
 

(A)   GE.11-63119    181011    211011 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
   املناختغري

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والثالثني املعقودة يف بون               
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦يف الفترة من 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٥  ٩-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٥  ٨-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٨  ٩  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

 املدرجـة يف    البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف          - ثالثاً  
  ٩  ٢٣-١٠  ............................) من جدول األعمال٣البند ( املرفق األول لالتفاقية

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدمة من األطـراف            - ألف     
  ٩  ١٦-١٠  ....................................املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

رجة يف جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدمة من األطراف املد          -  باء     
  ١٠    ...............................................املرفق األول لالتفاقية

ات التكميلية الـواردة يف البالغـات الوطنيـة         ـجتميع وتوليف املعلوم           
اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطـراف           

 مـن   ٧ مـن املـادة      ٢أيضاً يف بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة        
  ١٠  ١٨-١٧  ..................................................بروتوكول كيوتو

  ١٠  ٢٣-١٩  ..................... من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   - جيم     
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ـ ـالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرف           -  رابعاً  ةـق األول لالتفاقي
  ١١  ٥٠-٢٤  ................................................) من جدول األعمال٤البند ( 

دمـة مـن    عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة املق          - ألف     
  ١١  ٣٨-٢٤  ........................األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة            -  باء     
  ١٣    ............................................يف املرفق األول لالتفاقية

  ١٣  ٤٠-٣٩  ..................... من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   - جيم     
  ١٤  ٥٠-٤١  ...........................................دعم املايل والتقينتقدمي ال  - دال     
  ١٥  ٦٢-٥١  .............................) من جدول األعمال٥البند ( اآللية املالية لالتفاقية  -خامساً 
  ١٧  ٧٣-٦٣  .............................) من جدول األعمال٦البند (  من االتفاقية٦املادة   -سادساً 
 مـن   ٧البنـد   (  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٩ و ٨ني  ـة بالفقرت ـل املتعلق ـاملسائ   -سابعاً 

  ١٩  ٩٠-٧٤  ...........................................................)عمالجدول األ
  ١٩  ٧٨-٧٤  ..............................١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   - ألف     
  ٢٠  ٩٠-٧٩  ......................................مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً  -  باء     

  ٢١  ١٠٢-٩١  ...........................) من جدول األعمال٨البند ( خطط التكيف الوطنية   -  ثامناً
، عملية لتمكني أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنيـة                 

استناداً إىل جتربـة هـذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيذ برامج العمـل            
  الوطنية للتكيف

الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقـل البلـدان منـواً                   
والبلدان النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املـصوغة يف دعـم           

  خطط التكيف الوطنية
 بتأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية       طةمسألة اخلسائر واألضرار املرتب   ُنهج معاجلة      - تاسعاً

  املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز قدرهتا على التكيف
 مـن   ٩البند   (ا يف إطار برنامج العمل    ـالع هب ـاألنشطة اليت ينبغي االضط    -

  ٢٤  ١١٦-١٠٣  .......................................................)جدول األعمال
 مـن   ١٠البند  ( وـ من بروتوكول كيوت   ٣ من املادة    ١٤ املتعلقة بالفقرة    املسائل   - عاشراً

  ٢٦  ١٢٣-١١٧  ...........................................................)جدول األعمال
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املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعـة              -حادي عشر 
والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني الفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف          

هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي         إطار ا 
إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف،             
اعتماد طرائق لتفعيل برنامج عمل يف هذا الصدد ومنتدى ميكـن أن ُيعـىن              

  ٢٨  ١٣٠-١٢٤  ..............................) من جدول األعمال١١البند ( بتدابري التصدي
  ٢٩  ١٣٧-١٣١  ...................) من جدول األعمال١٢البند ( تطوير التكنولوجيات ونقلها  -ثاين عشر 

  ٣٠  ١٤٠-١٣٨  ..................) من جدول األعمال١٣البند ( بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -ثالث عشر 
  ٣١  ١٤٣-١٤١  ..................) من جدول األعمال١٤البند ( بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -رابع عشر 

ـ  ـ بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتص       تعديل  -خامس عشر   الـلة باالمتث
  ٣١  ١٤٥-١٤٤  ..............................................) من جدول األعمال١٥البند (

راءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيـذي          ـاإلج  -سادس عشر 
  ٣٢  ١٥٢-١٤٦  ............................) من جدول األعمال١٦البند ( آللية التنمية النظيفة

  ٣٣  ١٧٩-١٥٣  ..........) من جدول األعمال١٧البند ( ترتيبات االجتماعات احلكومية الدولية  -شر  عسابع
  ٣٣    .........................................الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف     
ـ         ـدورة السابع ـال      راف يف  ـة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األط

  ٣٣    ..........................................................بروتوكول كيوتو
  ٣٣    ......................................................فترات الدورات املقبلة     
  ٣٣    .............................................. احلكومية الدوليةتنظيم العملية     
  ٣٣    ....................املنظمات املشاركة بصفة مراقبة يف العملية احلكومية الدولية     
  ٤٠  ٢٠٨-١٨٠  .............) من جدول األعمال١٨البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -ثامن عشر 
  ٤٠  ١٨٣-١٨٠  ...........................٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   - ألف     
  ٤١  ١٩٦-١٨٤  ......................٢٠١٣-٢٠١٢الربناجمية لفترة السنتني امليزانية   -باء      
  ٤٣  ٢٠٢-١٩٧  ..................................................تنفيذ اتفاق املقر  -جيم      
ني يف اهليئـات املنـشأة      ـاالمتيازات واحلصانات املخولة لألفراد العامل      -دال      

  ٤٤  ٢٠٨-٢٠٣  ..........................................مبوجب بروتوكول كيوتو
  ٤٤  ٢٠٩  ............................) من جدول األعمال١٩البند ( مسائل أخرى  -تاسع عشر 

  ٤٥  ٢١٠  .............................) من جدول األعمال٢٠البند ( تقرير الدورة   - عشرون
  ٤٥  ٢١٦-٢١١  .........................................................اختتام الدورة  -حادي وعشرون 
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  املرفقات
  ٤٧  ............. من االتفاقية٦ اختصاصات استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل بشأن املادة     -األول 
  ٥٠  .............................Capacity-building under the Convention for developing countries    -  الثاين 

  ٥٢  .........................Capacity-building under the Kyoto Protocol for developing countries     - الثالث 
  ٥٤  ...............................................)آلية الطعون(النص املقترح من الرئيسني املشاركني     -  الرابع 

  ٦٤  ..........................................مشروع الترتيبات التعاهدية الذي وضعه فريق االتصال    -اخلامس 
  ٦٧  ................................ على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثنيالوثائق املعروضة   -السادس 
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  افتتاح الدورة  -  أوالً  
 ) من جدول األعمال١البند (

 يف فنـدق    )اهليئة الفرعيـة   (قدت الدورة الرابعة والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ      ُع  -١
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٧ إىل ٦ماريتيم ببون يف أملانيا، يف الفترة من 

، )أستراليا( جونز   - اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد روبرت أوين         رئيسُ وافتتح الدورةَ   -٢
 بالـسيد صـموئيل أورتيـز باسـوالدو         ب أيضاً ورّح. ب جبميع األطراف واملراقبني   ورّح

 .مقرراً) ناميبيا( لرئيس اهليئة الفرعية والسيد بيتروس ميتيويل نائباً) األرجنتني(

   التنظيميةاملسائل  - ثانياً
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
 )من جدول األعمال) أ(٢البند (

يونيـه، يف   / حزيـران  ٧نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها األوىل، املعقودة يف            -٣
املؤقـت  مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية تتضمن النسخة املنقحة من جـدول األعمـال              

 ).FCCC/SBI/2011/1/Rev.1(وشروحه 

، واالحتاد األورويب   ، منها بيانات باسم أقل البلدان منواً       ببيانات  طرفاً ١٢وأدىل ممثلو     -٤
  .ودوله األعضاء، واجملموعة األفريقية

يونيه، يف مقتـرح    / حزيران ٩ونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية، املعقودة يف           -٥
 ).FCCC/SBI/2011/L.1 (عمال مؤقتاًم من رئيسها يتضمن جدول أمقّد

مقترح مقدم من الرئيس، جدول     بناء على   ويف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية،         -٦
 ،معلقـاً ) ب(٤، مع اإلبقاء على البند الفرعـي        FCCC/SBI/2011/L.1 األعمال الذي يرد يف الوثيقة    

وذلك ، ١١حاشية البند  وتعديل ،من جدول األعمال) ه(٤و) ه(٣ني يوحذف البندين الفرع
  :وفق ما يلي

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
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البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدَّمة من األطراف املدرجة            -٣
  :يف املرفق األول لالتفاقية

الغات الوطنية اخلامسة املقدَّمـة مـن       حالة تقدمي واستعراض الب     )أ(
  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطـراف           )ب(
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة           )ج(
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والـيت هـي    اخلامسة لألطراف 
 مـن   ٢بروتوكول كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة      أطراف أيضاً يف    

   من بروتوكول كيوتو؛٧املادة 
  . من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )د(

  :يةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاق  -٤
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من           )أ(

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري            )ب(

أبقي هذا البنـد يف جـدول        (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
  ؛)١()األعمال معلقاً

   من االتفاقية؛١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )ج(
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(

  .اآللية املالية لالتفاقية  -٥
  . من االتفاقية٦املادة   -٦
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ بالفقرتني تعلقةاملسائل امل  -٧

  ؛ ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(
  .سائل متعلقة بأقل البلدان منواًم  )ب(

  

__________ 

.  إىل عدم حصول توافق يف اآلراء بشأن إدراجه يف جـدول األعمـال             علقاً نظراً أُبقي هذا البند الفرعي م     )١(
وبناء على مقترح من الرئيس، قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تدرج هذا البند الفرعي يف جدول األعمال                 

 . حباشية مناسبةاملؤقت لدورهتا اخلامسة والثالثني، مقترناً
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  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٨
عملية لتمكني أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيـف             )أ(

وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيذ برامج           
  ؛)٣(العمل الوطنية للتكيف

دان ـأقل البل من  ف  الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطرا       )ب(
منواً والبلدان النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة         

  .)٤(يف دعم خطط التكيف الوطنية
ُنُهج معاجلة مسألة اخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ يف البلدان             -٩

رهتا النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز قد          
  :)٥(على التكيف

  .األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل •
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٠
املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي املزمع تنظيمه يف الدورتني الرابعـة           -١١

لفرعيتني هبدف وضع برنامج عمل يف والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني ا  
إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيـذ          
يرمي إىل معاجلة هذا التأثري، ليتسىن، يف الدورة الـسابعة عـشرة ملـؤمتر              
األطراف، اعتماد طرائق لتفعيل برنامج عمل يف هذا الصدد ومنتدى ميكن           

  .)٦(تصديأن ُيعىن بتدابري ال
  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١٢
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٣
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٤
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٥
تنفيذي اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس ال     -١٦

  .آللية التنمية النظيفة

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(

 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١ملقرر ا )٣(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦(
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  :ترتيبات االجتماعات احلكومية الدولية  -١٧
  الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(
الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      )ب(

  بروتوكول كيوتو؛
  فترات الدورات املقبلة؛  )ج(
  تنظيم العملية احلكومية الدولية؛  )د(
  .املنظمات املشاركة بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدولية  )ه(

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٨
  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )ج(
فراد العاملني يف اهليئات املنشأة     االمتيازات واحلصانات املخولة لأل     )د(

  .مبوجب بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -١٩
  .تقرير الدورة  -٢٠

: وأثناء إقرار جدول األعمال، أدىل ممثل دولة بوليفيا املتعددة القوميات بالبيان التايل             -٧
  رغم االعتراض الصريح والرمسي الذي أبدته دولة طرف هي دولة          ١٦-م أ /١مد املقرر   اعُت"

  ."بوليفيا املتعددة القوميات
ـ         طرفاً ١٤، أدىل ممثلو    ويف اجللسة الثانية أيضاً     -٨ ـم  ببيانـات، منـها بيانـات باس

 والصني، واالحتاد األورويب ودوله األعضاء، واجملموعة اجلامعة، وجمموعـة          ٧٧ل  ا جمموعـة
جملموعـة األفريقيـة،    ، وا السالمة البيئية، وحتالف الدول اجلزرية الصغرية، وأقل البلدان منواً        

  .  ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى

  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

 ٩نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثانية، املعقـودة يف                 -٩
نشور يف املوقـع الـشبكي   فيها الرئيس إىل برنامج العمل املقترح امل ار  شأيونيه، اليت   /حزيران
  . هلذا الربنامجوبناء على مقترح من الرئيس، وافقت اهليئة على العمل وفقاً. لالتفاقية
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البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدَّمة من األطـراف            - ثالثاً  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٣البند (

 واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة         حالة تقدمي   - ألف  
  يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلـستيها الثالثـة والرابعـة،                 -١٠

 على  وكان معروضاً . يونيه، على التوايل  /ن حزيرا ١٧-١٦يونيه و / حزيران ١٠املعقودتني يف   
  .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان. FCCC/SBI/2011/INF.6/Rev.1اللجنة الوثيقة 

 ووافقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة على أن تنظر يف هذا البند الفرعي مقترنـاً                -١١
من السيدة هيلني بلوم    يف إطار فريق اتصال تشارك يف رئاسته كل         ) د-ب(٣بالبنود الفرعية   

 عن   بالك الين تقريراً   ةوقدمت السيد ). أنتيغوا وبربودا (والسيدة ديان بالك الين     ) نيوزيلندا(
  .مشاورات فريق االتصال

املقترحـة مـن     )٧(ة الفرعية يف االستنتاجات   ـرت اهليئ ـ نظ ،اـويف اجللسة نفسه    -١٢
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
ـ         رحبت اهليئة     -١٣ ات ـالفرعية للتنفيذ بالتقرير املتعلق حبالة تقدمي واسـتعراض البالغ

  .)٨(الوطنية اخلامسة
وشجعت اهليئة الفرعية األمانة على أن تستكشف سبل حتسني عرض املعلومات يف              -١٤

  . أعاله١٣التقرير املشار إليه يف الفقرة 
 األول لالتفاقية قدمت     من الدول األطراف املدرجة يف املرفق      ١٦والحظت اهليئة أن      -١٥

 دولة  ٢٤، وأن   ١٣-م أ /١٠ باملقرر   بالغاهتا الوطنية اخلامسة قبل املوعد احملدد لتقدميها عمالً       
  .طرفاً قدمت بالغاهتا بعد ذلك التاريخ

وحثت اهليئة الفرعية األطراف على أن تقدم بالغاهتا الوطنية يف املـستقبل حبلـول                -١٦
  .املوعد احملدد

__________ 

 .FCCC/SBI/2011/L.2اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٧(
)٨( FCCC/SBI/2011/INF.6/Rev.1. 
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توليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطـراف املدرجـة يف           جتميع و   –باء   
 املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) ب(٣البند (
جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة اخلامـسة لألطـراف             

ول كيوتو، املقدمـة    املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوك          
  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢وفقاً للفقرة 

  )من جدول األعمال) ج(٣البند (
نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذين البندين الفرعيني يف جلستيها الثالثة والرابعـة               -١٧

 Add.1 وFCCC/SBI/2011/INF.1 عليهـا الوثـائق   وكان معروضاً).  أعاله١١انظر الفقرة   (
  .FCCC/SBI/2011/INF.2 وAdd.2و

ووافقت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة على مواصلة النظـر يف هـذين البنـدين                 -١٨
ني يف دورهتا اخلامسة والثالثني وعلى إدراجهما يف جدول األعمال املؤقـت لتلـك              يالفرع

  . من مشروع نظامها الداخلي املعمول به١٦ للمادة الدورة، وفقاً

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥ة تنفيذ الفقرة مواصل  –جيم   
  )من جدول األعمال) د(٣البند (

  املداوالت  -١  
انظـر  (نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة               -١٩

  ).  أعاله١١الفقرة 
 املقترحـة مـن     )٩(اتـرت اهليئة الفرعية أثناء جلستها الثالثة يف االستنتاج       ـونظ  -٢٠

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
  . من االتفاقية١٢ من املادة ٥واصلت اهليئة الفرعية النظر يف متابعة تنفيذ الفقرة   -٢١
لى األطراف  ع،  ١٦-م أ /٩ من املقرر    ٥وأشارت اهليئة الفرعية إىل أنه وفقاً للفقرة          -٢٢

 ،٢٠١٤ينـاير   / األمانة، حبلول األول من كانون الثاين      املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أن تقدم إىل       
 من االتفاقية، على أن ُتقدم      ١٢ من املادة    ٢ و ١البالغات الوطنية السادسة، عمالً بالفقرتني      

  . فترة ال تتجاوز أربع سنوات بعد هذا التاريخيف غضون البالغات الوطنية السابعة 
 من  ١٢ من املادة    ٥ يف متابعة تنفيذ الفقرة      ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر       -٢٣

  .االتفاقية خالل دورهتا اخلامسة والثالثني
__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.3اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٩(
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البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            - رابعاً  
  لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٤البند (

دمة من األطـراف    عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املق         –ألف   
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال)أ(٤البند (

  املداوالت  -١  
ـ . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعـة             -٢٤ ان ـوك

. Add.2 و FCCC/SBI/2011/5/Add.1 و FCCC/SBI/2011/5/Rev.1 عليهـا الوثـائق      معروضاً
 من جدول األعمال، من بينهما بيان باسم        ٤طرفان ببيانني بشأن مسائل تتعلق بالبند       وأدىل  

  .والصني ٧٧ل جمموعة ا
، رئيسة فريق   )تايلند(ويف اجللسة الثالثة، دعا الرئيس السيدة سانغشان ليمجرياكان           -٢٥

 املرفق األول   اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف          
  .، إىل إلقاء بيان)فريق اخلرباء االستشاري(لالتفاقية 

 ويف اجللسة نفسها، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي مقترنـاً                -٢٦
 ةيف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيدة بلوم والسيد         ) د(٤و) ج(٤بالبندين الفرعيني   

  . عن مشاورات فريق االتصالمت السيدة بلوم تقريراً قّد،رابعةويف اجللسة ال. بالك الين
ة من  ـ املقترح )١٠(، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات      أيضاً ة الرابعة ـويف اجللس   -٢٧

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
  .)١١(رحبت اهليئة الفرعية بالتقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري  -٢٨
ـ          وأع  -٢٩ رة ـربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة أنتيغوا وبربودا الستضافتها، يف الفت
، االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري وحلقة عمل        ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣ إىل   ٢١من  

الفريق من أجل تبادل اآلراء بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف تنقيح مقبل ملبـادئ اتفاقيـة                 
اإلطارية التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة          األمم املتحدة   

يف املرفق األول لالتفاقية، مع مراعاة الصعوبات اليت تواجهها هذه األطراف يف إعداد أحدث              
__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.8قة اعتمدت بوصفها الوثي )١٠(
)١١( FCCC/SBI/2011/5/Rev.1. 
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وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن شكرها لالحتاد األورويب على الـدعم           . )١٢(بالغاهتا الوطنية 
  .قدمه لعمل فريق اخلرباء االستشارياملايل الذي 

ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير فريق اخلرباء االستشاري عن حلقة العمل املشار إليهـا              -٣٠
 أعاله كما رحبت بالتوصيات اليت قدمها الفريق بشأن العناصر اليت سُينظر فيها       ٢٩يف الفقرة   

توجيهية إلعداد البالغـات الوطنيـة      يف تنقيح مقبل ملبادئ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ال        
وشجعت . املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت وردت يف تقريره املرحلي            
  .اهليئة الفرعية األطراف على مراعاة هذه التوصيات عند إجراء ذلك التنقيح مستقبالً

 االستـشاري بـشأن     ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الفين الذي قدمه فريق اخلرباء          -٣١
أفضل املمارسات املتاحة للبلدان    /الت اإلفرادية التحديات املشتركة واخليارات ودراسات احلا    

وبشأن الوسائل املمكنة لتيسري تطوير عمليات إعداد البالغات الوطنية واستدامتها يف األجل            
اعـاة  أو املنظمات ذات الـصلة علـى مر       /وشجعت اهليئة الفرعية األطراف و    . )١٣(الطويل

التوصيات الواردة يف التقرير عند تقدمي املساعدة لألطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول،               
  .حسب االقتضاء

والحظت اهليئة الفرعية اجلدوى من الدراستني االستقصائيتني اللتني أجرامها فريـق             -٣٢
املدرجـة  اخلرباء االستشاري يف إطار برنامج عمله وفقاً الختصاصاته، ودعت األطراف غري            

إىل تقدمي املعلومات الالزمة إىل الفريق      اليت مل تشارك يف الدراستني      يف املرفق األول لالتفاقية     
ودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء االستشاري إىل املضي يف استكشاف          . يف أقرب وقت ممكن   

ملرفق األول،  اخليارات املتاحة فيما يتعلق بسبل مجع املعلومات من األطراف غري املدرجة يف ا            
  .إضافة إىل إجناز الدراستني االستقصائيتني

والحظت اهليئة الفرعية حلقة العمل اليت من املقـرر أن ينظمهـا فريـق اخلـرباء                  -٣٣
 بشأن تيسري تطوير العمليات واستدامتها      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢١ و ٢٠االستشاري يومي   

ها ألغراض إعداد البالغات الوطنيـة      يف األجل الطويل وإنشاء فرق تقنية وطنية واحلفاظ علي        
  .باستمرار، مبا يف ذلك قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

وشجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء االستشاري على تنظيم حلقات عمـل وفقـاً               -٣٤
لربنامج عمله بغية تيسري مشاركة أكرب عدد ممكن من ممثلي األطراف غري املدرجة يف املرفـق    

على استكشاف واّتباع أكثر السبل فعالية إليصال مضمون حلقـات العمـل إىل             األول، و 
  .املمثلني الذين يتعذر عليهم السفر حلضورها، وذلك رهناً بتوافر املوارد

  

__________ 

)١٢( FCCC/SBI/2011/5/Add.1. 
)١٣( FCCC/SBI/2011/5/Add.2. 
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وأقّرت اهليئة الفرعية بالدور اهلام الذي يؤديه فريق اخلرباء االستشاري يف حتـسني               -٣٥
 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من خالل          عملية وإعداد البالغات الوطنية املقدمة    

تقدميه املشورة والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مبا فيها األطـراف               
وأبرزت اهليئة الفرعية أمهية األنشطة التدريبيـة       . اليت مل تستكمل بعد بالغاهتا الوطنية األولية      

وكررت اهليئة الفرعية   . ستشاري واليت ال تزال تفتقر إىل متويل      اليت سينظمها فريق اخلرباء اال    
أيضاً طلبها إىل الفريق أن ُينظم، قدر اإلمكان ورهناً بتوافر املوارد، نشاطني تدريبيني علـى               

  .)١٤(٢٠١٢ و٢٠١١األقل يف كل منطقة يف الفترة ما بني عامي 
شاري أن يراعي، لدى تنفيـذ      وكررت اهليئة الفرعية دعوهتا إىل فريق اخلرباء االست         -٣٦

برنامج عمله، االحتياجات احلالية واملستقبلية لألطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               
  .)١٥(واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية ويف مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة

خرى األطراف  األودعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية و           -٣٧
 موارد مالية إىل القيام بذلك، يف أقرب وقت ممكن، بغية متكني فريق اخلرباء قدميقادرة على تال

وشجعت اهليئة الفرعية املنظمـات الثنائيـة       . االستشاري من التخطيط ألي أنشطة مستقبلية     
  .واملتعددة األطراف والدولية على دعم عمل الفريق

مؤمتر األطراف سيستعرض يف دورته السابعة عـشرة        وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن        -٣٨
  .)١٦(والية فريق اخلرباء االستشاري وفترة واليته واحلاجة إىل استمراره

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

  )أبقي معلقاً :من جدول األعمال) ب(٤البند (

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   -جيم   
  )من جدول األعمال) ج(٤البند (

انظـر  (ذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعـة         ـة يف ه  ـنظرت اهليئة الفرعي    -٣٩
  ). أعاله٢٦الفقرة 
ـ فقت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة على مواصلة النظر يف هذا البند ا  توا  -٤٠ رعي ـلف

 يف دورهتا اخلامسة والثالثني وعلى إدراجه يف جدول أعماهلا املؤقت لتلك الـدورة، وفقـاً              
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦للمادة 
__________ 

)١٤( FCCC/SBI/2010/27 ٣٢، الفقرة. 
)١٥( FCCC/SBI/2010/27 ٣٣، الفقرة. 
  .٦، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )١٦(
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  تقدمي الدعم املايل والتقين  -دال   
  )من جدول األعمال) د(٤البند (

  املداوالت  -١  
انظـر  (ي يف جلستيها الثالثة والرابعـة       ة يف هذا البند الفرع    ـرت اهليئة الفرعي  ـنظ  -٤١

  .FCCC/SBI/2011/INF.4 عليها الوثيقة وكان معروضاً).  أعاله٢٦الفقرة 
ة ممثل أمانة مرفق البيئـة العامليـة إىل         ـويف اجللسة الثالثة، دعا رئيس اهليئة الفرعي        -٤٢

  .اإلدالء ببيان
 املقترحـة مـن     )١٧(اتـنتاجونظرت اهليئة الفرعية أثناء جلستها الرابعة يف االست         -٤٣

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العاملية عن الدعم   -٤٤

املايل الذي يقدمه املرفق من أجل إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف  
  .)١٨(يةاملرفق األول لالتفاق

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات مفّصلة ودقيقـة               -٤٥
ن أنشطة إعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق          عومناسبة التوقيت وكاملة    

ـ        ،٢-م أ /١٠من املقرر   ) ب(١األول وفقاً للفقرة     ة  مبا يف ذلك معلومات عن مواعيد املوافق
ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية أيضاً إىل مواصلة تقـدمي         . على التمويل ودفع األموال   

معلومات عن املوعد التقرييب إلجناز مشاريع البالغات الوطنية، وعن املوعد التقرييب لتقـدمي             
  .لثالثنيالبالغات الوطنية إىل األمانة لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة وا

