
 

(A)   GE.14-08834    051114    071114 

*1408834*  

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة عـن             
 ١٥ إىل   ٤دورهتا األربعني، املعقودة يف بون يف الفترة مـن          

   ٢٠١٤ه يوني/حزيران

 FCCC/SBSTA/2014/2  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
18 July 2014 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBSTA/2014/2 

GE.14-08834 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٣-١  ...................................) من جدول األعمال١البند  (افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٥  ١١-٤  ................................) من جدول األعمال٢البند  (املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٥  ٧-٤  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٨  ٨  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٨  ١٠-٩  ..................................رئيسانتخاب أعضاء املكتب غري ال  - جيم     
  ٩  ١١  .........................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  - دال     

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه              - ثالثاً  
  ٩  ٢٨-١٢  ................................................) من جدول األعمال٣البند (

  ١٣  ٤٤-٢٩  .....)  من جدول األعمال٤ البند (تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  - رابعاً  
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا ومركـز            - ألف     

  ١٣  ٣٣-٢٩  ................................٢٠١٣وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 
التقرير التوليفي الثالث عن االحتياجات التكنولوجيـة الـيت حـددهتا             -  باء     

  ١٤  ٤٤-٣٤  ........................ل لالتفاقيةاألطراف غري املدرجة يف املرفق األو
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات   - خامساً  

وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مستدامة وتعزيـز           
  ١٦  ٥٢-٤٥  ........) من جدول األعمال٥البند  (خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  ١٧  ٦٨-٥٣  ........................) من جدول األعمال٦البند  (البحوث واملراقبة املنهجية  - سادساً  
  ٢٠  ٨٠-٦٩  .................) من جدول األعمال٧البند  (٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   - سابعاً  

  ٢٣  ٩٠-٨١  .........................) من جدول األعمال٨البند  (القضايا املتعلقة بالزراعة  - ثامناً  
 سائر واألضرار املرتبطـة بتـأثريات تغـري املنـاخ    آلية وارسو الدولية املعنية باخل   - تاسعاً  

  ٢٥  ٩٤-٩١  ................................................)من جدول األعمال ٩ البند(
  ٢٦  ١٠٦-٩٥  ......................) من جدول األعمال١٠البند  (تأثري تنفيذ تدابري التصدي  - عاشراً  

  ٢٦  ١٠٣-٩٥  .............................................املنتدى وبرنامج العمل  - ألف     
  ٢٧  ١٠٦-١٠٤  ............ كيوتو من بروتوكول٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -  باء     

  ٢٨  ١٣٢-١٠٧  ...............) من جدول األعمال١١البند  (القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  - حادي عشر  
برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقـارير فتـرة             - ألف     

السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنيـة،     
  ٢٨  ١١٩-١٠٧  .................................لدان املتقدمة األطرافاملقدمة من الب

  ٣١  ١٢١-١٢٠  ..... املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون  -  باء     
  ٣١  ١٢٥-١٢٢  .... االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  - جيم     
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لية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق       منهجيات تقدمي املعلومات املا     - دال     
  ٣٢  ١٣٢-١٢٦  ....................................................األول لالتفاقية

  ٣٣  ١٥٨-١٣٣  .......) من جدول األعمال١٢البند  (القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ثاين عشر  
 يف  ٨-م أإ /١ واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من       - ألف     

القضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتـو،      املقررات السابقة املتعلقة ب   
  ٣٣  ١٣٩-١٣٣  ............ من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد  مبا

من )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (إيضاح النص الوارد يف الفرع زاي         -  باء     
تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر استخدامها         

متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فتـرة         "ديد  لتح
  ٣٥  ١٤٣-١٤٠  ..................................................."االلتزام السابقة

استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة مبوجـب             - جيم     
 من بروتوكول كيوتـو ويف إطـار آليـة          ٣ من املادة    ٤ و ٣ الفقرتني
  ٣٥  ١٥٦-١٤٤  .....................................................النظيفة التنمية

اج إعادة حتريج األراضي الـيت توجـد هبـا غابـات آيلـة              آثار إدر   - دال     
ضمن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آليـة           لالستنفاد

  ٣٨  ١٥٨-١٥٧  .....................................................التنمية النظيفة
  ٣٩  ١٩٤-١٥٩  ..)  من جدول األعمال١٣البند  (اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  - ثالث عشر  

  ٣٩  ١٧٠-١٥٩  ................................................ُهج املختلفةإطار للنُّ  - ألف     
  ٤١  ١٨٢-١٧١  .......................................النُّهج غري القائمة على السوق  -  باء     
  ٤٣  ١٩٤-١٨٣  ...................................اآللية اجلديدة القائمة على السوق  - جيم     

برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات علـى نطـاق              - رابع عشر  
  ٤٥  ٢٠١-١٩٥  ..............)ن جدول األعمال م١٤البند  (االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف

  االقتصادية للتخفيف من آثار تغـري املنـاخ        -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       - خامس عشر  
  ٤٧  ٢٠٤-٢٠٢  ..............................................) من جدول األعمال١٥ البند(

  ٤٧  ٢١٠-٢٠٥  ............) من جدول األعمال١٦البند  (التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  - سادس عشر  
  ٤٨  ٢١١  .................................) من جدول األعمال١٧البند  (سائل أخرىم  - سابع عشر  
  ٤٨  ٢١٢  ..................................) من جدول األعمال١٨البند  (تقرير الدورة  - ثامن عشر  
  ٤٨  ٢١٦-٢١٣  ..............................................................اختتام الدورة  - تاسع عشر  
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  FCCC/SBSTA/2014/2/Add.1 -إضافة     

  مشروع مقرر مقدم لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده     
ة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا ومركـز وشـبكة          التقرير السنوي املشترك للجن     

   .٢٠١٣تكنولوجيا املناخ لعام 
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  افتتاح الدورة   -أوالً  
  )  من جدول األعمال١البند (
اهليئـة  (ُعقدت الدورة األربعون للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة             -١

  . ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥ إىل ٤ يف فندق ماريتيم، يف بون، أملانيا، يف الفترة من) الفرعية
، )سـوازيلند (وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية، السيد إميانويل دوميساين دالميين            -٢

ورحب أيـضاً بالـسيد     . يونيه، ورحب جبميع األطراف واملراقبني    / حزيران ٤يوم األربعاء   
) أرمينيا(يانا هاروتيونيان   نائباً لرئيس اهليئة الفرعية، وبالسيدة د     ) رومانيا(نارسيس بولن جيلر    

  . مقررة للدورة
  .)١()هيئة املناخ(وأدىل ببيان ممثل عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ   -٣

  املسائل التنظيمية   -ثانياً  
  )  من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال   -ألف  
  ) من جدول األعمال) أ(٢البند الفرعي (
يونيـه، يف مـذكرة   / حزيران٤يئة الفرعية، يف جلستها األوىل املعقودة يف نظرت اهل   -٤

ــضمن جــدول األعمــال املؤقــت وشــروحه   ــة تت ــة التنفيذي ــة مــن األمين مقدم
)FCCC/SBSTA/2014/1 .(  
ويف معرض تقدمي الرئيس جدول األعمال من أجل اعتماده، اقترح إضـافة البنـد                -٥

البنـد  :  من مشروع النظام الـداخلي املعمـول بـه         ١٣للمادة  اً  الفرعي اجلديد التايل وفق   
منهجيات تقدمي املعلومات املالية من جانب األطراف       "من جدول األعمال،    ) د(١١ الفرعي

 عقب مشاورات   -وأوضح الرئيس أن االقتراح قد قُدِّم       ". املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
 مـن   ١٩ية الـواردة يف الفقـرة        من أجل االستجابة بصورة أفضل للوال      - مع اجملموعات 

 واملتعلقة باضطالع اهليئة الفرعية بوضع منهجيات لتقدمي املعلومات املاليـة           ١٧-م أ /٢ املقرر
  . من أجل توصية مؤمتر األطراف مبقرر بشأن هذه املسألة يف دورته العشرين

ية يف اجللسة    أعاله، اعتمدت اهليئة الفرع    ٥وبناء على االقتراح املشار إليه يف الفقرة          -٦
  : نفسها جدول أعماهلا بصيغته املعدلة التالية

  . افتتاح الدورة  -١
  : املسائل التنظيمية  -٢

__________ 

 .<http://unfccc.int/8393.php>: متاح يف العنوان التايل )١(
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  إقرار جدول األعمال؛   )أ(  
  تنظيم أعمال الدورة؛   )ب(  
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛   )ج(  
  . انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من الكتب  )د(  

  . ملتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبرنامج عمل نريويب ا  -٣
  : تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -٤

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

حتياجات التكنولوجية اليت حـددهتا  التقرير التوليفي الثالث عن اال    )ب(  
  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٥
الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا بـصورة           

  .البلدان الناميةمستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف 
  . البحوث واملراقبة املنهجية  -٦
  . ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -٧
  . القضايا املتعلقة بالزراعة  -٨
  . آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  -٩

  : تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -١٠
  املنتدى وبرنامج العمل؛   )أ(  
  .  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ملسائل املتعلقة بالفقرة ا  )ب(  

  . القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١١
برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة      )أ(  

السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قـوائم اجلـرد           
  دمة األطراف؛ الوطنية، املقدمة من البلدان املتق

املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئـة مـن ثـاين             )ب(  
  الكربون؛   أكسيد

االنبعاثات النامجة عن الوقـود املـستخدم يف الطـريان والنقـل             )ج(  
  الدوليني؛  البحري
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منهجيات تقدمي املعلومات املالية من جانب األطراف املدرجـة يف      )د(  
  . املرفق األول لالتفاقية

  : القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢
 ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢اآلثار املترتبة على تنفيذ املقررات مـن          )أ(  

 يف املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجيـة        ٨-م أإ /١واملقرر  
 ٨ و ٧ و ٥املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد         

  من بروتوكول كيوتو؛
 مكـرراً  ٧، الفقـرة    ٣املادة  (إيضاح النص الوارد يف الفرع زاي         )ب(  

من تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومـات         ) ثانياً
متوسط االنبعاثات السنوية للـسنوات     "املقرر استخدامها لتحديد    

  ؛ "الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة
ألراضي واحلراجـة مبوجـب     استخدام األراضي وتغيري استخدام ا      )ج(  

 من بروتوكول كيوتو ويف إطار آليـة        ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  
  التنمية النظيفة؛ 

آثار إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد هبـا غابـات آيلـة               )د(  
لالستنفاد ضمن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار         

  . آلية التنمية النظيفة
  : قية وغري السوقية مبوجب االتفاقيةاآلليات السو  -١٣

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

برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق    -١٤
  . االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر      -جلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية     ا  -١٥
  . املناخ

  . التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٦
  . مسائل أخرى  -١٧
  . تقرير الدورة  -١٨
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ـ  ١٢يونيه، أدىل ممثلـو     / حزيران ٦ويف اجللسة األوىل املستأنفة، املعقودة يف         -٧ اً  طرف
 والصني، واجملموعة اجلامعة، وحتالف الدول اجلزرية الـصغرية،         ٧٧  ة ال ببيانات باسم جمموع  

والدول األفريقية، وجمموعة السالمة البيئية، واالحتاد األورويب ودوله األعضاء، وأقل البلدان           
املعاهدة /وائتالف بلدان الغابات املطرية، والتحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية        اً،  منو

شعوب، والبلدان النامية املتقاربة التفكري، والرابطة املـستقلة ألمريكـا الالتينيـة            التجارية لل 
). الربازيل والصني واهلند وجنوب أفريقيا    (ومنطقة البحر الكارييب، وجمموعة البلدان األربعة       

ممثلون عن املنظمات غري احلكومية املعنية بقطاع األعمـال والـصناعة،           اً  وأدىل ببيانات أيض  
عني، ومنظمات الشعوب األصلية، واملنظمات املعنية بقضايا املرأة والشؤون اجلنسانية،          واملزار

  . واملنظمات الشبابية غري احلكومية، فضالً عن ممثلني عن املنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة

  تنظيم أعمال الدورة   -باء  
  ) من جدول األعمال) ب(٢البند الفرعي (
ة يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل اليت وّجه فيها الـرئيس             نظرت اهليئة الفرعي    -٨

ووّجه الرئيس  . االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية          
يونيه زواالً هو املوعد النـهائي احملـدد        / حزيران ١٣أيضاً انتباه املندوبني إىل أن يوم اجلمعة        

يع اجملموعات هبدف ضمان إتاحة مشاريع االستنتاجات يف الوقت املناسب          الختتام أعمال مج  
وبناء على اقتراح الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية على بدء أعماهلا على           . للجلسة العامة اخلتامية  

  . هذا األساس

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس   -جيم  
  ) من جدول األعمال) ج(٢البند الفرعي (
ئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول يف جلستها األوىل ويف جلستها             نظرت اهلي   -٩

  . يونيه/ حزيران١٥الثانية املعقودة يف 
ويف اجللسة الثانية، أبلغ الرئيس األطراف بأن اجملموعات اإلقليمية توصلت إىل اتفاق              -١٠

 وانُتخبت اهليئة   .بشأن املرشح ملنصب مقرر اهليئة الفرعية، واقترح انتخاب املرشح للمنصب         
ومل ترد ترشيحات ملنصب    . مقررة) ليتوانيا(سورفيله   - الفرعية السيدة يورغا رابازاوسكايته   

 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، يبقـى         ٢٢ووفقاً للمادة   . نائب رئيس اهليئة الفرعية   
  . املقبلة للهيئةنائب الرئيس احلايل يف منصبه إىل حني انتخاب من خيلفه يف الدورة العادية 
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  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب   -دال  
  ) من جدول األعمال) د(٢البند الفرعي (

وبالتـايل،  . يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو كليهمـا اً ميثّل املقرر املنتخب دولة طرف   -١١
  . تنظم انتخابات الختيار عضو بديل مل

أثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه        برنامج عمل نريويب املتعلق بت      -ثالثاً  
  والتكيف معه 

  )  من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت   -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة               -١٢

. FCCC/SBSTA/2014/INF.11 و FCCC/SBSTA/2014/INF.7وكان معروضاً عليها الوثيقتان     
  .  ببيان ممثل طرف واحد حتدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغريةوأدىل
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البنـد مـن جـدول               -١٣

) كنـدا (األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يتشارك يف تيسريها السيدة بيـث الفنـدر               
ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة     ). دة القوميات دولة بوليفيا املتعد  (خوان هوفمايستر    والسيد

  .)٢(الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باالجتماع املشترك الذي ُعقد يف بون بأملانيا يف الفتـرة                -١٤
ـ      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٤ إىل   ١من   ة السـتخدام    بشأن أفضل املمارسات واألدوات املتاح

معارف الشعوب األصلية وممارساهتا واملعارف واملمارسات التقليدية، وأفـضل ممارسـات           
اجملتمعات احمللية واألصلية واحتياجاهتا، وتطبيق النُُّهج واألدوات املراعية للمنظور اجلنـساين           

ظّمته جلنـة   لفهم وتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وهو اجتماع ن            
التكيف بالتعاون مع برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه                

  . والتكيف معه، قصد وضع توصيات للممارسني
ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف إىل النظر، وفقاً لواليتها ومهامها، يف تقدمي املزيد               -١٥

ي االضطالع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب فيما يتصل          من التوصيات عن األنشطة اليت ينبغ     
  .  أعاله١٤باالجتماع املشترك املشار إليه يف الفقرة 

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.13مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٢(
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  : ورحبت اهليئة الفرعية بالوثائق التالية املعدة هلذه الدورة  -١٦
التقرير عن االجتماع املتعلق باألدوات املتاحة الستخدام معارف الشعوب           )أ(  

