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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية واألربعون

   ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ٨-١ليما، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  ألعمال املؤقت وشروحهجدول ا    

  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية    

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

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  
دورة الفريق العامل املعين بالتقييم املتعدد األطراف يف إطار عملية التقيـيم              )ج(  

  ستعراض الدوليني؛ واال
  .انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس  )د(  

البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واستعراض هـذه              -٣
  : البالغات
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حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية السادسة املقدمة مـن األطـراف             )أ(  
  تقاريرها اخلاصة بفترة السنتني؛ املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وأوىل 

جتميع وتوليف البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق             )ب(  
  األول لالتفاقية وأوىل تقاريرها اخلاصة بفترة السنتني؛ 

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية الـسادسة            )ج(  
يف املرفق األول لالتفاقية اليت هـي أطـراف أيـضاً يف            لألطراف املدرجة   
  بروتوكول كيوتو؛

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة مـن األطـراف        "تنقيح    )د(  
مبادئ توجيهيـة التفاقيـة   : املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين   

تعلـق بتقـدمي البالغـات      األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما ي       
  ؛"الوطنية

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف              )ه(  
  ؛٢٠١٢-١٩٩٠املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق بـاء             )و(  
  .٢٠١٤م مبوجب بروتوكول كيوتو عن عا

  :التقارير املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤
املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف             )أ(  

  ؛ )١(املرفق األول لالتفاقية
اف عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطر           )ب(  

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ 
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(  

  . برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -٥
  :املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٦

  استعراض طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة؛  )أ(  
  املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك؛استعراض   )ب(  

__________ 

البند يف جدول األعمال، ولذلك     مل تتوافق اآلراء يف الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ على إدراج هذا              )١(
وقررت اهليئة الفرعية، بناًء على اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت               .  معلقاً بقي

 .لدورهتا احلادية واألربعني
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طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ            )ج(  
  املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها؛

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي      )د(  
  آللية التنمية النظيفة؛

  .ملعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير مدير سجل ا  )ه(  
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -٧
  .تقرير جلنة التكيف  -٨
  .خطط التكيف الوطنية  -٩

  .آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  -١٠
  :املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١

  لصندوق التكيف؛االستعراض الثاين   )أ(  
  .إرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً  )ب(  

  :تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -١٢
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة           )أ(  

  تكنولوجيا املناخ؛
  .علق بنقل التكنولوجيابرنامج بوزنان االستراتيجي املت  )ب(  

  :بناء القدرات  -١٣
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية؛  )أ(  
  . بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  

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

  . ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٥
  .املسائل اجلنسانية وتغري املناخ  -١٦
  .ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٧
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  : املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
  .٢٠١٥-٢٠١٤ة لفترة السنتني أداء امليزاني  )ب(  

  :التقارير املتعلقة باألنشطة األخرى  -١٩
تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق بإنشاء مركز للمعلومات لنـشر املعلومـات              )أ(  

، ومـا   ١٦-م أ /١  من املقرر  ٧٠املتعلقة بنتائج األنشطة املشار إليها يف الفقرة        
  يقابل ذلك من مدفوعات قائمة على النتائج؛

  . من االتفاقية٦تقرير موجز عن احلوار الثاين بشأن املادة   )ب(  
  . مسائل أخرى  -٢٠
  . اختتام الدورة والتقرير املتعلق هبا  -٢١

  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً  

  افتتاح الدورة   -١  
، دورهتـا احلاديـة     )فيجي(يفتتح رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد أمينا ياوفويل           -١

  . ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ١بعني يوم االثنني واألر

  املسائل التنظيمية  -٢  

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

  . من أجل إقراره

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
 احلادية واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف الفتـرة          ُتعقد الدورة  :معلومات أساسية   -٣
وتعقد اجملموعات التفاوضـية اجتماعـات إىل       . ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول  ٨ إىل   ١ من
، مث ُيعقد اجلزء األول من اجللسة العامـة اخلتاميـة   ديسمرب/كانون األول  ٥بعد ظهر يوم     ما

وتعقد اهليئة الفرعيـة دورة فريقهـا       . وضوعيةالعتماد االستنتاجات املتعلقة جبميع البنود امل     
 على النحو املبني يف   ديسمرب  /كانون األول  ٨ و ٦العامل املعين بالتقييم املتعدد األطراف يومي       

وتعقد اهليئة الفرعية اجلزء األخري من جلستها العامـة اخلتاميـة           .  أدناه ٨ إىل   ٦الفقرات من   
  . الفريق العامل املعين بالتقييم املتعدد األطراففور اختتام دورة ديسمرب /كانون األول ٨ يوم
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وُيدعى املندوبون إىل االطالع على الصفحة الشبكية اخلاصـة بالـدورة احلاديـة               -٤
 والربنـامج اليـومي   )٣(، والرجوع إىل اجلدول الزمين العام)٢(واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ 

تلفزيونية املغلقة ملعرفة اجلـدول الـزمين       للدورة، واالطالع بانتظام على شاشات الدوائر ال      
وسُتحال . )٤(احملدَّث ألعمال اهليئة الفرعية، مبا يف ذلك األحداث املقرر تنظيمها أثناء الدورة           

البنود اليت ال ُتنجز يف الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية إىل دوراهتا الالحقة للنظر فيها،               
ولكي يتاح أقصى وقت ممكن للتفـاوض، ولـضمان         . طبقعمالً مبشروع النظام الداخلي امل    

اختتام الدورة يف املوعد املقرر، جيوز لرؤساء اجللسات أن يقترحوا، بالتشاور مع األطراف،             
ُنُهجاً لتوفري الوقت يف سياق تنظيم جلسات الدورة وحتديد جدوهلا الـزمين، مـع مراعـاة               

  . )٥(االستنتاجات السابقة ذات الصلة للهيئة الفرعية
  .  سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة:اإلجراء  -٥

دورة الفريق العامل املعـين بـالتقييم املتعـدد األطـراف يف إطـار عمليـة التقيـيم                    )ج(  
  الدوليني واالستعراض

ـ            :معلومات أساسية   -٦ يم  متثل عملية التقييم املتعدد األطراف جزءاً مـن عمليـة التقي
. واالستعراض الدوليني املنشأة يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل البلدان األطراف املتقدمة        

وهتدف عملية التقييم واالستعراض الدوليني إىل تعزيز إمكانية املقارنة بني جهود مجيع البلدان             
اق االقتصاد  املتقدمة األطراف فيما يتعلق بتحقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نط          

وقد اعُتمدت طرائق وإجراءات هذه العملية يف الدورة الـسابعة عـشرة            . ككل واحلد منها  
  .)٦(ملؤمتر األطراف

وتتألف عملية التقييم واالستعراض الدوليني من استعراض تقين لتقارير فترة السنتني             -٧
و بلوغ أهدافها الكمية    وتقييم متعدد األطراف للتقدم الذي حترزه البلدان املتقدمة األطراف حن         

  : وينطوي التقييم املتعدد األطراف على ما يلي. خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل
عملية أسئلة وتلقي أجوبة تتيح ألي طرف أن يقـدم أسـئلة خطيـة إىل                 )أ(  

األطراف اجلاري تقييمها، وتبذل هذه األطراف ما يف وسعها للرد على تلـك األسـئلة يف                
  ين؛غضون شهر

__________ 

)٢( <www.unfccc.int/8500>. 
)٣ ( <http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/cop20cmp10_overview_schedule.pdf>. 
انظـر  . ٢٠١٥-٢٠١٣تشمل هذه األحداث االجتماع الرابع حلوار اخلرباء املنظم بشأن استعراض الفترة             )٤(

 .  أدناه٩٨الفقرة 
)٥( FCCC/SBI/2014/8 ٢٢١ إىل ٢١٨، الفقرات من. 
 .١٧-م أ/٢املرفق الثاين للمقرر  )٦(
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تقييم لألطراف املعنية، مبشاركة مجيع األطراف، خالل دورة الفريق العامل            )ب(  
وجيوز للطرف موضوع التقييم أن يقدم عرضاً شفوياً موجزاً،         . املعين بالتقييم املتعدد األطراف   

  . تليه أسئلة توجهها إليه األطراف األخرى
راف، ُتعقـد دورة الفريـق العامـل        وفيما يتعلق باجلولة األوىل للتقييم املتعدد األط        -٨

 بلـداً   ١٧    لوسُيجرى تقييم متعدد األطـراف      . ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول  ٨ و ٦ يومي
وسُتعلن معلومات إضافية عن تنظيم هذه الدورة يف الصفحة الـشبكية للـدورة             . )٧(متقدماً

  .)٨(احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ
الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً باملعلومات املتعلقة بتنظـيم          سُتدعى اهليئة    :اإلجراء  -٩

  .الدورة األوىل للفريق العامل املعين بالتقييم املتعدد األطراف

FCCC/SBI/2014/9    مذكرة مقدمة من   . جدول األعمال املؤقت وشروحه
  األمينة التنفيذية

  <www.unfccc.int/8451> و<www.unfccc.int/8500>  معلومات إضافية

  انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس  )د(  
ويظـل  .  تنتخب اهليئة الفرعية للتنفيذ نائب رئيسها ومقررهـا        :معلومات أساسية   -١٠

وُتدعى األطراف إىل النظر . أعضاء املكتب احلاليون يف مناصبهم إىل حني انتخاب من خيلفهم         
  . على حنو فعلي يف ترشيح نساء لشغل املناصب االنتخابية

وعندما متارس اهليئة الفرعية للتنفيذ مهامها خبصوص املسائل املتعلـق بربوتوكـول              -١١
كيوتو، ُيستعاض عن أي عضو من أعضاء املكتب، ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنـها، يف                
ذلك الوقت، ليست طرفاً يف بروتوكول كيوتو، بعضو آخر تنتخبه األطراف يف بروتوكـول    

  . كيوتو من بينها
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل انتخاب أعضاء مكتبها يف أقرب فرصـة             :اإلجراء  -١٢

