باالقتران مع البند الفرعي           
. من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة         ) ب(١٠والبند الفرعي   

ات مع األطراف   واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً يف اجللسة نفسها على أن جيري رئيسها مشاور           
  .املعنية بشأن كيفية مواصلة تناول هذا البند الفرعي يف الدورة املقبلة

واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على مواصلة املـشاورات بـشأن كيفيـة                -١٨٤
  .مواصلة تناول هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا احلادية واألربعني

  ١٠-م أ/١ تنفيذ املقرر التقدم احملرز يف  –جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٥الفرعي البند (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٨٥
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، على النظر يف              . والثانية

. من جدول أعماهلـا   ) أ(١٥عي من جدول األعمال باالقتران مع البند الفرعي         هذا البند الفر  
واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً يف اجللسة نفسها على أن جيري رئيسها مشاورات مع األطراف              

  .املعنية بشأن كيفية مواصلة تناول هذا البند الفرعي يف الدورة املقبلة
لثانية على مواصلة املـشاورات بـشأن كيفيـة         واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها ا       -١٨٦

  .مواصلة تناول هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا احلادية واألربعني
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  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة  -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

  املداوالت  -١  
. ألوىل والثانيـة  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها ا             -١٨٧

ــة      ــائق التالي ــا الوث ــاً عليه ــان معروض  Add.1 وFCCC/SB/2014/MISC.1: وك
   .Add.1 وFCCC/SB/2014/MISC.2و

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البنـد مـن جـدول                  - ١٨٨
ميـة   من جدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العل           ٧األعمال باالقتران مع البند     

) النمسا(والتكنولوجية يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة غريتراود فوالنسكي            
  ).غرينادا(والسيد ليون شارلز 

   .)٦٦(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا   -١٨٩

  االستنتاجات  -٢  
لعلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ علمـاً       أحاطت اهليئة الفرعية للمشورة ا      -١٩٠

لالجتماع الثاين حلوار اخلرباء املـنظم،       )٦٨(وبالتقرير املوجز  )٦٧(باآلراء املقدمة من األطراف   
  .)٦٩( يف وارسو، ببولندا٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣ و١٢الذي عقد يومي 

 )٧١(والثالـث  )٧٠(عـاملني الثـاين   ورحبت اهليئتان الفرعيتان بإسهامات الفريقني ال       -١٩١
وتتـيح   .املستكملة مؤخراً يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ           

معلومات لتقييم مدى مالءمـة      ،)٧٢(هذه اإلسهامات، إىل جانب إسهام الفريق العامل األول       
  . غ هذا اهلدفاهلدف العاملي الطويل األجل والتقدم العام احملرز صوب بلو

__________ 

 .FCCC/SB/2014/L.3مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٦٦(
)٦٧(  FCCC/SB/2014/MISC.1و Add.1و FCCC/SB/2014/MISC.2 .وAdd.1.  
 .<http://unfccc.int/7803.php>: متاح على املوقع الشبكي التايل )٦٨(
: ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن االجتماع الثاين حلوار اخلرباء املنظم على املوقع الشبكي التايل                )٦٩(

<http://unfccc.int/7803.php>. 
)٧٠( Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability  متاح على املوقع الـشبكي التـايل : 

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2>. 
)٧١( Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change  متــاح علـى املوقــع الـشبكي التــايل : 

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3>. 
)٧٢( Climate Change 2013: The Physical Science Basis ــايل ــشبكي الت ــع ال ــى املوق ــاح عل :  مت

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1>. 
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ورحبت اهليئتان الفرعيتان أيضاً باالجتماع الثالث حلوار اخلرباء املنظم، الذي عقـد              -١٩٢
 يف بون بأملانيا، وتناول، باالستناد إىل إسهامات        ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٨ إىل   ٦يف الفترة من    

دف العاملي الطويل   الفريقني العاملني الثاين والثالث يف تقرير التقييم اخلامس، مدى مالءمة اهل          
األجل والتقدم العام احملرز صوب بلوغ هذا اهلدف، وأعربتا عن تطلعهما إىل االطالع علـى            

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً مع التقـدير باإلسـهامات          .التقرير املوجز هلذا االجتماع   
ع وشجعتا هذه اهليئـة     املقدمة من ممثلي اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف االجتما          

ونوهـت   .وغريها من املنظمات على املضي يف دعم أعمال حوار اخلرباء املنظم يف املستقبل            
اهليئتان الفرعيتان أيضاً بقيمة حوار اخلرباء املنظم يف متكني األطراف من املـسامهة بـشكل               

  .استباقي يف احلوار والتعاون مع اخلرباء العلميني وغريهم من اخلرباء
والحظت اهليئتان الفرعيتان أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ستـصدر              -١٩٣

تقريرها التوليفي للتقييم اخلامس قبل الدورة احلادية واألربعني لكل منهما، واتفقتا على النظر             
مـن  ) د-ب(١٦١يف ذاك التقرير، ويف املعلومات الواردة من املصادر املشار إليها يف الفقرة             

  .، يف اجتماع حوار اخلرباء املنظم املقرر عقده باالقتران مع هاتني الدورتني١٧-م أ/٢ملقرر ا
وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل امليسرين املتشاركني حلوار اخلرباء املنظم العمل، بدعم             -١٩٤

ربعني من األمانة، على عقد اجتماع إضايف حلوار اخلرباء املنظم يف أعقاب الدورة احلادية واأل             
لكل منهما، باالقتران مع اجتماع الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز             