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقدير باملعلومات اليت قدمها مرفق البيئـة العامليـة يف                -٤٦
 واخليارات الواسعة املتاحة    إلمكانيات الذي قدمه إىل اهليئة الفرعية بشأن ا       )١٩(تقريره الشفوي 

__________ 

 .FCCC/SBI/2011/L.9اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٧(
)١٨( FCCC/SBI/2011/INF.4. 
 : ئة العاملية يف تقريره الشفوي اخليارات التاليةعرض ممثل مرفق البي )١٩(

ميكن للبلدان أن تعمل مع وكالة من اختيارها تابعة ملرفق البيئة العاملية كمـا كـان احلـال يف         : ١اخليار  
  البالغات الوطنية السابقة؛

ـ        : ٢اخليار   امج األمـم  ميكن للبلدان أن تشارك يف املشروع اجلامع اخلاص بالبالغات الوطنية يف إطار برن
  املتحدة للبيئة؛

 دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ميكن للبلدان أن حتصل على موارد من أجل بالغاهتـا الوطنيـة تـصل إىل             : ٣اخليار  
  أمريكي عن طريق نفاذها املباشر إىل أمانة مرفق البيئة العاملية؛

 بالغاهتـا    دوالر أمريكي إلعـداد    ٥٠٠ ٠٠٠إذا احتاجت البلدان إىل موارد إضافية تزيد عن         : ٤اخليار  
 .الوطنية فيمكنها أن تستخدم يف ختصيص املوارد نظام التخصيص الشفاف للموارد املتاح لديها



FCCC/SBI/2011/7 

15 GE.11-63119 

طنيـة،  لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول للحصول على املوارد من أجـل بالغاهتـا الو    
وتتطلع اهليئة الفرعية إىل احلصول على معلومات بشأن هذه املسألة يف تقرير مرفـق البيئـة                

  .العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة
والحظت اهليئة الفرعية دواعي القلق اليت أعرب عنها بعض األطراف ومفادهـا أن               -٤٧

 طريق اإلجراءات املعّجلة قد ال يكون مالئماً لبعض         لبالغات الوطنية عن  املخصص ل التمويل  
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ األنشطة اليت يتعني عليها االضطالع هبا كجزء               

  .من عملية إعداد بالغاهتا الوطنية
راف غري املدرجة يف املرفق األول إىل تقـدمي بيانـات           ـودعت اهليئة الفرعية األط     -٤٨

 عن التكاليف املفصلة اليت تتكبدها األطراف غري املدرجة يف         ٢٠١١سبتمرب  /يلول أ ١٩حبلول  
 من أجل إعداد آخر بالغاهتا الوطنية، وعن املوارد ،املرفق األول، مبا يف ذلك املسامهات العينية

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة مجـع هـذه         . املالية اليت تلقتها عن طريق مرفق البيئة العاملية       
  .دورهتا اخلامسة والثالثنييف لبيانات يف وثيقة لكي تنظر فيها ا

وكررت اهليئة الفرعية التوصية اليت قدمتها إىل مؤمتر األطراف يف دورته الـسادسة               -٤٩
لدعم التقين الالزم إلعـداد     ل أموال   صيصعشرة بأن يطلب إىل مرفق البيئة العاملية مواصلة خت        

 األموال اليت يقدمها برنـامج      ، مثل درجة يف املرفق األول   البالغات الوطنية لألطراف غري امل    
 مع اإلقرار بأن تكاليف هذا الدعم التقين ال ُتخصم مـن األمـوال              ،دعم البالغات الوطنية  

  .املقدمة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية
 ، بالغاً وطنياً ثانيـاً    ٤٤طنياً أولياً و   بالغاً و  ١٤٠والحظت اهليئة الفرعية بتقدير أن        -٥٠

 قد  ،مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       أي الثلثني والربع من البالغات الوطنية املقدّ      
 ٥٩والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن من املتوقع أن يقدم          . ٢٠١١مايو  / أيار ١٥مت حىت   ّدقُ

  .٢٠١١ بالغاهتا الوطنية الثانية يف هناية عام بلداً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  اآللية املالية لالتفاقية   - خامساً
  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت  -١  
 عليها الوثـائق  وكان معروضاً. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة      -٥١

FCCC/SBI/2011/MISC.3 و ،FCCC/SBI/2010/INF.7، و FCCC/SBSTA/2010/MISC.9. ى ـ وأدل
  . والصني وأقل البلدان منوا٧٧ًل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات، منها بيانان باسم جمموعة ا

فقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال               توا  -٥٢
والسيدة أليكسا كليـستيوبر    ) اإسباني(تتشارك يف رئاسته السيدة آنا فورنيلس دي فروتوس         

  . عن مشاورات فريق االتصالويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة كليستيوبر تقريراً). شيلي(
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 املقترحة من الـرئيس     )٢٠(ونظرت اهليئة الفرعية  يف جلستها الرابعة يف االستنتاجات          -٥٣
امبيا، باسم أقـل     والصني، وغ  ٧٧ لاوبعد اعتماد االستنتاجات، طلبت جمموعة      . واعتمدهتا

 إىل جـدول أعمـال   ، ومالوي، إضافة بند فرعي بشأن صندوق أقل البلدان منواً     البلدان منواً 
الدورة اخلامسة والثالثني، ضمن البند املتعلق باآللية املالية، من أجل مواصلة مناقشة متويـل              

  .العناصر األخرى من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً

  اتاالستنتاج  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف بشأن التقرير التوليفي الذي              -٥٤

أعدته األمانة خبصوص مشروع الدراسة الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية املتعلقـة بـتغري        
ات ونظرت اهليئة الفرعية، بوجه خاص، يف النتائج والدروس املستفادة والتوصـي          . )٢١(املناخ

اليت حددهتا البلدان املشاركة يف املشروع لدى إجراء تقييمات احتياجاهتا املالية لتنفيذ تدابري             
  .التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه

ودعت اهليئة الفرعية وكاالت األمم املتحدة إىل مواصلة دعم البلدان النامية يف تقييم               -٥٥
شطة التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، وذلك بالتعاون         لتنفيذ أن الالزمة  احتياجاهتا املالية   

مع األمانة، واستكشاف إمكانية تنظيم حلقة عمل لتقاسم الدروس املستفادة واملنـهجيات            
  .املتبعة والعمليات واألدوات املستخدمة لتقييم االحتياجات املالية

لدراسة، وخباصة فيما يتعلق ورأت اهليئة الفرعية أن املسائل احملددة يف تقرير مشروع ا  -٥٦
، وأن ١٦-م أ/١ و١٣-م أ/١باخلطوات املقبلة املقترحة، هلا صلة بأجزاء معينة يف املقـررين         

التقرير ميكن أن ُيستخدم من مث كإسهام يف األعمال اليت تضطلع هبا اهليئات ذات الـصلة يف                 
  .إطار االتفاقية

 إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة       ونظرت اهليئة الفرعية يف الدعوة اليت وجهتها        -٥٧
ملناقشة احتياجات متويل عمليات مراقبة املنـاخ        )٢٢(والتكنولوجية يف دورهتا الثالثة والثالثني    

العاملية، واستكشاف سبل تقدمي مزيد من الدعم لتعزيز شبكات وقدرات املراقبة يف البلـدان              
  .لدول اجلزرية الصغرية الناميةالنامية، وخباصة األطراف من أقل البلدان منواً وا

وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً بأن بلداناً نامية أخرى أثارت ضرورة استكشاف سـبل               -٥٨
  .العاملي لتعزيز شبكات وقدرات املراقبةعلى الصعيد عمليات مراقبة املناخ يف دعمها 

 اإلضافية احملددة   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املتعلقة باحتياجات التمويل         -٥٩
 احملدثة لتنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، وشددت على أمهية ضـمان            ٢٠١٠يف خطة عام    

أن متويلها جتري معاجلته أيضاً     ب قرةمراعاة هذه االحتياجات يف اهليكل املايل املقبل لالتفاقية، م        
__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.17اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٠(
)٢١( FCCC/SBI/2010/INF.7. 
)٢٢( FCCC/SBSTA/2010/13 ٥٧، الفقرة. 
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مج متخصصة أخرى،   من خالل قنوات عديدة قائمة، ومنها القنوات اليت تدخل يف إطار برا           
  .مثل النظام العاملي ملراقبة املناخ، واتفاقيات أخرى

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية، باعتباره كيان تشغيل اآللية املاليـة، إىل أن                -٦٠
إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة ما إذا كانـت           املقدم  يوضح يف تقريره السنوي     

  . تدخل يف نطاق واليته٧-م أ/٥من املقرر ‘ ٤‘)أ(٧الفقرة األنشطة الواردة يف 
 ١٩ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانـة، يف موعـد أقـصاه                  -٦١
، معلومات عن الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطـراف واألنـشطة            ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

ني الوطنية واإلقليمية القائمة، وللعمل على      املضطلع هبا لتعزيز شبكات املراقبة والرصد املنهجي      
جتميع تلك املعلومات يف وثيقة متفرقات تنظر       من أجل   إنشاء تلك الشبكات عند االقتضاء،      

  .فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني
ن وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع، يف وثيقة إعالمية، املعلومات املستقاة م              -٦٢

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية والتقارير املقدمة من             
 أعاله، بشأن الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطـراف          ٦١األطراف املشار إليها يف الفقرة      

قليميـة  وبشأن األنشطة املضطلع هبا لتعزيز شبكات املراقبة والرصد املنهجيني الوطنيـة واإل           
القائمة، وللعمل على إنشاء تلك الشبكات عند االقتضاء، كي تنظر فيها اهليئة الفرعيـة يف               

  .دورهتا اخلامسة والثالثني

   من االتفاقية٦املادة   - سادساً
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة  -٦٣
فقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند يف إطـار جمموعـة        توا  -٦٤

 قّدم السيد شـودري     ،ويف اجللسة الرابعة  ). بنغالديش(اتصال يرأسها السيد حممد شودري      
  . عن مشاورات فريق االتصالتقريراً
ملقترحـة مـن     ا )٢٣(ة يف االستنتاجات  ـرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابع     ـونظ  -٦٥

  .الرئيس واعتمدهتا

  

  
__________ 

 .FCCC/SBI/2011/L.6اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٣(
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  االستنتاجات  -٢  
اعتمدت اهليئة الفرعية اختصاصات استعراض تنفيذ برنامج عمل نيـودهلي املعـدل              -٦٦

  .املرفق األول  وفق ما يرد يف٢٠١٢ من االتفاقية، الذي سيجرى يف عام ٦بشأن املادة 
ليـة واملنظمـات غـري      ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكوميـة الدو         -٦٧

 ١٤احلكومية، فضالً عن اجلهات املعنية صاحبة املصلحة، إىل أن تقدم إىل األمانـة حبلـول                
 املعلومات واآلراء اليت قد تفيد يف إجناز استعراض برنامج عمل نيودهلي            ٢٠١٢فرباير  /شباط
نفسه، بآرائهـا   ودعت الكيانات السالفة الذكر إىل أن توايف األمانة، حبلول التاريخ           . املعدل

  . من االتفاقية٦بشأن عناصر ميكن إدراجها يف برنامج عمل جديد بشأن املادة 
ودعت اهليئة الفرعية أيضاً مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة إىل موافاة اهليئـة يف                -٦٨

ـ              ٦ادة  دورهتا اخلامسة والثالثني مبعلومات عن املوارد املتاحة لتنفيذ األنشطة ذات الصلة بامل
  .لتنظر فيها يف دورهتا السادسة والثالثني

  :وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة ما يلي، رهناً بتوافر املوارد  -٦٩
 من االتفاقية يف أقل البلدان منواً، تعقد ٦تنظيم حلقة عمل بشأن تنفيذ املادة    )أ(  

  قبل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية؛
دعم استعراض برنامج عمل نيودهلي املنقح وفق ما يـرد يف           إعداد وثائق ل    )ب(  

   من املرفق األول؛٦الفقرة 
شبكة معلومـات تغـري     (مواصلة تطوير املركز الشبكي لتبادل املعلومات         )ج(  

من أجل تيسري إضافة حمتوى باللغات الرمسية لألمم املتحدة وغريها مـن اللغـات،              ) املناخ
  ؛ أدوات وخاصيات جديدةستحداثوإل

وضع مبادئ توجيهية واسعة النطاق من أجل بلورة استراتيجيات وخطـط       )د(  
   من االتفاقية، وفقاً للظروف الوطنية والسياقات الثقافية؛٦عمل وطنية بشأن املادة 

  . من االتفاقية٦إعداد منشور بشأن املمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة   )ه(  
  إىل ١٦-م أ /٧ وجهها مؤمتر األطراف يف املقرر       وذكّرت اهليئة الفرعية بالدعوة اليت      -٧٠

جهـات االتـصال    املقدم إىل   دعم  ال سني حت حلملها على مجيع األطراف واملنظمات الدولية     
 والدول اجلزرية الصغرية   أقل البلدان منواً  يف   البلدان النامية، ال سيما      يف ٦الوطنية املعنية باملادة    

واد وبرامج تدريب املـدربني واملـشاريع اإلقليميـة          املعلومات وامل  إتاحةالنامية، من خالل    
ويف هذا السياق، شجعت اهليئة . والوطنية ذات الصلة مبوضوعات التثقيف والتدريب والتوعية