حسب االقتـضاء، إىل انتخـاب      ،  وسُتدعى اهليئة الفرعية  . ممكنة بعد استكمال املشاورات   
أو املقرر الذي ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها /أعضاء إضافيني ليحلوا حمل نائب الرئيس و  

  .اً يف بروتوكول كيوتوليست طرف

  <www.unfccc.int/6558>    معلومات إضافية

__________ 

 ..<www.unfccc.int/8451>انظر  )٧(
)٨( <www.unfccc.int/8500>. 
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البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واسـتعراض             -٣  
  هذه البالغات

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق              )أ(  
  ىل تقاريرها اخلاصة بفترة السنتنياألول لالتفاقية، وأو

 قرر مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة، أن تعزز األطراف           :معلومات أساسية   -١٣
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ما تقدمه من معلومات يف البالغات الوطنيـة، وأن تقـدم                

عن الـدعم املـايل     تقارير كل سنتني عما أحزرته من تقدم حنو حتقيق خفض االنبعاثات، و           
والتكنولوجي والدعم املتعلق ببناء القدرات املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             
لالتفاقية، استناداً إىل املبادئ التوجيهية والعمليات واخلـربات القائمـة املتـصلة بـاإلبالغ         

  .)٩(واالستعراض
 ٢٠١٤ينـاير   /كانون الثاين  ١ل  وطُلب إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تقدم حبلو         -١٤

، كانت األمانـة قـد      ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول ١٢ويف  . )١٠( سادساً وتقريراً أوالً   بالغاً وطنياً 
 تقريراً مـن    ٤٣ تقريراً من أوىل تقارير فترة السنتني، و       ٤٢ سادساً، و   بالغاً وطنياً  ٤٤ تلقت

ملوحد، ونسَّقت عمليـات    أوىل تقارير فترة السنتني اليت أُعدت على أساس الشكل اجلدويل ا          
  . طرفا٣٠ً  لاستعراض البالغات الوطنية السادسة وأوىل تقارير فترة السنتني 

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً حبالة تقـدمي واسـتعراض             :اإلجراء  -١٥
  . البالغات الوطنية السادسة وأوىل تقارير فترة السنتني

FCCC/SBI/2014/INF.19    تقدمي واستعراض البالغات الوطنية السادسة وأوىل      حالة
 مذكرة مقدمة من األمانة. التقارير اخلاصة بفترة السنتني

  <www.unfccc.int/7550> و<www.unfccc.int/7742>   معلومات إضافية

جتميع وتوليف البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول               )ب(  
  ية، وأوىل تقاريرها اخلاصة بفترة السنتنيلالتفاق
 ستعد األمانة تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات اليت أوردهتـا           :معلومات أساسية   -١٦

األطراف املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا الوطنية السادسة وأوىل تقاريرها اخلاصة بفتـرة           
  .)١٢)(١١(ه العشرينالسنتني لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورت

__________ 

 .٤٠، الفقرة ١٦-م أ/١ملقرر ا )٩(
 .١٣، الفقرة ١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/٩املقرران  )١٠(
 .٢١، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١١(
 .٢، الفقرة ١٩-م أ/٢٢املقرر  )١٢(
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 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف جتميع وتوليف تقرير عن البالغات             :اإلجراء  -١٧
الوطنية السادسة وأوىل التقارير اخلاصة بفترة السنتني، والتوصية مبشروع مقرر بـشأن هـذه              

  . ه العشريناملسألة، حسب االقتضاء، لكي ينظر فيهما مؤمتر األطراف ويعتمدمها يف دورت

FCCC/SBI/2014/INF.20         جتميع وتوليف البالغات الوطنية السادسة املقدمـة
من األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة،       

مـوجز  . وأوىل تقاريرها اخلاصة بفتـرة الـسنتني      
  مذكرة مقدمة من األمانة. تنفيذي

FCCC/SBI/2014/INF.20/Add.1     ة السادسة املقدمة   جتميع وتوليف البالغات الوطني
من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة،        

مـذكرة  . وأوىل تقاريرها اخلاصة بفترة الـسنتني     
الـسياسات العامـة    . إضافة. مقدمة من األمانة  

والتدابري؛ االجتاهات املاضية واملتوقعة النبعاثـات      
غازات الدفيئـة؛ األهـداف الكميـة خلفـض         

تصاد ككل، والتقـدم    االنبعاثات على نطاق االق   
احملرز حنو بلوغ هذا اهلدف؛ تقدمي الدعم املـايل         
والتكنولوجي والدعم املتعلق ببناء القـدرات إىل       

  . البلدان النامية األطراف
FCCC/SBI/2014/INF.20/Add.2         جتميع وتوليف البالغات الوطنية السادسة املقدمـة

من األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة         
مـذكرة  . أوىل تقاريرها اخلاصة بفترة الـسنتني     و

القابلية للتأثر بتغري املناخ    . إضافة. مقدمة من األمانة  
وتأثرياته والتكيف معه؛ البحوث واملراقبة املنهجية؛      

  التثقيف والتدريب والتوعية
  <www.unfccc.int/2736> و<www.unfccc.int/3076>   معلومات إضافية

علومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية الـسادسة لألطـراف          جتميع وتوليف امل    )ج(  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

 ستعد األمانة تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومـات التكميليـة           :معلومات أساسية   -١٨
ينظر فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع       املدرجة يف البالغات الوطنية السادسة لكي       

  .)١٣(األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة

__________ 

 .٩-م أ/٩املقرر  )١٣(
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 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف جتميـع وتوليـف املعلومـات              :اإلجراء  -١٩
التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية السادسة، وإىل اقتراح مشروع مقـرر بـشأن هـذه               

اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته     /، حسب االقتضاء، لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف       املسألة
  . العاشرة

FCCC/SBI/2014/INF.21           جتميع وتوليف املعلومـات التكميليـة الـواردة يف
البالغات الوطنية السادسة لألطراف املدرجة يف املرفق       
األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكـول         

   مذكرة مقدمة من األمانة.كيوتو
 <www.unfccc.int/2736> و<www.unfccc.int/3076>   معلومات إضافية

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق         "تنقيح    )د(  
شأن تغـري   مبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية ب      : األول لالتفاقية، اجلزء الثاين   

  "املناخ فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية
 بدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، النظر يف تنقـيح      :معلومات أساسية   -٢٠

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املُدرجة يف املرفـق األول             "
جيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما         مبادئ تو : لالتفاقية، اجلزء الثاين  

ُيشار إليها فيما يلي باسم املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات       "(يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية     
ولكي يتسىن للهيئة الفرعية إجناز هذا التنقيح، دعـت يف دورهتـا األربعـني              . )١٤()الوطنية

إىل أن تقدم مزيداً من املعلومات عن جتربتها يف إعداد أوىل            فق األول األطراف املدرجة يف املر   
وُدعيت األطراف أيضاً إىل تقدمي آرائها بشأن تنقـيح  . )١٦)(١٥(تقاريرها اخلاصة بفترة السنتني  

  .)١٨)(١٧(املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية
يت سـتجريها األطـراف يف       لإلسهام يف املناقشات ال    )١٩(وستعد األمانة ورقة تقنية     -٢١

الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد             
  .البالغات الوطنية

__________ 

 .١٨، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٤(
 .١٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٥(
)١٦( FCCC/SBI/2014/8 ١٤، الفقرة. 
)١٧( FCCC/SBI/2014/8 ١٦، الفقرة. 
 .<www.unfccc.int/5900>ح هذه اآلراء، لدى تقدميها، يف بوابة تقدمي التقارير يف املوقع ُتتا )١٨(
 .٢٠، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١٩(
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 ستنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الورقة التقنية وستوصي باملبادئ التوجيهيـة         :اإلجراء  -٢٢
  . دورته العشريناملنقحة لكي ينظر فيها ويعتمدها مؤمتر األطراف يف

FCCC/TP/2014/5            تنقيح املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة مـن
 ورقة تقنية. األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 <www.unfccc.int/2707> و<www.unfccc.int/1095>  معلومات إضافية

 الدفيئة املقدمة من األطـراف املُدرجـة يف     تقرير عن بيانات قوائم اجلرد الوطنية لغازات        )ه(  
  ٢٠١٢-١٩٩٠املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

 املعلومـات املتعلقـة     أحـدث  ُتعد األمانة تقريراً سنوياً يتضمن       :معلومات أساسية   -٢٣
 جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، لينظر فيـه               قوائم ببيانات
  .٢٠١٢-١٩٩٠ويغطي تقرير هذا العام الفترة . )٢٠(طراف وهيئتاه الفرعيتانمؤمتر األ

  . سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف التقرير:اإلجراء  -٢٤

FCCC/SBI/2014/20           ٢٠١٢-١٩٩٠بيانات قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة عن الفترة .
 مانةمذكرة مقدمة من األ

 <www.unfccc.int/4146> معلومات إضافية

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املُدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب                 )و(  
  ٢٠١٤بروتوكول كيوتو عن عام 

 ُتحال إىل مـؤمتر     )٢١( تنشر األمانة تقارير جتميع وحماسبة سنوية      :معلومات أساسية   -٢٥
  .  وإىل جلنة االمتثال، وإىل كل طرف معيناجتماع األطراف،/األطراف

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الـواردة يف تقريـر              :اإلجراء  -٢٦
اجتماع األطراف ويعتمدها   / وإىل التوصية باستنتاجات لينظر فيها مؤمتر األطراف       ٢٠١٤ عام

  .يف دورته العاشرة

FCCC/KP/CMP/2014/7    واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة     تقرير التجميع
. ٢٠١٤يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام         

 مذكرة مقدمة من األمانة

__________ 

 .٨-م أ/١٩املقرر  )٢٠(
 .١-م أإ/١٣املقرر  )٢١(
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FCCC/KP/CMP/2014/7/Add.1        تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة
. ٢٠١٤يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام         