، وقبل انعقاد الدورة الثانية واألربعـني لكـل مـن اهليئـتني             )٧٣()الفريق العامل املخصص  (
، من أجل النظر يف اإلسهامات املشار       ١٨-م أ /١ من املقرر    ٨٨الفرعيتني، مع مراعاة الفقرة     

، بغيـة  )د(إىل ) ب(، وخباصة فقراهتا الفرعية من  ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦١إليها يف الفقرة    
 من  ٩١اختتام حوار اخلرباء املنظم قبل الدورة الثانية واألربعني لكل من اهليئتني، وفقاً للفقرة              

  . ١٨-م أ/١املقرر 
اناً وصفياً إرشادياً حيدد    وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل األمانة إعداد مذكرة تتضمن بي          -١٩٥

، ستكون متوافرة لينظر فيها     ١٧-م أ /٢من املقرر   ) ب(١٦١أي املعلومات الواردة يف الفقرة      
 تشرين  ١حوار اخلرباء املنظم وموعد توافرها، وإتاحة هذه املذكرة لألطراف يف أجل أقصاه             

  .٢٠١٤أكتوبر /األول
، ٢٠١٥-٢٠١٣ة الستعراض الفتـرة     ومتشياً مع هدف احلفاظ على الرتاهة العلمي        -١٩٦

، طلبت اهليئتـان الفرعيتـان إىل       ١٨-م أ /١ من املقرر    ٨٥على النحو املشار إليه يف الفقرة       
امليسرين املتشاركني حلوار اخلرباء املنظم التشاور، عند االقتضاء، مع خرباء علميني معتمدين            

املنظم، مع مراعاة مقتـضيات     لتحديد ما ميكن تقدميه من إسهامات إضافية يف حوار اخلرباء           
  .١٨-م أ/١ من املقرر ٨٤ والفقرة ١٧-م أ/٢من املقرر ) د(و) ج(١٦١الفقرة 

__________ 

 .بانتظار قرار الفريق العامل املخصص بشأن عقد هذا االجتماع )٧٣(
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مـن  ) ب(٨٦ والفقـرة    ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ١٦٦ و ١٦٤ومتشياً مع الفقرتني      -١٩٧
 تـشرين   ١، دعت اهليئتان الفرعيتان األطراف إىل موافاة األمانة، حبلـول           ١٨-م أ /١ املقرر
، بآرائها بشأن اإلسهامات اإلضافية يف حوار اخلرباء املـنظم، وبـشأن            ٢٠١٤فمرب  نو/الثاين

، وبشأن التقرير اخلتامي الذي ستقدمه اهليئتان       ٢٠١٥-٢٠١٣كيفية اختتام استعراض الفترة     
 / كـانون األول   -نـوفمرب   /تشرين الثـاين  (إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشرين        

إىل األمانة إتاحة تلك اإلسهامات على املوقع الشبكي التفاقية األمم ، وطلبتا )٢٠١٥ ديسمرب
  . املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 ال تزال   ٢٠١٥-٢٠١٣وإذ الحظت اهليئتان الفرعيتان أن أعمال استعراض الفترة           -١٩٨
سـع،  قيد اإلجناز، فقد الحظتا أيضاً أن هذا االستعراض يثري عملية االتفاقية على نطاق أو             

بوسائل منها املواد املقدمة من اخلرباء والتقارير املوجزة الجتماعات حوار اخلـرباء املـنظم              
 مـن   ٦ومراعـاة للفقـرة     . والتقارير املقدمة من امليسرين املتشاركني إىل مؤمتر األطـراف        

، تشجع األطراف على مواصلة اإلحاطة علماً باملعلومات املـشتقة مـن            ١٧-م أ /١ املقرر
  . يف سياق مشاركتها يف عملية الفريق العامل املخصص٢٠١٥-٢٠١٣لفترة استعراض ا

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً أيضاً مبا ُيقدر أن يكون لألنشطة اليت ستضطلع هبا               -١٩٩
وطلبتـا أن تتخـذ األمانـة    .  أعاله من آثار يف امليزانية    ١٩٤األمانة واملشار إليها يف الفقرة      

  . هذه االستنتاجات رهناً بتوفر املوارد املاليةاإلجراءات املطلوبة يف

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -سابع عشر
  ) من جدول األعمال١٧البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل والثانيـة                 -٢٠٠

   .وأدىل ممثلو أربعة أطراف ببيانات . FCCC/SBI/2014/6 ةوكان معروضاً عليها الوثيق. املستأنفة
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -٢٠١

  .يف إطار فريق اتصال يترأسه رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ
  .)٧٤(واردة أدناه واعتمدهتا  ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات ال           -٢٠٢

ويف اجللسة نفسها أيضاً، قدم الرئيس تقريراً عن مشاوراته الثنائية مع األطراف املعنية الـيت               
ُعقدت أثناء الدورة واليت تقاسم أثناءها آراءه بشأن طريقة تنظيم دورة الفريق العامل املعـين               

 للهيئة الفرعية للتنفيذ والتمس مزيداً      بالتقييم املتعدد األطراف خالل الدورة احلادية واألربعني      

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.21 مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة )٧٤(
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وُيتاح تقريره الـشفوي علـى       .)٧٥(من اإلرشادات من األطراف بشأن هذه العملية اجلديدة       
الترتيبـات اخلاصـة     "١٧صفحة الدورة األربعني للهيئة الفرعية على اإلنترنت حتت البنـد           

  .)٧٦("باالجتماعات احلكومية الدولية

  االستنتاجات  -٢  
ت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة بريو على العرض الـذي تقـدمت بـه               أعرب  -٢٠٣