الفرعية األطراف القادرة ومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة على تقدمي مساعدة مالية وتقنية    
البلدان منواً، لتعزيز استخدامها لشبكة معلومات تغري املنـاخ         إىل البلدان النامية، ال سيما أقل       

  .ووصوهلا إليها
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األطـراف  إىل  وذكّرت اهليئة الفرعية أيضاً بالدعوة اليت وجهها مـؤمتر األطـراف            -٧١
 مواصـلة   حلملها علـى  ملنظمات الدولية والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف،       االقادرة، و 

عمل إقليمية ودون إقليمية ووطنية تركز على عناصر حمددة مـن           تقدمي الدعم لعقد حلقات     
  .شبكة معلومات تغري املناخ ومواصلة تطويرهالصيانة  من االتفاقية، و٦املادة 
مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تـشغيلياً لآلليـة املاليـة           وشّجعت اهليئة الفرعية      -٧٢

، وفقـاً   ٦ باملـادة    ذات الصلة ألنشطة  امتويل   تعزيز إمكانية   العمل من أجل   لالتفاقية، على 
  .١٦-م أ/٧للمقرر 

وشّجعت اهليئة الفرعية األطراف أيضاً على مواصلة اإلبالغ عن تنفيذ األنشطة ذات              -٧٣
  . يف بالغاهتا الوطنية٦الصلة باملادة 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ بالفقرتني تعلقةاملسائل امل  - سابعاً
  )ل األعمال من جدو٧البند (

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   –ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٧البند (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة  -٧٤
ال ووافقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتص           -٧٥

 عـن   ويف اجللسة الرابعة قدم السيد أورتيز باسوالدو تقريـراً        . تيز باسوالدو ريرأسه السيد أو  
  .مشاورات الفريق

ـ  )٢٤(ونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف االستنتاجات         -٧٦ ـ  ـ املقترح ن ـة م
  .الرئيس واعتمدهتا

  استنتاجات  -٢  
هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والثالثني      فقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف        تا  -٧٧

، آخذة يف   FCCC/SBI/2010/10استناداً إىل نص مشروع املقرر الوارد يف املرفق الرابع للوثيقة           
اعتبارها املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة، بغيـة              

  . عتمده مؤمتر األطرافيالتوصية مبشروع مقرر 

__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.14اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٤(
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وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقدم احملرز يف تنفيذ اإلجراءات املؤقتة املشار إليها يف               -٧٨
  .)٢٥(االستنتاجات الصادرة عن اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني

  مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً  –باء   
  )من جدول األعمال) ب(٧البند (

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . لفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة        نظرت اهليئة ا    -٧٩

  .FCCC/SBI/2011/4عليها الوثيقة 
، نائبـة   )توفالو(ويف اجللسة الثالثة، دعا رئيس اهليئة الفرعية السيدة بيبيتوا التاسي             -٨٠

  .ء بتقرير، إىل اإلدال)فريق اخلرباء (رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
ويف اجللسة نفسها، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق                  -٨١

 ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد سور تقريراً      ). جزر سليمان (اتصال يرأسه السيد رينس سور      
  .عن مشاورات فريق االتصال

ـ  )٢٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -٨٢ ـ  ـ املقترح ن ـة م
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
رئيس فريق اخلـرباء،    ته نائبة   أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدم         -٨٣

الذي ُعقد يف بالنتريي مبالوي يف       )٢٧(ورحبت بتقرير فريق اخلرباء عن اجتماعه التاسع عشر       
  .٢٠١١مارس / آذار١٧ إىل ١٤الفترة من 

وأعربت اهليئة الفرعية عن شكرها حلكومة مالوي الستضافتها االجتمـاع، وعـن       -٨٤
امتناهنا حلكومات إسبانيا وآيرلندا وكندا ولالحتاد األورويب على تقدمي موارد مالية لدعم عمل 

  .فريق اخلرباء
وأشارت اهليئة الفرعية بتقدير إىل التربعات اليت قدمتها بعض األطراف إىل صندوق              -٨٥
  . البلدان منواً وشجعت األطراف األخرى على االحتذاء هباأقل
 برناجماً من بـرامج     ٤٥ورحبت اللجنة الفرعية بتقدمي األطراف من أقل البلدان منواً            -٨٦

وأشارت إىل الـدور     .)٢٨(٢٠١١يونيه  / حزيران ١١العمل الوطنية للتكيف إىل األمانة حىت       
__________ 

)٢٥( FCCC/SBI/2010/27 ٩٠-٨٢، الفقرات. 
  .FCCC/SBI/2011/L.4اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٦(
)٢٧( FCCC/SBI/2011/4. 
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ألطراف من أقل البلدان منواً على إعـداد بـرامج          اهلام الذي يؤديه فريق اخلرباء يف مساعدة ا       
دان منواً اليت   ـل البل ـودعت فريق اخلرباء إىل أن يواصل مساعدة أق       . عملها الوطنية للتكيف  

مل ُتنجز بعد برامج عملها الوطنية للتكيف حىت ُتنجزها وتقدمها يف أقرب وقـت ممكـن،                
  .متعاوناً يف ذلك مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء ملا يضطلع به من أنشطة فعالة لدعم               -٨٧
 )٢٩(٢٠١٢-٢٠١١إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ورحبت بربنامج عملـه للفتـرة             

  .١٦-م أ/٦الذي أُعد استجابة للمقرر 
 وطلبـت إىل  ٢٠١٢-٢٠١١وأيدت اهليئة الفرعية برنامج عمل فريق اخلرباء للفترة       -٨٨

 .١٦-م أ /٦فريق اخلرباء أن يقدم إليها، يف كل دورة من دوراهتا، تقريراً عن أعماله، وفقاً للمقـرر                 
وشجعته على أن يواصل التحلي باملرونة يف تنفيذ برنامج عمله، مع مراعاة املوارد املتاحـة،               

  .ويضمن مطابقة األنشطة لواليته
من قبـل    )٣٠(تماد برنامج عمل إسطنبول ألقل البلدان منواً      ورحبت اهليئة الفرعية باع     -٨٩

مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً، الذي ُعقد يف إسطنبول بتركيا يف الفتـرة                
، وسلَّمت باحتمال وجود أوجه ترابط بني برنـامج عمـل       ٢٠١١مايو  / أيار ١٣ إىل   ٩ من

  .إسطنبول وأنشطة فريق اخلرباء
ت اهليئة الفرعية األطراف القادرة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ برنـامج    ودع  -٩٠

  .عمل فريق اخلرباء

  )٣١(خطط التكيف الوطنية  - ثامناً
  ) من جدول األعمال٨البند (

عملية لتمكني أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية، استناداً إىل جتربـة               
  )٣٢(اد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفهذه البلدان يف جمال إعد

  )من جدول األعمال) أ(٨البند (

  

__________ 

  .<http://unfccc.int/4585.php>: متاحة على العنوان التايل )٢٨(
 .، املرفق األولFCCC/SBI/2011/4الوثيقة  )٢٩(
 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.219/3: متاح على العنوان التايل )٣٠(
  .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣١(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣٢(
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 أقل البلدان منواً والبلـدان الناميـة        منالطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف       
  )٣٣(األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط التكيف الوطنية

  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

  داوالتامل  -١  
وأدىل . نظرت اهليئة الفرعية يف هذين البندين الفرعيني يف جلستيها الثالثة والرابعـة             -٩١

  . والصني وأقل البلدان منوا٧٧ً لاممثلو ثالثة أطراف ببيانات، من بينها بيانان باسم جمموعة 
 يف  يني معـاً   ويف اجللسة الثالثة، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذين البندين الفرع            -٩٢

والـسيد  ) بوتسوانا(إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيد باليزي جاستيس غوبوالنغ           
ن مـشاورات   ـ ع ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد غوبوالنغ تقريراً      ). أستراليا(أندرو أوري   
  .فريق االتصال

ـ  املقتر )٣٤(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -٩٣ ـ  ـح ن ـة م
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
وناقشت اهليئة،  . رحبت اهليئة الفرعية ببدء املناقشات املتعلقة خبطط التكيف الوطنية          -٩٤

  :وفقاً جلدول أعمال دورهتا الرابعة والثالثني، املسائل التالية عند النظر يف هذا البند
طط تكيف وطنية وتنفيـذها،     عملية لتمكني أقل البلدان منواً من صياغة خ         )أ(  

  ؛)٣٥(استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها
الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً والبلدان             )ب(  

  .)٣٦(وطنيةالنامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط التكيف ال
والحظت اهليئة الفرعية أن عملية متكني أقل البلدان منواً من صياغة خطط التكيـف                -٩٥

الوطنية وتنفيذها ينبغي أن تستفيد من إشراك فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك                
راف مـن  عن طريق النظر يف نتائج عمله بشأن التكيف يف األجلني املتوسط والطويل يف األط   

  .البلدان األقل منواً
والحظت اهليئة الفرعية أن اجلهود اليت تبذهلا أقل البلدان منـواً والبلـدان الناميـة                 -٩٦

تعزيز عمليات وضع خطط التكيف الوطنية ميكن أن تستفيد من          من أجل   األطراف األخرى   
__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣٣(
  .FCCC/SBI/2011/L.16اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣٥(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣٦(
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ا وخرباهتـا يف    تبادل املعلومات بشأن الدروس املستفادة يف البلدان األخرى وأفضل ممارساهت         
وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف هـذه        . جمال إدماج ُنهج التكيف يف التخطيط الوطين      

  .املسألة يف دوراهتا التالية
، مبـا يف ذلـك      ١٦-م أ /١وذكَّرت اهليئة الفرعية بأمهية إتاحة الدعم وفقاً للمقرر           -٩٧

  .، وغريه من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة١٨الفقرة 
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة النظر يف إمكانية الدعوة إىل عقد اجتماع خرباء، مع   -٩٨

مراعاة هذه االستنتاجات، وكذلك إسهامات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وغريها من             
قـد  املصادر ذات الصلة، رهناً بتوافر املوارد، وذلك باالقتران مع أي نشاط آخر ذي صلة ُيع       

قبل الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، مبا يشمل مشاركة خرباء من األطراف واملنظمات             
ة، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وغريه من اجلهات املعنية من أجل القيام              ـذات الصل 
  :مبا يلي

ـ             )أ(   ن حتديد عناصر العملية ونتائجها ومناقشتها لتمكني أقل البلدان منـواً م
صياغة خطط تكييف وطنية وتنفيذها، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد بـرامج               

  العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها؛
إعداد مشروع طرائق ومبادئ توجيهية تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً             )ب(  

  .لتكيف الوطنيةوالبلدان النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط ا
ـ              -٩٩ ه يف  ـوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إعداد تقرير عن اجتماع اخلرباء املشار إلي

  . أعاله٩٨الفقرة 
ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل موافاة األمانة بآرائها بشأن    -١٠٠

ومراعاهتا كإسهامات يف   ، من أجل جتميعها     ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥املسائل التالية، حبلول    
  : أعاله٩٨اجتماع اخلرباء احملتمل عقده واملشار إليه يف الفقرة 

عملية متكني أقل البلدان منواً من صياغة خطط تكيف وطنيـة وتنفيـذها،               )أ(  
  استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها؛

التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً والبلدان         الطرائق واملبادئ     )ب(  
  .النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط التكيف الوطنية

  .وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إعداد تقرير توليفي يستند إىل هذه الورقات  -١٠١
ا اخلامسة والثالثني، يف الورقات املشار إليها       وقررت اهليئة الفرعية النظر، أثناء دورهت       -١٠٢

 أعاله، ويف التقرير التوليفي ونتائج اجتماع اخلرباء، هبدف تقدمي توصيات إىل          ١٠٠يف الفقرة   
  .مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة
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ُنُهج معاجلة مسألة اخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ يف            - تاسعاً
لنامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف         البلدان ا 

  تعزيز قدرهتا على التكيف
  )٣٧(األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمل  -
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت  -١  
 عليها  اًوكان معروض . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -١٠٣

 ببيانـات،    طرفاً ٢١وأدىل ممثلو   . FCCC/SBI/2011/MISC.1 و FCCC/SBI/2011/3الوثيقتان  
  .من بينها بيانان باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء وأقل البلدان منواً

ويف اجللسة الثالثة، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال              -١٠٤
). بـنغالديش (والسيد موجنوروال هانان خان ) كندا( رئاسته السيد مارك بريمان      يتشارك يف 

  . عن مشاورات فريق االتصالويف اجللسة الرابعة، قدم السيد بريمان تقريراً
ـ  )٣٨(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -١٠٥ ـ  ـ املقترح ن ـة م

  .لة وفقاً لصيغتها املعدالرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
، الذي قرر مبوجبه مؤمتر األطراف وضع       ١٦-م أ /١أشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر        -١٠٦

برنامج عمل من أجل النظر يف ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تـأثريات تغـري              
املشار إليه   (بصفة خاصة قصد حتسني القدرة على التكيف      هلا  املناخ يف البلدان النامية املعرضة      

 وطلب إىل اهليئة الفرعية االتفاق على األنـشطة الـيت ينبغـي             )٣٩()فيما بعد بربنامج العمل   
  .)٤٠(االضطالع هبا مبوجب برنامج العمل