واملعارف واملمارسات التقليدية من أجل التكيف، واحتياجات اجملتمعات        األصلية وممارساهتا   
  ؛)٣(احمللية واألصلية، وتطبيق النُُّهج واألدوات املراعية للمنظور اجلنساين من أجل التكيف

  .)٤(التقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب  )ب(  
ن تقديرها حلكوميت سويسرا وكندا على دعمهمـا املـايل          وأعربت اهليئة الفرعية ع     -١٧

 أعاله وحلكومة إسبانيا على دعمها املايل لتنفيـذ         ١٤لتنظيم االجتماع املشار إليه يف الفقرة       
  . األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب

 يف سبل تعزيز فعاليـة أسـاليب        ،)٥(ونظرت اهليئة الفرعية، بناء على ما طُلب منها         -١٨
ج عمل نريويب، وخلصت إىل أنه ينبغي االضطالع باإلجراءات التاليـة، مـثالً، وفـق      برنام

  : إرشادات رئيس اهليئة الفرعية وبدعم من األمانة
توثيق التعاون مع شبكات املعارف العاملية واإلقليمية واملنظمات الـشريكة            )أ(  

  ونشرها؛ لربنامج عمل نريويب بغية تدعيم إنتاج املعارف املتعلقة بالتكيف 
دعوة املراكز والشبكات اإلقليمية إىل أن تؤدي دور منابر معرفية إقليميـة              )ب(  

  من أجل تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل نريويب؛ 
النظر يف استحداث أنشطة عرب اإلنترنت ُتْشرك فئات أوسع من أصـحاب              )ج(  

  مل نريويب، عند االقتضاء؛ املصلحة، ووسائل إلكترونية لنشر النواتج املعرفية لربنامج ع
مواصلة النظر يف حتسني ُنُهج العمل مع املنظمات الشريكة لربنامج عمـل              )د(  

نريويب والتعاون معها، مثالً عن طريق تعزيز استخدام ومواءمة النداءات إىل اختاذ إجـراءات              
ـ            رز يف دورهتـا    والتعهدات باختاذ إجراءات، عندما تتطرق اهليئة الفرعية إىل تقييم التقدم احمل

  ). ٢٠١٦مايو /أيار(الرابعة واألربعني 
 ٢٧-٢٠وخلصت اهليئة الفرعية إىل أنه سُيضطلع باألنشطة املذكورة يف الفقـرات              -١٩

التالية بغية مجع املعلومات واملعارف وحتليلها ونشرها لتوجيه ختطيط التكيف وإجراءاته إقليمياً   
يما يتعلق مبسائل تشمل فيما تـشمله الـنظم         ووطنياً وعلى املستوى دون الوطين، خاصة ف      

  . البيئية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2014/INF.11 . 
)٤( FCCC/SBSTA/2014/INF.7.  
 . ٤، الفقرة ١٩-م أ/١٧املقرر  )٥(
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ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب، مثل املراكز             -٢٠
والشبكات اإلقليمية، إىل تضمني بالغاهتا، حسب االقتضاء، معلومات عمـا يلـي، وفقـاً              

  :)٦(طلبته اهليئة يف دورهتا التاسعة والثالثني امل
األدوات واألساليب املتاحة واملنفذة فيما يتصل بعمليات ختطيط التكيـف            )أ(  

النظم البيئية، واملستوطنات البـشرية، واملـوارد املائيـة،         : اليت تتناول املسائل األربع التالية    
  والصحة؛ 
 -ة من عمليات ختطـيط التكيـف        املمارسات اجليدة والدروس املستفاد     )ب(  

يشمل الرصد والتقييم، وذلك فيما يتصل بالنظم البيئية، واملستوطنات البشرية، واملـوارد             مبا
  املائية، والصحة؛ 

املمارسات اجليدة والدروس املستفادة املتعلقة بعمليات وهياكل ربط ختطيط   )ج(  
  . التكيف على الصعيد الوطين واحمللي

 الفرعية إىل األمانة أن تعّد تقريراً توليفياً يستند إىل املعلومات املقدمـة             وطلبت اهليئة   -٢١
 /كـانون األول  ( أعاله، كي تنظر فيها يف دورهتا احلاديـة واألربعـني            ٢٠إطار الفقرة    يف

  ). ٢٠١٤ ديسمرب
ا ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل أن يأخذ               -٢٢

 أعاله عند االضطالع بعملهما يف جمال       ٢١يف االعتبار التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة         
  . ختطيط التكيف

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقدم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية وبالتعاون               -٢٣
، عرضـاً عـن     مع األطراف واملنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب املعنيـة باملوضـوع          

 أعـاله وذلـك يف      ٢٠االستنتاجات املستمدة من املعلومات املقدمة املشار إليها يف الفقرة          
منتدى جهات التنسيق املعين بربنامج عمل نريويب املقرر عقده بالتزامن مع الـدورة احلاديـة           

  . واألربعني للهيئة الفرعية
بتوجيه من رئـيس اهليئـة الفرعيـة    وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أيضاً أن تعّد،     -٢٤

وبالتعاون مع جلنة التكيف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، ومبسامهة مـن املنظمـات               
الشريكة لربنامج عمل نريويب، مثل املراكز والشبكات اإلقليمية، دراسات حاالت إفراديـة            

 أعاله، حسب االقتضاء، ٢٠فقرة تربز املمارسات اجليدة والدروس املستفادة املشار إليها يف ال
 /كانون األول - نوفمرب/تشرين الثاين(كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة واألربعني 

  ). ٢٠١٥ديسمرب 

__________ 

)٦( FCCC/SBSTA/2013/5 ، ١٣الفقرة)ب.(  
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تبادر، حبلول دورهتا احلادية واألربعني، إىل دعوة               -٢٥
ة القادرة، مبا فيها تلك اليت ُحددت من خالل العمل الذي     وإشراك املراكز والشبكات اإلقليمي   

 وبالتعاون مع املنظمات الـشريكة      ،)٧(بشأن املراكز والشبكات اإلقليمية   أجنزته جلنة التكيف    
بـادل  لربنامج عمل نريويب املعنية، كي تستعمل تلك املراكز والشبكات اإلقليمية طرائـق لت            

املوارد املالية، لتقدمي معلومات عما يلي، حبلول الدورة  بتوفر اًاملعارف، حسب االقتضاء ورهن
  :الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية

أدوات وأساليب ختطيط التكيف املتاحة واملنفذة اليت تتناول املسائل األربع            )أ(  
  النظم البيئية، واملستوطنات البشرية، واملوارد املائية، والصحة؛ : التالية

يشمل   مبا -ة والدروس املستفادة يف عمليات ختطيط التكيف        املمارسات اجليد   )ب(  
 اليت تعاجل املسائل املرتبطة بالنظم البيئية، واملستوطنات البشرية، واملـوارد           - الرصد والتقييم 

  املائية، والصحة؛ 
املمارسات اجليدة والدروس املستفادة املتعلقة بعمليات وهياكل ربط ختطيط   )ج(  

  . لوطين واحملليالتكيف على الصعيد ا
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تدعو املراكز والشبكات اإلقليمية املعنية إىل أن               -٢٦

تشارك، حبلول الدورة الرابعة واألربعني للهيئة، يف التقرير املتعلق بنتائج األنشطة اإلقليميـة             
  .  أعاله٢٥املشار إليها يف الفقرة 

األمانة أيضاً أن تعّد وتنشر، بتوجيه مـن رئـيس اهليئـة            وطلبت اهليئة الفرعية إىل       -٢٧
الفرعية، نواتج معرفية وأن تبلغ عنها، حسب االقتضاء، استناداً إىل نتائج األنشطة املشار إليها   

 /تشرين الثـاين  ( أعاله حبلول الدورة اخلامسة واألربعني للهيئة الفرعية         ٢٦-٢٠يف الفقرات   
  ). ٢٠١٦ديسمرب /كانون األول - نوفمرب
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقديرات اآلثار املترتبة يف امليزانية على اضطالع األمانة              -٢٨

وطَلبت إىل األمانـة اختـاذ      .  أعاله ٢٧-٢٣ و ٢١ و ١٨باألنشطة املشار إليها يف الفقرات      
  . اإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

__________ 

 فهم أدوار    على ورقة معلومات أعدهتا جلنة التكيف بشأن تعزيز        - عن طريق الرابط أدناه      -ميكن االطالع    )٧(
    :املؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة يف دعم إجراءات التكيف املعززة يف البلدان النامية

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/applicatio

n/pdf/ac5_un_and_regional_support_for_adaptation_27feb.pdf> . 
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  ر التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا تطوي  -رابعاً  
  )  من جدول األعمال٤البند (

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

  ) من جدول األعمال) أ(٤البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
  .  هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف  -٢٩
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -٣٠

) بليـز (األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يتشارك يف تيسريها السيد كـارلوس فـولر               
 اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعيـة يف االسـتنتاجات          ويف). النمسا(والسيدة إلفريد مورر    

  .)٨(التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
اهليئتان (واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ            -٣١

 الـسنوي   ، وفق ما طلبه مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة، النظر يف التقرير            )الفرعيتان
 )٩(٢٠١٣املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام            
كـانون  (هبدف إحالة مشروع مقرر للنظر فيه واعتماده يف الدورة العشرين ملؤمتر األطراف             

  .)١٠()٢٠١٤ديسمرب /األول
ملا هو مـشار إليـه يف       اً  وفقودعت اهليئتان الفرعيتان اللجنة املعنية بالتكنولوجيا،         -٣٢

، إىل زيادة تعزيـز الـروابط مـع         FCCC/SB/2012/1 من املرفق الثاين من الوثيقة       ٣ الفقرة
املنظمات اليت تضطلع بأعمال داخل وخارج نطاق االتفاقية تتـصل بالبيئـات التمكينيـة              

 من ٣٥ا يف الفقرة واملعوقات يف جمايل التنمية ونقل التكنولوجيا، مبا يشمل القضايا املشار إليه 
  . FCCC/SB/2012/2الوثيقة 

وأوصت اهليئتان الفرعيتان مبشروع مقرر بشأن التقرير السنوي املـشترك للجنـة              -٣٣
 من أجل النظر فيه     ٢٠١٣التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام         

 FCCC/SBSTA/2014/2/Add.1ثيقـة   انظر الو (واعتماده يف الدورة العشرين ملؤمتر األطراف       
  ). لالطالع على نص مشروع املقرر

__________ 

 . Add.1 وFCCC/SB/2014/L.1مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٨(
)٩( FCCC/SB/2013/1. 
)١٠( FCCC/CP/2013/10 ٧٥، الفقرة . 
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التقرير التوليفي الثالث عن االحتياجات التكنولوجية اليت حددهتا األطراف غري            -باء  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

  )) ب(٤البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
  . ن جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي م  -٣٤
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -٣٥

ويف اجللـسة   . مشاورات غري رمسية يتشارك يف تيسريها كل من السيد فولر والسيدة مـور            
  .)١١(عتمدهتاالثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية وا

  االستنتاجات   -٢  
واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف التقرير التوليفي الثالث عن االحتياجات التكنولوجية اليت              -٣٦

األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق         (حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
طراف غري املدرجـة يف املرفـق األول         طرفاً من األ   ٣١ورحبت اهليئة الفرعية بإجناز     . )١٢()األول

بتقدمي مرفق البيئة العاملية الدعم املايل لتقييمات       اً  وأحاطت علم . تقييماهتا لالحتياجات التكنولوجية  
االحتياجات التكنولوجية يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلِّق بنقل التكنولوجيا، وأحاطت           

  . ن برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمات إقليميةبالدعم التقين املقدم ماً أيضاً علم
. وأشارت اهليئة الفرعية بتقدير إىل تطور عملية تقييمات االحتياجات التكنولوجيـة            -٣٧

والحظت أن معظم األطراف اليت أجرت تقييمات الحتياجاهتا التكنولوجية، علـى النحـو             
كنولوجيـة حتـدد أولويـات       أعاله، وضعت أيضاً خطط عمل ت      ٣٦املشار إليه يف الفقرة     

والحظت أيضاً  . التكنولوجيا وتوصي بإطار متكيين لتجاوز معوقات نشر تلك التكنولوجيات        
ضرورة أن تعزز األطراف عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية وتتابعها من خالل املضي يف             

  . الجتماعيةتعزيز وضع وتنفيذ مقترحات مشاريع سليمة من النواحي االقتصادية والبيئية وا
وسلمت اهليئة الفرعية بأن التقرير التوليفي الثالث يربز ويقدم طائفة واسـعة مـن                -٣٨

املعلومات عن عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية، وعـن مـشاركة اجلهـات املعنيـة،             
والظروف الوطنية، وأولويات التنمية الوطنية، والسياسات والتدابري القائمـة، والقطاعـات           

لوجيات اليت حتظى باألولوية، والعقبات احملددة اليت تعيـق التكنولوجيـا، واألطـر             والتكنو
التمكينية املتعلقة هبا، وخطط العمل التكنولوجية، مبا يف ذلك األنـشطة املتـصلة ببحـوث               
وتطوير التكنولوجيات اليت حتظى باألولوية واختبارها ونشرها وتعميمها، وأفكار املشاريع،          

  . لة األبعادوالعناصر املتداخ
__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.5مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )١١(
)١٢( FCCC/SBSTA/2013/INF.7) ُيشار إليه فيما يلي بالتقرير التوليفي الثالث .( 
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وأقرت أيضاً بأن املعلومات عن خطط العمل التكنولوجية وأفكار املشاريع الـواردة         -٣٩
يف التقرير التوليفي الثالث ميكن أن تقدم فكرة واضحة عن نوع الدعم املطلوب لتعزيز تنفيذ               

 املـايل  نتائج تقييمات االحتياجات التكنولوجية، خصوصاً فيما يتعلق باملصادر احملتملة للدعم    
  . الالزم لتنفيذها

ودعت اهليئة الفرعية األطراف، واملنظمات الدولية ذات الصلة، والكيانات التشغيلية            -٤٠
لآللية املالية لالتفاقية، وغريها من املؤسسات املالية املعنية اليت بإمكاهنا تقدمي الـدعم الـتقين        

ك، من أجل تنفيذ نتـائج تقييماهتـا        واملايل لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول القيام بذل        
  . لالحتياجات التكنولوجية

وشّجعت اهليئة الفرعية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على مراعـاة نتـائج                -٤١
. تقييماهتا لالحتياجات التكنولوجية لدى إعداد مقترحات املشاريع الـيت حتتـاج إىل دعـم     

 مصادر خمتلفة يف إطار االتفاقية وخارجه، مبا يف وأشارت إىل ضرورة توفري التمويل الالزم من
  . ذلك املصادر العامة واخلاصة، من أجل تعزيز التخفيف والتكيف

والحظت اهليئة الفرعية أن اهلدف النهائي لعملية تقييم االحتياجات التكنولوجية هو             -٤٢
ع يستفيد من طائفة    تعزيز اإلجراءات املتعلِّقة بالتخفيف والتكيف، وسلمت بأن تنفيذ املشاري        

من العناصر ذات الصلة اليت تضمن توفري الدعم املايل والتقين الالزم، مبا يف ذلك الـسياسات         
وسلّمت بأن ممارسات التخطيط اليت     . التمكينية واألطر التنظيمية اليت تراعي الظروف الوطنية      

املال واألعمـال   تعزز مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة واليت ميكن أن تضم دوائر             
الوطنية والدولية أساسية يف توليد أفكار املشاريع السليمة، يف إطار عملية تقييم االحتياجات             

  . التكنولوجية
والحظت اهليئة الفرعية أن نتائج تقييمات االحتياجات التكنولوجية تـوفر أساسـاً              -٤٣