اجتماع األطراف  /الستضافة الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف        
وأحاطت اهليئة الفرعية    . يف ليما، بريو   ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢ إىل   ١يف الفترة من    

ريات واجلهود اليت تبذهلا حكومة بريو واألمانة لضمان جناح الدورة          علماً مع التقدير بالتحض   
  .اجتماع األطراف/العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

وأوصت اهليئة الفرعية باختاذ ما يلزم من ترتيبات لتنظيم اجلزء الرفيع املستوى مـن                -٢٠٤
اجتماع األطراف يف الفترة    /عاشرة ملؤمتر األطراف  الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة ال     

ديسمرب لكي يدىل الوزراء    / كانون األول  ١٢ديسمرب إىل اجلمعة    / كانون األول  ٩من الثالثاء   
. ورؤساء الوفود اآلخرون وممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببياناهتم

 وإتاحة اإلمكانية لكل من مؤمتر األطراف ومـؤمتر         ولضمان اختتام املؤمتر يف الوقت املناسب     
 كـانون  ١٢اجتماع األطراف العتماد مقررات واستنتاجات صباح يوم اجلمعـة       /األطراف
. ديـسمرب / كانون األول  ٩ديسمرب، سيفتتح اجلزء الرفيع املستوى صباح يوم الثالثاء         /األول

 الوفود اآلخرون ببياناهتم الوطنية     وبعد االفتتاح يف مرحلة بعد الظهر، سيديل الوزراء ورؤساء        
وسيستمر اإلدالء   .اجتماع األطراف /يف جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       

 كـانون   ١٠بالبيانات الوطنية يف جلسات مشتركة من املقرر عقـدها يـومي األربعـاء              
س ذاته،  ويف وقت الحق من يوم اخلمي      .ديسمرب/ كانون األول  ١١ديسمرب واخلميس   /األول

اجتماع األطراف حيث ستديل    /ستعقد جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف       
  . املنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب ببياناهتا

وخلصت اهليئة الفرعية إىل ضرورة اختاذ الترتيبات الالزمة لكـي يـديل الـوزراء                -٢٠٥
تتجاوز مدهتا ثـالث دقـائق،      ورؤساء الوفود اآلخرون ببيانات وطنية موجزة يوصى بأال         

وليديل ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات مـوجزة يوصـى             
اجتماع /تتجاوز مدهتا دقيقتني يف اجللسات املشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف     بأال

  .األطراف خالل اجلزء الرفيع املستوى

__________ 

 بالتقييم الدويل وعملية االستعراض املعتمدة أثناء الدورة السابعة عـشرة           وفقاً للطرائق واإلجراءات اخلاصة    )٧٥(
 .١٧-م أ/٢ملؤمتر األطراف والواردة يف املرفق الثاين من املقرر 

)٧٦( <www.unfccc.int/8014>. 
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نفيذ إىل األمانة أن حتيط علماً باآلراء اليت تبديها األطـراف           وطلبت اهليئة الفرعية للت     -٢٠٦
بشأن العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدويل األعمال املؤقتني للدورة العشرين ملؤمتر األطراف             

  . اجتماع األطراف/والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
ورة العشرين ملـؤمتر    ودعت اهليئة الفرعية املكتب إىل استكمال تفاصيل ترتيبات الد          -٢٠٧

اجتماع األطراف، مبا يف ذلك الترتيبات اخلاصـة        /األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    
باجلزء الرفيع املستوى، بالتشاور مع الرئيس املعّين للدورة العشرين ملؤمتر األطراف والـدورة             

فرعية أيـضاً علـى     وشددت اهليئة ال   .اجتماع األطراف ومع األمانة   /العاشرة ملؤمتر األطراف  
  .أمهية مبادئ االنفتاح والشفافية والشمول يف استكمال الترتيبات للدورتني

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن رئيس الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة              -٢٠٨
ع اجتماع األطراف سيكون من جمموعة الدول األفريقية متاشياً م        /الثانية عشرة ملؤمتر األطراف   

وذكّرت بالعرض الذي تقدمت بـه حكومـة        . مبدأ التناوب فيما بني اجملموعات اإلقليمية     
السنغال الستضافة الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثانيـة عـشرة ملـؤمتر              

كما أشارت اهليئة الفرعية إىل أن رئـيس الـدورة الثالثـة           .)٧٧(اجتماع األطراف /األطراف
اجتماع األطراف سيكون من    /ر األطراف والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف      والعشرين ملؤمت 

   .جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ، متاشياً مع مبدأ التناوب ذاته
ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورات القادمة ملؤمتر             -٢٠٩

  .اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف
املتعلقة مبواعيد فترات انعقاد الدورات      )٧٨(وناقشت اهليئة الفرعية استنتاجاهتا السابقة      -٢١٠

املقبلة واتفقت على أن توصي مؤمتر األطراف بأن يكون موعد بدء الدورات املقبلة ملـؤمتر               
، يوم االثـنني    ٢٠١٩اجتماع األطراف، مبا يف ذلك دورات عام        /األطراف ومؤمتر األطراف  

  .من العمل يوم اجلمعة من األسبوع الثاينواالنتهاء 
وأوصت اهليئة الفرعية باملواعيد التالية النعقاد الدورات املقبلة لكـل مـن مـؤمتر                -٢١١

  .)٧٩(اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف
 / كانون األول  ١١نوفمرب إىل اجلمعة    / تشرين الثاين  ٣٠من االثنني    :٢٠١٥  )أ(  
 /الدورة احلادية عشرة ملـؤمتر األطـراف      / والعشرون ملؤمتر األطراف   الدورة احلادية (ديسمرب  