وأكدت اهليئة الفرعية من جديد احلاجة إىل تعزيز التعاون واخلربة الدوليني بغية فهم               -١٠٧
ريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، مبـا يف ذلـك           وتقليل اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأث    

  .)٤١(والظواهر البطيئة احلدوثالتأثريات املتعلقة بالظواهر اجلوية الشديدة 
__________ 

  .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-أم /١املقرر  )٣٧(
)٣٨( FCCC/SBI/2011/L.20اعتمدت وفق الصيغة املعدلة ،.  
 .٢٦، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٩(
 .٢٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٠(
اجلليديـة  الكتـل   مستوى سطح البحر ودرجات احلرارة وحتمض مياه احمليط وتراجع          ارتفاع  مبا يف ذلك     )٤١(

 . األراضي والغابات وخسائر التنوع البيولوجي والتصحروالتأثريات ذات الصلة، وزيادة امللوحة وتدهور
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، )٤٢(، نظرت اهليئة الفرعية يف الوثـائق املعـدَّة للـدورة          ١٦-م أ /١ووفقاً للمقرر     -١٠٨
  . أدناه١١٦-١٠٩واتفقت على تنفيذ برنامج العمل وفقاً للفقرات 

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بأمهية تناول اجملاالت املواضيعية التالية لـدى تنفيـذ               -١٠٩
  :برنامج العمل

تقييم خطر اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغـري             )أ(  
  املناخ وتقييم املعرفة احلالية بشأن ذلك؛

ار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة     طائفة من النهج ملعاجلة اخلسائر واألضر       )ب(  
والظـواهر البطيئـة    عن تغري املناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتعلقة بالظواهر اجلوية الشديدة            

  ، مع مراعاة التجربة على مجيع املستويات؛احلدوث
دور االتفاقية يف تعزيز تنفيذ هنج معاجلـة اخلـسائر واألضـرار املرتبطـة          )ج(  

  .ارة النامجة عن تغري املناخبالتأثريات الض
ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املختصة إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد               -١١٠

، آراء ومعلومات إضافية بشأن املواضيع املقرر تناوهلـا يف          ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥أقصاه  
ذه الورقـات يف    ة أن جتمع ه   ـة إىل األمان  ـوطلبت اهليئة الفرعي  . أعاله) ج-أ(١٠٩الفقرة  

وثيقة متفرقات تنظر اهليئة الفرعية فيها يف دورهتا اخلامسة والثالثني وأن تعّد تقريراً توليفيـاً               
ول الـدورة اخلامـسة     ـقبل حل ذات صلة   يستند إىل هذه الورقات وإىل معلومات أخرى        

  .والثالثني للهيئة
 أعاله، طلبـت اهليئـة   ١٠٩ومن أجل معاجلة اجملاالت املواضيعية الواردة يف الفقرة      -١١١

 بوجـود املـوارد     الفرعية إىل األمانة أن تستكشف إمكانية عقد اجتماع للخـرباء، رهنـاً           
وباالرتباط مع أي حدث آخر ذي صلة ُينظَّم حبلول دورهتا السادسة والـثالثني، علـى أن                

  .نيشمل االجتماع خرباء من تعيني األطراف واملنظمات املختصة وأصحاب املصلحة اآلخري
واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة حتديد تفاصيل اجملـاالت املواضـيعية الواسـعة               -١١٢

 أعاله يف دوراهتا الالحقة، حسب االقتضاء، هبدف إحداث قاعدة          ١٠٩املذكورة يف الفقرة    
بشأن اخلسائر واألضرار إىل مؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف دورته           بتقدمي توصيات   معرفية  

، ١٦-م أ /١من املقرر   ) د-أ(٢٨رة، مبا يشمل حتديد العناصر املذكورة يف الفقرة         الثامنة عش 
 أعاله وكذا الورقات الواردة يف الوثيقـة        ١١٠واالعتماد على الورقات املذكورة يف الفقرة       

FCCC/SBI/2011/MISC.1 سياق برنامج العمليف، وذلك .  

__________ 

)٤٢( FCCC/SBI/2011/3 و ،FCCC/SBI/2011/MISC.1 .       وتوجد اآلراء واملعلومات اليت قدمتها املنظمات غري
 .<http://unfccc.int/3689.php>: احلكومية بشأن هذا املوضوع على املوقع التايل
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نظمات املختصة وأصحاب املصلحة    ويف سياق برنامج العمل، دعت اهليئة الفرعية امل         -١١٣
واألضـرار  اآلخرين إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات ملساعدة األطراف على تعزيز فهم اخلسائر     

، يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ          املرتبطة بتأثريات تغري املناخ   
وشجعت اهليئة هذه املنظمات    . األضراروتعزيز اخلربة اليت ستساعد يف معاجلة هذه اخلسائر و        

  .على تقاسم نتائج أنشطتها مع اهليئة الفرعية يف الدورات الالحقة، حسب االقتضاء
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تسعى جاهدة إىل إشراك طائفة واسـعة مـن                 -١١٤

  .أصحاب املصلحة يف تنفيذ برنامج العمل
ك على النظر يف أنشطة إضافية، يف الدورات الالحقة،         قت اهليئة الفرعية كذل   ـواتف  -١١٥

  :مبا يف ذلك مراعاة اجلوانب التالية، حسب االقتضاء
عمل لتحديد الصعوبات والثغرات يف جمال تنفيذ ُنُهـج إدارة          الحلقة  نتائج    )أ(  

 مـن الوثيقـة     ٨٦ املـشار إليهـا يف الفقـرة         املخاطر إزاء اآلثار الضارة لـتغري املنـاخ       
FCCC/SBI/2010/27؛  

  نتائج األنشطة األولية املضطلع هبا يف سياق برنامج العمل؛  )ب(  
  .إسهامات العمليات املتصلة هبذه املسألة  )ج(  
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وغريهـم مـن               -١١٦

التقين، حسب االقتـضاء،    البلدان النامية األطراف ذات االستطاعة على تقدمي الدعم املايل و         
  .لتنفيذ برنامج العمل

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة    - عاشراً
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت  -١  
 عليها  وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -١١٧

  .  FCCC/SB/2011/MISC.1 وFCCC/SB/2011/1الوثيقتان 
 من  ٨ بالبند   ويف اجللسة الثالثة، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند مقترناً             -١١٨

جدول أعمال الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، املعنون           
، يف إطار فريق اتصال يتشارك      "وكول كيوتو  من بروت  ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "

ويف ). بـريو (والسيد إدواردو كالبو بوينديا     ) هنغاريا(يف رئاسته السيدة أناستازيا تيودورو      
  . عن مشاورات فريق االتصالاجللسة الرابعة، قدم السيد كالبو بوينديا تقريراً
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ـ  )٤٣(تويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجا         -١١٩ ـ  ـ املقترح ن ـة م
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف توليف             -١٢٠

بـشأن املـسائل     )٤٤( بالقضايا اليت ستتناوهلا حلقة العمل املشتركة      ةلصاملعلومات واآلراء املت  
  .)٤٥( من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ والفقرة ٣ من املادة ١٤املتعلقة بالفقرة 

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة إىل              -١٢١
طلبهما إىل األمانة تنظيم حلقة العمل املشتركة، وشجعتا األطراف القادرة على تقدمي دعـم              

 هبدف بلوغ أقصى قدر ممكـن مـن   - ذلك إىل األمانة يف تنظيم حلقة العمل على أن تفعل      
  . قبل الدورة اخلامسة والثالثني لكل من اهليئتني-املشاركة 

وحددت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية القضايا            -١٢٢
ـ  ١٢٠اليت ستتناوهلا حلقة عملهما املشتركة بشأن املسائل املشار إليها يف الفقـرة              اله،  أع

  :ويشمل ذلك يف مجلة أمور ما يلي
تقاسم املعلومات من أجل حتسني فهم اآلثار الضارة، مبا يف ذلـك اآلثـار          )أ(  

  الضارة لتغري املناخ، واآلثار اليت تلحق بالتجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئية واالقتصادية؛
ل عملية ترمي إىل تنفيـذ      تقليص اآلثار الضارة إىل أدىن حد ممكن من خال          )ب(  

  : من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ والفقرة ٣ من املادة ١٤الفقرة 
  ؛١-م أ/٣١مواصلة تنفيذ املقرر  '١'
  البحث والتقييم؛ '٢'
تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطراف، ال سـيما البلـدان احملـددة يف                '٣'

   من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨الفقرتني 
  .بالغ والتحققتعزيز اإل '٤'
واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة علـى              -١٢٣

 من بروتوكول ٢ من املادة ٣ والفقرة ٣ من املادة   ١٤مواصلة مناقشة املسائل املتعلقة بالفقرة      
يف إطار فريق عاله   أ ١٢٠املشار إليها يف الفقرة     كيوتو، مبا يشمل النظر يف تقرير حلقة العمل         

  .اتصال مشترك تنشئه اهليئتان يف الدورة اخلامسة والثالثني لكل منهما
__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.12اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٣(
 .١٢٤، الفقرة FCCC/SBI/2010/27الوثيقة  )٤٤(
 .FCCC/SB/2011/1الوثيقة  )٤٥(
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املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تـدابري التـصدي املزمـع تنظيمـه يف          -حادي عشر 
الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للهيئتني الفـرعيتني        

فرعية للمشورة العلمية   هبدف وضع برنامج عمل يف إطار اهليئة ال       
والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يرمي إىل معاجلة هذا التأثري،         
ليتسىن، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، اعتماد طرائق         
لتفعيل برنامج عمل يف هذا الصدد ومنتدى ميكن أن ُيعىن بتدابري           

  )٤٦(التصدي
  )   من جدول األعمال١١البند (

  والتاملدا  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة            -١٢٤

  .  FCCC/SB/2011/MISC.2عليها الوثيقة 
ويف اجللسة الثالثة، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البنـد يف إطـار                  -١٢٥

علمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يتشارك منتدى مشترك بني اهليئة الفرعية للمشورة ال 
، رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة،        )مايل(يف رئاسته السيد ماما كونايت      

 عن املنتدى تناول     جونز تقريراً  -ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد أوين       .  جونز -والسيد أوين   
  .ظيمه يف سياق املنتدىفيه أيضا النشاط اخلاص الذي جرى تن

ـ  )٤٧(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -١٢٦ ـ  ـ املقترح ن ـة م
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات   -٢  
 واهليئة الفرعية للتنفيذ علمـاً      اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    أحاطت    -١٢٧

مات احلكومية الدولية املعنية بشأن العناصر املتعلقة        من األطراف واملنظ   )٤٨(بالورقات املقدمة 
بوضع برنامج عمل من أجل اعتماد طرائق لتفعيل برنامج العمل، وبشأن إمكانية تنظيم حمفل              

  . خاص بتدابري التصدي
ودعت اهليئتان الفرعيتان األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري             -١٢٨

. ، املزيد من اآلراء بشأن هذه املسألة      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩لول  احلكومية إىل أن تقدم، حب    
وطلبتا من األمانة جتميع تلك اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظر فيهـا اهليئتـان الفرعيتـان يف                 

  . دورتيهما اخلامسة والثالثني
__________ 

 .٩٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٦(
  .FCCC/SBSTA/2011/L.16-FCCC/SBI/2011/L.18اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٧(
)٤٨( FCCC/SB/2011/MISC.2. 
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فـل  ورحبت اهليئتان باللقاء اخلاص الذي نظمه رئيسا اهليئتني الفرعيتني يف إطار احمل             -١٢٩
وطلبـت اهليئتـان إىل     . املعين بتنفيذ تدابري التصدي، خالل الدورة الرابعة والثالثني للهيئتني        

األمانة أن ُتعد، بتوجيه من رئيسي اهليئتني، تقريراً عن هذا اللقاء اخلاص وإتاحتـه خـالل                
  . الدورة اخلامسة والثالثني للهيئتني

ت اهليئتان الفرعيتان خالل دورهتمـا      ، نظم ١٦-م أ /١ من املقرر    ٩٣ووفقاً للفقرة     -١٣٠
هبدف وضع برنامج عمـل يف إطـار        التصدي  ُيعىن بتأثري تنفيذ تدابري     الرابعة والثالثني حمفالً    

هذه التأثريات بغية القيام، يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، باعتمـاد             اهليئتني ملعاجلة 
وسيواصل احملفل املـذكور،  . دابري التصديتفعيل برنامج العمل وتنظيم حمفل ُيعىن بت طرائق

 ٩٣خالل الدورة اخلامسة والثالثني للهيئتني، تنفيذ مهامه على حنو ما اُتفق عليه يف الفقـرة                
  .١٦-م أ/١من املقرر 

   تطوير التكنولوجيات ونقلها-ثاين عشر 
  )  من جدول األعمال١٢البند (

  املداوالت  -١  
  .    يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعةنظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ  -١٣١
ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البنـد يف إطـار                  -١٣٢

والسيد زيتوين ولد دادا    ) بليز(مشاورات غري رمسية يتشارك يف رئاستها السيد كارلوس فولر          
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد ولد دادا ).  الشمالية ايرلندآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    (