معلومـات التجميـع    . إضافة. ن األمانة مذكرة مقدمة م  
 واحملاسبة لكل طرف

 <http://unfccc.int/di/FlexibleCADQueries.do> معلومات إضافية

  التقارير املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤  

ـ            )أ(   ة يف املرفـق    املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرج
  األول لالتفاقية

 اقترحت بعض األطراف، يف الدورة الرابعة والعـشرين للهيئـة           :معلومات أساسية   -٢٧
 من االتفاقية، يف املعلومات اليت      ١٠ من املادة    ٢الفرعية للتنفيذ، أن تنظر اهليئة، وفقاً للفقرة        

  . )٢٢(الوطنيةتقدمها األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا 
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل تقدمي إرشادات بشأن كيفيـة مواصـلة             :اإلجراء  -٢٨

تطوير عملية النظر يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املُقدمة مـن األطـراف غـري                
دَّثـة   اليت تتناول التقـارير احمل     ١٧-م أ /٢املدرجة يف املرفق األول، مع مراعاة أجزاء املقرر         

  . اخلاصة بفترة السنتني واملشاورات والتحليالت الدولية

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة              )ب(  
  يف املرفق األول لالتفاقية

 قرر مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة استمرار عمل فريق           :معلومات أساسية   -٢٩
اء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             اخلرب

ووافق مؤمتر األطراف   . )٢٣(٢٠١٨ إىل عام    ٢٠١٤لالتفاقية ملدة مخس سنوات، متتد من عام        
وسيقدم فريق اخلرباء االستشاري تقريراً مرحلياً عـن        . )٢٤(على اختصاصات الفريق املنقحة   

  .)٢٥(هليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه يف دورهتا احلادية واألربعنيعمله إىل ا
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقارير املرحليـة الـواردة يف              :اإلجراء  -٣٠

  .الوثائق املعدَّة للدورة، وإىل تقدمي توجيهات إىل فريق اخلرباء االستشاري، حبسب االقتضاء

__________ 

)٢٢( FCCC/SBI/2006/11 ٣٢، الفقرة. 
 .١، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر  )٢٣(
 .١٣١، الفقرة FCCC/CP/2013/10، والوثيقة ١٩-م أ/١٩انظر مرفق املقرر  )٢٤(
 .٧، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر  )٢٥(
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FCCC/SBI/2014/17            تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلـرباء االستـشاري املعـين
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق         

 مذكرة مقدمة من األمانة. األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2014/18            تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلـرباء االستـشاري املعـين
املدرجة يف املرفق   بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري       

تقرير عن حلقات العمل التدريبية اإلقليميـة       : األول لالتفاقية 
املتعلقة بإعداد التقارير احملدَّثة اخلاصة بفترة السنتني املقدمة من         

مـذكرة  . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة       
 مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2014/19      خلـرباء االستـشاري املعـين      تقرير مرحلي عن عمل فريق ا
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق         

تقرير عن حلقة العمل املتعلقـة باسـتعراض   : األول لالتفاقية 
مذكرة مقدمة من   . النظراء ملواد تدريب فريق اخلرباء التقنيني     

 األمانة

FCCC/SBI/2014/INF.15       ء االستـشاري املعـين     تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلـربا
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق         

االستراتيجية الطويلة األجل لفريق اخلـرباء      : األول لالتفاقية 
االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري        

 مذكرة مقدمة من األمانة. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2014/INF.16            تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلـرباء االستـشاري املعـين
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق         

تقرير تقين عن املشاكل والعقبات، وكذلك      : األول لالتفاقية 
الدروس املستفادة وأفضل املمارسات، يف إطار عملية إعـداد     

قارير احملدثة اخلاصـة بفتـرة الـسنتني    البالغات الوطنية والت  
. املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة         

 مذكرة مقدمة من األمانة

 <www.unfccc.int/2608> معلومات إضافية

  تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(  
لآلليـة املاليـة    يقدم مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تـشغيلياً         :معلومات أساسية   -٣١

لالتفاقية، الدعم املايل إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدَّثة اخلاصة بفترة السنتني املقدمة            
  .من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
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وسيقدم مرفق البيئة العاملية معلومات عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنيـة              -٣٢
اصة بفترة السنتني املقدمة مـن األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق               والتقارير احملدثة اخل  

وسيقدم املرفق أيضاً، يف تقريره إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه العـشرين،              . )٢٧)(٢٦(األول
معلومات عن التمويل املتاح لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، يف إطار آخـر جتديـد                

 الوطنية وتقاريرها احملدَّثة اخلاصة بفترة السنتني، وعـن         ملوارد املرفق، من أجل إعداد بالغاهتا     
  .)٢٨(مبلغ التمويل اإلمجايل املتاح يف بؤرة تركيز املرفق يف جمال تغري املناخ

وستقدم األمانة تقريراً عن حلقـات التـدريب العملـي اإلقليميـة املعقـودة يف                 -٣٣
لوطنيـة لغـازات الدفيئـة       يف جمال استخدام برجميات قوائم اجلرد ا       ٢٠١٤-٢٠١٣ الفترة

  .)٢٩(لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الـواردة يف الوثـائق              :اإلجراء  -٣٤

  . املعدة للدورة، وتقدمي توصيات إىل مرفق البيئة العاملية، حبسب االقتضاء

FCCC/SBI/2014/INF.12    تدريب العملي اإلقليمية بشأن اسـتخدام      تقرير عن حلقات ال
مذكرة مقدمـة   . برجميات القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة     

 من األمانة

FCCC/SBI/2014/INF.22           معلومات مقدمة من مرفق البيئة العاملية بشأن أنشطته املتعلقـة
. بإعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدَّثة اخلاصة بفترة السنتني     

 مقدمة من األمانةمذكرة 

FCCC/CP/2014/2        مـذكرة  . تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف
 مقدمة من األمانة

 <www.unfccc.int/6921> معلومات إضافية

  برنامج العمل املتعلق بتعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  -٥  
اف يف دورته الثامنة عشرة برنـامج عمـل يف    وضع مؤمتر األطر  :معلومات أساسية   -٣٥

، من أجل تعزيز فهم تنـوع إجـراءات         ٢٠١٤-٢٠١٣إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ، للفترة      

__________ 

)٢٦( FCCC/SBI/2013/20 ٣٣، الفقرة. 
)٢٧( FCCC/SBI/2014/8 ٢٦، الفقرة. 
)٢٨( FCCC/SBI/2014/8 ٢٨، الفقرة. 
)٢٩( FCCC/SBI/2014/8 ٣٣، الفقرة. 
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وطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية أن تقدم إليه يف دورتـه       . )٣٠(التخفيف املالئمة وطنياً  
  .)٣١(العشرين تقريراً عن نتائج هذا الربنامج

 لإلسهام يف تبادل اآلراء بني      FCCC/SBI/2014/INF.10األمانة حتديثاً للوثيقة    وستعد    -٣٦
األطراف بشأن املعلومات احملدَّثة عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ولدعم األطـراف يف             
عملية إعداد سجل هلذه اإلجراءات، مبا يف ذلك مدى تطابق إجراءات التخفيـف املالئمـة               

  .)٣٢(دموطنياً مع الدعم املق
.  سُيختتم برنامج العمل يف الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيـذ       :اإلجراء  -٣٧

وسُتدعى اهليئة الفرعية إىل إعداد استنتاجات عن عملية تعزيز فهم تنوع إجراءات التخفيـف      
 وإىل تقـدمي    املالئمة وطنياً، وفقاً الستنتاجات الدورة األربعني للهيئة الفرعية يف هذه املسألة،          

  .)٣٣(تقرير عن نتائج هذه العملية إىل مؤمتر األطراف يف دورته العشرين

FCCC/SBI/2014/INF.11             تقرير عن حلقة العمل الثانية املعنية بتعزيـز فهـم تنـوع
 مذكرة مقدمة من األمانة. إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

FCCC/SBI/2014/INF.24     ملالئمة وطنياً مع الـدعم     مدى تطابق إجراءات التخفيف ا
املايل والتقين والدعم املتعلق ببناء القدرات املقدم يف إطار         

مذكرة مقدمـة   . سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    
 من األمانة

 <www.unfccc.int/7728> معلومات إضافية

  املسائل املتعلقة بآليات بروتوكول كيوتو  -٦  

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

وبدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا التاسـعة         . واإلجراءات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة    
علـى مواصـلة     ووافقت   )٣٤(والثالثني النظر يف إجراء تغيريات يف هذه الطرائق واإلجراءات        

__________ 

 .١٩، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣٠(
 .٢١، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣١(
)٣٢( FCCC/SBI/2014/8 ٤٢، الفقرة. 
)٣٣( FCCC/SBI/2014/8 ، ٤٣الفقرة. 
 .٨-م أإ/٥املقرر  )٣٤(
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 ولكنها غري شاملة،    )٣٥(عملها بشأن هذه املسألة يف دورهتا األربعني على أساس قائمة موحدة          
  .)٣٦(سبق أن حددهتا اهليئة الفرعية، للتغيريات املقترحة 

ومل تسفر املشاورات اليت جرت يف الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ عـن أيـة                 -٣٩
 من مشروع النظام الداخلي املطبق، ُتدرج هذه املسألة يف جدول           ١٦ووفقاً للمادة   . استنتاجات

ونشر الرئيسان املتشاركان املعنيان هبذا     . األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية      
البند من جدول األعمال، على مسؤوليتهما، قائمة موحدة منقحة بالتغيريات املمكنة يف طرائق             

تنمية النظيفة، وهي تغيريات تعكس اآلراء اليت قُدمت يف الـدورة األربعـني             وإجراءات آلية ال  
للهيئة الفرعية، وأقرا بأن هذه القائمة حباجة إىل مزيد من النظر من جانـب األطـراف قبـل                  

  . )٣٧(موافقتها على التغيريات اليت سُتدرج يف الطرائق واإلجراءات املنقحة آللية التنمية النظيفة
سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إكمال عملها بشأن هذه املسألة وإعـداد             :اإلجراء  -٤٠

  . اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/مشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف

  <www.unfccc.int/1673>    معلومات إضافية

  استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشترك  )ب(  
اجتماع األطراف يف دورته األوىل املبادئ      /عتمد مؤمتر األطراف   ا :معلومات أساسية   -٤١

وبدأت اهليئـة   . )٣٨()التنفيذ املشترك ( من بروتوكول كيوتو     ٦التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املادة     
ووافقـت  . )٣٩(الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والثالثني استعراض هذه املبادئ التوجيهيـة    

  . )٤٠(ورهتا األربعنيعلى مواصلة االستعراض يف د
ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، على مواصلة النظر يف هذه املسألة      -٤٢

يف دورهتا احلادية واألربعني على أساس نص مشروع القرار الذي اقترحه امليسِّران املتشاركان             
 الـوارد يف مرفـق      للمشاورات غري الرمسية بشأن هذا البند من جدول األعمال، وهو النص          

  .FCCC/SBI/2014/L.11الوثيقة 

__________ 

ترد يف مذكرة أعدها الرئيسان املتشاركان املعنيان هبذا البند من جدول األعمال، وهي متاحـة يف املوقـع                   )٣٥(
<http://unfccc.int/7871.php> من جدول األعمال) أ(٧ حتت البند. 