  ؛)٨٠()اجتماع األطراف

__________ 

 .٥، الفقرة ١٩-م أ/٢٨املقرر  )٧٧(
)٧٨ ( FCCC/SBI/2008/8 و١٣٦، الفقرة FCCC/SBI/2009/8 و١١٥، الفقرة FCCC/SBI/2010/10، ١٥٩ الفقرة.  
 .ال حتدد هذه املواعيد مسبقاً القرارات املقبلة بشأن الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية )٧٩(
 .١٩-م أ/٢٨ من املقرر ٣اتُِّفق على هذه املواعيد يف الفقرة  )٨٠(
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 تـشرين   ١٨نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ٧من االثنني    :٢٠١٦  )ب(  
الـدورة الثانيـة عـشرة ملـؤمتر        /الدورة الثانية والعشرون ملؤمتر األطـراف     (نوفمرب  /الثاين

  ؛)اجتماع األطراف/األطراف
 تـشرين   ١٧نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ٦من االثنني    :٢٠١٧  )ج(  

الـدورة الثالثـة عـشرة ملـؤمتر        /الدورة الثالثة والعشرون ملؤمتر األطـراف     (نوفمرب  /الثاين
  ؛)اجتماع األطراف/األطراف
 تـشرين   ١٦نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ٥من االثنني    :٢٠١٨  )د(  

الـدورة الرابعـة عـشرة ملـؤمتر        /عة والعشرون ملؤمتر األطراف   الدورة الراب (نوفمرب  /الثاين
  ؛)اجتماع األطراف/األطراف
 تـشرين   ٢٢نـوفمرب إىل اجلمعـة      / تشرين الثاين  ١١من االثنني    :٢٠١٩  )ه(  

الدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر       /الدورة اخلامسة والعشرون ملؤمتر األطراف    (نوفمرب  /الثاين
  ؛)اجتماع األطراف/األطراف
املتعلقة مبواعيد فترات انعقاد الدورات      )٨١(ناقشت اهليئة الفرعية استنتاجاهتا السابقة    و  -٢١٢

املقبلة واتفقت على أن توصي مؤمتر األطراف بأن يكون بدء مواعيد الدورات املقبلة للهيئتني              
 يوم  ٢٠١٩يونيه، مبا يف ذلك دوريت عام       /مايو وحزيران /الفرعيتني اليت تعقد يف شهري أيار     

ني وإجناز العمل يوماً واحداً قبل املوعد احملدد حبيث تنتهي يوم اخلميس مـن األسـبوع                االثن
  . الثاين وذلك لتعزيز الكفاءة وإدارة الوقت

وأوصت اهليئة الفرعية كذلك بأن تنتهي يف الثانية عـشرة زواالً أعمـال مجيـع                 -٢١٣
مـايو  /ظمتني يف شهري أيـار    اجللسات املعقودة يوم السبت يف دوريت اهليئتني الفرعيتني املن        

  .يونيه لتعزيز كفاءة العمل وحسن توقيته وشفافيته/وحزيران
وأوصت اهليئة الفرعية باملواعيد التالية النعقاد الدورات املقبلة للهيئتني الفرعيتني اليت             -٢١٤

  .)٨٢(يونيه/مايو وحزيران/ُتنظَّم يف شهري أيار
يونيـه  / حزيـران  ١١اخلمـيس   يونيه إىل   / حزيران ١من االثنني   : ٢٠١٥  )أ(  

  ؛ ) لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ٤٢الدورة (
 ٤٤الدورة  (مايو  / أيار ٢٦مايو إىل اخلميس    / أيار ١٦من االثنني   : ٢٠١٦  )ب(  

  ؛)لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ
 ٤٦الـدورة   (مايو  / أيار ١٨مايو إىل اخلميس    / أيار ٨من االثنني   : ٢٠١٧  )ج(  

  ؛)لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ
__________ 

)٨١ ( FCCC/SBI/2008/8 و١٣٦، الفقرة FCCC/SBI/2009/8 و١١٥، الفقرة FCCC/SBI/2010/10 ١٥٩، الفقرة.  
 .ال حتدد هذه املواعيد مسبقاً القرارات املقبلة بشأن الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية )٨٢(
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 ٤٨الدورة  (مايو  / أيار ١٠أبريل إىل اخلميس    / نيسان ٣٠من االثنني   : ٢٠١٨  )د(  
  ؛)ية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذلكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلم

يونيـه  / حزيـران  ٢٧يونيه إىل اخلميس    / حزيران ١٧من االثنني   : ٢٠١٩  )ه(  
  ؛) لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ٥٠الدورة (

طراف بشأن السبل الكفيلة    ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باآلراء اليت أعربت عنها األ          -٢١٥
بتحسني تنظيم العملية احلكومية الدولية، وأكدت ضرورة النظر يف هذه املسألة على وجـه              

وشددت اهليئة أيضاً على ضرورة مراعاة مبادئ االنفتاح والشفافية والـشمولية            .االستعجال
  . فضالً عن أمهية الفعالية واملصداقية والشرعية أثناء النظر يف تلك املسألة

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة يف هذا اخلصوص أن تعد الوثيقتني التاليتني لكـي                -٢١٦
  :تنظر فيهما اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني

وثيقة تبني خيارات متنوعة تتعلق بتواتر وتنظيم دورات مـؤمتر األطـراف              )أ(  
وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة أيـضاً        .يتنياجتماع األطراف وهيئتيهما الفرع   /ومؤمتر األطراف 