  . عن املشاورات غري الرمسيةتقريراً
ـ  )٤٩(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     ـويف اجللسة الرابع    -١٣٣ ة مـن   ـ املقترح

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
فق البيئة العاملية وأعربت عن     أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي ملر         -١٣٤

 وبرنامج األمـم املتحـدة      ،ج األمم املتحدة اإلمنائي   ـبرناموه،  ـق ووكالتي ـتقديرها للمرف 
  .)٥٠(للبيئة، ملا أُحرز من تقدم يف تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا

 الـدعم الـتقين واملـايل       ة للتنفيذ بالتقدم احملرز يف تقدمي     ـت اهليئة الفرعي  ـورحب  -١٣٥
 طرفاً غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية يف تطوير وحتديث عمليـات تقيـيم               ٣٦ملساعدة  

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن العديد من األطـراف غـري           . لتكنولوجيامن ا احتياجاهتا  
__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.10اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٩(
)٥٠( FCCC/SBI/2008/16. 
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حتياجاهتا اليم  املدرجة يف املرفق األول قد أعربت عن اهتمامها بإجراء أو حتديث عمليات تقي            
وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يدعو مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة           . لتكنولوجيامن ا 

عشرة، مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي الدعم املايل، حسب مقتضى احلال، إىل أطراف              
تقيـيم  أخرى غري مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من أجل إجراء أو حتـديث عمليـات                

إجراء عمليـات تقيـيم   الدليل املُحدَّث املعنون إتاحة لتكنولوجيا، مشرية إىل  من ا احتياجاهتا  
  .)٥١(لتكنولوجيا يف جمال تغري املناخمن ااالحتياجات 

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف تقدمي الدعم               -١٣٦
. ا ذات األولوية كجزء من برنـامج بوزنـان االسـتراتيجي          لتجريب مشاريع التكنولوجي  

والحظت اهليئة الفرعية أن مقترحات املشاريع التجريبية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف             
تشمل سوى مشروع    املرفق األول لالتفاقية واليت حتصل على دعم من مرفق البيئة العاملية ال           

ظت اهليئة الفرعية أيضاً أمهية املـشاريع املتعلقـة         والح. واحد يتعلق بتكنولوجيات التكّيف   
يتعلق منها بتطوير وتعزيز املعارف احمللية، ودعت مرفق  بتكنولوجيات التكّيف، مبا يف ذلك ما   

البيئة العاملية واألطراف واملنظمات ذات الصلة إىل تقدمي الدعم املايل، إن أمكنـها ذلـك،               
ملشاريع التجريبية من األنواع اليت يدعمها برنـامج        ملقترحات املشاريع، مبا فيها مقترحات ا     

  .بوزنان االستراتيجي فيما يتصل بتكنولوجيات التكّيف
وذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ باالستنتاجات اليت خلُصت إليها يف دورهتـا الثانيـة               -١٣٧

أن تنفيـذ   والثالثني حيث دعت مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تقارير مرحلية نصف سنوية بش            
ودعت اهليئة الفرعية مرفق . )٥٢(األنشطة اليت تتلقى دعماً يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي   

البيئة العاملية إىل تقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة يف إطار برنـامج بوزنـان                 
لفرعية للتنفيـذ يف    االستراتيجي، مبا يف ذلك تنفيذه على املدى الطويل، كي تنظر فيها اهليئة ا            

  .دورهتا اخلامسة والثالثني والدورات الالحقة، طوال مدة تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -ثالث عشر 
  ) من جدول األعمال١٣البند (

ـ      ـة يف ه  ـنظرت اهليئة الفرعي    -١٣٨ ـ . ةـذا البند يف جلستيها الثالثـة والرابع ان ـوك
 FCCC/SBI/2010/20 وAdd.1 وFCCC/CP/2010/5: ليهــا الوثــائق التاليــة  ع معروضــاً

 FCCC/SBI/2009/MISC.1 و FCCC/SBI/2009/5 و FCCC/SBI/2009/4 و FCCC/SBI/2010/MISC.6و
  .  FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 وFCCC/SBI/2009/MISC.2و

__________ 

)٥١( <http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNA%20HANDBOOK%2020101115.pdf>. 
)٥٢( FCCC/SBI/2010/10 ١٠٢، الفقرة. 
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 البند يف إطار فريق اتصال   ويف اجللسة الثالثة، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا           -١٣٩
). سويسرا(والسيدة يوكا غريلر    ) كولومبيا(يتشارك يف رئاسته السيدة باوال كابايريو غوميز        

  .ن مشاورات فريق االتصالـ عراًـويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة كابايريو غوميز تقري
 هذا البند يف دورهتا     ويف اجللسة نفسها، وافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف           -١٤٠

 إىل مشروع النص الوارد يف املرفق الثاين، هبدف التوصية مبـشروع            اخلامسة والثالثني استناداً  
وقـررت اهليئـة    .  مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة      همقرر بشأن هذه املسألة ليعتمد    

ذا البند يف جدول     من مشروع النظام الداخلي املعمول به، إدراج ه        ١٦ للمادة   الفرعية، وفقاً 
  . األعمال املؤقت لتلك الدورة

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية -رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

 عليها  وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -١٤١
 FCCC/SBI/2010/MISC.6 و FCCC/SBI/2010/20 و FCCC/KP/CMP/2010/10: الوثائق التالية 

 FCCC/SBI/2009/MISC.2 و FCCC/SBI/2009/MISC.1 و FCCC/SBI/2009/5 و FCCC/SBI/2009/4و
  .  FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1و

ويف اجللسة الثالثة، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال              -١٤٢
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة     .  والسيدة غريلر  يتشارك يف رئاسته السيدة كابايريو غوميز     

  . عن مشاورات فريق االتصالكابايريو غوميز تقريراً
ويف اجللسة الرابعة، وافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذا البند يف دورهتا                -١٤٣

توصية مبشروع   إىل مشروع النص الوارد يف املرفق الثالث، هبدف ال         اخلامسة والثالثني استناداً  
 مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف            همقرر بشأن هذه املسألة ليعتمد    

 مـن   ١٦ للمـادة    وقررت اهليئة الفرعية ، وفقاً    . بروتوكول كيوتو يف دورته السابعة عشرة     
  . مشروع النظام الداخلي املعمول به، إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة

ـ         -مس عشر خا ات ـتعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق بـاإلجراءات واآللي
  املتصلة باالمتثال

  ) من جدول األعمال١٥البند (

 عليها  وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -١٤٤
  .  FCCC/KP/CMP/2005/2الوثيقة 
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س اهليئة الفرعية أنه سوف يتشاور مع األطراف املهتمة         ويف اجللسة الثالثة، أعلن رئي      -١٤٥
ويف .  عن حمصلة هذه املشاورات إىل اهليئة الفرعية يف جلستها العامة اخلتاميـة            ويقدم تقريراً 

اجللسة الرابعة، أورد الرئيس حصول اتفاق بشأن مواصلِة مناقشة هذه املـسألة يف الـدورة               
  .البند يف جدول األعمال املؤقت لتلك الدورةاخلامسة والثالثني للهيئة وإدراجِ هذا 

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعـن يف قـرارات          -سادس عشر   
  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  ) من جدول األعمال١٦البند (

  املداوالت  -١  
 عليها  ان معروضاً وك. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة           -١٤٦

طرفني ببيانني، منهما    وأدىل ممثال . FCCC/TP/2011/3 و FCCC/SBI/2011/MISC.2الوثيقتان  
  .بيان باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء

ويف اجللسة الثالثة، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال              -١٤٧
). غانا(والسيد ياو بيدياكو أوسافو     ) نيوزيلندا(ينس دوبسن   يتشارك يف رئاسته السيدة ترود    

  . عن مشاورات فريق االتصالويف اجللسة الرابعة، قدم السيد بدياكو أوسافو تقريراً
ـ  )٥٣(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -١٤٨ ـ  ـ املقترح ن ـة م

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
املقدمة من األطراف واملنظمـات احلكوميـة       بالورقات   هليئة الفرعية علماً  أحاطت ا   -١٤٩

، FCCC/SBI/2011/MISC.2الواردة يف الوثيقـة     ،  الدولية واملنظمات املشاركة بصفة مراقب    
اليت أعدهتا األمانة بـشأن اآلليـات واإلجـراءات         التوليفية  وباملعلومات املقدمة يف الوثيقة     

  . )٥٤(ن يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةوالترتيبات املؤسسية للطع
التوصيات اليت قدمها اجمللس التنفيذي والـواردة يف املرفـق   اهليئة الفرعية  والحظت    -١٥٠

  . )٥٥(٢٠١٠الثاين للتقرير السنوي لعام 
  .اآلراء املتعلقة هبذه املسألة اليت أُعرب عنها يف الدورةأيضاً الحظت اهليئة و  -١٥١

__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.11الوثيقة  اعتمدت بوصفها )٥٣(
 .FCCC/TP/2011/3الوثيقة  )٥٤(
 .FCCC/KP/CMP/2010/10الوثيقة  )٥٥(
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 مبشروع النص األويل املقترح من رئيسي الفريق والوارد    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٥٢
واتفقـت علـى   . يف الوقت نفسه عن آراء متباينةعلماً أن األطراف عربت   ،   الرابع يف املرفق 

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا املقبلة

  ية ترتيبات االجتماعات احلكومية الدول-سابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٧البند (

  ملؤمتر األطرافعشرة الدورة السابعة     
  )من جدول األعمال) أ(١٧البند (

ـ          ل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف        ـالدورة السابعة ملؤمتر األطراف العام
  بروتوكول كيوتو

  )من جدول األعمال) ب(١٧البند (

  فترات الدورات املقبلة    
  )المن جدول األعم) ج(١٧البند (

  تنظيم العملية احلكومية الدولية    
  )من جدول األعمال) د(١٧البند (

  املنظمات املشاركة بصفة مراقبة يف العملية احلكومية الدولية    
  )من جدول األعمال) ه(١٧البند (

  املداوالت  -١  
  عليها وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة           -١٥٣

  طرفــا١٧ًوأدىل ممثلــو . FCCC/SBI/2011/INF.7 وAdd.1 وFCCC/SBI/2011/6الوثــائق 
 والصني، وأقل   ٧٧ لببيانات، منها بيانات باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وجمموعة ا         

  .البلدان منواً
تمعة يف  ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية  على النظر يف هذه البنود الفرعية جم               -١٥٤

 ٨وعالوة على ذلك، ُنظمت يوم األربعـاء        . جونز - السيد أوين يرأسه  إطار فريق اتصال    
يونيه حلقة عمل أثناء الدورة لبلورة سبل حتسني مشاركة املنظمات املتمتعة بـصفة             /حزيران

 عـن   جونز تقريـراً   - ويف اجللسة الرابعة، قّدم السيد أوين     . مراقب يف إطار عملية االتفاقية    
  .ورات فريق االتصالمشا
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ـ  )٥٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -١٥٥ ـ  ـ املقترح ن ـة م
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  

  الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف    

  الدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     
 اهليئة الفرعية من جديد عن امتناهنا حلكومة جنوب أفريقيا لعرضها السخي             أعربت  -١٥٦

استضافة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه            
يف ديربان جبنوب   ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      

. ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٩نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٢٨ن  أفريقيا، يف الفترة م   
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير باألعمال التحضريية اليت تضطلع هبا حكومة جنوب             

ملـؤمتر  أفريقيا واألمانة لعقد الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة الـسابعة               
  .لدورتنياجتماع األطراف وتيسري جناح ا/األطراف
وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنتاجات اليت خلـصت إليهـا يف دورهتـا الثانيـة                 -١٥٧

والثالثني، وطلبت فيها إىل األمانة أن تتخذ خطوات لضمان اإلشارة إىل مـؤمتر األطـراف               
شعار رمسي أو ملصق أو مواد أخرى ُتعـرض يف          كل  اجتماع األطراف يف    /مؤمتر األطراف و

علقة باملناخ املعقودة يف إطار االتفاقية أو تعرض على أي مواقع شبكية رمسيـة،              املؤمترات املت 
  .)٥٧(مقاماً متساوياًوأن توىل اهليئتان 

جلزء الرفيع املستوى   فيما يتصل با  وأوصت اهليئة الفرعية بأن تستند الترتيبات املتخذة          -١٥٨
اجتماع األطراف  /ر األطراف ملؤمتمن الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة         

إىل التجارب اإلجيابية املكتسبة من دورتيهما السادسة عشرة والسادسة على التـوايل ومـن              
  .دوراهتما السابقة األخرى حسب االقتضاء

مـؤمتر  يف اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف و     واتفقت اهليئة الفرعية على أن ُتتخذ         -١٥٩
الترتيبات الالزمة ليديل الوزراء وسائر     اجلزء الرفيع املستوى    اجتماع األطراف أثناء    /األطراف

، وأن يـديل    ال تتجاوز مدة الثالث دقائق املوصى هبا      رؤساء الوفود ببيانات وطنية موجزة،      
ال تتجاوز مـدة    ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات موجزة،          

  .ني املوصى هبمادقيقتال

__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.19الوثيقة وفق صيغتها املعدلة؛ اعتمدت  )٥٦(
)٥٧( FCCC/SBI/2010/10 ١٤٤، الفقرة. 
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ت اهليئة الفرعية مكتب الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة ودع  -١٦٠
اجتماع األطراف إىل إجناز التفاصيل املتعلقة بترتيبات الدورة السابعة عـشرة        /ؤمتر األطراف مل