ري املدرجة يف املرفـق  وشجعت األطراف غ. جيداً لتسريع تنفيذ إجراءات التكيُّف والتخفيف    
األول على أن تراعي، من خالل كياناهتا الوطنية املعّينة، نتـائج تقييماهتـا لالحتياجـات               

  . التكنولوجية لدى إعداد طلبات احلصول على الدعم من مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
وسلمت اهليئة الفرعية باحتمال وجـود صـالت بـني تقييمـات االحتياجـات               -٤٤

ية وغريها من العمليات احمللية املرتبطة باملناخ والتنمية، كتلك اليت تشمل إجراءات            التكنولوج
وشجعت األطراف غري املدرجة يف املرفـق       . التخفيف املالئمة وطنياً وخطط التكيُّف الوطنية     

األول على مراعاة أوجه الترابط هذه لدى إعداد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وخطـط              
  . طنيةالتكيُّف الو
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إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن           -خامساً  
إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا          

  بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية 
  )  من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت   -١  
.  اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة             نظرت  -٤٥

ــة  ــائق التالي ــا الوث ــاً عليه ــان معروض  Add.1-3 وFCCC/SBSTA/2014/MISC.3: وك
وأدىل ببيانات ممثلو تسعة أطراف، من بينهم ممثل        . Add.1 و FCCC/SBSTA/2014/MISC.4و

م جمموعة السالمة البيئية، ومتحدث باسـم بلـدان   حتدث باسم اجملموعة اجلامعة، وممثل باس   
  .)١٣(حوض الكونغو

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البنـد مـن جـدول               -٤٦
والسيد روبرتـو   ) كندا(األعمال يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيد بيتر غراهام            

  .)١٤(ت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتاويف اجللسة الثانية، نظر). غانا(بامفو 

  االستنتاجات   -٢  

  النُُّهج غري القائمة على السوق    
 واملنظمـات املعتمـدة بـصفة       )١٥(أحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا قدمته األطراف        -٤٧

السوق وفقـاً    من آراء بشأن اإلرشادات املنهجية املتعلقة بالنُُّهج غري القائمة على            )١٦(مراقب
  .)١٧(لطلب اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني

 ٦ وأحاطت اهليئة الفرعية بنتائج اجتماع اخلرباء املعقود أثناء الدورة يف بون، أملانيا، يف              -٤٨
، وطلبـت إىل    )١٨( وفقاً لطلب اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والـثالثني         ٢٠١٤يونيه  /حزيران

  . تقريراً عن االجتماع لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعنياألمانة أن تعّد
__________ 

 وسـان تـومي     ، ورواندا ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية   ، ومجهورية أفريقيا الوسطى   ، وتشاد ،بوروندي )١٣(
وطلبت دولة بوليفيا املتعددة القوميـات أن     .  والكونغو ، والكامريون ، وغينيا االستوائية  ، وغابون ،وبرينسييب

ــر  ــذا التقري ــا يف ه ــشار إىل بياهن ــامالً . ي ــان ك ــى البي ــالع عل ــن االط ــعوميك :  يف املوق
<http://unfccc.int/8419.php>. 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.8مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )١٤(
)١٥( FCCC/SBSTA/2014/MISC.3و Add.1–3 . 
 . <http://unfccc.int/7478>: تتاح اإلسهامات املقدمة من املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف العنوان التايل )١٦(
)١٧( FCCC/SBSTA/2013/3 ٤٠، الفقرة . 
)١٨( FCCC/SBSTA/2013/3 ٤١، الفقرة . 
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واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل يف دورهتا احلادية واألربعني النظر يف وضـع                -٤٩
  .)١٩(إرشادات منهجية بشأن الّنهج غري القائمة على السوق

  املنافع غري املرتبطة بالكربون    
 ١٩-م أ /٩ من مقرره    ٢٢يئة الفرعية بأن مؤمتر األطراف أقّر مبوجب الفقرة         ذكّرت اهل   -٥٠

بأمهية حتفيز املنافع غري املرتبطة بالكربون من أجل االستدامة الطويلة األجل لتنفيذ األنـشطة              
  . ١٦-م أ/١ من املقّرر ٧٠املشار إليها يف الفقرة 

 واملنظمـات املعتمـدة بـصفة       )٢٠(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا قّدمه األطراف        -٥١
  .١٨-م أ/١ من املقّرر ٤٠ من آراء بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة )٢١(مراقب
واّتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف املسائل املنهجية املتصلة باملنافع غري               -٥٢

  . )٢٠١٥يونيه /حزيران(املرتبطة بالكربون يف دورهتا الثانية واألربعني 

  البحوث واملراقبة املنهجية   -سادساً  
  )  من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت   -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة               -٥٣

. FCCC/SBSTA/2014/INF.5 و FCCC/SBSTA/2014/INF.1وكان معروضاً عليها الوثيقتان     
  . منظمة العاملية لألرصاد اجلويةوأدىل ببيان ممثل لل

واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -٥٤
والسيدة ) بوتسوانا(يف مشاورات غري رمسية يتشارك يف تيسريها كل من السيد دافيد ليسول             

الفرعية يف االستنتاجات الواردة    ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة      ). أملانيا(كريستيان تيكستور   
  .)٢٢(أدناه واعتمدهتا

قدم الرئيس معلومات عن االجتماع السادس حلوار اهليئـة         اً،  ويف اجللسة الثانية أيض     -٥٥
الذي الفرعية بشأن البحوث ومستجدات األنشطة البحثية ذات الصلة باحتياجات االتفاقية،           

: ر املتعلق بالبحث ثالثة حماور رئيسية هي      وتناول احلوا . )٢٣(٢٠١٤يونيه  / حزيران ٧عقد يف   
__________ 

 . ٨، الفقرة ١٩-م أ/٩قرر ، وامل٤٢-٣٨، الفقرات FCCC/SBSTA/2013/3ُيشار إىل الوثيقة  )١٩(
)٢٠( FCCC/SBSTA/2014/MISC.4و Add.1 . 
 .  أعاله٢٠انظر احلاشية  )٢١(
 . FCCC/SBSTA/2014/L.6مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٢٢(
وض واملعلومات ذات الصلة األخرى اخلاصة بـاحلوار املتعلـق          ميكن االطالع على جدول األعمال والعر      )٢٣(

 .<http://unfccc.int/6793.php>: بالبحوث يف العنوان التايل
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التطورات املستجدة يف جمال املعلومات املناخية على الصعيد العاملي؛ والنتائج العلمية املتبلورة            
فيما يتعلق باملناطق القطبية؛ واالحتياجات يف جمال حبوث تغري للمناخ ومـستجدات بنـاء              

 لألطراف فرصة فريدة لالطالع على أحدث       وأتاح احلوار املتعلق بالبحث   . القدرات البحثية 
وأبلغ الرئيس  . التطورات العلمية، ويف الوقت نفسه النظر يف االحتياجات واألولويات البحثية         

 النظـام   ٢٠١٤نوفمرب  /اهليئة الفرعية حبلقة عمل من املقرر أن ينظمها يف تشرين الثاين          اً  أيض
ـ    العاملي ملراقبة املناخ، وهيئة املناخ، بالتعاون        لالسـتنتاجات الـيت    اً  مع األمانة، وذلك وفق

  .)٢٤(اعتمدت يف الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية

  االستنتاجات   -٢  
 وبرامج ومنظمات   )٢٥(أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها األطراف         -٥٦

ر إليها فيما يلي بـربامج      املشا(البحوث اإلقليمية والدولية العاملة يف جمال حبوث تغري املناخ          
 املتعلق بالبحوث الذي جرى خالل الدورة احلالية        )٢٧( حتضرياً للحوار  )٢٦()ومنظمات البحوث 

  . للهيئة الفرعية
 أعـاله،   ٥٦ورحبت اهليئة الفرعية باحلوار املتعلق بالبحوث املشار إليه يف الفقـرة              -٥٧

إلدالء بآرائها بشأن احتياجات    وأعربت عن تقديرها لألطراف على تقاسم املعلومات وعلى ا        
عن تقديرها هليئة املناخ ولربامج ومنظمات      اً  وأعربت اهليئة الفرعية أيض   . وأولويات البحوث 

  . البحوث على مسامهاهتا يف هذا احلوار املتعلق بالبحوث
 ٢٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف وبرامج ومنظمات البحوث إىل أن تقدم، حبلول              -٥٨
، معلومات عن الدروس املستفادة واملمارسات اجليـدة يف جمـال بنـاء             ٢٠١٥مارس  /آذار

القدرات املعرفية والبحثية، ال سيما يف البلدان النامية، مع مراعـاة املعلومـات املقدمـة يف                
احلوارات وحلقات العمل السابقة املتعلقة بالبحوث، والنتائج الـواردة يف تقريـر التقيـيم              

لبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح هذه املعلومات يف املوقـع            وط. )٢٨(اخلامس هليئة املناخ  
وستشكل هذه املعلومات موضـوع احلـوار املقبـل املتعلـق           . الشبكي لالتفاقية اإلطارية  

وستنظر اهليئـة   .  أدناه ٦٠بالبحوث، على أن تراعى كذلك املسامهات الواردة وفقاً للفقرة          
 يف ضرورة تنظيم حلقة عمل بشأن املواضيع املستخلـصة          الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني    

  . من احلوار املتعلق بالبحوث

__________ 

 . ٤٨، الفقرة FCCC/SBSTA/2013/5انظر الوثيقة  )٢٤(
 .<http://unfccc.int/5901.php>: ترد املسامهات اليت قدمتها األطراف إىل اهليئة الفرعية يف العنوان التايل )٢٥(
 . <http://unfccc.int/7482.php>: ترد مسامهات املنظمات املراقبة يف العنوان التايل )٢٦(
 .  أعاله٢٣انظر احلاشية  )٢٧(
 . ٥٩ و٥٨تشجع األطراف على تقدمي مسامهات موحدة تتضمن آراءها بشأن املعلومات املشار إليها يف الفقرتني  ) ٢٨(
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 / آذار ٢٥قـدم إىل األمانـة، حبلـول        ودعت اهليئة الفرعيـة األطـراف إىل أن ت          -٥٩
، آراءها بشأن املواضيع احملتمل النظر فيها يف إطار احلوار املتعلـق بـالبحوث              ٢٠١٥ مارس

ثانية واألربعني للهيئة الفرعية وما بعدها، على أن تؤخذ نتائج          الذي سيجري خالل الدورة ال    
تقرير التقييم اخلامس يف احلسبان، وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح تلـك اآلراء يف                

  . املوقع الشبكي لالتفاقية
لني وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير بنشر هيئة املناخ مسامهات الفريقني العام             -٦٠
 يف تقرير التقييم اخلامس، والبيانات اليت أدىل هبا ممثلـو هيئـة املنـاخ               )٣٠( والثالث )٢٩(الثاين

وأشارت اهليئة الفرعية إىل    . واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف الدورة األربعني للهيئة الفرعية        
  . اإلطاريةأمهية تقرير التقييم اخلامس بالنسبة إىل عملية االتفاقية 

والحظت اهليئة الفرعية أن األمانة نظّمت بناء على طلب اهليئة الفرعية يف دورهتـا                -٦١
 للنظر يف املعلومات املتعلقة     ٢٠١٣أكتوبر  /حلقة عمل يف تشرين األول     )٣١(السابعة والثالثني 

باجلوانب التقنية والعلمية للنظم اإليكولوجية ذات اخلزانات الكثيفة الكربون اليت ال تغطيهـا             
خرى من جدول األعمال مبوجب االتفاقية، مثل النظم اإليكولوجية البحرية الساحلية           بنود أ 

وأعربت اهليئة الفرعية عن    . )٣٢(يف سياق اجلهود املبذولة على نطاق أوسع للتخفيف والتكيف        
تقديرها حلكوميت إسبانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية علـى تقـدمي             

  . إىل تلك احللقةموارد مالية
 املـشار إليهـا يف      )٣٣(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املتعلق حبلقـة العمـل           -٦٢

 فيمـا يتـصل     ٢٠١٣ أعاله والتقرير املنهجي الذي اعتمدته هيئة املناخ يف عام           ٦١ الفقرة
  .)٣٤(باألراضي الرطبة

 أعاله قـد    ٦١يف الفقرة   والحظت اهليئة الفرعية أن نتائج حلقة العمل املشار إليها            -٦٣
تكون ذات صلة بعمل األطراف املتعلق بالتخفيف والتكيف ضمن عمليات أخرى جارية يف             
إطار االتفاقية، مثل برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف   

  . معه ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
__________ 

 .<http://ipcc-wg2.gov/AR5>: تاح يف العنوان التايلم. اآلثار، والتكيف، وهشاشة األوضاع: ٢٠١٤تغري املناخ  ) ٢٩(
)٣٠( Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change .متاح يف العنوان التايل :

<http://mitigation2014.org>. 
)٣١( FCCC/SBSTA/2012/5 ٥٠، الفقرة . 
لواردة والعـروض املقدمـة، يف   ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا يف ذلك املسامهات ا        )٣٢(

 . <http://unfccc.int/7797.php>: العنوان التايل
)٣٣( FCCC/SBSTA/2014/INF.1. 
)٣٤( 2013 Supplement to the 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands .

 . <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/wetlands/index.html>: متاح يف العنوان التايل
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مج ومنظمات البحوث على مواصلة تقاسـم اخلـربات         وشجعت اهليئة الفرعية برا     -٦٤
واملعارف واآلراء املتعلقة جبملة أمور، منها النظم اإليكولوجيـة ذات اخلزانـات الكثيفـة              

  . الكربون، ويشمل ذلك عند االقتضاء عناصر بناء القدرات، ال سيما يف البلدان النامية
 مواصلة احلوار بني األطراف وبرامج      وشّجعت اهليئة الفرعية أيضاً اجلهود الرامية إىل        -٦٥

  .  أعاله٦٤-٦١ومنظمات البحوث، مبا يشمل اجلهود املتعلقة بالفقرات 
ودعت اهليئة الفرعية هيئة املناخ إىل اإلحاطة علماً بعمل اهليئـة الفرعيـة املتعلـق                 -٦٦

ثيفـة  بالبحوث واملراقبة املنهجية يف مسائل تتصل بالنظم اإليكولوجية ذات اخلزانـات الك           
  . الكربون وذلك لدى نظر هيئة املناخ يف العمل املستقبلي

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن األمانة أعدت، بناء على طلب اهليئـة الفرعيـة يف                 - ٦٧
 تقريراً موجزاً عن تعزيز توافر املعلومات العلمية ذات الـصلة           ،)٣٥(دورهتا السابعة والثالثني  

ونظرت اهليئة الفرعيـة يف املعلومـات       . )٣٦(شبكي لالتفاقية باالتفاقية وإبرازها يف املوقع ال    
الواردة يف ذلك التقرير، وطلبت إىل األمانة مواصلة تعزيز توافر املعلومات العلمية وإبرازها، 
باالعتماد على وسائل منها شبكات التواصل االجتماعي، والنشرة اإللكترونية لالتفاقيـة،           

بعلم املناخ، وإدماج املعلومات العلميـة املتاحـة عـرب          والتقومي اخلاص باألنشطة املتعلقة     
. اإلنترنت من جانب اهليئة احلكومية وغريها من اجلهات صاحبة املـصلحة ذات الـصلة             

ودعت اهليئة الفرعية األمانة إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف هذا الشأن إىل اهليئة الفرعية 
  . يف دورهتا الثانية واألربعني

طت اللجنة الفرعية علماً بتقديرات اآلثار املترتبة يف امليزانية علـى اضـطالع             وأحا  -٦٨
وطَلبت إىل األمانـة اختـاذ اإلجـراءات        .  أعاله ٦٧األمانة باألنشطة املشار إليها يف الفقرة       

  . املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

   ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -سابعاً  
  )  من جدول األعمال٧ند الب(

  املداوالت   -١  
وكان . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية              -٦٩

 FCCC/SB/2014/MISC.2 و Add.1 و FCCC/SB/2014/MISC.1: معروضاً عليها الوثـائق التاليـة     
  . ول اجلزرية الصغريةوأدىل ببيان ممثل طرف واحد حتدث باسم حتالف الد. Add.1و

__________ 

)٣٥( FCCC/SBSTA/2013/3 ٦٩، الفقرة . 
)٣٦( FCCC/SBSTA/2014/INF.5. 
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واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند من جـدول                - ٧٠
 من جدول أعمال اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ، يف إطـار            ١٦األعمال باالقتران مع البند     

والـسيد  ) النمـسا (اتصال يتشارك يف رئاسته كل من السيدة غريترود والنسكي            فريق
ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف االسـتنتاجات           ). غرينادا(ز  تشارل  ليون
  .)٣٧(واعتمدهتا  التالية

  االستنتاجات   -٢  
 وبـالتقرير املـوجز   )٣٨(أحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً باآلراء املقدمة من األطراف    -٧١

 / الثـاين   تـشرين  ١٣ و ١٢، الذي عقـد يـومي       )٣٩(لالجتماع الثاين حلوار اخلرباء املنظم    
  .)٤٠( يف وارسو، ببولندا٢٠١٣ نوفمرب
اً  مؤخر )٤٢( والثالث )٤١(ورحبت اهليئتان الفرعيتان باستكمال الفريقني العاملني الثاين        -٧٢

وتتيح هذه اإلسهامات، إىل جانب إسـهام       . إسهاماهتما يف تقرير التقييم اخلامس هليئة املناخ      
الءمة اهلدف العاملي الطويل األجل والتقدم      ، معلومات لتقييم مدى م    )٤٣(الفريق العامل األول  

  . العام احملرز صوب بلوغ هذا اهلدف
باالجتماع الثالث حلوار اخلرباء املنظم، الذي عقـد        اً  ورحبت اهليئتان الفرعيتان أيض     -٧٣

 يف بون بأملانيا، وتناول، باالستناد إىل إسهامات        ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٨ إىل   ٦يف الفترة من    
املني الثاين والثالث يف تقرير التقييم اخلامس، مدى مالءمة اهلدف العاملي الطويل            الفريقني الع 

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   

ثلي هيئة املناخ يف االجتماع وشّجعتا هذه اهليئة واملنظمات األخرى على املضي            املقدمة من مم  
ونوهت اهليئتان الفرعيتان أيضاً بقيمة حوار اخلرباء       . يف دعم أعمال حوار اخلرباء املنظم املقبلة      

املنظم يف متكني األطراف من املسامهة بفعالية يف احلوار والعمل مع اخلرباء العلميني وغريهـم               
  . ن اخلرباءم

__________ 

 . FCCC/SB/2014/L.3مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٣٧(
)٣٨( FCCC/SB/2014/MISC.1و Add.1و ،FCCC/SB/2014/MISC.2و Add.1 . 
 . <http://unfccc.int/7803.php>: متاح يف العنوان التايل )٣٩(
    : املعلومات بشأن االجتماع الثاين حلوار اخلرباء املنظم يف العنوان التايليرد املزيد من  )٤٠(

<http://unfccc.int/7803.php> . 
 .  أعاله٢٩انظر احلاشية  )٤١(
 .  أعاله٣٠انظر احلاشية  )٤٢(
)٤٣( Climate Change 2013: The Physical Science Basis .متاح يف العنوان التايل :    

<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1>. 
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والحظت اهليئتان الفرعيتان أن هيئة املناخ ستصدر تقريرها التوليفي للتقييم اخلامس             -٧٤
قبل الدورة احلادية واألربعني لكل من اهليئتني، واتفقتا على النظـر يف هـذا التقريـر، ويف                 

، يف  ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د-ب(١٦١املعلومات الواردة من املصادر املشار إليها يف الفقرة         
  . اجتماع حوار اخلرباء املنظم املقرر عقده باالقتران مع الدورة السالفة الذكر لكل من اهليئنت

وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل امليسرين املتشاركني حلوار اخلرباء املنظم العمل، بدعم             -٧٥
حلاديـة  من األمانة، على تنظيم اجتماع إضايف حلوار اخلرباء املـنظم يف أعقـاب الـدورة ا        

واألربعني لكل منهما، باالقتران مع اجتماع الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان             
، وقبل انعقاد الدورة الثانية واألربعني لكل من اهليئتني         )٤٤()فريق منهاج ديربان  (للعمل املعزز   

 املشار  ، من أجل النظر يف اإلسهامات     ١٨-م أ /١ من املقرر    ٨٨الفرعيتني، مع مراعاة الفقرة     
، بغية  )د(إىل  ) ب(، وخباصة الفقرات 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 
تضمن بياناً وصفياً إرشادياً حيدد     وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل األمانة إعداد مذكرة ت         -٧٦

 ستكون متاحة لينظر فيهـا      ١٧-م أ /٢من املقرر   ) ب(١٦١أي املعلومات الواردة يف الفقرة      
 ١حوار اخلرباء املنظم وموعد إتاحتها، وعرض هذه املذكرة على األطراف يف أجل أقـصاه               

  . ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول
، ٢٠١٥-٢٠١٣ العلمية الستعراض الفتـرة      ومتاشياً مع هدف احلفاظ على الرتاهة       -٧٧

، 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            

خلرباء املنظّم، مع مراعاة مقتـضيات      لتحديد ما ميكن تقدميه من إسهامات إضافية يف حوار ا         
  . ١٨-م أ/١ من املقرر ٨٤ والفقرة ١٧-م أ/٢من املقرر ) د(و) ج(١٦١الفقرة 
مـن  ) ب(٨٦ والفقـرة    ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٦٦ و ١٦٤ومتاشياً مع الفقرتني      -٧٨
 تـشرين   ١، دعت اهليئتان الفرعيتان األطراف إىل موافاة األمانة، حبلـول           ١٨-م أ /١ املقرر
، بآرائها بشأن اإلسهامات اإلضافية يف حوار اخلرباء املـنظم، وكيفيـة     ٢٠١٤نوفمرب  /الثاين

، والتقرير اخلتامي الذي ستقدمه اهليئتان إىل مـؤمتر         ٢٠١٥-٢٠١٣اختتام استعراض الفترة    
 ،)٢٠١٥ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /تشرين الثاين (األطراف يف دورته احلادية والعشرين      

  .  األمانة إتاحة تلك اإلسهامات يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريةوطلبتا إىل
 ال تزال قيد    ٢٠١٥-٢٠١٣والحظت اهليئتان الفرعيتان أن أعمال استعراض الفترة          -٧٩

اإلجناز، وأن هذا االستعراض يثري عملية االتفاقية على نطاق أوسع، بوسائل منـها املـواد               
ماعات حوار اخلرباء املنظم والتقارير املقدمة مـن امليـسرين          املقدمة من اخلرباء وتقارير اجت    

__________ 

 . رهناً بقرار فريق منهاج ديربان بشأن عقد هذا االجتماع )٤٤(
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، ُتشجَّع األطـراف    ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦ومراعاة للفقرة   . املتشاركني إىل مؤمتر األطراف   
 يف  ٢٠١٥-٢٠١٣على مواصلة اإلحاطة علماً باملعلومات املستقاة من اسـتعراض الفتـرة            

   .سياق مشاركتها يف عملية فريق منهاج ديربان
وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً بتقديرات اآلثار املترتبة يف امليزانية على اضـطالع              -٨٠

وطلبتا إىل األمانة اختاذ اإلجراءات املطلوبة      .  أعاله ٧٥األمانة باألنشطة املشار إليها يف الفقرة       
  . يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

   بالزراعة القضايا املتعلقة  -ثامناً  
  )  من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت   -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة               -٨١

 FCCC/SBSTA/2013/MISC.17 و FCCC/SBSTA/2014/INF.2وكان معروضاً عليها الوثائق     
  .  والصني٧٧  سم جمموعة الوأدىل ببيان ممثل طرف واحد حتدث با. Add.2 وAdd.1و

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -٨٢
والـسيدة  ) الـدامنرك (يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته كل من السيد بيتر إيفرسن             

ـ       ). إثيوبيا(سيالم كيداين أبييب     ة يف االسـتنتاجات    ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئـة الفرعي
  .)٤٥(واعتمدهتا التالية

  االستنتاجات   -٢  
 عن حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة بشأن        )٤٦(أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير      -٨٣

احلالة الراهنة للمعارف العلمية املتعلقة بكيفية تدعيم تكّيف الزراعة مع آثار تغري املناخ، على              
لتنمية الريفية والتنمية املستدامة وإنتاجية النظم الزراعية واألمن الغذائي         حنو يعّزز يف اآلن ذاته ا     

يف مجيع البلدان، ال سيما يف البلدان النامية، مع مراعاة تنّوع النظم الزراعية واالختالفات يف               
  . احلجم واملنافع املشتركة املمكن جنيها من التكّيف

 واملنظمات املعتمـدة    )٤٧(قدمة من األطراف  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء امل       -٨٤
  . أعاله٨٣ بشأن العناصر املشار إليها يف الفقرة )٤٨(بصفة مراقب

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.14مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٤٥(
)٤٦( FCCC/SBSTA/2014/INF.2 . 
)٤٧( FCCC/SBSTA/2013/MISC.17و Add.1و Add.2 . 
 . <http://unfccc.int/7478>: متاح يف العنوان التايل )٤٨(
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إىل اً   من االتفاقية فقد واصلت مناقشاهتا استناد      ٩وإذ أشارت اهليئة الفرعية إىل املادة         -٨٥
، وخلصت إىل   ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٧٥هدف االتفاقية ومبادئها وأحكامها، وعمالً بالفقرة       

أهنا سوف تضطلع بأعمال علمية وتقنية يف اجملاالت التالية، آخذة يف اعتبارها ما خلصت إليه               
  : من استنتاجات يف دورهتا الثامنة والثالثني

وضع نظم اإلنذار املبكر وخطط الطوارئ فيما يتعلق بـالظواهر اجلويـة              )أ(  
االنزالقات األرضـية والعواصـف     القصوى وآثارها، مثل التصحر واجلفاف والفيضانات و      

  وتدهور التربة وتسرب املياه املاحلة؛ 
تقييم ما تواجهه النظم الزراعية من خماطر بسبب خمتلف سيناريوهات تغري             )ب(  

املناخ على الصعيد اإلقليمي والوطين واحمللي، مبا يف ذلك على سبيل الذكر ال احلصر اآلفات               
  هبذه السيناريوهات؛ واألمراض، وتقييم قابليتها للتأثر 

حتديد تدابري التكّيف، مع مراعاة تنوع النظّم الزراعيـة ونظـم معـارف               )ج(  
الشعوب األصلية واالختالفات يف احلجم واملنافع املشتركة املمكنـة، وتبـادل التجـارب             

 االقتصادية  -بالبحث والتطوير وباألنشطة امليدانية، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية           املتعلقة
  والبيئية واجلنسانية؛ 

حتديد املمارسات والتكنولوجيات الزراعية وتقييمها بغية تعزيز اإلنتاجيـة           )د(  
بصورة مستدامة، وكذلك تعزيز األمن الغذائي والقدرة على التأقلم، مع مراعاة االختالفات            

ت ونظـم   فيما بني املناطق الزراعية األحيائية وبني النظم الزراعية من قبيل اختالف ممارسـا            
  . األراضي الرعوية واألراضي الزراعية

ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل تقدمي آرائها إىل              -٨٦
 ٢٥أعاله قبـل    ) ب(و) أ(٨٥األمانة بشأن القضايا املتصلة بالعناصر املشار إليها يف الفقرة          

ء يف وثيقة متفرقات لتنظر فيهـا اهليئـة         ، وطلبت إىل األمانة جتميع اآلرا     ٢٠١٥مارس  /آذار
  . الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني

ودعت اهليئة الفرعية أيضاً األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب إىل تقـدمي               -٨٧
أعـاله  ) د(و) ج(٨٥آرائها إىل األمانة بشأن القضايا املتصلة بالعناصر املشار إليها يف الفقرة            

، وطلبت إىل األمانة جتميع اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظر فيهـا            ٢٠١٦س  مار/ آذار ٩قبل  
  . اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظّم، باالقتران مع الدورة الثانيـة واألربعـني                -٨٨
، )ب(و) أ(٨٥إليها يف الفقرة    للهيئة الفرعية، حلقيت عمل أثناء الدورة بشأن العناصر املشار          

وأن تنظم أيضاً، باالقتران مع الدورة الرابعة واألربعني للهيئة الفرعية، حلقيت عمـل أثنـاء               
  . أعاله) د(و) ج(٨٥الدورة بشأن العناصر املشار إليها يف الفقرة 
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وطلبت إىل األمانة أيضاً أن تعّد تقريراً عن كل واحدة من حلقات العمـل املـشار        -٨٩
أعاله، على أن تنظر اهليئة الفرعية يف التقريرين األولني يف دورهتا الثالثـة              ٨٨يها يف الفقرة    إل

  . واألربعني ويف التقريرين اآلخرين يف دورهتا اخلامسة واألربعني
وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بتقديرات اآلثار املترتبة يف امليزانية علـى اضـطالع               -٩٠

وطَلبت إىل األمانـة اختـاذ اإلجـراءات        .  أعاله ٨٨ إليها يف الفقرة     األمانة باألنشطة املشار  
  . املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

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

  املداوالت   -١  
.  اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة             نظرت  -٩١

  . وأدىل ببيانني ممثال طرفني، حتدث أحدمها باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند مـن جـدول                 - ٩٢

 يتشارك يف تيسريها كل من السيدة الفندر والسيد         األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية     
ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعيـة يف االسـتنتاجات          ). جنوب أفريقيا (ألف ويلس   

  .)٤٩(التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
، النظـر يف تـشكيلة اللجنـة        ١٩-م أ /٢باشرت اهليئتان الفرعيتان، وفقاً للمقرر        -٩٣

 وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغـري املنـاخ ويف             التنفيذية آللية 
  . اإلجراءات اخلاصة هبا، بغية استكمال تنظيم اللجنة التنفيذية وإدارهتا

وخلصت اهليئتان الفرعيتان إىل أهنما ستواصالن النظر يف هذه املـسألة يف الـدورة                -٩٤
ني يف احلسبان العناصر املعروضة يف مشروع املقرر الوارد         احلادية واألربعني لكل منهما، آخذت    

، بغية تقدمي توصيات هبذا الشأن كي يعتمدها مـؤمتر          FCCC/SB/2014/L.4يف مرفق الوثيقة    
  .)٥٠(األطراف يف دورته العشرين

__________ 

 . FCCC/SB/2014/L.4لواردة يف الوثيقة مشروع االستنتاجات ا )٤٩(
 . ١٠ الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٥٠(
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  تأثري تنفيذ تدابري التصدي   -عاشراً  
  )  من جدول األعمال١٠البند (

  املنتدى وبرنامج العمل   -ألف  
  ) من جدول األعمال) أ(١٠البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٩٥

  . FCCC/SB/2014/INF.1وكان معروضاً عليها الوثيقة . والثانية
 الفرعـي مـن     واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند            -٩٦

من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف       ) أ(١٥جدول األعمال باالقتران مع البند الفرعي       
إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته كل من رئيس اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العمليـة                 

 ).فيجـي (والتكنولوجية، السيد دالميين، ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد أمينا يوفـويل           
على أن تنظر خالل هذه الدورة يف هذا البند الفرعي من جدول            اً  ووافقت اهليئة الفرعية أيض   