السيناريوهات املمكنة واآلثار ذات الصلة ملختلف اخليارات اخلاصة بتواتر الـدورات ومكـان       
انعقادها ومبسألة حتديد ما إذا كان ينبغي عقد الدورات املقبلة للهيئتني الفرعيتني بالتزامن مـع               

وينبغي كذلك أن حتتوي الوثيقـة علـى        . فاجتماع األطرا /مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   
السيناريوهات املمكنة واآلثار ذات الصلة ملختلف اخليارات اليت تشمل، على سـبيل املثـال              

اجتماع /احلصر، الترتيبات احلالية النعقاد الدورات السنوية ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف          ال
دورات سنوية للمؤمترين يف مكـان      األطراف، وعقد دورات املؤمترين مرة كل سنتني، وعقد         

خيتلف كل عام وتتناوبه الدول املضيفة ومقر األمانة متاشياً مع مبدأ التناوب بـني اجملموعـات                
وينبغي أن تستطلع الوثيقة أيضاً ما إذا كان انعقاد كـل دورة مـن دورات مـؤمتر                  .اإلقليمية

  .ع املستوىاجتماع األطراف يستلزم عقد جزء رفي/األطراف ومؤمتر األطراف
وينبغي أن حتتوي الوثيقة أيضاً على حتليل لتأثري اخليارات، مبا يف ذلـك اآلثـار يف                  
والتأثري على أعمال مؤمتر األطـراف     ) والتمويل املتاح ملشاركة البلدان النامية املؤهلة     (امليزانية  

ئ االنفتاح  وستسترشد الوثيقة مبباد   .اجتماع األطراف وهيئتيهما الفرعيتني   /ومؤمتر األطراف 
  والشفافية والشمولية؛

وثيقة لضبط توقيت انتخاب الرئيس، مبا يف ذلك اخليارات املتاحة لتعزيـز              )ب(  
  . التنسيق بني الرئيس والرئاستني املقبلتني لضمان عملية انتقال سلسة

 أعاله  ٢١٦وأشارت اللجنة الفرعية للتنفيذ إىل أن الوثيقتني املشار إليهما يف الفقرة              -٢١٧
  .ال تقضيان مسبقاً بنتائج النظر يف هذه املسائل
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وحثت اللجنة الفرعية رؤساء اهليئات احلاليني واملقبلني على ضمان احترام مشروع             -٢١٨
وفرض ممارسات واضحة وفعالـة إلدارة الوقـت يف مجيـع الـدورات           )٨٣(النظام الداخلي 

وحثت اهليئة الفرعية أيضاً     .)٨٤(قاًيتمشى مع االستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية ساب        مبا
األطراف ورؤساء اهليئات على بذل املزيد من اجلهود الختتام املفاوضـات واملـؤمترات يف              

السابقة للهيئة الفرعية واالمتثال هلا، وطلبت إىل        )٨٥(املوعد املناسب مع احترام االستنتاجات    
  .جباهتمأعضاء املكتب املنتخبني التصرف وفقاً لذلك أثناء أداء وا

وأكدت اهليئة الفرعية جمدداً االستنتاجات اليت اعتمدهتا سابقاً بـأن تنتـهي مجيـع              -٢١٩
، خاصة ملنح األطراف واجملموعات اإلقليمية وقتاً       ٠٠/١٨اجللسات يف موعد أقصاه الساعة      

كافياً للتحضري للجلسات اليومية، ولكن جيوز يف ظروف استثنائية، ووفقاً لكل حالة علـى              
  .)٨٦(أن تستمر اجللسات لساعتني أو ثالث ساعاتحدة، 
وأعربت اهليئة الفرعية عن قلقها إزاء مسألة تنفيذ االستنتاجات املعتمدة املشار إليها              -٢٢٠

وأكدت أيضاً ضرورة حتسني إجراءات العمل مبا يشمل        .  أعاله واالمتثال هلا   ٢١٩يف الفقرة   
وأكدت اهليئة الفرعية أيـضاً    . ملعتمدة سابقاً  متشياً مع االستنتاجات ا    ٢٠١٥فترة ما بعد عام     

  .أمهية احترام اإلجراءات وممارسات العمل ذات الصلة اليت اتفقت عليها مجيع األطراف
وشددت اهليئة الفرعية على ضرورة أن حيترم مجيع املعنيني بـاألمر االسـتنتاجات               -٢٢١

الفرعية الضوء أيضاً يف هذا السياق  أعاله، وسلطت اهليئة ٢١٩املعتمدة املشار إليها يف الفقرة 
  .على ضرورة تطبيق أساليب واقعية وعملية للمضي قدماً حنو إدارة فعالة للوقت

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملستجدات اليت قدمتها األمانة بشأن مشاركة املراقبني             -٢٢٢
عزيز مشاركة املنظمات الـيت     وتنفيذ استنتاجات اهليئة الفرعية املتعلقة بالسبل الكفيلة بزيادة ت        

  .)٨٧(تتمتع بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدولية
وأكدت اهليئة الفرعية من جديد األمهية األساسية للمشاركة الفعالة للمراقبني وأمهية             -٢٢٣

إسهامات املنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب يف املداوالت املتعلقة باملسائل املوضوعية، معترفة            
 ذاته بالزيادة الكبرية اليت شهدها مؤخراً عـدد املشـاركني من املنظمـات الـيت       يف الوقت 

وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً بأمهية املشاركة الفعالة للمنظمات غـري           .)٨٨(تتمتع بصفة مراقب  
  . احلكومية، والسيما املنظمات القادمة من البلدان النامية