اجتماع األطراف، مبا يف ذلـك الترتيبـات        /ؤمتر األطراف ملؤمتر األطراف والدورة السابعة مل    
  الرفيع املستوى، بالتشاور مع الرئيس املعّين للدورة السابعة عشرة ملـؤمتر األطـراف             اخلاصة باجلزء 

وشددت اهليئة الفرعية على    . اجتماع األطراف ومع األمانة   /ؤمتر األطراف والدورة السابعة مل  
  .ني ويف أثنائهماـأمهية مبدأي الشفافية والشمولية يف الفترة املمتدة حىت انعقاد الدورت

  لدورات املقبلةفترات ا    
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باتفاق األطراف على ضرورة عقد اجتماع مـستأنف              -١٦١

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيان الذي      . إضايف فيما بني الدورتني لألفرقة العاملة املخصصة      
كي يتسىن لألمانة   أدلت به األمينة التنفيذية بشأن احلاجة املاسة والعاجلة إىل التربعات املالية ل           

  .اختاذ الترتيبات الالزمة
، الذي الحظ فيه مؤمتر األطراف أنه       ١٦-م أ /١٢وأشارت اهليئة الفرعية إىل املقرر        -١٦٢

وفقاً ملبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، سيكون رئيس الدورة الثامنة عشرة مبدئياً مـن              
  .)٥٨(اجملموعة اآلسيوية

ية املشاورات اجلارية فيما يتعلق باستضافة الدورة الثامنة عشرة         والحظت اهليئة الفرع    -١٦٣
وأعربت عن تطلعهـا إىل      ،اجتماع األطراف /ؤمتر األطراف ململؤمتر األطراف والدورة الثامنة     

تلقي نتائج هذه املشاورات، لكي ُيتخذ قرار بشأن هذه املسألة يف الدورة الـسابعة عـشرة                
  .ملؤمتر األطراف

سـيكون  ملؤمتر األطراف   يئة الفرعية إىل أن رئيس الدورة التاسعة عشرة         وأشارت اهل   -١٦٤
ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل التقدم بعـروض استـضافة          . من جمموعة أوروبا الشرقية   

  .اجتماع األطراف/مؤمتر األطرافو الدورات القادمة ملؤمتر األطراف
 الدورات املقبلة لكي يعتمدها مـؤمتر  وأوصت اهليئة الفرعية بالتواريخ التالية لفترات       -١٦٥

  :األطراف يف دورته السابعة عشرة
يونيه، ومن األربعاء،   / حزيران ١٥يونيه إىل األحد،    / حزيران ٤من األربعاء،    •

ديـسمرب، لفتـرات    / كانون األول  ١٤ديسمرب إىل األحد،    / كانون األول  ٣
 ؛٢٠١٤الدورات يف عام 

 ٢يونيه، ومن األربعاء    / حزيران ١٤،  يونيه إىل األحد  / حزيران ٣من األربعاء،    •
ديـسمرب، لفتـرات    / كـانون األول   ١٣ديسمرب، إىل األحد،    /كانون األول 

 ؛٢٠١٥الدورات يف عام 
__________ 

)٥٨( FCCC/CP/2010/7/Add.2. 
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 ٣٠مايو، ومـن األربعـاء      / أيار ٢٩مايو إىل األحد،    / أيار ١٨من األربعاء،    •
ديسمرب، لفترات الدورات   / كانون األول  ١١نوفمرب إىل األحد،    /تشرين الثاين 

 .٢٠١٦ام يف ع

  تنظيم العملية احلكومية الدولية    
أوصت اهليئة الفرعية أيضاً بإيالء مزيد من االهتمام لتخطيط فترات الدورات املقبلة              -١٦٦

. يف سياق اجتماعات جديدة للهيئات املنشأة، واجتماعات تقنية للخرباء، وحلقـات عمـل    
ملسألة يف ضوء مزيد من املعلومات      واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة مداوالهتا بشأن هذه ا        

  .عن الطرائق املعتمدة واجلداول الزمنية احملددة للهيئات املنشأة
وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الثانية والثالثني              -١٦٧

ـ              اد قـدر   وأوصت فيها بأن تتبع األمانة، عند تنظيم فترات الدورات املقبلة، ممارسـة االبتع
أو جلسات أفرقـة االتـصال يف       /اإلمكان عن عقد أكثر من جلستني من اجللسات العامة و         

وقت واحد، على أال يتجاوز جمموع عدد اجللسات اليت ُتعقد يف وقت واحد، مبا يف ذلـك                 
ـ ـوأشارت اهليئة الفرعية إىل املمارس . )٥٩(اجللسات غري الرمسية، ست جلسات     ة ـات املتبع

وأوصت بأنه ميكن، يف احلاالت اليت ال ُيشكَّل فيها فريـق  . لسات غري الرمسيةفيما يتعلق باجل 
اتصال معين ببند من جدول األعمال، إتاحة مشاركة املنظمات املتمتعة بـصفة مراقـب يف               
جلستني على األقل من اجللسات غري الرمسية، مها األوىل واألخرية، وأقرت حبق األطراف يف              

  .مسية مغلقةاإلبقاء على جلساهتا الر

  املنظمات املشاركة بصفة مراقب يف العملية احلكومية الدولية    
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها األمانة عن املنظمات املـشاركة              -١٦٨

بصفة مراقبة يف عملية االتفاقية وعن املمارسات اجليدة املستقاة من عمليات أخرى ضـمن              
، وأحاطت علماً أيضاً بالتقرير املتعلق حبلقة العمل املعقـودة أثنـاء     )٦٠(منظومة األمم املتحدة  

ـ     ـالدورة لزيادة تطوير سبل تعزيز مشاركة املنظمات املتمتعة بصف         ة ـة مراقـب يف عملي
  .)٦١(االتفاقية اإلطارية

وأشارت اهليئة الفرعية إىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الثالثة والثالثني              -١٦٩
هـا  لّمت فيها بأن نطاق وأمهية مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يتـسمان بتنوع            وس

، وسلّمت أيضاً بضرورة تعزيز دور ومسامهات املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف            واتساعها
  .عملية االتفاقية اإلطارية

__________ 

)٥٩( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
)٦٠( FCCC/SBI/2011/6 ٤٩-٣٣، الفقرات. 
)٦١( FCCC/SBI/2011/INF.7. 
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 املصلحة  وسلّمت اهليئة الفرعية باحلاجة إىل إشراك طائفة واسعة من اجلهات صاحبة            -١٧٠
 العاملي واإلقليمي والوطين والداخلي، سواء أكانت حكومية، مبا يف ذلك على            ىعلى املستو 

 دون الوطين واحمللي، أو دوائر أعمال خاصة أو جمتمعاً مدنياً، مبا يف ذلك الـشباب                ىاملستو
 عامالن وذوو اإلعاقة، وبأن املساواة بني اجلنسني واملشاركة الفعلية للنساء والشعوب األصلية       

  .)٦٢(مهمان الختاذ إجراءات فعالة بشأن مجيع جوانب تغري املناخ
وأكدت اهليئة الفرعية من جديد األمهية األساسية للمشاركة الفعالة للمراقبني وأمهية             -١٧١

إسهامات املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف املداوالت بشأن املسائل املوضوعية، معترفـة يف     
اركني من املنظمات املتمتعـة     ـدد املش ـ ع مؤخراًشهدها  الكبرية اليت   الوقت ذاته بالزيادة    

  .بصفة مراقب
ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود اليت يبذهلا حالياً رئيسا اهليئتني الفرعيتني ورئيس مؤمتر              -١٧٢

 من أجل تقدمي إحاطات أثناء الدورات وعقـد         اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف األطراف و 
ودعت اهليئة الفرعية رئيسي اهليئتني الفرعيتني ورئيس مـؤمتر األطـراف           . جلسات للحوار 
إىل تكثيف هذه اجلهود، وشجعت املنظمـات املتمتعـة         اجتماع األطراف   /ومؤمتر األطراف 

بصفة مراقب على االستفادة من هذه الفرص باعتبارها حمفالً للحوار املباشر مع رئيس مؤمتر              
  . ورئيسي اهليئتني الفرعيتنيألطرافاجتماع ا/مؤمتر األطرافاألطراف و

ورحبت اهليئة الفرعية باجلهود اليت بذلتها حكومة املكسيك قبل وأثناء رئاستها ملؤمتر     -١٧٣
، من أجل إشراك أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك         اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف األطراف و 

 السادسة عشرة ملـؤمتر األطـراف       اجملتمع املدين احمللي، يف الفترة املمتدة حىت انعقاد الدورة        
اجتماع األطراف وأثناء الـدورتني، ورحبـت كـذلك         /ؤمتر األطراف والدورة السادسة مل  

  .٢٠١١بالتزامها املستمر بإشراك املراقبني يف عام 
ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً بالتزامات حكومة جنوب أفريقيا باحلفاظ على تواصـل       -١٧٤

 الفترة املمتدة حىت انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف           مفتوح مع اجملتمع املدين يف    
  .وأثناء الدورتنياجتماع األطراف /ؤمتر األطرافملوالدورة السابعة 

ورحبت اهليئة الفرعية كذلك باجلهود اليت بذلتها األمانة الستخدام وسـائل تقنيـة          -١٧٥
ة الشبكي ودراسة إمكانية املـشاركة      للمشاركة، تشمل إعادة التصميم اجلارية ملوقع االتفاقي      

 املوازية  نشطةعن طريق اإلنترنت يف املشاورات غري الرمسية اليت جترى بني الدورات، ويف األ            
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل       . أثناء الدورات، ويف املؤمترات الصحفية    اليت تنظم   

  .واردتطوير الوسائل التقنية للمشاركة، رهناً بتوافر امل
واتفقت اهليئة الفرعية على ضرورة تعزيز الوسائل القائمة للمـشاركة يف حلقـات               -١٧٦
وأشارت إىل االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا السابعة عشرة بشأن حضور            . العمل

__________ 

 .٧، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦٢(
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وشجعت رؤساء   ،)٦٣(املنظمات املتمتعة بصفة مراقب حلقات العمل اليت تعقد بني الدورات         
جتماعات اخلرباء على دعوة املنظمات املتمتعة بصفة مراقـب، إذا مسـح            حلقات العمل وا  

الوقت، لتقدمي عروض، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على التوازن يف املشاركة بني األطـراف               
ويف هذا الصدد، رحبت اهليئة الفرعية باملمارسات املتبعة يف . واملنظمات املتمتعة بصفة مراقب   

التخفيف من آثار تغري املناخ، حيث تسىن للمـراقبني تقـدمي           حلقات العمل األخرية بشأن     
  .عروض عندما مسح الوقت بذلك

مـن  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املتعلق حبلقة العمل املعقودة أثناء الدورة              -١٧٧
زيادة تطوير سبل تعزيز مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عمليـة االتفاقيـة              أجل  
. ونظرت اهليئة الفرعية يف طائفة املقترحات الواردة يف التقرير وحبثـت تنفيـذها            . ةاإلطاري

ورحبت اهليئة الفرعية مببادرات األمانة الرامية إىل حتسني مشاركة املنظمات املتمتعة بـصفة             
  . أن تواصل جهودها يف هذا الصدديهامراقب وطلبت إل

الـيت تتـيح    ادة حتسني الوسائل القائمة     واتفقت اهليئة الفرعية على أن باإلمكان زي        -١٧٨
إشراك املنظمات املتمتعة بصفة مراقب، سعياً إىل تعزيز االنفتاح والشفافية والشمول، وذلك            

  :من خالل ما يلي
رهنـاً بتـوافر التمويـل    ودعوة رؤساء خمتلف اهليئات، حسب االقتضاء،         )أ(  

  :والوقت واحليز إىل القيام مبا يلي
  ص للمنظمات املتمتعة بصفة مراقب لتقدمي مداخالت؛السعي إىل إجياد فر '١'
زيادة استخدام مسامهات املراقبني يف حلقات العمل واالجتماعات التقنية وفقـاً            '٢'

رة يف  ـاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة عـش          ـلالستنت
  ؛)٦٤(٢٠٠٢عام 

زيادة فرص تقدمي اإلحاطات واستخالص املعلومات باعتبار ذلك وسيلة لتحاور           '٣'
  .املنظمات املتمتعة بصفة مراقب مع الرؤساء واألطراف

مــؤمتر تــشجيع مستــضيفي الــدورات القادمــة ملــؤمتر األطــراف و  )ب(  
  :اجتماع األطراف على ما يلي/األطراف

تماع واملسافة الفاصلة بـني     النظر، عند التخطيط والتنظيم، يف حجم مكان االج        '١'
املباين واحلاجة إىل تيسري مشاركة مجيع األطراف واملنظمات املتمتعـة بـصفة            

__________ 

)٦٣( FCCC/SBI/2002/17   ٥٠، الفقرة)حلقات  طلبت اهليئة الفرعية إىل رئيسي اهليئتني الفرعيتني ورؤساء       ). ج 
زيز الشفافية ومشاركة املراقبني، وضمان فعالية حلقـات العمـل يف           العمل واألمانة بذل جهود إضافية لتع     