  . من جدول األعمال) ب(١٠بالبند الفرعي اً األعمال مقترن
  .)٥١(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا  -٩٧

  االستنتاجات   -٢  
 عن حلقة العمل املعقودة أثناء املنتدى بـشأن         )٥٢(لفرعيتان بالتقرير رحبت اهليئتان ا    -٩٨
  . من برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي )٥٣()ب( اجملال
والحظت اهليئتان الفرعيتان أن األطراف قد أرسلت جمموعة متنوعة من املسامهات             -٩٩

 مـن   ٥ تدابري التصدي عمـالً بـالفقرة        املتعلقة باستعراض عمل املنتدى املعين بتأثري تنفيذ      
  .)٥٤( وأن االستعراض قد انتهى بتجميع تلك املسامهات١٧-م أ/٨ املقرر
ورحبت اهليئتان الفرعيتان باملناقشات واملفاوضات البناءة اليت جرت بني األطـراف             -١٠٠

ا األطـراف   وشجعت. يف إطار املنتدى أثناء انعقاد الدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني          
على مواصلة مشاركتها املثمرة من أجل تعزيز عملهما املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التـصدي يف   

  . إطار االتفاقية

__________ 

 . FCCC/SB/2014/L.2مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٥١(
)٥٢( FCCC/SB/2014/INF.1. 
 . التعاون يف جمال استراتيجيات التصدي )٥٣(
 . FCCC/SB/2014/L.2يرد جتميع اآلراء املتعلقة باالستعراض يف املرفق األول من الوثيقة  )٥٤(
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ودعت اهليئتان الفرعيتان األطراف واخلرباء واملمارسني واملنظمات ذات الـصلة إىل             -١٠١
اون والتفاعل بني األطـراف     تقدمي آرائهم إىل األمانة بشأن اخليارات املتاحة لتعزيز فرص التع         

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

 )٥٥(التقارير عن عمل املنتـدى    توليفية، رهناً بتوفر املوارد املالية، على أن تستند الورقتان إىل           
واملسامهات والعروض والبيانات املقدمة واالستعراض اخلاص بعمل املنتدى، لكي تنظر فيهما           
اهليئتان الفرعيتان يف الدورة احلادية واألربعني لكل منهما دون أن خيل ذلك مبا سينظر فيـه                

  .  أدناه١٠٢الفقرة اً مؤمتر األطراف وفق
الفرعيتان علماً مبسامهات األطراف اليت تتضمن اقتراحات بـشأن         وأحاطت اهليئتان     -١٠٢

، واتفقتا على طرح تلك املـسامهات يف الـدورة          )٥٦(مشروع مقرر للمضي قدماً يف العمل     
احلادية واألربعني لكل منهما من أجل النظر فيها، هبدف وضع توصيات يف هذا الشأن ينظر               

  . فيها مؤمتر األطراف يف دورته العشرين
وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً أيضاً بتقديرات اآلثار املترتبـة يف امليزانيـة علـى          -١٠٣

وطلبتـا إىل األمانـة اختـاذ       .  أعاله ١٠١اضطالع األمانة باألنشطة املشار إليها يف الفقرة        
  . اإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ بالفقرة املسائل املتعلقة  -باء  
  ))ب(١٠البند الفرعي (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٠٤
  . وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف. والثانية
ه الدورة، يف هذا البند واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر، خالل هذ  -١٠٥

مـن  ) ب(١٥من جدول أعماهلا والبند الفرعـي       ) أ(١٠الفرعي باالقتران مع البند الفرعي      
ويف اجللسة نفسها، اتفقت    . جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ، بناء على اقتراح من الرئيس         

ن كيفية تناول   اهليئة الفرعية كذلك على أن جيري الرئيس مشاورات مع األطراف املهتمة بشأ           
  . هذا البند الفرعي يف الدورة املقبلة

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة املشاورات يف دورهتا احلاديـة               -١٠٦
  . واألربعني بشأن طريقة تناول هذا البند الفرعي من جدول األعمال

__________ 

)٥٥( 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 املسامهات يف املرفق الثاين من الوثيقة  )٥٦(
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  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -حادي عشر
  ) جدول األعمال من ١١البند (

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة الـسنتني             -ألف  
والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمـة مـن             

  البلدان املتقدمة األطراف 
  ) من جدول األعمال) أ(١١البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
. ة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية            نظرت اهليئ   -١٠٧

 FCCC/SBSTA/2014/INF.4 و FCCC/SBSTA/2014/INF.3وكان معروضـا عليهـا الوثـائق        
  . FCCC/SBSTA/2014/INF.12 وFCCC/SBSTA/2014/INF.10 وFCCC/SBSTA/2014/INF.9و

األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعـي مـن          واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٠٨
) فنلنـدا (جدول األعمال يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته كل من السيدة ريتا بيبايت               

ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات        ). نيجرييا(والسيد صمويل أدجيوون    
  .)٥٧(التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
اصلت اهليئة الفرعية مناقشاهتا يف إطار برنامج العمل املتعلـق بتنقـيح املبـادئ              و  -١٠٩

التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قـوائم             
، وفق  )يشار إليه فيما يلي بربنامج العمل     (اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف        

  .)٥٨(لسابعة والثالثني للهيئة الفرعيةعليه يف الدورة اما اتفق 
وذكّرت اهليئة الفرعية بأن املبادئ التوجيهية لالتفاقيـة اإلطاريـة فيمـا يتـصل                -١١٠

باالستعراض التقين لتقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف             
لذا ركزت . )٥٩( الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطرافاملرفق األول لالتفاقية قد اتفق بشأهنا يف    

الفرعية مناقشتها على املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتصل باالستعراض التقين لقوائم           اهليئة  
يشار إليها فيمـا يلـي      (جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول           

  ). باملبادئ التوجيهية الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.17مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٥٧(
)٥٨( FCCC/SBSTA/2012/5املرفق األول ، . 
 . ١٩-م أ/٢٣املقرر  )٥٩(
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وتقدمت اهليئة الفرعية يف عملها املتعلق باملبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم             -١١١
، واتفقت على مواصلة هذه املناقشة يف )٦٠(اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول    

دورهتا احلادية واألربعني بغية اقتراح مشروع مقرر لينظر فيه مؤمتر األطـراف ويعتمـده يف               
  . ه العشريندورت
 ١٥ودعت اهليئة الفرعية األطراف، وفقاً لربنامج العمل، إىل موافاة األمانة، حبلـول       -١١٢
، باملزيد من اآلراء ومبقترحات تعديالت على نصوص فقرات حمددة مـن            ٢٠١٤يوليه  /متوز

 املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق             
  . وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إتاحة اإلسهامات على املوقع الشبكي لالتفاقية. األول
، نـسخة  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٥وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعّد، حبلول          -١١٣

حمدثة من مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم اجلرد املقدمة مـن األطـراف              
يف املرفق األول، مع تعقّب التعديالت، باالستناد إىل املناقشة اليت جـرت يف هـذه               املدرجة  
وسيشكّل هذا املشروع   .  أعاله ١١٢ وإسهامات األطراف املشار إليها يف الفقرة        )٦١(الدورة

  .  أدناه١١٤مسامهة يف املناقشة اليت ستجرى يف حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 
عمـل يف   فرعية من جديد ضرورة عقد حلقة عمل يف إطار برنامج ال          وأكدت اهليئة ال    -١١٤

للسماح باملضي يف مناقشة املسائل العالقة والتقدم يف إعـداد         )٦٢(٢٠١٤النصف الثاين من عام     
نص املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق              

 إرشادات رئيس اهليئة الفرعية، حلقة العمل هذه الـيت سـتكون            وسُتنظم األمانة، وفق  . األول
وطلبت اهليئـة   . )٦٣(مفتوحة جلميع األطراف، بغية تشجيع مشاركة أكرب عدد ممكن من اخلرباء          

الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل تلك ليكون مـسامهة يف دورهتـا احلاديـة                  
 أن تعّد نسخة أحدث من مشروع املبادئ التوجيهية املنقحة          إىل األمانة اً  وطلبت أيض . واألربعني

 -  مع تعقب التعديالت   - الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول         
 أعـاله   ١١٣ باالستناد إىل النسخة احملدثة من مشروع املبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة           

وسيشكّل ناتج مناقشات الدورة األربعـني      . العمل اآلنفة الذكر  واملناقشة اليت جرت يف حلقة      
للهيئة الفرعية بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض قوائم اجلرد املقدمـة مـن األطـراف               

 مـع تعقـب   -املدرجة يف املرفق األول، إىل جانب اإلضافات املنبثقة عـن حلقـة العمـل           
ولياً يف سياقات منها مناقشات اهليئة الفرعيـة يف          وإسهامات األطراف، ُمدخالً أ    - التعديالت

  .دورهتا احلادية واألربعني، حبيث يتسىن لألطراف غري احلاضرة يف حلقة العمل تقدمي إسهاماهتا
__________ 

يتاح النص الذي أُعّد باعتباره املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم اجلرد املقدمـة مـن األطـراف                  )٦٠(
 . <http://unfccc.int/7414>: املدرجة يف املرفق األول يف العنوان التايل

 .  أعاله٥٩انظر احلاشية  )٦١(
)٦٢( FCCC/SBSTA/2013/5 ٧٠، الفقرة . 
 . وفقاً لسياسة االتفاقية بشأن توفري الدعم املايل للمشاركة يف عملية االتفاقية )٦٣(
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وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف مذكرة األمانة بشأن مـشروع              -١١٥
 االستعراض التقين لتقـارير فتـرة الـسنتني       برنامج تدريب خرباء االستعراض املشاركني يف     

  .)٦٤(والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول
وطلبت إىل األمانـة أن     . وأقّرت اهليئة الفرعية بأمهية تنفيذ برنامج التدريب املذكور         -١١٦

كترونيـة يف   ، على أساس جترييب، دورات تدريبيـة إل       ٢٠١٤تتيح يف النصف الثاين من عام       
وسـتتاح  . إطار برنامج تدريب خرباء االستعراض املـشاركني يف عمليـات االسـتعراض           

الدورات التدريبية على أساس جترييب إىل حني اعتماد برنامج التدريب يف الدورة العـشرين              
  . ملؤمتر األطراف

ـ              -١١٧ ا يف  واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا احلادية واألربعـني، نظره
 أعاله، باالستناد إىل نص مشروع املقرر ١١٦ و١١٥برنامج التدريب املشار إليه يف الفقرتني 

الوارد يف املرفق، بغية اقتراح مشروع مقرر بشأن برنامج التدريب كي ينظـر فيـه مـؤمتر                 
  . األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

نقيح واستكمال مـواد الربنـامج      وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً باحلاجة إىل حتديث وت         -١١٨
التدرييب اخلاص باستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، نظـراً              

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية     " النسخة املنقحة من     )٦٥(إىل اعتماد مؤمتر األطراف   
املبـادئ التوجيهيـة    :  اجلـزء األول   املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،       

الـيت  " لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية النبعاثات غازات الدفيئـة           
 الـصادرة  -تضمنت املبادئ التوجيهية املتعلقة بالقوائم الوطنية جلرد انبعاثات غازات الدفيئة       

بادئ التوجيهية الستعراض قـوائم   عن هيئة املناخ، وكي ُتؤخذ يف احلسبان امل ٢٠٠٦يف عام   
اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت تنظر فيها اهليئة الفرعية واملشار إليها               

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إعداد برنامج تدرييب رمسي خـاص           .  أعاله ١١١يف الفقرة   
يف املرفق األول، كي تنظر فيه اهليئة يف        باستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة        

  . دورهتا احلادية واألربعني
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقديرات اآلثار املترتبة يف امليزانية على اضطالع األمانة              -١١٩

وطَلبت إىل األمانـة اختـاذ      . أعاله و ١١٨ و ١١٦ و ١١٤باألنشطة املشار إليها يف الفقرات      
  .  هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املاليةاإلجراءات املطلوبة يف

__________ 

)٦٤( FCCC/SBSTA/2014/INF.12. 
 . ١٩-م أ/٢٤املقرر  )٦٥(
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  املقاييس املوحدة حلساب مكافئ غازات الدفيئة من ثاين أكسيد الكربون   -باء  
  ) من جدول األعمال) ب(١١البند الفرعي (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٢٠
  . وأدىل ببيان ممثال اثنني من األطراف. يةوالثان
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار         -١٢١

وإذ مل تـتمكن    ). االحتاد الروسي (مشاورات غري رمسية ُييّسرها السيد ميخائيل غيتارسكي        
ة، فقد اتفقت يف جلستها الثانية على أن        اهليئة الفرعية من التوصل إىل اتفاق بشأن هذه املسأل        

 من مشروع النظـام     ١٦تنظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتا احلادية واألربعني وفقاً للمادة            
  . الداخلي املعمول به

  االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني   -جيم  
  ) المن جدول األعم) ج(١١البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٢٢
وأدىل ببيانـات   . FCCC/SBSTA/2014/MISC.5/Rev.1وكان معروضاً عليها الوثيقة     . والثانية

يـانني  وأدىل أيضاً بب  . )٦٦(ممثلو مثانية أطراف، من بينهم متحدث باسم جمموعة من األطراف         
  . ممثال منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن ُيجري الرئيس مـشاورات مـع                -١٢٣
األطراف بشأن هذه املسألة ويعرض مشروع استنتاجات على اهليئة الفرعيـة يف جلـستها              

  .)٦٧(يئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتاويف اجللسة الثانية، نظرت اهل. الثانية

  االستنتاجات   -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة من أمانيت منظمة الطـريان املـدين               -١٢٤

الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن أعماهلما اجلارية بشأن معاجلة مسألة االنبعاثات النامجـة             
، وبالتقدم الذي أبلغتا عنه يف هذا )٦٨(يف الطريان والنقل البحري الدوليني عن الوقود املستخدم    

  . الصدد، والحظت اآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن هذه املعلومات
__________ 

 وميكن االطالع على البيان كـامالً    . طلبت دولة بوليفيا املتعددة القوميات أن يشار إىل بياهنا يف هذا التقرير            )٦٦(
 . <http://unfccc.int/8393.php>:  املوقعيف

 . FCCC/SBSTA/2014/L.1مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٦٧(
)٦٨( FCCC/SBSTA/2014/MISC.5/Rev.1. 
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ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدوليـة إىل               -١٢٥
  .  املقبلة للهيئة الفرعية، عن أعماهلما ذات الصلة هبذه املسألةمواصلة تقدمي تقارير، يف الدورات

منهجيات تقدمي املعلومات املالية من جانب األطـراف املدرجـة يف املرفـق               -دال  
  لالتفاقية  األول

  ) من جدول األعمال) د(١١البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
 األعمال يف جلـستيها األوىل      نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول          -١٢٦
 ٧٧  وأدىل ممثلو أربعة عشر طرفاً ببيانات، من بينهم متحـدث باسـم جمموعـة ال             . والثانية

  . والصني ومتحدث باسم الدول األفريقية
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعـي مـن                 -١٢٧

يتشارك يف رئاسته كل مـن الـسيدة هـيلني بلـوم            جدول األعمال يف إطار فريق اتصال       
ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف       ). كينيا(والسيدة فطومة حممد حسني     ) نيوزيلندا(

  .)٦٩(االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
ـ              -١٢٨ سبان بدأت اهليئة الفرعية مناقشة منهجيات تقدمي املعلومات املالية واضـعةً يف احل

املنهجيات الدولية القائمة، ومستندةً إىل اخلربات املكتسبة من إعداد البلدان األطراف املتقدمة            
  . ١٧-م أ/٢ من املقرر ١٩تقارير فترة السنتني، وفقاً للفقرة 