__________ 

)٨٣( FCCC/CP/1996/2. 
)٨٤( FCCC/SBI/2009/8 و١١٥، الفقرة ،FCCC/SBI/2010/10 ١٦٥، الفقرة.  
 . أعاله٨٤مثل احلاشية  )٨٥(
 . أعاله٨٤مثل احلاشية  )٨٦(
)٨٧( FCCC/SBI/2013/4 و٣٥-٢٩، الفقرات FCCC/SBSTA/2014/6 ٣٣-٢٩، الفقرات. 
)٨٨( FCCC/SBI/2011/7 ١٧١، الفقرة. 
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عارض اجلانبية جزء ال يتجزأ من عملية اتفاقية        وأقرت اهليئة الفرعية بأن األنشطة وامل       -٢٢٤
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأداة هامة إلشراك املراقبني يف تقاسم املعارف وإقامة              

ويف هـذا   .العالقات واستكشاف اخليارات القابلة للتنفيذ للتصدي لتحديات تغـري املنـاخ      
عم مايل للعمل اهلام املتعلق هبذه األنـشطة        السياق، أقرت األطراف بضرورة احلصول على د      

  . وأعربت عن قلقها إزاء اقتراح استرداد التكاليف وشجعت على اقتراح بدائل لذلك
وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنتاجات املعتمدة يف الدورة الرابعة والثالثني للهيئـة              -٢٢٥

 مراقب يف العمليـة احلكوميـة       الفرعية بشأن خمتلف سبل إشراك املنظمات اليت تتمتع بصفة        
وطلبت إىل األمانة أن تقدم تقريراً دورياً كل سنتني عن تنفيذ تلك االستنتاجات              )٨٩(الدولية

  . رهناً بتوافر املوارد

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

  املسائل املالية  -ألف  
  )دول األعمالمن ج) أ(١٨البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٢٢٦
. FCCC/SBI/2014/INF.9 و FCCC/SBI/2014/INF.8وكان معروضاً عليها الوثيقتان     . والثانية

  .وأدىل األمني التنفيذي ببيان
 استنتاجات ومشروع مقرر بشأن هذا البند       ويف اجللسة األوىل، اقترح الرئيس صوغ       -٢٢٧

   .الفرعي من جدول األعمال، مبساعدة األمانة وبالتشاور مع األطراف املعنية
   .)٩٠(جات الواردة أدناه واعتمدهتاويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتا   -٢٢٨

  االستنتاجات  -٢  
 / أيـار  ١٥ت املتعلِّقة حبالة االشتراكات حـىت       أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلوما      -٢٢٩
وأعربت عن تقديرها لألطراف اليت سددت، يف املوعد احملـدد، اشـتراكاهتا             .٢٠١٤ مايو

وأعربت اهليئة الفرعيـة    . اإلرشادية يف امليزانية األساسية ورسومها لسجل املعامالت الدويل       
ألطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد      أيضاً عن قلقها إزاء االشتراكات غري املسددة، وحثّت ا        

  . على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن
__________ 

)٨٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٧٨-١٧٥، الفقرات. 
 .Add.1 وFCCC/SBI/2014/L.16مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٩٠(
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وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن تقديرها لألطراف اليت قدمت تربعات إىل الصندوق              -٢٣٠
االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية وإىل الـصندوق االسـتئماين لألنـشطة             

الفرعية بقلق عدم كفاية املوارد املالية لتغطية تكاليف مشاركة ممثلي والحظت اهليئة . التكميلية
األطراف املؤهلة يف دورة الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز، املقـرر              

، ويف مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغيُّر املناخ املقرر عقده ٢٠١٤أكتوبر /عقدها يف تشرين األول
وحثت اهليئة الفرعية األطراف على مواصلة تقدمي       . ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول يف ليما يف    

تربعاهتا إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية من أجل كفالة أوسع مشاركة             
  .، وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية٢٠١٤ممكنة يف مفاوضات عام 

تعديالت املقترح إدخاهلا على اإلجراءات املالية والالزمة       ونظرت اهليئة الفرعية يف ال      -٢٣١
العتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وأوصت مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي             

لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر (ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين 
  ).FCCC/SBI/2014/8/Add.1الوثيقة 

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٨البند الفرعي (

  املداوالت    
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمـال يف جلـستها األوىل                -٢٣٢

  .وأحاطت علماً باملعلومات الواردة فيها FCCC/SBI/2014/INF.4وكان معروضاً عليها الوثيقة 

  تنفيذ اتفاق املقر  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٨الفرعي البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٢٣٣
  .وأدىل ببيانني ممثل حكومة البلد املضيف لألمانة واألمني التنفيذي. والثانية
ترح الرئيس صوغ استنتاجات بشأن هـذا البنـد الفرعـي،           ويف اجللسة األوىل، اق     -٢٣٤

   .مبساعدة األمانة، وبالتشاور مع األطراف املعنية
   .)٩١(هتاويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمد   -٢٣٥

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.10مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٩١(
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  االستنتاجات  -٢  
بلد املضيف لألمانة من معلومات     أحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا قدمه ممثل حكومة ال          -٢٣٦

أن مدينة بون أدرجت آخر متطلبات األمم املتحدة يف اخلطط النهائية املتعلقة باملرافق اجلديدة              
، يف الوقت املناسب النعقاد الدورة      ٢٠١٥ملركز املؤمترات، وتتوقع إجناز البناء يف أوائل عام         