)٣٦( FCCC/SBI/2013/20 ٦٦، الفقرة. 
)٣٧( <www.unfccc.int/1673>. 
 . ١-م أإ/٩املقرر  )٣٨(
 .٨-م أإ/٦ملقرر ا )٣٩(
)٤٠( FCCC/SBI/2013/20 ٧٢، الفقرة. 
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 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إكمال استعراضها للمبـادئ التوجيهيـة            :اإلجراء  -٤٣
اجتمـاع األطـراف   /للتنفيذ املشترك، وإعداد مشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطـراف    

  .ويعتمده يف دورته العاشرة

  <www.unfccc.int/1673>    معلومات إضافية

طرائق اإلسراع بتواصل إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ املشترك ونقل              )ج(  
  حيازهتا واحتيازها 

، لطرف مـدرج يف     )٤١( ال جيوز، وفقاً للمبادئ التوجيهية احلالية      :معلومات أساسية   -٤٤
صدر وحدات خفض   املرفق األول لديه التزامات مقيدة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو أن ي           

 من بروتوكول كيوتو، إال بعد حساب       ٦االنبعاثات وينقل حيازهتا وحيتازها، مبوجب املادة       
. الكمية املسندة إليه وتسجيلها، وإصدار وحدات الكمية املسندة إليـه ووحـدات اإلزالـة       

 بتواصـل   وبدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، النظر يف طرائق اإلسراع           
إصدار وحدات خفض االنبعاثات يف إطار التنفيذ املشترك ونقل حيازهتا واحتيازها مبوجـب             

  . )٤٢( من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام الثانية٦املادة 
وواصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، النظر يف هذه املسألة، واتفقـت        -٤٥

ادية واألربعني على أساس نص مشروع املقرر الذي اقترحه         على مواصلة عملها يف دورهتا احل     
امليسِّران املتشاركان للمشاورات غري الرمسية بشأن هذا البند من جدول األعمال، الـوارد يف       

FCCC/SBI/2014/L.9مرفق الوثيقة   
وبغية مواصلة النظر املستنري يف هذه املسألة يف الدورة . )٤٣(

عية، ستعد األمانة ورقة تقنية عن أية آثـار تقنيـة للعمليـات             احلادية واألربعني للهيئة الفر   
  .)٤٤(واألنظمة يف إطار بروتوكول كيوتو

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إكمال نظرها يف هذه املـسألة وإعـداد              :اإلجراء  -٤٦
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/مشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف

FCCC/TP/2014/4            ورقة تقنية عن أية آثار على العمليات واألنظمـة يف إطـار
  بروتوكول كيوتو

  <www.unfccc.int/1673>    معلومات إضافية

__________ 

 .، املرفق١-م أإ/٩املقرر  )٤١(
 .١٦، الفقرة ٨-م أإ/١املقرر  )٤٢(
)٤٣( FCCC/SBI/2014/8 ٦١، الفقرة. 
)٤٤( FCCC/SBI/2014/8٦٢ ، الفقرة. 
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اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللـس التنفيـذي آلليـة             )د(  
  النظيفة التنمية
، )٤٥(جتماع األطراف يف دورته السادسة    ا/ طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٤٧

إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقدم إليه توصيات كي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته الـسابعة                
اجتماع األطراف تتـيح    /بشأن إجراءات وآليات وترتيبات مؤسسية يف إطار مؤمتر األطراف        

ى أن تأخذ يف اعتبارها توصـيات       الطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، عل        
بند منذ  وتنظر اهليئة الفرعية يف هذا ال     . اجمللس التنفيذي الواردة يف املرفق الثاين لتقريره السنوي       

  .  دون التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسألةدورهتا الرابعة والثالثني
 نظرها يف هـذه     واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، على أن تواصل           -٤٨

املسألة على عدة أسس، منها مشروع النص الذي أعده امليسِّران املتشاركان الوارد يف الوثيقة              
FCCC/SBI/2012/33/Add.1

)٤٦(.  
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إكمال نظرها يف هذه املـسألة وإعـداد              :اإلجراء  -٤٩

  .طراف ويعتمده يف دورته العاشرةاجتماع األ/مشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف

  <http://cdm.unfccc.int>    معلومات إضافية

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  )ه(  
اجتماع األطراف يف دورته األوىل إىل اهليئة   / طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٥٠

دير سجل املعامالت الدويل، لكي تطلـب إىل        الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف التقارير السنوية مل       
  .)٤٧(اجتماع األطراف تقدمي توجيهات بشأن تشغيل نظم السجالت/مؤمتر األطراف

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علمـاً بتقريـر مـدير سـجل              :اإلجراء  -٥١
  .٢٠١٤املعامالت الدويل لعام 

FCCC/SBI/2014/INF.18      سـجل املعـامالت الـدويل       التقرير السنوي ملدير 
 مذكرة مقدمة من األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو

 <www.unfccc.int/4065>    معلومات إضافية

__________ 

 .١٨، الفقرة ٦-م أإ/٣املقرر  )٤٥(
)٤٦( FCCC/SBI/2014/8 ٦٧، الفقرة. 
 .١١، الفقرة ١-م أإ/١٢املقرر  )٤٧(
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  املتعلقة بأقل البلدان منواًاملسائل   -٧  
 رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، بربنـامج عمـل     :معلومات أساسية   -٥٢

 وُعقد االجتماع   .)٤٨(٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  ) فريق اخلرباء (لدان منواً   فريق اخلرباء املعين بأقل الب    
. ٢٠١٤أغسطس  /آب ٧ إىل   ٤السادس والعشرون لفريق اخلرباء يف بون، أملانيا، يف الفترة من           

وسينظم فريق اخلرباء، يف إطار برنامج عمله، حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن خطط التكيف              
  . ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين تبدأ مبنطقة احمليط اهلادئ يف الوطنية ألقل البلدان منواً،

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل استعراض التقدم احملرز يف عمـل فريـق              :اإلجراء  -٥٣
  .اخلرباء، وتقدمي مزيد من التوجيهات، حبسب االقتضاء

FCCC/SBI/2014/13          تقرير بشأن االجتماع السادس والعشرين لفريق اخلرباء
  مذكرة مقدمة من األمانة. املعين بأقل البلدان منواً

 <www.unfccc.int/7568>و <www.unfccc.int/7504>   معلومات إضافية
  <www.unfccc.int/8425>و

   التكيفةتقرير جلن  -٨  
 شجع مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة جلنة التكيف على           :معلومات أساسية   -٥٤

 الدعم التقين واملشورة إىل األطراف، ال سيما فيما يتعلق خبطـط            مواصلة عملها بشأن تقدمي   
التكيف الوطنية، وعلى السعي، يف تنفيذ خطط عملها، إىل حتقيق مزيد من االتساق والتآزر              

  . )٤٩(مع اهليئات والربامج األخرى املعنية يف إطار االتفاقية
 العلميـة والتكنولوجيـة، يف      ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة        -٥٥

الدورة األربعني لكل منهما، جلنة التكيف إىل القيام بعدد من األنشطة بالتعاون مع عمليات              
هي فريق اخلرباء، وبرامج العمل الوطنية، وبرنامج عمل        (أخرى ذات صلة يف إطار االتفاقية       

وترد معلومات عن التقدم ). ف معهنريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكي 
  .)٥٠(احملرز يف تنفيذ هذه األنشطة والتوصيات ذات الصلة يف تقرير جلنة التكيف

 سُتدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف تقرير جلنة التكيف، والتوصية مبـشروع             :اإلجراء  -٥٦
  . ه العشريناستنتاجات أو مشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورت

FCCC/SB/2014/2     تقرير جلنة التكيف  
  <www.unfccc.int/6053>    معلومات إضافية

__________ 

)٤٨( FCCC/SBI/2014/8 ، ٨٤الفقرة. 
 .٣، الفقرة ١٩-م أ/١٦املقرر  )٤٩(
)٥٠( FCCC/SB/2014/2. 
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  خطط التكيف الوطنية  -٩  
 نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، يف املعلومـات           :معلومات أساسية   -٥٧

املبادئ التوجيهية األولية   الواردة من األطراف واملنظمات ذات الصلة بشأن خرباهتا يف تطبيق           
لصياغة خطط التكيف الوطنية، فضالً عن أي معلومات أخرى تتعلق بصياغة خطط التكيف             

 وقررت اهليئة الفرعية مواصلة مناقشاهتا يف دورهتا احلادية واألربعـني           .)٥١(الوطنية وتنفيذها 
 املـستفادة   على أساس ورقة املعلومات املتعلقة باخلربات واملمارسات اجليـدة والـدروس          

، )٥٢(والفجوات واالحتياجات يف إطار عملية صياغة وتنفيـذ خطـط التكيـف الوطنيـة             
، واملذكرات الـواردة يف مرفـق   )٥٣(واملعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة     

  .FCCC/SBI/2014/L.19الوثيقة 
 خطط التكيف   وسيقدم فريق اخلرباء وجلنة التكيف تقارير عن أعماهلما لدعم عملية           -٥٨

  .)٥٥(وستعد األمانة ورقة معلومات عن عملية خطط التكيف الوطنية. )٥٤(الوطنية
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة نظرها يف املسائل املشار إليها يف              :اإلجراء  -٥٩

 أعاله، والتوصـية مبـشروع      ٥٨ أعاله، والنظر يف املسائل املشار إليها يف الفقرة          ٥٧الفقرة  
  . رر لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرينمق

FCCC/SBI/2014/13      ق اخلرباء  تقرير عن االجتماع السادس والعشرين لفري
  مذكرة مقدمة من األمانة. منواًاملعين بأقل البلدان 

FCCC/SBI/2014/INF.14        ،ورقة معلومات عن اخلربات، واملمارسات اجليـدة
 والفجوات، واالحتياجـات يف     والدروس املستفادة، 

  إطار عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
FCCC/SBI/2014/INF.15        ورقة معلومات عن عملية خطط التكيف الوطنيـة .