 املتعلق بتنقيح املبـادئ     )٧٠(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بعمل اهليئة الفرعية للتنفيذ         -١٢٩
 ٢٠اد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك إعداد الورقة التقنية الذي تقتضيه الفقرة             التوجيهية إلعد 

  .١٧-م أ/٢من املقرر 
ورحبت اهليئة الفرعية باملعلومات اليت قدمتها اللجنة الدائمة املعنية باملالية أثناء هذه              -١٣٠

م للتـدفقات   الدورة عن عملها اجلاري بشأن إعداد تقييم فترة السنتني األول والعرض العـا            
 وتوجيهات مؤمتر األطراف للجنة الدائمة املعنية بالتمويل الواردة يف          )٧١(املالية املتعلقة باملناخ  

  . ١٩-م أ/٧ من املقرر ٩ والفقرة ١٨-م أ/٥ من املقرر ١١الفقرة 

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.16مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٦٩(
 . فيذمن جدول أعمال الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتن) ب(٣البند الفرعي  )٧٠(
، من املتوقع أن يتاح تقييم فترة الـسنتني  ١٧-م أ/٢من املقرر ) و(١٢١بناء على التكليف الوارد يف الفقرة    )٧١(

 . ٢٠١٤أكتوبر /األول والعرض العام للتدفقات املالية املتعلقة باملناخ يف تشرين األول
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تلخص املعلومات املتاحة عن العمل اجلـاري يف     -١٣١
 يف إطار اللجنة الفرعية للتنفيذ واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وأن تتيحها للعموم ذلك الصدد

  . عرب موقع االتفاقية اإلطارية قبل الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية
ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا احلادية واألربعني               -١٣٢

  .  مبشروع مقرر يقّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته العشرينبغية التوصية

  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو   -ثاين عشر
  )  من جدول األعمال١٢البند (

 يف  ٨-م أإ /١ واملقـرر    ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقـررات مـن         -ألف  
ة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها     املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبط     

   من بروتوكول كيوتو ٨ و٧ و٥تلك املتصلة باملواد 
  )من جدول األعمال) أ(١٢البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٣٣
 ٧٧   بينهم متحدث باسـم جمموعـة ال       وأدىل ببيانات ممثال اثنني من األطراف، من      . والثانية

  . والصني وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على أن تنظر يف هذا البند الفرعي مـن                 -١٣٤

جدول األعمال يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته كل من السيد مايـسيال كيكانـا                
ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعيـة يف  ). أملانيا(دة أنكي هريولد   والسي) جنوب أفريقيا (

  .)٧٢(االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
بناًء على طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول               -١٣٥

ت اهليئـة الفرعيـة     ، يف دورته التاسعة، واصل    )٧٣()اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (كيوتو  
 يف ٨-م أإ/١ واملقـرر  ٧-م أإ/٤ إىل  ٧-م أإ /٢عملها املتعلق بتقييم آثار تنفيذ املقررات من        

املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتـصلة             
  .  من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥باملواد 

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.15مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٧٢(
)٧٣( FCCC/KP/CMP/2013/9 ٣٦، الفقرة . 
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اجتماع األطـراف يف    /لعمل كي ينظر فيه مؤمتر األطراف     ومن أجل استكمال هذا ا      -١٣٦
، أشارت اهليئة الفرعية إىل ضرورة إحراز تقدم )٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(دورته العاشرة 

يف جمموعتني من القضايا املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال، أي القـضايا املـذكورة يف                
نص املناقشة خـالل الـدورة بـشأن         (FCCC/SBSTA/2014/L.15املرفق األول من الوثيقة     

مذكرة من إعداد    (FCCC/SBSTA/2014/L.15ويف املرفق الثاين من الوثيقة      ) اإلبالغ واحملاسبة 
  ).  عناصر نص بشأن االستعراض والتعديالت-امليسرين املتشاركني 

اجتمـاع األطـراف يف    /ولتيسري استكمال هذا العمل كي ينظر فيه مؤمتر األطراف          -١٣٧
  : رته العاشرة، قامت اهليئة الفرعية مبا يليدو

 وتتعمق فيهـا  FCCC/TP/2013/9طلبت إىل األمانة أن حتدث الورقة التقنية        )أ(  
لعرضها على اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني وإلجراء املناقـشة املـشار إليهـا يف      

 /دثة حالة العمل حـىت حزيـران     أدناه؛ وينبغي أن تعكس الورقة التقنية احمل      ) ج(١٣٧ الفقرة
، وتتناول التحديث اخلاص بعوامل التحفظ الواردة يف التـذييل الثالـث مـن              ٢٠١٤ يونيه
 مبا يف ذلك أوجه عدم اليقني املبدئية الواردة يف املبادئ التوجيهيـة هليئـة               ١-م أإ /٢٠ املقرر

، كما جيـب أن تعكـس       ٢٠٠٦املناخ فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام          
  أدناه؛ ) ب(١٣٧الورقة التقنية أية بيانات ترد من األطراف على النحو املشار إليه يف الفقرة 

، ٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٠دعت األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول           )ب(  
  أعاله؛ ) أ(١٣٧ما لديها من آراء بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة 

ألمانة استكشاف سبل تيسري إجراء مناقشة تقنية بـني خـرباء           طلبت إىل ا    )ج(  
األطراف املهتمة قبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية، مراعية يف ذلك الورقـة              

أعاله وأية بيانات مقدمة من األطراف وفق مـا هـو           ) أ(١٣٧التقنية املشار إليها يف الفقرة      
  . أعاله) أ(١٣٧ه، بغية تيسري العمل املشار إليه يف الفقرة أعال) ب(١٣٧مشار إليه يف الفقرة 

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا     -١٣٨
اجتمـاع  /احلادية واألربعني بغية استكمال مشاريع املقررات كي ينظر فيها مؤمتر األطراف          

 ويف هذا الصدد، اتفقت على مواصلة العمل على نص          .األطراف يف دورته العاشرة ويعتمدها    
املناقشة أثناء الدورة ومذكرة امليسرين املتشاركني، الواردين يف املرفقني األول والثاين، علـى             

  . التوايل، واللذين يراعيان حالة العمل يف الدورة األربعني للهيئة الفرعية
 املترتبة يف امليزانية على اضطالع األمانة       وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقديرات اآلثار       -١٣٩

وطَلبت إىل األمانـة اختـاذ اإلجـراءات        . أعاله) ج(١٣٧باألنشطة املشار إليها يف الفقرة      
  . املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية
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 تعديل  من)  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (إيضاح النص الوارد يف الفرع زاي         -باء  
الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر اسـتخدامها لتحديـد           

  " متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة"
  )من جدول األعمال) ب(١٢الفرعي البند (

  املداوالت   -١  
عمال يف جلـستيها األوىل     نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األ           -١٤٠
 ٧٧  وأدىل ببيانات ممثال اثنني من األطراف، من بينهم متحدث باسـم جمموعـة ال             . والثانية

  . والصني وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعـي مـن                 -١٤١

 اتصال يتشارك يف رئاسته كل من السيدة هريولـد والـسيد            جدول األعمال يف إطار فريق    
  .)٧٤(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا. كيكانا

  االستنتاجات   -٢  
، واصلت اهليئـة الفرعيـة      )٧٥(اجتماع األطراف /تلبيةً لطلب مؤمتر األطراف العامل      -١٤٢

 مكـرراً   ٧، الفقـرة    ٣املادة  ( بإيضاح النص الوارد يف الفرع زاي        نظرها يف املسائل املتعلقة   
من تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر استخدامها لتحديـد            ) ثانياً

  ". متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة"
 نظرها يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال         واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة      -١٤٣

يف دورهتا احلادية واألربعني، مع مراعاة اخليارات املتاحة فيما يتعلق بعناصر نـص مـشروع       
  . FCCC/SBSTA/2014/L.18املقرر الوارد يف مرفق الوثيقة 

 ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           -جيم  
   من بروتوكول كيوتو ويف إطار آلية التنمية النظيفة٣املادة من 

   )من جدول األعمال) ج(١٢البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٤٤
  . FCCC/TP/2014/2 وFCCC/SBSTA/2014/MISC.2وكان معروضاً عليها الوثيقتان . والثانية

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.18مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٧٤(
)٧٥( FCCC/KP/CMP/2013/9 ٩٤، الفقرة . 
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واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -١٤٥
األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يتشارك يف تيسريها كل من السيدة لوسيا بريوجـيين               

 يف  ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئـة الفرعيـة       ). الربازيل(والسيد مارسيلو روشا    ) إيطاليا(
  .)٧٦(االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
، ٧-م أإ /٢ مـن املقـرر      ١٠ و ٧ و ٦ و ٥استجابةً للطلبات اليت تضمنتها الفقرات        -١٤٦

واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف املسائل املتصلة باسـتخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام               
  . واحلراجة األراضي
 واملنظمات املعتمـدة    )٧٧(ماً باآلراء اليت قدمتها األطراف    وأحاطت اهليئة الفرعية عل     -١٤٧

، )٧٩( استجابة للدعوة الصادرة عن الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعيـة          )٧٨(بصفة مراقب 
 اليت أعدهتا األمانة استجابة لطلب اهليئة الفرعيـة يف          )٨٠(وأحاطت علماً أيضاً بالورقة التقنية    

  .)٨١(دورهتا التاسعة والثالثني
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف طرائق وإجراءات تنفيـذ أنـشطة                -١٤٨

إضافية ممكنة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطـار آليـة               
اجتمـاع  /التنمية النظيفة بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة إىل مـؤمتر األطـراف             

  . يف دورته العاشرةاألطراف كي يعتمده 
وأشارت اهليئة الفرعية إىل األنشطة اإلضافية املمكنة الستخدام األراضـي وتغـيري              -١٤٩

 أعـاله   ١٤٧استخدام األراضي واحلراجة اليت ُحددت يف الورقة التقنية املذكورة يف الفقرة            
ت ووافقت على أن تبحث على سبيل األولوية يف سياق ممارسات التخفيف ما يلي من فئـا               

األنشطة اإلضافية املمكنة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة             
  : خمزونات الكربون بتغرياتاً املتعلقة حصر

جتديد الغطاء النبايت، مبا يشمل ممارسات احلراجة الزراعية واحلراجة الرعوية            )أ(  
لغطاء احلرجي املختارة مـن الطـرف       حيثما ال ُيرجَّح أن يبلغ الغطاء النبايت القائم عتبات ا         

  ؛ ١-م أإ/٥ من مرفق املقرر ٨املستضيف مبوجب الفقرة 

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.7مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٧٦(
 . <http://unfccc.int/5900.php>: متاح يف العنوان التايل )٧٧(
 . <http://unfccc.int/7478.php>: متاح يف العنوان التايل )٧٨(
)٧٩( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٠٨، الفقرة . 
)٨٠( FCCC/TP/2014/2 . 
)٨١( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٠٧، الفقرة . 
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  إدارة األراضي الزراعية وإدارة املراعي؛   )ب(  
  . جتفيف األراضي الرطبة وإعادة الترطيب  )ج(  
واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على مواصلة نظرها يف طرائق وإجراءات النُّهج البديلـة               -١٥٠
صدي خلطر عدم الدوام يف أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة          للت

يف إطار آلية التنمية النظيفة، بغية إحالة مشروع مقـرر بـشأن هـذه املـسألة إىل مـؤمتر       
  . اجتماع األطراف كي يعتمده يف دورته العاشرة/األطراف
ظيم حلقة عمل لتيسري وضـع الطرائـق        وذكّرت اهليئة الفرعية بطلبها إىل األمانة تن        -١٥١

واإلجراءات لتنفيذ أنشطة إضافية ممكنة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي            
واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة ولتحديد ُنهج بديلة للتصدي خلطر عدم الدوام يف إطار               

ن تركز حلقـة العمـل علـى تبـادل          واتفقت اهليئة الفرعية على أ    . )٨٢(آلية التنمية النظيفة  
  : املعلومات عن املسائل التالية

نطاق األنشطة اإلضافية املمكنة يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام            )أ(  
 أعـاله،  ١٤٩األراضي واحلراجة اليت ينبغي النظر فيها يف إطار الفئات املذكورة يف الفقـرة    

  ي؛ فيها القضايا املتعلقة بأهلية األراض مبا
 ١-م أإ /٥مدى انطباق عناصر الطرائق واإلجراءات الواردة يف مرفق املقرر            )ب(  

على األنشطة اإلضافية املمكنة يف جمال استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام األراضـي               
  : واحلراجة، ومنها ما يلي على سبيل املثال ال احلصر

  ُنهج خط األساس؛  '١'
  اإلضافية؛  '٢'
  فترة املستحقات؛ '٣'
  الرصد؛  '٤'
  هج التصدي للتسرب؛ ُن '٥'
   االقتصادية؛ -اآلثار البيئية واالجتماعية  '٦'
  ُنهج التصدي خلطر عدم الدوام؛ '٧'
الُنهج البديلة املمكنة للتصدي خلطر عدم الـدوام يف أنـشطة اسـتخدام               )ج(  

  . األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة

__________ 

)٨٢( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٠٩، الفقرة . 
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األطراف القادرة على توفري التمويل الكايف حللقـة العمـل          وشجعت اهليئة الفرعية      -١٥٢
  .  أعاله١٥١املشار إليها يف الفقرة 

وشجعت اهليئة الفرعية أيضاً األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب علـى أن              -١٥٣
رائها بـشأن املـسائل املـشار إليهـا يف          آ، تقدمي   ٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٥تواصل، حىت   

 واملقرر النظر   - )٨٣(ن طريق بوابة تقدمي اإلسهامات يف إطار االتفاقية        ع - أعاله   ١٥١ الفقرة
  . فيها أثناء الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا الثانية واألربعني، حبـث املـسائل         -١٥٤
صادر وعمليات اإلزالة بواسـطة     املتصلة بطرق حساب أمشلَ لالنبعاثات البشرية املنشأ من امل        

البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بوسائل منها اتباع            
هنج قائم على األنشطة أو هنج قائم على األراضي يتسمان بقدر أكرب من الشمول، كي تقدم                

  . دورته احلادية عشرةاجتماع األطراف يف /تقريراً عن نتائج حبثها إىل مؤمتر األطراف
واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على أن تواصل، يف دورهتا الثانية واألربعـني، حبـث               - ١٥٥

املسائل املتصلة بطرائق وإجراءات تطبيق مفهوم اإلضافية، هبدف إحالة مـشروع مقـرر             
اجتماع األطراف كي ينظر فيه ويعتمده يف دورتـه         /بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف     

  . احلادية عشرة
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقديرات اآلثار املترتبة يف امليزانية على اضطالع األمانة              -١٥٦

وطَلبت إىل األمانة اختاذ اإلجراءات املطلوبـة يف        .  أعاله ١٥١باألنشطة املشار إليه يف الفقرة      
  . هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

ج إعادة حتريج األراضي اليت توجد هبا غابات آيلة لالستنفاد ضـمن            آثار إدرا   -دال  
  أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة 

  ) من جدول األعمال) د(١٢البند الفرعي (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٥٧
  . FCCC/SBSTA/2014/MISC.1وكان معروضاً عليها الوثيقة . والثانية
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار         -١٥٨

وإذ مل تتمكن اهليئة الفرعية من      ). شيلي(مشاورات غري رمسية يسرها السيد إدواردو ساهنوزا        
 املسألة، فقد اتفقت يف جلستها الثانية على أن تنظر يف هذا البند      التوصل إىل اتفاق بشأن هذه    

  .  من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦الفرعي يف دورهتا احلادية واألربعني وفقاً للمادة 
__________ 

)٨٣( <https://unfccc.int/5900.php>. 
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  اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية   -ثالث عشر
  )  من جدول األعمال١٣البند (