ظت اهليئة الفرعية أن مرافق مركز املؤمترات       والح .الثانية واألربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني     
العاملية حتظى بالفعل برضا املشاركني واألمانة؛ فعلى سبيل املثال، ُعقدت يف هـذه املرافـق               

  .٢٠١٤ و٢٠١٣دورتا الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج عمل ديربان املعّزز يف عامي 
 الواردة يف تقريري ممثل حكومة البلد       وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باملعلومات       -٢٣٧

املضيف واألمني التنفيذي ومفادها أن أكثر من نصف موظفي األمانة انتقلـوا إىل مكاتـب               
، وأن تقـدماً جيـداً أحـرز       ٢٠١٣سـبتمرب   /جديدة يف جمّمع مقر األمم املتحدة يف أيلول       

قية املوظفني، من املقرر    يتعلق بوضع خمططات إنشاء مبىن إضايف يف جمّمع املقر الحتواء ب           فيما
   .٢٠١٨إجنازه يف عام 

نّوهـت بـاجلهود     و وشكرت اهليئة الفرعية احلكومة علـى التقـارير املرحليـة           -٢٣٨
واالستثمارات اخلاصة حلكومة البلد املضيف ومدينة بون املضيفة، مبا يف ذلك، على سـبيل              

ة فريق منهاج ديربان ومقدارها     املثال، املسامهة اخلاصة املقدمة من حكومة البلد املضيف لعملي        
وشجعت اهليئة الفرعية حكومة البلد املضيف على املضي يف تقدمي الدعم إلنشاء . مليون يورو

  .مركز املؤمترات وتشغيله باعتباره منتدى دائماً للعملية احلكومية الدولية مبقر األمانة
ووفقاً .  مبركز املؤمترات  ورّحبت اهليئة الفرعية مبا ُسّجل من تطورات مشّجعة تتعلق          -٢٣٩

، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة حتقيـق أقـصى          ١٨-م أ /٢٥ واملقرر   ١٩-م أ /٢٧للمقرر  
استفادة من االستخدام املزدوج للمكاتب اجلديدة ومرافـق مركـز املـؤمترات يف دورات              

عزيـز  واجتماعات االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ من أجل تقليص التكاليف وزيـادة ت            
  .اخلدمات املتاحة يف مقر األمانة

ورحبت اهليئة الفرعية بإقامة تعاون منتظم بني حكومة البلد املضيف واألمانة وغريمها   -٢٤٠
من اجلهات املعنية فيما يتعلق مبسائل من قبيل املكاتب ومرافق االجتماعـات واملعلومـات              

 البلد املضيف واألمانة على     واخلدمات املتاحة للمشاركني يف االجتماعات، وشجعت حكومة      
  .مواصلة املشاورات الوثيقة واملنتظمة

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة املضي يف تزويد األطراف مبعلومات حديثة عن هذه               -٢٤١
اجلوانب وغريها من جوانب تنفيذ اتفاق املقر على موقع االتفاقية اإللكتروين على الـشبكة،              

ألمني التنفيذي إىل تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية يف دورهتـا           ودعت حكومة البلد املضيف وا    
  .الثانية واألربعني عّما أحرز من تقدم إضايف
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  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١٨الفرعي البند (

  املداوالت  -١  
  .ية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيةنظرت اهليئة الفرع  -٢٤٢
اتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جـدول                 -٢٤٣

  .األعمال يف مشاوراهتا غري الرمسية اليت يسرها السيد شيمادا
   .)٩٢(الستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتاويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف ا   -٢٤٤

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً بآراء األطراف بشأن امتيـازات وحـصانات األفـراد               -٢٤٥

  . العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو
بعة واألربعني  واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الرا             -٢٤٦

على أساس مشروع الترتيبات التعاهدية املتعلقة بامتيازات وحصانات األفـراد العـاملني يف             
  .)٩٣(اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  -هاء  
  )من جدول األعمال) ه(١٨البند الفرعي (

  داوالتامل  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية  -٢٤٧
اتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جـدول                 -٢٤٨

  .األعمال يف مشاوراهتا غري الرمسية اليت يسرها السيد شيمادا
   .)٩٤(نية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتاويف اجللسة الثا   -٢٤٩

__________ 

 .FCCC/SBI/2014/L.6مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٩٢(
)٩٣( CCC/SBI/2012/15/Add.2 ٤٥، الفقرة.  
 .FCCC/SBI/2014/L.7مشروع االستنتاجات املقدم يف الوثيقة  )٩٤(
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  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً بآراء األطراف بشأن امتيازات وحصانات األفراد العـاملني              -٢٥٠

علقـة  وأحاطت علماً أيضاً مبشروع الترتيبات التعاهديـة املت       . يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية    
  .)٩٥(بامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف              -٢٥١
  .اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية يف دورهتا الرابعة واألربعني

  مسائل أخرى  -تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩د البن(

ودعا رئـيس اهليئـة     . نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستها األوىل           -٢٥٢
الفرعية عضواً من أعضاء اللجنة الدائمة املعنية باملالية لتقدمي التحديث الدوري للجنة إىل اهليئة       

  .اليةالفرعية بشأن حالة عملها املتعلق باالستعراض اخلامس لآللية امل

  تقرير الدورة  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية املستأنفة يف مشروع تقريـر عـن دورهتـا                 -٢٥٣
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ، بناء على اقتراح من            .)٩٦(األربعني واعتمدته 