  مذكرة مقدمة من األمانة 
FCCC/SB/2014/2  تقرير جلنة التكيف  

__________ 

)٥١( FCCC/SBI/2013/9 و FCCC/SBI/2014/MISC.1 و FCCC/SBI/2013/MISC.2 وAdd.1    وُتتاح تقـارير 
خطـط التكيـف    " والعنوان   SBI 40 حتت العنوان    <www.unfccc.int/5900>أخرى ذات صلة يف املوقع      

مبادئ توجيهية لصياغة خطط التكيف الوطنية،      " حتت العنوان    <www.unfccc.int/8016>، واملوقع   "الوطنية
 . "خطط التكيف الوطنية" حتت العنوان <www.unfccc.int/7481>واملوقع 

)٥٢( FCCC/SBI/2014/8 ١٠٧، الفقرة. 
)٥٣( FCCC/SBI/2014/8 ١٠٤ و١٠٣ و٩٣، الفقرات. 
)٥٤( FCCC/SBI/2014/8 ١٠٨ إىل ١٠٦ ومن ١٠٢، الفقرات. 
)٥٥( FCCC/SBI/2012/33 ، ٨٩الفقرة. 
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FCCC/CP/2014/2         ـ . رافتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األط
  مذكرة مقدمة من األمانة

 <www.unfccc.int/7279> و<www.unfccc.int/7500>  معلومات إضافية

  آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  -١٠  
 أنشأ مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة آلية وارسو الدولية           :معلومات أساسية   -٦٠
وأنشأ املؤمتر أيضاً جلنـة تنفيذيـة   . )٥٦(ة باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ    املعني

  : ، وطلب إىل اللجنة ما يلي)٥٧(لتقدمي اإلرشادات الالزمة لتنفيذ مهام آلية وارسو الدولية
أن تقدم تقريراً سنوياً إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني، وأن              )أ(  
  ؛)٥٨(صياتتعد تو

أن تضع خطة عملها األولية الثنائية السنوات من أجل تنفيذ املهام احملددة يف         )ب(  
، لكي تنظر فيها اهليئتان الفرعيتان يف الدورة احلادية واألربعني  ١٩-م أ /٢ من املقرر    ٥الفقرة  

  . )٥٩(لكل منهما
ر يف تشكيلة اللجنـة  وبدأت اهليئتان الفرعيتان، يف الدورة األربعني لكل منهما، النظ      -٦١

التنفيذية واإلجراءات اخلاصة هبا، وقررتا مواصلة نظرمها يف هذه املسألة يف الدورة احلاديـة              
واألربعني لكل منهما، مع أخذمها يف احلسبان العناصر املعروضة يف مشروع املقرر الوارد يف              

FCCC/SB/2014/L.4مرفق الوثيقة 
)٦٠( .  

لفرعيتان إىل النظر يف خطة العمل األولية الثنائية السنوات للجنـة            سُتدعى اهليئتان ا   :اإلجراء  -٦٢
اخلاصة هبا، وإىل التوصية مبشروع مقرر لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمـده            التنفيذية ويف اإلجراءات    

  . يف دورته العشرين، كي يستكمل مؤمتر األطراف وضع طرائق تنظيم وإدارة اللجنة التنفيذية

FCCC/SB/2014/4  قرير اللجنة التنفيذية آللية وارسـو الدوليـة املعنيـة          ت
  باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ

  <www.unfccc.int/6056> و<www.unfccc.int/7545>  معلومات إضافية
__________ 

 .١، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٦(
 .٢، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٧(
 . ٣، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٨(
 / آذار ٢٨ إىل   ٢٥عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها األويل يف الفتـرة مـن           . ٩، الفقرة   ١٩-م أ /٢املقرر   )٥٩(

، وُعقد كالمها   ٢٠١٤مرب  سبت/ أيلول ١٨ إىل   ١٧، واالجتماع األويل املستأنف يف الفترة من        ٢٠١٤ مارس
 . <www.unfccc.int/8464> و<www.unfccc.int/8107>انظر . يف بون

)٦٠( FCCC/SBI/2014/8 ١١٥ و١١٤، الفقرتان. 
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  املسائل املتعلقة بالتمويل   -١١  

  االستعراض الثاين لصندوق التكيف  )أ(  
يئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، يف االستعراض  نظرت اهل:معلومات أساسية  - ٦٣

وُدعيت األطراف، واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب وغريهـا       . )٦١(الثاين لصندوق التكيف  
من املنظمات الدولية املهتمة، واجلهات املعنية، واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف أنشطة 

ذة املتعددة اجلنـسيات واإلقليميـة والوطنيـة        صندوق التكيف، فضالً عن الكيانات املنف     
واملعتمدة لدى جملس صندوق التكيف، إىل أن تقدم مزيداً من اآلراء بشأن االسـتعراض               

  . )٦٣)(٦٢(الثاين لصندوق التكيف
وستعد األمانة، بالتعاون مع أمانة جملس صندوق التكيف، ورقـة تقنيـة عـن                - ٦٤

اعي اآلراء اليت أبدهتا األطراف يف الـدورة  االستعراض الثاين لصندوق التكيف الذي سري  
األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ واآلراء اخلطية اليت قُدمت قبل انعقاد الـدورة األربعـني              

  . )٦٤(وأثناء انعقادها
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إكمال نظرهـا يف االسـتعراض الثـاين              :اإلجراء  -٦٥

 /مقرر بشأن هذه املسألة لينظر فيه مـؤمتر األطـراف         لصندوق التكيف والتوصية مبشروع     
  . ويعتمده يف دورته العاشرة اجتماع األطراف

FCCC/TP/2014/7 ورقة تقنية بشأن االستعراض الثاين لصندوق التكيف  
FCCC/SBI/2014/MISC.4        آراء . آراء بشأن االستعراض الثاين لـصندوق التكيـف

  مقدمة من األطراف
  <www.unfccc.int/3659>  معلومات إضافية 

  إرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً  )ب(  
أُنشئ صندوق أقل البلدان منواً من أجل دعم برنامج عمل أقـل            : معلومات أساسية   -٦٦

  . البلدان منواً وتلبية االحتياجات اخلاصة هلذه البلدان يف إطار االتفاقية
، إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة      ١٨-م أ /١٠قرر  وقدم مؤمتر األطراف، مبوجب امل      -٦٧

العاملية بصفته كياناً تنفيذياً لآللية املالية لالتفاقية مكلفاً بتشغيل صندوق أقل البلـدان منـواً،             
__________ 

 . ، املرفق٩-م أإ/٢املقرر  )٦١(
)٦٢( FCCC/SBI/2014/8 ١٢٥، الفقرة . 
 .<www.unfccc.int/5900>سُتتاح اآلراء، لدى ورودها، يف بوابة تقدمي املعلومات يف املوقع  )٦٣(
)٦٤( FCCC/SBI/2014/8 ١٢٧، الفقرة . 
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وطلب إىل املرفق أن يضمِّن تقريره السنوي املقدم إىل مـؤمتر األطـراف معلومـات عـن                 
  . )٦٥(١٨-م أ/١٠قرر اإلجراءات اخلاصة اليت اختذها لتنفيذ امل

وُدعيت األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم معلومات عن خرباهتا يف تنفيذ               -٦٨
، مع مراعاة اخليارات املدرجة يف تقريـر        )٦٦(العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً       

   .)٦٧(االجتماع احلادي والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
وستعد األمانة تقريراً توليفياً عن التقدم احملرز يف تنفيذ العناصر املتبقية من برنـامج                -٦٩

 أعاله ومصادر   ٦٨عمل أقل البلدان منواً، مع مراعاة املعلومات املقدمة املشار إليها يف الفقرة             
  . ١٨ -م أ/١٠ من املقرر ٩املعلومات األخرى الواردة بالتفصيل يف الفقرة 

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ العناصـر              :جراءاإل  -٧٠
املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك حتديث وتنفيذ برامج العمـل الوطنيـة                 
املتعلقة بالتكيف، لكي حيدد مؤمتر األطراف يف دورته العشرين التوجيهات اإلضافية املناسبة            

  .  ينبغي تقدميها إىل صندوق أقل البلدان منواًاليت

FCCC/SBI/2014/INF.17           تقرير توليفي عن التقدم احملرز يف تنفيذ العناصر املتبقية من
  مذكرة مقدمة من األمانة. برنامج عمل أقل البلدان منواً

FCCC/SBI/2014/MISC.3          معلومات عن اخلربات املتعلقة بتنفيذ العناصر املتبقية مـن
معلومـات مقدمـة مـن      . رنامج عمل أقل البلدان منواً    ب

  .األطراف واملنظمات ذات الصلة
FCCC/CP/2014/2           تقرير مرفق البيئة العاملية املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف .

  .مذكرة مقدمة من األمانة
  <www.unfccc.int/4723> معلومات إضافية

  لوجياتطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ آلية التكنو  -١٢  

  التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  )أ(  
 قرر مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة أن تعـد اللجنـة             :معلومات أساسية   -٧١

ائهما التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ تقارير عن أنشطتهما وأد          
  . )٦٨(ملهامهما ُتقدم إىل مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني

__________ 

 . ٦، الفقرة ١٨-م أ/١٠املقرر  )٦٥(
 . ٨، الفقرة ١٨-م أ/١٠املقرر  )٦٦(
)٦٧( FCCC/SBI/2012/7 . 
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 سُتدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف التقرير السنوي املشترك، والتوصـية    :اإلجراء  -٧٢
  . مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

FCCC/SB/2014/3   رك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز      التقرير السنوي املشت
  ٢٠١٤وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

  <ttclear.unfccc.int>  معلومات إضافية

  برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  )ب(  
يذ  مل يزل مرفق البيئة العاملية يقدم تقارير عن التقدم احملرز يف تنف            :معلومات أساسية   -٧٣

أنشطته يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا، لكي تنظر فيها اهليئـة              
  . )٦٩(الفرعية للتنفيذ يف دوراهتا، وذلك طوال مدة الربنامج

وسيواصل مرفق البيئة العاملية التشاور مع اجمللـس االستـشاري ملركـز وشـبكة                -٧٤
دمه املرفق لتنفيذ برنامج العمل اخلماسي الـسنوات        تكنولوجيا املناخ بشأن الدعم الذي سيق     

  . )٧٠(اخلاص مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وسيقدم تقريراً عن نتائج التشاور
وسيدرج مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ معلومات عن الدعم الذي تلقاه من مرفق              -٧٥

املشترك للجنة التنفيذية املعنية    البيئة العاملية واملنظمات األخرى ذات الصلة يف التقرير السنوي          
  . )٧١(٢٠١٤بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، التأكيد على ضرورة أن يوائم مرفق               -٧٦
كز تكنولوجيا  البيئة العاملية التنفيذ املتواصل لعنصر برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بدعم مرا          

املناخ وشبكة لتكنولوجيا املناخ مع تفعيل مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ وأنـشطتهما، وأن           
يتشاور مع اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بشأن هذه املسألة ويقدم تقريراً             

  . )٧٢(عن نتائج التشاور لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني
وستجري اللجنة التنفيذية املعنية بتكنولوجيا تقييماً لربنامج بوزنـان االسـتراتيجي             -٧٧

هبدف حتسني فعالية آلية التكنولوجيا، وستقدم تقريراً يف هذا الصدد إىل مؤمتر األطـراف يف               
  . )٧٣(دورته العشرين عن طريق الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ

__________ 

 . ١٢٦، والفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦٨(
)٦٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٣٧، الفقرة . 
)٧٠( FCCC/SBI/2014/8 ١٣٩، الفقرة . 
)٧١( FCCC/SBI/2014/8 ١٤٠، الفقرة . 
)٧٢( FCCC/SBI/2014/8 ١٤١، الفقرة . 
)٧٣( FCCC/SBI/2014/8 ١٤٢، الفقرة . 
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 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات ذات الصلة الواردة يف             :اءاإلجر  -٧٨
تقرير مرفق البيئة العاملية ويف التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا              

  . ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، من أجل حتديد اإلجراءات اإلضافية الالزمة

FCCC/CP/2014/2 و  Add.1          تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مـؤمتر األطـراف .
  مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/SB/2014/3         التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا
  ٢٠١٤ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 

http://www.thegef.org/gef/TT_poznan_strategic_pro> معلومات إضافية 

gram>  

  بناء القدرات  -١٣  

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  )أ(  
 وجه مؤمتر األطراف دعوة إىل األطراف لكي تقدم معلومـات           :معلومات أساسية   -٧٩

ومل تـزل   . )٧٤(١٠-م أ /٢ و ٧-م أ /٢سنوية عن األنشطة اليت اضطلعت هبا عمالً باملقررين         
األنشطة املتعلقة بتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلـدان         األمانة تقدم تقارير توليفية سنوية عن       

وُعقـد  . )٧٦(، وتقارير موجزة عن اجتماعات منتدى ديربان املتعلق ببناء القدرات         )٧٥(النامية
  . االجتماع الثالث ملنتدى ديربان أثناء انعقاد الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ

. نظر يف هذا البند منذ دورهتـا الـسابعة والـثالثني          ومل تزل اهليئة الفرعية للتنفيذ ت       -٨٠
واتفقت اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني على مواصلة نظرها يف هذا البند يف دورهتا احلاديـة      

 FCCC/SBI/2014/L.13واألربعني على أساس نص مشروع املقرر الوارد يف مرفـق الوثيقـة          
  .)٧٧( أعاله٧٩والوثائق املشار إليها يف الفقرة 

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إكمال نظرها يف هذه املـسألة والتوصـية          :اإلجراء  -٨١
مبشروع مقرر يتناول أيضاً السبل املمكنة لزيادة تعزيز تنفيذ أنشطة بناء القدرات على الصعيد       

  . الوطين، كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

__________ 

 ).أ(١، الفقرة ١٢-م أ/٤املقرر  )٧٤(
 . ٧٨، الفقرة ١٨-م أ/١، و)ج(١، الفقرة ١٢-م أ/٤، و)ج(٩، الفقرة ٧-م أ/٢املقررات  )٧٥(
 . ١٤٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٧٦(
 .Add.2 وAdd.1 وFCCC/SBI/2014/MISC.2، وAdd.1 وFCCC/SBI/2014/2تشمل الوثائق  )٧٧(
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FCCC/SBI/2014/14    مذكرة . موجز عن االجتماع الثالث ملنتدى ديربان     تقرير
  مقدمة من األمانة

 <www.unfccc.int/7060> و<www.unfccc.int/1033> معلومات إضافية

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  )ب(  
اجتماع األطـراف دعـوة إىل األطـراف،        /طرافاأل وجه مؤمتر    :معلومات أساسية   -٨٢

طراف والثنائية األطراف ذات الصلة، والقطـاع اخلـاص إىل تقـدمي            والوكاالت املتعددة األ  
 ومل تزل األمانة تقـدم      .)٧٨(١-م أإ /٢٩معلومات سنوية عن األنشطة املضطلع هبا لتنفيذ املقرر         

تقارير توليفية سنوية استناداً إىل املعلومات املشار إليها أعاله واملعلومات املتصلة بأنشطة اجمللس             
لتنمية النظيفة فيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفـة            التنفيذي آللية ا  

. )٨٠( وتقارير موجزة عن اجتماعـات منتـدى ديربـان         ،)٧٩(وما يتصل هبا من بناء القدرات     
  .االجتماع الثالث ملنتدى ديربان أثناء انعقاد الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ وُعقد
يئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، نظرها يف بنـاء قـدرات       وبدأت اهل   -٨٣

البلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو، وواصلت ذلك يف دورهتا األربعني، واتفقت علـى             
أن تواصل نظرها يف دورهتا احلادية واألربعني على أساس مشروع املقرر الـوارد يف مرفـق                

  .)٨١( أعاله٨٢، والوثائق املشار إليها يف الفقرة FCCC/SBI/2013/L.18/Rev.1الوثيقة 
سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إكمال نظرها يف هذه املسألة، والتوصـية             :اإلجراء  -٨٤

  . مبشروع مقرر كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة

FCCC/SBI/2014/14       مـذكرة  .  ديربـان  تقرير موجز عن االجتماع الثالث ملنتدى
  مقدمة من األمانة

  <www.unfccc.int/7060> و<www.unfccc.int/1033>  معلومات إضافية

__________ 

 ).ب(و) أ(١، الفقرة ٢-م أإ/٦املقرر  )٧٨(
 ).ج(١، الفقرة ٢-م أإ/٦املقرر  )٧٩(
 .١٤٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٨٠(
 .Add.2 وAdd.1 وFCCC/SBI/2014/MISC.2، وAdd.1 وFCCC/SBI/2014/2تشمل الوثائق  )٨١(
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  تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -١٤  

  املنتدى وبرنامج العمل   )أ(  
 أطلق مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة برنامج عمـل يف            :معلومات أساسية   -٨٥

وأنشأ املؤمتر منتدى مـن أجـل   . )٨٢( تأثري تنفيذ تدابري التصديإطار اهليئتني الفرعيتني بشأن  
تنفيذ برنامج العمل، وليكون مبثابة منرب يسمح لألطراف بتبـادل املعلومـات واخلـربات               

  .)٨٣(ودراسات احلالة اإلفرادية وأفضل املمارسات واآلراء
استعراض أعمـال   وبدأت اهليئتان الفرعيتان يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما            -٨٦

 بالنظر يف مجيع العروض والبيانات املقدمة من األطراف واملنظمـات واخلـرباء،             )٨٤(املنتدى
ورحبت اهليئتان الفرعيتان يف الدورة األربعني لكل       . )٨٥(والتقارير املتعلقة باجتماعات املنتدى   

مـن   )٨٧()ب(ة باجملال   املتعلق حبلقة العمل املعقودة يف إطار املنتدى واملتعلق        )٨٦(منهما بالتقرير 
 الواردة مـن األطـراف      )٨٨(ا إىل أن االستعراض اخُتتم بتجميع اآلراء      برنامج العمل، وأشارت  

  . )٨٩(بشأن استعراض أعمال املنتدى
وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً، يف الدورة األربعني لكـل منـهما، مبـسامهات               -٨٧

، واتفقتا  )٩٠(فع العمل قدماً إىل األمام    األطراف اليت تتضمن اقتراحات بشأن مشروع مقرر لد       
على طرح هذه املسامهات للنظر فيها يف الدورة احلادية واألربعني لكل من اهليئـتني حبيـث                
يتسىن للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تقدم توصيات لكي ينظر فيها مـؤمتر     