  املختلفة إطار للنُُّهج   -ألف  
  ) من جدول األعمال) أ(١٣البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية  -١٥٩
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -١٦٠

ات غري رمسية يتشارك يف تيسريها كل من السيد بيـرب ستيانـسن             األعمال يف إطار مشاور   
ويف اجللسة الثانية، نظـرت اهليئـة       ). جنوب أفريقيا (والسيدة ماندي رامبهاروس    ) النرويج(

  .)٨٤(الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
فيما يلـي   ( للنهج املختلفة    واصلت اهليئة الفرعية برنامج عملها املتعلق بوضع إطار         -١٦١

، بغية التوصية مبشروع مقرر     ١٨-م أ /١ من املقرر    ٤٦ إىل   ٤١للفقرات من   اً  ، وفق ")اإلطار"
  . يقدم إىل مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويعتمده يف دورته العشرين

وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا لالحتاد األورويب، وسويسرا، واململكة املتحـدة،             -١٦٢
 ٩النرويج، ونيوزيلندا ملا قدمته من دعم مايل حللقة العمل املعنية باإلطـار واملعقـودة يف                و

 يف بون بأملانيا باالقتران مع حلقة العمل املعنية بـالنُّهج غـري             ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
  . القائمة على السوق وحلقة العمل املعنية باآللية اجلديدة القائمة على السوق

 املتعلقني حبلقة العمل املعنيـة      )٨٦( والتقرير )٨٥(هليئة الفرعية بامللخص التقين   ورحبت ا   -١٦٣
باإلطار وشجعت األطراف على االستناد إىل املعلومات الواردة يف هـاتني الـوثيقتني وإىل              

 املقدمة من األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب، عند اضطالعها مبزيد مـن             )٨٧(اآلراء
  .األعمال هبذا الشأن

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.10مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٨٤(
)٨٥( FCCC/TP/2013/5 . 
)٨٦( FCCC/SBSTA/2013/INF.11. 
-http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non>: متاح يف العنوان التايل )٨٧(

market_mechanisms/items/7709.php>.  
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والحظت اهليئة الفرعية أن عمل فريق منهاج ديربـان يـسترشد بعمـل اهليئـتني             -١٦٤
والحظت أيضاً أن عملها يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال جيري             . )٨٨(الفرعيتني

 ومستوى الطموح يف    ٢٠١٥دون اإلخالل بعمل فريق منهاج ديربان فيما يتعلق باتفاق عام           
  .٢٠٢٠الفترة ما قبل عام 

والحظت اهليئة الفرعية كذلك استعداد األطراف، يف سياق إعداد اإلطار، لتقاسـم            -١٦٥
املعلومات والتجارب واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم وتنفيذ النُّهج القائمـة علـى             
السوق والنُّهج غري القائمة على السوق، مبا يشمل النُّهج اليت وضعتها األطراف أو تعمل على              

وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل طلب مؤمتر األطراف من         . بصورة فردية أو مجاعية   وضعها،  
  .  جتميع وإتاحة هذه املعلومات واخلربات واملمارسات اجلّيدة لعامة اجلمهور)٨٩(األمانة
ومن أجل التوّسع يف حبث تصميم اإلطار وتنفيذه املمكنني، دعت اهليئـة الفرعيـة                -١٦٦

 / أيلـول  ٢٢عتمدة بصفة مراقـب إىل موافـاة األمانـة، حبلـول            األطراف واملنظمات امل  
 بآرائها اليت تشمل املعلومات والتجارب واملمارسات اجليدة املشار إليهـا يف            ٢٠١٤ سبتمرب
 أعاله، دون اإلخالل باستخدام النُّهج اليت وضعتها األطراف أو تعمـل علـى              ١٦٥الفقرة  

. ف هبذه النُّهج مبوجـب االتفاقيـة وأدواهتـا        وضعها، بصورة فردية أو مجاعية أو باالعترا      
واقترحت اهليئة الفرعية أن تتناول هذه اإلسهامات مسائل منها التأكد من مدى وكيفية تلبية              

  : هذه النُّهج ملا يلي
  استيفاء املعايري القابلة للمقارنة مع املعايري املعتمدة مبوجب االتفاقية؛   )أ(  
 ٤٢ والفقرة ١٧-م أ/٢ من املقرر  ٧٩ليها يف الفقرة    استيفاء املعايري املشار إ     )ب(  

  ؛ ١٨-م أ/١من املقرر 
  التمكني من حساب نواتج التخفيف على الصعيد الدويل؛   )ج(  
  إتاحة املشاركة، بوسائل منها إمكانية االستعانة بشروط لألهلية؛   )د(  
تها إتاحة حتقيق فوائد مالزمة تشمل على سبيل الذكر وليس احلصر مسامه            )ه(  

  يف التنمية املستدامة والقضاء على الفقر والتكيف؛ 
  االستناد إىل ترتيبات وحوكمة مؤسسية فعالة؛   )و(  
  . االستناد إىل االتفاقات الدولية  )ز(  
 أعاله  ١٦٦وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إتاحة اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة              -١٦٧

  . طاريةيف املوقع الشبكي لالتفاقية اإل

__________ 

  .٦، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٨٨(
 . ٤٩، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٨٩(
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وطلبت أيضاً أن تعّد األمانة ورقة تقنية عن الكيفية اليت ميكن هبا للنُّهج، مبـا فيهـا               -١٦٨
النُّهج اليت وضعتها األطراف أو تعمل على وضعها، بصورة فردية أو مجاعيـة، واآلليـات               

ر القائمة مبوجب بروتوكول كيوتو، وغري ذلك من النُّهج ذات الصلة، معاجلة املسائل املـشا             
 أعاله  ١٦٦إىل اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة       اً  أعاله، استناد ) ز-أ(١٦٦إليها يف الفقرة    

وإىل غريها من املواد األخرى ذات الصلة، على أن ُينظر يف هذه الورقة يف الـدورة احلاديـة    
  . واألربعني للهيئة الفرعية

د الفرعي من جدول األعمال     واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البن          -١٦٩
 أعاله وإىل ١٦٧يف دورهتا احلادية واألربعني، باالستناد إىل اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة            

 أعاله، بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن اإلطـار         ١٦٨الورقة الّتقنية املشار إليها يف الفقرة       
  . كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة اليت               -١٧٠
وطَلبت إىل األمانة اختاذ اإلجراءات     .  أعاله ١٦٨ستضطلع هبا األمانة، املشار إليها يف الفقرة        

  . املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

  القائمة على السوق النُّهج غري   -باء  
  ) من جدول األعمال) ب(١٣البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٧١
  .)٩٠(والثانية
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -١٧٢

ويف .  رمسية يتشارك يف تيسريها كل من السيد ستيانسن والسيدة رامبهاروس          مشاورات غري 
  .)٩١(اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
واصلت اهليئة الفرعية تنفيذ برنامج عملها لوضع ُنُهج غري قائمة على السوق، وفقاً               -١٧٣

، بغية التوصية مبشروع مقرر يقدم إىل مؤمتر األطراف كي          ١٨-م أ /١ملقرر   من ا  ٤٧للفقرة  
  . ينظر فيه ويعتمده يف دورته العشرين

__________ 

 . <https://unfccc.int/5900.php>: ُيتاح إسهام مقدم من دولة بوليفيا املتعددة القوميات يف العنوان التايل )٩٠(
 . FCCC/SBSTA/2014/L.11مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٩١(
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وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا لالحتاد األورويب، وسويسرا، واململكة املتحـدة،             -١٧٤
نُُّهج غري القائمة علـى     والنرويج، ونيوزيلندا للدعم املايل الذي قدمته حللقة العمل املتعلقة بال         

 يف بون بأملانيا باالقتران مع حلقة العمل        ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٧السوق، املعقودة يف    
  . املتعلقة بإطار النُّهج املختلفة وحلقة العمل املتعلِّقة باآلليات اجلديدة القائمة السوق

ُهج غري القائمة على الـسوق       حلقة العمل اخلاصة بالنُّ    )٩٢(ورّحبت اهليئة الفرعية بتقرير     -١٧٥
 املقدمة  )٩٣(وشّجعت األطراف على االستفادة من املعلومات الواردة يف تلك الوثيقة ومن اآلراء           

  .من األطراف ومن املنظمات املعتمدة بصفة مراقب عند مواصلة العمل بشأن هذا املوضوع
بعمـل اهليئـتني    وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن عمل فريق منهاج ديربان يستهدي             -١٧٦

وأشارت أيضاً إىل أن عملها يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمـال              . )٩٤(الفرعيتني
 ومستوى الطموح يف فترة     ٢٠١٥خيل بعمل فريق منهاج ديربان املذكور بشأن اتفاق عام           ال

  . ٢٠٢٠ما قبل عام 
ملعلومات واخلـربات   وأخذت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باستعداد األطراف لتقاسم ا          -١٧٧

وذكّرت أيضاً  . واملمارسات اجليدة ذات الصلة بتصميم وتنفيذ النُُّهج غري القائمة على السوق          
 أن جتّمع تلك املعلومات واخلربات واملمارسات اجليـدة      )٩٥(بطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة    

 . وتيّسر وصول اجلمهور إليها

مات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقـدم إىل         ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظ      -١٧٨
، آراءها بشأن اخلربات واملمارسات اجليدة ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٢األمانة، يف موعد أقصاه     

ذات الصلة بتصميم وتنفيذ النُُّهج غري القائمة على السوق اليت تتضمن، على سـبيل املثـال                
  : احلصر، ما يلي ال

ستفادة فيما يتعلق بوضع وتنفيذ النُّهج غـري        أفضل املمارسات والدروس امل     )أ(  
  القائمة على السوق؛ 

  خيارات التعاون الدويل بشأن النُّهج غري القائمة على السوق؛   )ب(  
الفوائد املشتركة هلذه النُّهج، اليت تتضمن، على سبيل املثـال ال احلـصر،               )ج(  

   مسامهتها يف التنمية املستدامة والقضاء على الفقر والتكيف؛
 ،١٨-م أ /١معلومات عن مدى معاجلة هذه النُّهج للعناصر املشار إليها يف املقرر              )د(  

  . ٢الفقرة 
__________ 

)٩٢( FCCC/SBSTA/2013/INF.12. 
-http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non>: متاح يف العنوان التايل )٩٣(

market_mechanisms/items/7711.php> . 
 . ٦، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )٩٤(
 . ٤٩، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٩٥(
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح يف موقـع االتفاقيـة اآلراء املـذكورة يف                  -١٧٩
  .  أعاله١٧٨ الفقرة
 ١٧٨ملشار إليها يف الفقرة     وطلبت أيضاً إىل األمانة أن ُتعّد ورقة تقنية عن املسائل ا            -١٨٠

أعاله باالستناد إىل املعلومات املقدمة املشار إليها يف الفقرة نفسها، واملعلومات املقدمة ذات             
 أعاله، وغريها من املواد ذات الصلة، لكي تنظر فيها اهليئة           ١٦٦الصلة املشار إليها يف الفقرة      

  . الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني
اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال            واتفقت    -١٨١

 أعاله  ١٧٨يف دورهتا احلادية واألربعني باالستناد إىل املعلومات املقدمة املشار إليها يف الفقرة             
 أعاله، هبدف التوصية مبشروع مقرر بشأن النُّهج        ١٨٠والورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة       

  . ائمة على السوق لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرينغري الق
وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بتقديرات اآلثار املترتبة يف امليزانية علـى اضـطالع               -١٨٢

وطَلبت إىل األمانة اختـاذ اإلجـراءات       .  أعاله ١٨٠األمانة باألنشطة املشار إليها يف الفقرة       
  . ستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املاليةاملطلوبة يف هذه اال

  اآللية اجلديدة القائمة على السوق   -جيم  
  ) من جدول األعمال) ج(١٣البند الفرعي (

  املداوالت   -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٨٣
  . وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف. والثانية
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -١٨٤

ويف . مشاورات غري رمسية يتشارك يف تيسريها كل من السيد ستيانسن والسيدة رامبهاروس           
  .)٩٦(اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
واصلت اهليئة الفرعية برنامج عملها لوضع طرائق وإجراءات لآللية اجلديدة القائمة             -١٨٥

 ٥٠للفقرتني  اً  ، وفق ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٨٣احملددة يف الفقرة    ) اآللية اجلديدة (على السوق   
، بغية التوصية مبشروع مقرر ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمـده           ١٨-م أ /١ من املقرر    ٥١و

  . لعشرينيف دورته ا

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.12مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )٩٦(
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وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا لالحتاد األورويب، وسويسرا، واململكة املتحـدة،             -١٨٦
 تـشرين   ٨والنرويج، ونيوزيلندا، على دعمها املايل حللقة العمل املعنية باآللية اليت عقدت يف             

هج املختلفـة    يف بون بأملانيا باالقتران مع حلقة العمل املعنية بإطار النُّ          ٢٠١٣أكتوبر  /األول
  . وحلقة العمل املعنية بالنُّهج غري القائمة على السوق

 الصادرين عن حلقة العمـل      )٩٨( والتقرير )٩٧(ورّحبت اهليئة الفرعية بامللخص التقين      -١٨٧
املعنية باآللية، وشجعت األطراف على أن تستند إىل املعلومات الواردة يف هاتني الـوثيقتني              

ها األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب عند مواصلة تناوهلـا           اليت قدمت  )٩٩(وإىل اآلراء 
  . هذه املسألة

وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن عمل فريق منهاج ديربان يستهدي بعمـل اهليئـتني                -١٨٨
وأشارت أيضاً إىل أن عملها يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمـال              . )١٠٠(الفرعيتني

 ومستوى الطموح يف فترة     ٢٠١٥يربان املذكور بشأن اتفاق عام      خيل بعمل فريق منهاج د     ال
  . ٢٠٢٠ما قبل عام 

وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل رغبة األطـراف يف تبـادل املعلومـات واخلـربات                 -١٨٩
وذكّرت أيضاً بطلب مؤمتر األطـراف إىل       . واملمارسات اجليدة املتعلقة بتصميم اآللية وتشغيلها     

  . ع تلك املعلومات واخلربات واملمارسات اجليدة وتيّسر وصول اجلمهور إليها أن جتّم)١٠١(األمانة
ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب إىل أن تقـّدم إىل                -١٩٠

  :  آراءها يف اآللية، على أن تتناول فيها ما يلي٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٢األمانة يف موعد أقصاه 
  دارهتا؛ تصميمها وإ  )أ(  
  وضع العناصر املمكنة لطرائقها وإجراءاهتا؛   )ب(  
كفالة حدوث تراجـع ملحـوظ يف انبعاثـات غـازات الدفيئـة           "معىن    )ج(  

  ؛)١٠٢("جتنبها أو/و
الدروس املستفادة من آليات بروتوكول كيوتو اليت قد ُينتفع هبا يف وضـع               )د(  

   أعاله؛ ١٨٥قرة  لربنامج العمل املشار إليه يف الف)١٠٣(العناصر املمكنة
__________ 

)٩٧( FCCC/TP/2013/6. 
)٩٨( FCCC/SBSTA/2013/INF.13 . 
-http://unfccc.int/cooperation_support/market_and_non>: متاح يف العنوان التايل )٩٩(

market_mechanisms/items/7711.php>.  
 . ٦، الفقرة ١٧-م أ/١املقرر  )١٠٠(
 . ٥٣، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١٠١(
 ). ج(٥١، الفقرة ١٨-م أ/١، و٧٩، الفقرة ١-م أ/٢، و) ه(٨٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقررات  )١٠٢(
 . ٥١، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١٠٣(