  .مبساعدة األمانة وبتوجيه الرئيسالرئيس، للمقرر بإمتام تقرير الدورة 

  اختتام الدورة -حادي وعشرون

  اآلثار املترتبة يف اإلدارة وامليزانية  -١  
قدمت األمانة، يف اجللسة الثانية املستأنفة، تقييماً أولياً ملا يترتب على االستنتاجات               -٢٥٤

 مـن   ٢٠نفيـذاً للفقـرة      ويأيت هـذا ت     .ملعتمدة خالل الدورة من آثار يف اإلدارة وامليزانية       ا
 )٩٧( اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم بياناً مبا يترتب على املقـررات             ٩-م أ /١٦ املقرر

  .من آثار إدارية وآثار يف امليزانية إذا تعذر الوفاء هبا من املوارد املتوفرة يف امليزانية األساسية

__________ 

)٩٥( CCC/SBI/2012/15/Add.2 ٤٥، الفقرة.  
)٩٦( FCCC/SBI/2014/L.1. 
  .، فإن له أيضاً آثاراً على استنتاجات اهليئات الفرعية"املقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦رغم أن املقرر  )٩٧(
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عن املفاوضات يف هذه الـدورة      وأخربت األمانة األطراف بأن عدد األنشطة الناجتة          -٢٥٥
يدعو األمانة إىل االضطالع بأعمال إضافية وأن األمانة تتطلب لذلك موارد إضافية يف السنة              

  :، مبا يف ذلك األنشطة التالية٢٠١٥-٢٠١٤املقبلة زيادة على امليزانية األساسية للفترة 
مثة حاجـة    ،)٩٨("تقدمي الدعم املايل والتقين   "،  )ب(٤يف إطار البند الفرعي       )أ(  

 يورو إلتاحة براجميات جرد غازات الدفيئة لألطراف غري املدرجة          ١٤٦ ٠٠٠إىل متويل قدره    
  ؛٢٠١٥يونيه /يف املرفق األول بلغات األمم املتحدة األخرى حبلول حزيران

، طُِلـب إىل  "خطط التكيف الوطنية" من جدول األعمال، ٨يف إطار البند     )ب(  
والتكلفة املقـدرة   .)٩٩(ل قبل الدورة الثانية واألربعني للهيئة الفرعية   األمانة أن تنظم حلقة عم    

وستستوعب امليزانية األساسية تكاليف املوظفني لتنظيم حلقة العمل        .  يورو ١٥٠ ٠٠٠هي  
  ؛ ورقة معلومات وتقرير حلقة العملوتقدمي الدعم يف جمال إعداد

 ،"٢٠١٥-٢٠١٣تـرة   اسـتعراض الف  " من جدول األعمال،     ١٦يف إطار البند      )ج(  
ُسِئلت األمانة أن تدعم حوار اخلرباء املنظم الذي سُيعقد بعد الدورة احلادية واألربعني وقبل              
الدورة الثانية واألربعني لكل من اهليئـتني الفـرعيتني بـاالقتران مـع اجتمـاع الفريـق                 

ـ      .)١٠٠(املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز      العامل ذا الـدعم   والتكاليف املقـدرة هل
 وليكن يف علم األطراف بأن هذه املبالغ تغطي أيضاً األنـشطة    .مليون يورو  ١٥٠ ٠٠٠ هي

  ية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ من جدول أعمال اهليئة الفرع٧املطلوبة يف إطار البند 
ترتيبـات عقـد االجتماعـات      " من جدول األعمال،     ١٧يف إطار البند      )د(  

قرت األطراف باحلاجة إىل دعم مايل إلجناز العمل اهلام املتعلق باألنشطة           ، أ "احلكومية الدولية 
 ٢٩٤ ٠٠٠واملبلغ املقدر هلذا الـدعم هـو         .)١٠١(واملعارض اجلانبية كأداة إلشراك املراقبني    

وستستوعب امليزانية األساسية تكاليف إعداد تقريـر لفتـرة الـسنتني عـن             . سنوياً يورو
  .االستنتاجات تنفيذ
ظت األمانة أيضاً أن لبعض االستنتاجات املعتمدة يف الدورة األربعني للهيئـة            والح  -٢٥٦

وسُتستعَرض اآلثار املتعلقة باالحتياجات مـن      . ٢٠١٥التنفيذية آثاراً يف امليزانية تتجاوز عام       
  . يف سياق اإلجراءات املتبعة للميزانية٢٠١٧-٢٠١٦املوارد للفترة 

__________ 

 . أعاله٣٢الفقرة انظر  )٩٨(
 . أعاله١٠٦انظر الفقرة  )٩٩(
 . أعاله١٩٤انظر الفقرة  )١٠٠(
 . أعاله٢٢٤انظر الفقرة  )١٠١(
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  اختتام الدورة  -٢  
 الثانية املستأنفة، أدىل ببيانات ختامية ممثلو تسعة أطراف، مبن فيهم ممثل            ويف اجللسة   -٢٥٧

وممثل باسم اجملموعة اجلامعة، وممثل باسـم اجلماعـة           والصني، ٧٧ل حتدث باسم جمموعة ا   
األوروبية ودوهلا األعضاء، وممثل باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وممثل باسم اجملموعـة    

  .سم أقل البلدان منواًاإلفريقية، وممثل با
وممثلون للمنظمات غري احلكومية املعنية      وأدىل ببيانات أيضاً ممثل ملرفق البيئة العاملية        -٢٥٨

بالبيئة وباسم منظمات السكان األصليني والنساء ونوع اجلنس واملنظمات غـري احلكوميـة             
  .املعنية بالشباب

  .ل هذه الدورة واختتم الدورةوشكر الرئيس األطراف على الدعم الذي قدمته خال  -٢٥٩

        