  .األطراف يف دورته العشرين
ان األطراف، واخلرباء، واملمارسني، واملنظمات ذات الـصلة        ودعت اهليئتان الفرعيت    -٨٨

إىل تقدمي آرائهم بشأن اخليارات املتاحة لتعزيز فرص التعاون والتآزر فيما بني األطراف فيما              
وستعد األمانة ورقة تقنيـة عـن جمـاالت         . )٩١(يتعلق هبذا البند الفرعي من جدول األعمال      

__________ 

 .١، الفقرة ١٧-م أ/٨املقرر  )٨٢(
 .٣، الفقرة ١٧-م أ/٨املقرر  )٨٣(
)٨٤( FCCC/SBI/2012/33 ١٠٦، الفقرة. 
 FCCC/SB/2013/INF.4 وFCCC/SB/2013/INF.3 و,FCCC/SB/2013/INF.2يف الوثـــائق تـــرد التقـــارير  ) ٨٥(

 .FCCC/SB/2013/INF.11 وFCCC/SB/2013/INF.10 وFCCC/SB/2013/INF.9 وFCCC/SB/2013/INF.8و
)٨٦ ( FCCC/SB/2014/INF.1. 
 .التعاون املتعلق باستراتيجيات التصدي ) ٨٧(
 .FCCC/SB/2014/L.2ول للوثيقة ُجمعت اآلراء املتعلقة باالستعراض يف املرفق األ ) ٨٨(
)٨٩ ( FCCC/SBI/2014/8 ١٧٨، الفقرة. 
 .FCCC/SB/2014/L.2ترد املسامهات يف املرفق الثاين للوثيقة  ) ٩٠(
 .<www.unfccc.int/5900>ستُتاح هذه اآلراء، لدى ورودها، يف بوابة تقدمي املعلومات يف املوقع  ) ٩١(
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فة إىل ورقة توليفية، على أن تستند الورقتان إىل التقارير   التقارب املتصلة جبوانب التعاون، إضا    
املتعلقة بعمل املنتدى واملسامهات والعروض والبيانات املقدمة واالستعراض اخلـاص لعمـل            
املنتدى، لكي تنظر فيهما اهليئتان الفرعيتان يف الدورة احلادية واألربعني لكل منهما، دون أن              

  .)٩٢( أعاله٨٧اف على النحو املشار إليه يف الفقرة خيل ذلك مبسألة نظر مؤمتر األطر
 سُتدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف كيفية دفع هذا البند قُدماً من أجل              :اإلجراء  -٨٩

  . تقدمي توصيات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته العشرين

FCCC/SB/2014/INF.4        تأثري تنفيذ تـدابري    ورقة توليفية عن عمل املنتدى تتعلق ب
  مذكرة مقدمة من األمانة. التصدي

FCCC/TP/2014/12 ورقة تقنية. جماالت التقارب املتصلة جبوانب التعاون  
 <www.unfccc.int/4908>  معلومات إضافية

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة   )ب(  
ية للتنفيذ يف دورهتا األربعني على النظر يف هذه     اتفقت اهليئة الفرع   :معلومات أساسية   -٩٠

املسألة باالقتران مع البند الفرعي املشترك بني جدول أعمال كل من اهليئتني الفرعيتني املعنون              
واتفقت اهليئة  . ، وذلك يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني الفرعيتني        "املنتدى وبرنامج العمل  "

أيضاً، على مواصلة مشاوراهتا يف دورهتا احلادية واألربعني         بعنيالفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األر    
  .)٩٣(بشأن كيفية تناول هذه املسألة

  . سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسألة:اإلجراء  -٩١

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )ج(  
فرعية للتنفيذ، يف دورهتا األربعني، النظر يف هـذه          قررت اهليئة ال   :معلومات أساسية   -٩٢

املسألة باالقتران مع البند الفرعي املشترك بني جدول أعمال كل من اهليئـتني الفـرعيتني،               
. ، وذلك يف إطار منتدى مشترك بني اهليئـتني الفـرعيتني          "املنتدى وبرنامج العمل  "املعنون  

ربعني، على مواصلة مشاوراهتا يف دورهتا احلادية       واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا األ      
  .)٩٤(واألربعني بشأن كيفية تناول هذه املسألة

  . سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على كيفية تناول هذه املسألة:اإلجراء  -٩٣

__________ 

)٩٢ ( FCCC/SBI/2014/8 ١٨٠، الفقرة. 
)٩٣ ( FCCC/SBI/2014/8١٨٤ة ، الفقر. 
)٩٤ ( FCCC/SBI/2014/8 ١٨٦، الفقرة. 
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  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٥  
ة دورية مـدى مالءمـة    قرر مؤمتر األطراف أن يستعرض بصور   :معلومات أساسية   -٩٤

، وذلك مبـساعدة  )٩٥(اهلدف العاملي الطويل األجل والتقدم العام احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف          
  .)٩٧(، وبدعم من حوار اخلرباء املنظم)٩٦(من اهليئتني الفرعيتني

وطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئتني الفرعيتني إبالغه باعتباراهتما ونتائجهما إليه، وقرر            -٩٥
وطلب مـؤمتر األطـراف أيـضاً إىل        . )٩٨( تلك االعتبارات وتقدمي توجيهات إضافية     معاجلة

امليسِّرين املتشاركني حلوار اخلرباء املنظم أن يقدما تقريراً عن العمل املنجز يف إطار احلوار إىل               
  .)٩٩(مؤمتر األطراف يف دورته العشرين، عن طريق اهليئتني الفرعيتني

شأن املسامهات اإلضافية يف حوار اخلـرباء املـنظم،         وستقدم األطراف آراءها ب     - ٩٦
، وبشأن اإلبالغ النهائي من جانب      ٢٠١٥- ٢٠١٣وبشأن كيفية إجناز استعراض الفترة      

اهليئتني الفرعيتني إىل مؤمتر األطراف، وستتيح األمانة تلك املسامهات يف املوقع الشبكي            
  .)١٠٠(لالتفاقية اإلطارية

اليت سـُتتاح   تضمن حتديداً إرشادياً ووصفياً للمعلومات     ت )١٠١(وستعد األمانة مذكرة    -٩٧
من ) ب(١٦١للنظر فيها من جانب حوار اخلرباء املنظم، وذلك على النحو املدرج يف الفقرة              

  .)١٠٢(وتوقيت ذلك ،١٧-م أ/٢املقرر 
وسينظم امليسران املتشاركان حلوار اخلرباء املنظم االجتماع الرابـع هلـذا احلـوار               -٩٨

ع الدورة احلادية واألربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني، من أجل مواصلة تقييم مدى             بالتزامن م 
مالءمة اهلدف العاملي الطويل األجل والتقدم احملرز حنو حتقيقه استناداً إىل التقريـر التـوليفي               
الذي تضمن تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ واملعلومـات              

  .)١٠٣(١٧-م أ/٢من املقرر ) د-ب(١٦١لفقرة لواردة من املصادر املشار إليها يف اا

__________ 

 .٧٩، الفقرة ١٨-م أ/١، واملقرر ١٣٨، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  ) ٩٥(
 . ١٦٢، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  ) ٩٦(
 . ٨٦ و٨٥، الفقرتان ١٨-م أ/١املقرر  ) ٩٧(
 . ١٦٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  ) ٩٨(
 ). ج(٨٧، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  ) ٩٩(
)١٠٠ ( FCCC/SBI/2014/8   ح هذه املسامهات، لدى ورودها، يف بوابة تقدمي املعلومـات يف املوقـع             وسُتتا. ١٩٧، الفقرة

<www.unfccc.int/5900>. 
 .٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١سُتتاح املذكرة يف  ) ١٠١(
)١٠٢ ( FCCC/SBI/2014/8 ١٩٥، الفقرة. 
)١٠٣ ( FCCC/SBI/2014/8 ١٩٤، الفقرة. 



FCCC/SBI/2014/9 

29 GE.14-16300 

 سُتدعى اهليئتان الفرعيتان إىل النظر يف هذه املـسألة واختـاذ خطـوات     :اإلجراء  - ٩٩
إضافية، منها تقدمي مزيد من التوجيه إىل حوار اخلرباء املنظم وإجناز االستعراض واإلبـالغ              

  . فالنهائي ملؤمتر األطرا

FCCC/SB/2014/1             تقرير عن حوار اخلرباء املنظم بـشأن اسـتعراض الفتـرة
  ٢٠١٤، لسنة ٢٠١٥-٢٠١٣

FCCC/SB/2014/INF.3          املعلومات الوطنية املتاحة للنظر فيها من جانب حوار اخلرباء
  مذكرة مقدمة من األمانة. املنظم

  <www.unfccc.int/7521> و<www.unfccc.int/6998>  معلومات إضافية

  املسائل اجلنسانية وتغيُّر املناخ  -١٦  
 لكي يتسىن تعقب التقدم احملرز حنو حتقيق هدف التوازن بـني            :معلومات أساسية   - ١٠٠

 معلومات عن التركيبة اجلنسانية     ة، ستبلِّغ األمان  ١٨- م أ /٢٣اجلنسني، الذي اعتمده املقرر     
وفـود املـشارِكة يف دورات      للهيئات املُنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتـو، ولل       

  .)١٠٤(االتفاقية اإلطارية
ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والثالثني على مواصلة العمل يف إطار   -١٠١

 ،١٨-م أ/٢٣ هذا البند يف دورهتا احلادية واألربعني من أجل زيادة تيسري التنفيذ اجلاري للمقـرر          
 واملنظمات املقبولة بصفة مرافق بشأن خيارات وسبل        مع مراعاة كل من مداخالت األطراف     

، واملعلومات املقدمة يف حلقة العمل املعقـودة أثنـاء          )١٠٥(تعزيز هدف التوازن بني اجلنسني    
، واملتعلقة باملسائل اجلنسانية    ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢الدورة، يف وارسو، بولندا، يف      

FCCC/SBI/2013/L.16 الوثيقة وتغري املناخ واالتفاقية اإلطارية، ومرفق
)١٠٦(.  