FCCC/SBSTA/2014/2 

45 GE.14-08834 

  عالقتها بإطار النُّهج املختلفة وآليات بروتوكول كيوتو؛   ) ه(  
  . عالقتها مبستوى الطموح يف سياق التخفيف املعزز  )و(  
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح يف موقـع االتفاقيـة اآلراء املـذكورة يف                  -١٩١
  .  أعاله١٩٠ الفقرة
 إىل األمانة أيضاً أن تعّد ورقة تقنية عن تصميم اآللية وتشغيلها            وطلبت اهليئة الفرعية    -١٩٢

كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني مستندةً إىل اآلراء املـشار إليهـا يف        
  .  أعاله وغريها من املستندات ذات الصلة١٩٠الفقرة 
بند الفرعي من جدول األعمال     ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا ال          -١٩٣

 أعاله والورقة التقنية    ١٩٠يف دورهتا احلادية واألربعني مستندةً إىل اآلراء املذكورة يف الفقرة           
 أعاله بغية التوصية مبشروع مقرر عن اآللية ينظر فيـه مـؤمتر             ١٩٢املشار إليها يف الفقرة     

  . األطراف ويعتمده يف دورته العشرين
الفرعية علماً بتقديرات اآلثار املترتبة يف امليزانية علـى اضـطالع           وأحاطت اللجنة     -١٩٤

وطَلبت إىل األمانة اختـاذ اإلجـراءات       .  أعاله ١٩٢األمانة باألنشطة املشار إليها يف الفقرة       
  . املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

لكمية خلفض االنبعاثات على    برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف ا       -ع عشرراب
  نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف 

  )  من جدول األعمال١٤البند (

  املداوالت   -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة               -١٩٥

  . FCCC/SBSTA/2014/INF.6وكان معروضاً عليها الوثيقة 
يئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البنـد مـن جـدول            واتفقت اهل   -١٩٦

األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يتشارك يف تيسريها كل من السيدة كارين هريتزبرغ              
ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف       ). جنوب أفريقيا (والسيد برايان مانتالنا    ) النرويج(

  .)١٠٤(دناه واعتمدهتااالستنتاجات الواردة أ

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.4مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )١٠٤(



FCCC/SBSTA/2014/2 

GE.14-08834 46 

  االستنتاجات   -٢  
واصلت اهليئة الفرعية تنفيذ برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفـض              -١٩٧

 ١٨-م أ /١ من املقرر    ٨االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف، وفقاً للفقرة          
  ). ُيشار إليه فيما يلي بربنامج العمل(

يئة الفرعية باملعلومات اليت قُدمت أثناء النشاط الذي ختلل الدورة بشأن           ورحبت اهل   -١٩٨
األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة األطـراف، والـيت             
تتعلق باستخدام الدول األطراف املتقدمة آليات استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي           

وأعربت عـن تقـديرها ملقـدمي       . ئمة على السوق لتحقيق أهدافها    واحلراجة واآلليات القا  
  . العروض على مسامهتهم يف النشاط

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املتعلقة باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات            -١٩٩
على نطاق االقتصاد لألطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة، الـواردة يف الوثيقـة                

FCCC/SBSTA/2014/INF.6)       وهي نسخة أحدث للوثيقـةFCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1( ،
  . اليت تتضمن طلبات من األطراف إلدراج معلومات جديدة عن أهدافها

 بشأن األهداف   FCCC/TP/2013/7وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة حتديث الوثيقة          - ٢٠٠
نظر فيها اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا        الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد، كي ت       

  . احلادية واألربعني
ونوهت اهليئة الفرعية باألنشطة املضطلع هبا حىت اآلن يف إطار برنامج العمل، مذكّرة   -٢٠١

بأن تكليفها يقضي بتقدمي تقرير عن نتائج برنامج العمـل إىل الـدورة العـشرين ملـؤمتر                 
 ٨جناز برنامج العمل وفقاً جلميع أحكام الفقـرة    ولكي يتسىن للهيئة الفرعية إ    . )١٠٥(األطراف

، فقد اتفقت على إعداد استنتاجات يف دورهتا احلادية واألربعني تتناول           ١٨-م أ /١من املقرر   
  : ما يلي

األنشطة اليت ُنفذت يف إطار برنامج العمل منذ الدورة الثامنـة والـثالثني               )أ(  
 ٢٠٠ والورقة التقنية املشار إليها يف الفقـرة         للهيئة الفرعية، مبا يف ذلك مسامهات األطراف،      

  أعاله، واألنشطة اليت ختللت الدورات، مبا يشمل اإلحاطات التقنية ومناقشات اخلرباء؛ 
املسائل اليت جرى تناوهلا والتفامهات املتقامسة أثناء تنفيذ برنـامج العمـل،       )ب(  

يق األهداف ولـضمان إمكانيـة      هبدف حتديد العناصر املشتركة لقياس التقدم احملرز يف حتق        
مقارنة اجلهود فيما بني البلدان املتقدمة األطراف، مع مراعاة التفاوت يف ظروفها الوطنيـة،              

  . ١٧-م أ/٢ من املقرر ٥خصوصاً فيما يتعلق بالعناصر الواردة يف الفقرة 

__________ 

 . ١٣، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١٠٥(
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  االقتصادية للتخفيف من آثار    -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       -خامس عشر
  تغري املناخ 

  ) من جدول األعمال ١٥البند (

  املداوالت   -١  
  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانية  -٢٠٢
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على أن ُيجري الرئيس مـشاورات مـع                -٢٠٣

نتاجات على اهليئة الفرعيـة يف جلـستها        األطراف بشأن هذه املسألة ويعرض مشروع است      
  .)١٠٦(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا. الثانية

  االستنتاجات   -٢  
اتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل النظر يف هذا البند من جـدول األعمـال يف                  -٢٠٤

ة أفضل املعلومات العلمية املتاحة بشأن التخفيف من آثار         دورهتا الثانية واألربعني، مع مراعا    
تغري املناخ واألعمال اجلارية اليت تضطلع هبا هيئات أخرى يف إطار االتفاقية بشأن املـسائل               

  . ذات الصلة

  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -سادس عشر
  )  من جدول األعمال١٦البند (

  املداوالت   -١  
. ئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثانيـة            نظرت اهلي   -٢٠٥

  . FCCC/SBSTA/2014/INF.8وكان معروضاً عليها الوثيقة 
ويف اجللسة األوىل، اّتفقت اهليئة الفرعية على أن ُيجري الرئيس مـشاورات مـع                -٢٠٦

فرعيـة يف جلـستها     األطراف بشأن هذه املسألة ويعرض مشروع استنتاجات على اهليئة ال         
  .)١٠٧(ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا. الثانية

  االستنتاجات   -٢  
 اليت تتضمن معلومات عن     FCCC/SBSTA/2014/INF.8رحبت اهليئة الفرعية بالوثيقة       -٢٠٧

  . كومية دولية أخرىاألنشطة ذات الصلة اليت شاركت فيها األمانة مع منظمات ح

__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.2ستنتاجات الواردة يف الوثيقة مشروع اال )١٠٦(
 . FCCC/SBSTA/2014/L.9مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )١٠٧(
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وكررت اهليئة الفرعية تأكيد أمهية عمل األمانة مع املنظمات احلكوميـة الدوليـة               -٢٠٨
األخرى، ال سيما هيئات األمم املتحدة، ومع غريها من املنظمات الدولية، حسب االقتضاء،             

ـ             ق هبـا   من أجل التركيز على اإلجراءات اليت تدعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللح
  .  يف إطار االتفاقيةتنفيذاً فعاالً وتدعم تطبيق املقررات املعتمدة حديثاً

وأقرت اهليئة الفرعية مبا تكتسيه موارد وخـربات املنظمـات احلكوميـة الدوليـة          -٢٠٩
واملنظمات الدولية األخرى من أمهية لعملية االتفاقية، وشّجعت األمانة على العمـل معهـا              

   .ضمن إطار من الشراكة
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعّزز تعاوَنها مع املنظمات الدولية يف تنفيذ األنشطة                -٢١٠

 اليت طُلب فيها إىل املنظمات اليت ميكنها تقـدمي          ١٩-م أ /١من املقرر   ) د(٢املشار إليها يف الفقرة     
  . ددة وطنياً أن تفعل ذلكالدعم إىل األطراف يف حتضرياهتا احمللية اخلاصة مبسامهاهتا املقررة احمل

  مسائل أخرى   -سابع عشر
  )  من جدول األعمال١٧البند (

  . مل ُتثر أية مسائل يف إطار هذا البند  -٢١١

  تقرير الدورة   -ثامن عشر
  )  من جدول األعمال١٨البند (

تناولت اهليئة الفرعية يف جلـستها الثانيـة مـشروع تقريـر دورهتـا األربعـني                  -٢١٢
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية للمقررة، بناًء علـى مقتـرح مـن              . )١٠٨(واعتمدته

  . الرئيس، باستكمال تقرير الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  اختتام الدورة   -تاسع عشر

  اآلثار املتعلقة باإلدارة وامليزانية   -١  
 ملا يترتب على االستنتاجات املعتمـدة       يف اجللسة الثانية، قدمت األمانة تقييماً أولياً        -٢١٣

 ٩-م أ/١٦ من املقرر  ٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة     . خالل الدورة من آثار يف اإلدارة وامليزانية      
 من آثار إدارية    )١٠٩(اليت طُلب فيها إىل األمينة التنفيذية أن تقدم بياناً مبا يترتب على املقررات            

  . ا من املوارد املتاحة يف امليزانية األساسيةوآثار يف امليزانية إذا تعذر الوفاء هب
__________ 

 . FCCC/SBSTA/2014/L.3مشروع االستنتاجات الواردة يف الوثيقة  )١٠٨(
 . ، فهو يشمل أيضاً استنتاجات اهليئتني الفرعيتني"مقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦مع أن املقرر  )١٠٩(
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وأبلغت األمانة األطراف بأن عدداً من األنشطة الناشئة عن املفاوضات اليت أُجريت              -٢١٤
خالل هذه الدورة تتطلب من األمانة عمالً إضافياً، وبالتايل، فإن األمانة حتتاج يف السنة املقبلة 

وسيلزم توفري مبلـغ    . ٢٠١٥-٢٠١٤ة األساسية للفترة    إىل موارد إضافية زيادة على امليزاني     
  :  يورو لتغطية األنشطة التالية٥٣٥ ٠٠٠  إضايف قدر بصورة أولية ب

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات     " من جدول األعمال،     ٣يف إطار البند      )أ(  
ثائق لتنظر فيها اهليئة    ، طُلب إىل األمانة أن تعّد و      "تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه      

؛ ووضع دراسات حاالت إفرادية بشأن املمارسات       )١١٠(الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني    
؛ وتوجيـه   )١١١(اجليدة والدروس املستفادة لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة واألربعني          

 احلادية واألربعني للهيئـة      قبل الدورة  -دعوة إىل املراكز والشبكات اإلقليمية والتعاون معها        
 من أجل إنتاج معلومات بشأن األدوات واألساليب واملمارسات اجليدة والدروس           -الفرعية  

وُتقدر تكاليف هذه األنـشطة     . )١١٢(املستفادة حبلول الدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية      
  .  يورو١١٥ ٠٠٠مببلغ 

، "٢٠١٥-٢٠١٣راض الفترة   استع" من جدول األعمال،     ٧يف إطار البند      )ب(  
طُلب إىل األمانة دعم اجتماع حلوار اخلرباء املنظم املقرر عقده بعد الدورة احلادية واألربعني              
لكل من اهليئتني الفرعيتني وقبل الدورة الثانية واألربعني لكل منهما وباالقتران مع اجتمـاع              

وُتعلـم  . يـورو  ١٥٠ ٠٠٠وتقدر تكاليف هذه األنشطة مببلغ      . )١١٣(لفريق منهاج ديربان  
 مـن جـدول     ١٦األنشطة املطلوبة يف إطار البند      اً  األطراف بأن هذه األموال ستغطي أيض     

  أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ؛ 
، "القـضايا املتعلقـة بالزراعـة   " من جدول األعمال،   ٨يف إطار البند      )ج(  
املراقبة املدعوة يف وثيقة    إىل األمانة جتميع البيانات املقدمة من األطراف واملنظمات           طُلب

؛ وتنظيم حلقيت عمـل خـالل       )١١٤(لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني       
، وإعـداد تقريـر عـن كلتـا         )١١٥(انعقاد الدورة الثانية واألربعني للهيئة الفرعية       فترة

بلغ التكاليف  وت. )١١٦(فيهما يف الدورة الثالثة واألربعني للهيئة الفرعية        العمل للنظر   حلقيت
   يورو؛ ٥٠  ٠٠٠املقدرة 

__________ 

 .  أعاله٢١نظر الفقرة ا )١١٠(
 .  أعاله٢٤انظر الفقرة  )١١١(
 .  أعاله٢٥انظر الفقرة  )١١٢(
 .  أعاله٧٥انظر الفقرة  )١١٣(
 .  أعاله٨٦انظر الفقرة  )١١٤(
 .  أعاله٨٨انظر الفقرة  )١١٥(
 .  أعاله٨٩انظر الفقرة  )١١٦(
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برنامج العمل بـشأن تنقـيح      "من جدول األعمال،    ) أ(١١يف إطار البند      )د(  
املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك عمليـات             

من املطلوب إتاحة   ،  )١١٧("استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف        
يورو لوضع برنامج تدرييب رمسي خاص باستعراض قـوائم جـرد            ١٣٠ ٠٠٠متويل قدره   

غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول للنظر فيه يف الـدورة احلاديـة                
  واألربعني للهيئة الفرعية؛ 

تنفيـذ املقـررات   آثار "من جدول األعمال،   ) أ(١٢يف إطار البند الفرعي       ) ه(  
 يف املقررات الـسابقة املتعلقـة بالقـضايا         ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ من

 من بروتوكـول    ٨ و ٧ و ٥املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد          
يـة واألربعـني    ، طُلب إىل األمانة أن حتّدث الورقة التقنية لُينظر فيها يف الدورة احلاد            "كيوتو

لتيسري إجراء مناقشة تقنية بني خرباء األطـراف املهتمـة،            للهيئة الفرعية وأن تستطلع سبالً    
وتبلـغ امليزانيـة املقـدرة      . )١١٨(وذلك قبل الدورة احلادية واألربعـني للهيئـة الفرعيـة         

  .  يورو٩٠ ٠٠٠ الالزمة

  اختتام الدورة   -٢  
ة أطراف ببيانات، مبا فيها بيانات باسـم جمموعـة        يف اجللسة الثانية، أدىل ممثلو مثاني       -٢١٥

 والصني، واجملموعة اجلامعة، وحتالف الدول اجلزرية الـصغرية، والـدول األفريقيـة،            ٧٧  ال
وأُديل ببيانات كذلك باسم املنظمـات      . واالحتاد األورويب ودوله األعضاء، وأقل البلدان منواً      

ملزارعني، ومنظمات الشعوب األصلية، واملنظمات غري احلكومية املعنية باألعمال والصناعة، وا   
  . غري احلكومية املعنية بالشباب، واملنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة

ويف اخلتام، شكر الرئيس امليسرين واألمانة وأعرب عن تقديره للدعم املقدم خـالل             -٢١٦
األطـراف  اً  وشكر أيض . وىلالدورة، اليت اضطلع خالهلا مبهمة رئيس اهليئة الفرعية للمرة األ         

. على تعاوهنا ومواقفها البناءة واملرنة اليت أتاحت بلوغ ما حتقق خالل الدورة يف الوقت احملدد             
   .مث اختتم الدورة.  مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيس اجملموعة٧٧  وهنأ الرئيس جمموعة ال

        

__________ 

 .  أعاله١١٨انظر الفقرة  )١١٧(
 .  أعاله١٣٧انظر الفقرة  )١١٨(