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف سبل زيادة تيسري التنفيذ اجلاري             :اإلجراء  -١٠٢
  . وإىل تقدمي توجيهات، حبسب االقتضاء١٨-م أ/٢٣للمقرر 

FCCC/CP/2014/7      مذكرة مقدمـة مـن     . تقرير عن التركيبة اجلنسانية
  األمانة

  <www.unfccc.int/7516>    معلومات إضافية

__________ 

 .١٨-م أ/٢٣املقرر  )١٠٤(
)١٠٥( FCCC/CP/2013/MISC.2و Add.1. 
)١٠٦( FCCC/SBI/2013/20٢٠٨فقرة ، ال. 
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  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٧  
 رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باآلراء اليت أعربت عنها األطـراف           :معلومات أساسية   -١٠٣

بشأن سبل حتسني تنظيم العملية احلكومية الدولية، وأكدت احلاجة إىل النظر يف هذه املسألة              
  : وسُتعّد األمانة وثيقتني، على النحو التايل.)١٠٧(على وجه االستعجال

وثيقة حتدد خيارات متنوعة تتعلق بتواتر وتنظيم دورات مؤمتر األطـراف،             )أ(  
  ؛)١٠٨(اجتماع األطراف، وهيئتيهما الفرعيتني/ومؤمتر األطراف

وثيقة بشأن حتديد وقت انتخاب الرئيس، مبا يف ذلك اخليـارات املتاحـة               )ب(  
  .)١٠٩( الرئيس والرئاسات القائمة، بضمان سالسة عملية االنتقاللتعزيز التنسيق بني

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الـواردة يف الوثـائق              :اإلجراء  -١٠٤
  .املذكورة أعاله، واختاذ أي إجراء تراه ضرورياً

FCCC/SBI/2014/11  مذكرة مقدَّمة من األمانة. تواتر وتنظيم الدورات  
FCCC/SBI/2014/12     مذكرة مقدمـة مـن     . حتديد وقت انتخاب الرئيس

  األمانة
<www.unfccc.int/6558> و<www.unfccc.int/8166>   معلومات إضافية

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٨  

  ٢٠١٣-٢٠١٢البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(  
جراءات املالية لالتفاقية إحالة بيان احلسابات اخلتامي        تتطلب اإل  :معلومات أساسية   -١٠٥

وقد راجـع  . املُراَجع عن كل فترة مالية إىل مؤمتر األطراف بعد إغالق حسابات الفترة املالية  
  .٢٠١٣-٢٠١٢جملس ُمراجعي حسابات األمم املتحدة البيانات املالية لفترة السنتني 

فيذ إىل اإلحاطة علماً بتقرير جملـس مراجعـي         سُتدعى اهليئة الفرعية للتن    :اإلجراء  -١٠٦
حسابات األمم املتحدة وإضافاته، وإىل التوصية مبشاريع مقررات بشأن هذه املسألة لكـي             

اجتماع األطراف يف   /ينظر فيها ويعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين ومؤمتر األطراف         
  .دورته العاشرة

__________ 

)١٠٧( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٥، الفقرة. 
)١٠٨( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٦، الفقرة)أ.( 
)١٠٩( FCCC/SBI/2014/8 ٢١٦، الفقرة)ب.( 
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FCCC/SBI/2014/16    ٢٠١٣-٢٠١٢راجعة لفترة السنتني    البيانات املالية امل .
  مذكرة أعدهتا األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2014/16/Add.1          تقرير جملس مراجعي حـسابات األمـم املتحـدة .
تعليقات مقدمة  . إضافة. أعدهتا األمينة التنفيذية   مذكرة

  من األمانة
FCCC/SBI/2014/16/Add.2       مذكرة  .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة 

البيانات املالية املراجعة   . إضافة. أعدهتا األمينة التنفيذية  
  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني 

  <www.unfccc.int/1065>   معلومات إضافية

  ٢٠١٥-٢٠١٤أداء امليزانية لفترة السنتني   )ب(  
ة، وستقترح   ستقدِّم األمينة التنفيذية تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزاني        :معلومات أساسية   -١٠٧

  .)١١٠(٢٠١٥-٢٠١٤أية تعديالت قد تكون ضرورية يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن حتيط علماً باملعلومـات الـواردة يف              :اإلجراء  -١٠٨

ذية، وأن  الوثائق املُعدَّة للدورة، وبأية معلومات شفوية إضافية ذات صلة قدمتها األمينة التنفي           
تقرر اإلجراءات اليت قد يلزم إدراجها يف مشاريع املقررات املتعلقة باملسائل اإلدارية واملاليـة              

اجتمـاع  /اليت سُيوصى هبا لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين ومؤمتر األطراف           
  .األطراف يف دورهتا العاشرة

FCCC/SBI/2014/10         ٣٠ يف   ٢٠١٥-٢٠١٤أداء امليزانية لفتـرة الـسنتني 
  مذكرة أعدهتا األمينة التنفيذية. ٢٠١٤يونيه /حزيران

FCCC/SBI/2014/INF.23      ٢٠١٤نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٥حالة االشتراكات يف .
  مذكرة مقدمة من األمانة

  <www.unfccc.int/1065>   معلومات إضافية

__________ 

 .٢٣، الفقرة ١٩-م أ/٢٧املقرر  )١١٠(
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  التقارير املتعلقة باألنشطة األخرى  -١٩  

اع اخلرباء املتعلق بإنشاء مركز للمعلومات لنشر املعلومات املتعلقة بنتائج          تقرير عن اجتم    )أ(  
 وما يقابل ذلك من مدفوعات      ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠األنشطة املشار إليها يف الفقرة      

  قائمة على نتائج
 قرر مؤمتر األطراف يف دورته العشرين إنشاء مركز للمعلومـات          :معلومات أساسية   -١٠٩

، كوسيلة لنشر املعلومـات     )١١١(لكترونية للموقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية    ضمن املنصة اإل  
، وما يقابل ذلك    )١١٢(١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠املتعلقة بنتائج األنشطة املشار إليها يف الفقرة        

ونظمت األمانة اجتماع خرباء بشأن هذه املـسألة، يف         . )١١٣(من مدفوعات قائمة على نتائج    
، وتعكف األمانة على حتسني وتطوير املنـصة        )١١٤(٢٠١٤سبتمرب  /أيلول ٣ و ٢بون، يومي   

  .)١١٥(اإللكترونية للموقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية الذي يوجد به مركز املعلومات
 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالتقرير املتعلق باجتمـاع            :اإلجراء  -١١٠

لك أن ميكّن األمانة من إنشاء مركز معلومـات يف   ومن شأن ذ  . اخلرباء، الذي ستعده األمانة   
  .أقرب وقت ممكن

FCCC/SBI/2014/INF.13    تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق بإنشاء مركز معلومات
لنشر املعلومات بشأن نتائج األنشطة املشار إليهـا يف         

، وما يقابل ذلك من     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠الفقرة  
 مذكرة مقدمة من األمانة. مدفوعات قائمة على النتائج

 <www.unfccc.int/8180> و <www.unfccc.int/redd>   معلومات إضافية
   <www.unfccc.int/8458>و

__________ 

)١١١( www.unfccc.int/redd. 
، البلدان األطراف النامية علـى املـسامهة يف         ١٦-م أ /١ من مقرره    ٧٠ع مؤمتر األطراف، يف الفقرة      شج )١١٢(

خفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة   : يف يف قطاع الغابات عن طريق تنفيذ األنشطة التالية     عمليات التخف 
الغابات؛ وخفض االنبعاثات النامجة عن تدهور الغابات؛ واحملافظة على خمـزون الكربـون يف الغابـات؛                

 ).املبادرة املعززةيشار إليها أيضاً باسم (واإلدارة املستدامة للغابات؛ وتعزيز خمزون الكربون يف الغابات 
 .٩، الفقرة ١٩-م أ/٩املقرر  )١١٣(
 .١٥، الفقرة ١٩-م أ/٩املقرر  )١١٤(
 .١٩، الفقرة ١٩-م أ/٩املقرر  )١١٥(
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   من االتفاقية٦تقرير موجز عن احلوار الثاين بشأن املادة   )ب(  
 اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عـشرة برنـامج عمـل       :معلومات أساسية   -١١١

. )١١٦( من االتفاقية، وأرسى حواراً سنوياً لتعزيز العمل يف هذا اجملـال           ٦ن املادة   الدوحة بشأ 
 من االتفاقية أثناء انعقاد الدورة األربعني للهيئة الفرعيـة          ٦وجرى احلوار الثاين بشأن املادة      

للتنفيذ، وركز على التوعية، ومشاركة اجلمهور، ووصول اجلمهور إىل املعلومات، والتعاون           
  . هذه اجملاالتالدويل يف

 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالتقرير املوجز الذي ستعده            :اإلجراء  -١١٢
  . من االتفاقية٦األمانة عن احلوار الثاين املتعلق باملادة 

FCCC/SBI/2014/15         من االتفاقية  ٦تقرير موجز عن احلوار املتعلق باملادة  .
  مذكرة مقدمة من األمانة

 <www.unfccc.int/8210> و<www.unfccc.int/2529>   معلومات إضافية

  مسائل أخرى  -٢٠  
سُيتناول يف إطار هذا البند من جدول األعمال أية مسائل أخـرى حييلـها مـؤمتر                  -١١٣

اجتماع األطراف يف دورته العاشرة، أو أيـة        /األطراف يف دورته العشرين أو مؤمتر األطراف      
  .الل الدورةمسائل أخرى ُتستجد خ

  اختتام الدورة والتقرير املتعلق هبا   -٢١  
سُيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هنايـة                -١١٤

  .الدورة، وبعد ذلك ُيعلن الرئيس اختتام الدورة

        

__________ 

 .١٨-م أ/١٥املقرر  )١١٦(