 .الوقت ذاته
)٦٤( FCCC/SBI/2002/17 ٥٠، الفقرة. 
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مراعاة االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة      مع  مراقب املسموح هلا باملشاركة،     
  ؛)٦٥(الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثني

اد دوريت مـؤمتر األطـراف      إشراك أصحاب املصلحة يف الفترة املمتدة حىت انعق        '٢'
  .اجتماع األطراف ويف أثناء انعقادمها/مؤمتر األطرافو

تشجيع مجيع األطراف على مواصلة إشراك أصحاب املصلحة على الصعيد            )ج(  
  ؛الوطين، مبا يشمل نشر املعلومات وإجراء املشاورات

  :األمانة، حيثما يكون ممكناً ومناسباً مبا يليمطالبة   )د(  
ير املقدمة من املنظمات املتمتعة بصفة مراقب على موقـع االتفاقيـة            نشر التقار  '١'

  الشبكي بشكل جيعلها متاحة لألطراف؛
ات العلمية والتقنيـة، إلعـداد      ـاستخدام مسامهات املراقبني، مبا فيها املسامه      '٢'

  .الوثائق املرجعية
  :األمانة، رهناً بتوافر املوارد وحيثما يكون مناسباً مبا يليمطالبة   )ه(

نني من املنظمات املتمتعة بصفة مراقـب  إتاحة إمكانية استبدال أمساء املمثلني املعيّ  '١'
املسموح هلا باملشاركة يف نظام التسجيل على اإلنترنت قبل الدورات وأثناءها،           

  يف الظروف االستثنائية؛
  .زيادة عدد االجتماعات اليت ُتبث على اإلنترنت '٢'
نظر، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف اخليـارات         واتفقت اهليئة الفرعية على أن ت       -١٧٩

املتعلقة بالقنوات اجلديدة اليت تتيح للمنظمات املتمتعة بصفة مراقب إمكانية تقدمي مسامهات            
  .اجتماع األطراف/رمسية يف اجلزء الرفيع املستوى من دوريت مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

__________ 

)٦٥( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٦، الفقرة. 
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  املؤسساتيةاملسائل اإلدارية واملالية و -ثامن عشر 
  ) من جدول األعمال١٨البند (

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(١٨البند (

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة            -١٨٠

  .  FCCC/SBI/2011/INF.5 وFCCC/SBI/2011/INF.3عليها الوثيقتان 
ويف اجللسة الثانية، اقترح الرئيس صياغة استنتاجات هذا البند الفرعـي مبـساعدة               -١٨١

ونظرت اهليئة الفرعية  أثنـاء جلـستها الرابعـة يف           . األمانة وبالتشاور مع األطراف املهتمة    
  . املقترحة من الرئيس واعتمدهتا)٦٦(االستنتاجات

  االستنتاجات   -٢  
 ٢٠١١-٢٠١٠هليئة الفرعية علماً بالبيانات املالية املؤقتة لفترة الـسنتني          أحاطت ا   -١٨٢

  .)٦٧(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١املقدمة حىت 
 ١٥وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باملعلومات املتعلقة حبالة االشتراكات حـىت              -١٨٣
وعد احملدد القيمـة    وأعربت عن تقديرها لألطراف اليت سددت يف امل        .)٦٨(٢٠١١مايو  /أيار

دويل، ـالت ال ـل املعام ـسجاملتعلقة ب يف امليزانية األساسية ورسومها     ملسامهتها  اإلرشادية  
ية االتفاقية  لال سيما األطراف اليت قدمت تربعات إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عم           

أعربـت اهليئـة    وإضافة إىل ذلك،    . اإلطارية وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية     
الفرعية عن قلقها إزاء االشتراكات غري املسددة، وحثت األطراف اليت مل تسدد اشـتراكاهتا              

  .بعد على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن

__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.5اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٦(
 .FCCC/SBI/2011/INF.3الوثيقة  )٦٧(
 .FCCC/SBI/2011/INF.5الوثيقة  )٦٨(
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  ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -باء   
  )من جدول األعمال) ب(١٨البند (

  املداوالت   -١  
 وكان معروضاً .  يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة        نظرت اهليئة الفرعية    -١٨٤

وأدلـت  . وأدىل ممثلو أربعة أطراف ببيانـات     . Add.1–3 و FCCC/SBI/2011/2عليها الوثائق   
  .  األمينة العامة التنفيذية ببيان

طـار  ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إ        -١٨٥
 على أن ويف اجللسة ذاهتا، وافقت اهليئة الفرعية أيضاً. جونز - فريق اتصال يرأسه السيد أوين  

) اليابان(يتفرع عن فريق االتصال يف جلسته األوىل فريق ثانوي يرأسه السيد توشياكي ناغاتا             
  . للنظر يف ميزانية سجل املعامالت الدويل

.  عن مشاورات فريق االتـصال    جونز تقريراً  - نويف اجللسة الرابعة، قدم السيد أوي       -١٨٦
 عن مشاورات الفريق الثانوي بشأن ميزانية سجل ويف اجللسة نفسها، قدم السيد ناغاتا تقريراً  

  .املعامالت الدويل
 املقترحـة مـن     )٦٩(، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     ويف اجللسة الرابعة أيضاً     -١٨٧

  .الرئيس واعتمدهتا

  اجاتاالستنت  -٢  
 ويف  ٢٠١٣-٢٠١٢ نظرت اهليئة الفرعية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني          -١٨٨

  .)٧٠(٢٠١٣-٢٠١٢ ميزانية سجل املعامالت الدويل لفترة السنتني
وقررت اهليئة الفرعية التوصية بأن يوافق مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عـشرة،       -١٨٩

  .٢٠١٣-٢٠١٢  يورو لفترة السنتني٤٨ ٥١١ ١٨١ ة مببلغعلى ميزانية برناجمية أساسي
طـر األطـراف مببـالغ اشـتراكاهتا        ختوأذنت اهليئة الفرعية لألمينة التنفيذية بأن         -١٩٠
 أعاله بعد أن تؤخذ يف االعتبـار  ١٨٩، استناداً إىل مبلغ امليزانية املبّين يف الفقرة     ٢٠١٢ لعام

 يـورو وسـحب     ٧٦٦ ٩٣٨ كومة املضيفة مببلـغ   املسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من احل     
مـن  ) املرحلـة (ُتنفق    يورو سنوياً من األرصدة أو االشتراكات اليت مل        ١ ٠٠٠ ٠٠٠ مبلغ

  .الفترات املالية السابقة
  

__________ 

  .FCCC/SBI.2011/L.21اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٩(
)٧٠( FCCC/SBI/2011/2و Add. 1-3. 
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمينة التنفيذية أن تقدم تقريراً عن املكاسب املتوقعة مـن                -١٩١
  . كي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا اخلامسة والثالثني٢٠١٣-٢٠١٢ تنيفترة السنيف زيادة الكفاءة 

واعترفت اهليئة الفرعية باحتمال وجود حاجة إىل توفري موارد إضافية لتغطية تكاليف     -١٩٢
األنشطة الناشئة عن املقررات اليت قد يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته الـسابعة عـشرة،               

حسبما يكون ذلك ضرورياً، من أجل تنفيـذ هـذه          وحثت األطراف على تقدمي تربعات،      
 بتنفيـذ   ة التنفيذي ةوأوصت اهليئة الفرعية بأن يأذن مؤمتر األطراف لألمين       . األنشطة يف حينها  

ـ   ُترصـد هلـا    راف والـيت مل ـاملقررات اليت قد ُتتخذ يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األط
ات واملوارد املتاحة يف إطار     ـام التربع ة املعتمدة، وذلك باستخد   ـخمصصات يف إطار امليزاني   

  .امليزانية األساسية
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا عرضته األمانة من تفاصيل بشأن ميزانيـة سـجل                -١٩٣

املعامالت الدويل، وطلبت إىل األمينة التنفيذية أن تواصل حتسني الشفافية فيما يتعلق بـالبنود    
 املقترحة لسجل املعامالت الدويل، وذلك بزيادة توضيح النفقات         املدرجة يف امليزانية الربناجمية   

صنِّف هذه التكاليف على حنو أكثر تفصيالً يف امليزانيات     تاملتعلقة بالعقود واالستشاريني، وأن     
  .املقترحة الالحقة

السنوي طر األطراف املعنية بالرسم     خت بأن   ة التنفيذي ةوأذنت اهليئة الفرعية أيضاً لألمين      -١٩٤
  من أجل ربط سـجلها الـوطين بـسجل املعـامالت الـدويل             ٢٠١٢ املستحق عليها عن عام   

  .واستخدامه، ومن أجل تنفيذ األنشطة ذات الصلة اليت تقوم هبا إدارة سجل املعامالت الدويل
وطلبت اهليئة الفرعية إىل إدارة سجل املعامالت الدويل مواصلة حبث وتنفيـذ              -١٩٥

غرض احلد من تكاليف سجل املعـامالت الـدويل يف فتـرة    مزيد من تدابري الكفاءة ل  
  .٢٠١٥- ٢٠١٤  السنتني
 بشأن امليزانية الربناجميـة لفتـرة       )٧١(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        -١٩٦
 كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة، ومبـشروع           ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
 يتعلق بربوتوكـول كيوتـو      ٢٠١٣-٢٠١٢ فترة السنتني  بشأن امليزانية الربناجمية ل    )٧٢(مقرر

 األطـراف يف    اجتمـاع/رافـر األط ـوميزانية سجل املعامالت الدويل كي يعتمده مؤمت      
  .دورته السابعة

  

__________ 

)٧١( FCCC/SBI/2011/L.21/Add.1   لالطالع على الـنص النـهائي، انظـر الوثيقـة          . ١٢-١، الصفحات
FCCC/SBI/2011/7/Add.1.  

)٧٢( FCCC/SBI/2011/L.21/Add.1   الوثيقـة   لالطالع على النص النـهائي، انظـر      . ٢٠-١٣، الصفحات
FCCC/SBI/2011/7/Add.1. 
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  تنفيذ اتفاق املقر  -جيم   
  )من جدول األعمال) ج(١٨البند (

  املداوالت   -١  
وأدىل ببيانات  . ستيها الثانية والرابعة  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جل          -١٩٧

  .ممثل للحكومة املضيفة واألمينة التنفيذية
ويف اجللسة الثانية، اقترح الرئيس صياغة استنتاجات بشأن هذا البند الفرعي مبساعدة    -١٩٨

ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف         . من األمانة وبالتشاور مع األطراف املهتمة     
  .  املقترحة من الرئيس واعتمدهتا)٧٣(اتاالستنتاج

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمها ممثل احلكومة املـضيفة لألمانـة               -١٩٩

ومفادها أن إمتام األشغال يف مرافق املؤمترات اجلديدة يف بون بأملانيا قد تأخر أكثر بـسبب                
وُيتوقع اآلن إمتام تلك األشغال يف النصف األول        . نيةظروف خارجة عن إرادة احلكومة األملا     

 دينة املضيفة وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها جلهود احلكومة املضيفة وامل        . ٢٠١٣من عام   
الداعي إىل التماس حلول عمليـة مؤقتـة         )٧٤(والستثماراهتما، استجابة لطلب اهليئة الفرعية    

وطلبت اهليئة . واختاذ الترتيبات اللوجستية ذات الصلة الستيعاب العدد املتزايد من املشاركني،      
  .الفرعية إىل احلكومة املضيفة أن تضاعف جهودها لتوفري احليز الكايف واملالئم لالجتماعات

وأبلغ ممثل احلكومة املضيفة اهليئة الفرعية حبدوث تأخر يف إمتام األشغال يف املبـاين                -٢٠٠
 ن أواخـر  ـة األوىل م  ـ موعد انتهاء املرحل   تأخر إذ   ،انيااجلديدة اخلاصة باألمانة يف بون بأمل     

 أما املرحلة الثانية، اليت ستشمل تشييد مـبىن إضـايف          ؛٢٠١٢ إىل منتصف عام     ٢٠١١ عام
  .٢٠١٦إلتاحة بيئة عمل حديثة ومنتجة وسليمة لألمانة، فستنتهي يف عام 

لذي أعربت فيه عن ارتياحهـا      وأحاطت اهليئة الفرعية علماً ببيان األمينة التنفيذية، ا         -٢٠١
وأبلغـت  . جلوانب عديدة من تنفيذ اتفاق املقر، بيد أهنا أشارت فيه أيضاً إىل دواعي قلقها             

األمينة التنفيذية اهليئة الفرعية، بوجه خاص، باخليارات اليت استكشفتها األمانة ملعاجلة مشكلة            
إتاحة ئة الفرعية، يف هذا السياق، ب     ورحبت اهلي . نقص مرافق املؤمترات الدائمة يف بون بأملانيا      

املتاح لعقد اجللسات العامـة     مسح هذا احليز الثاين     و. قاعة مؤمترات إضافية  احلكومة األملانية   
والحظت اهليئة الفرعية   .  ظروف ُمرضية  والثالثني للهيئتني الفرعيتني يف   ة  عقد الدورتني الرابع  

خر توفري مرافق املكاتب، ومنها العمل مـن  أيضاً الصعوبات اليت واجهتها األمانة من جراء تأ   
  .مواقع خمتلفة

__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.13وصفها الوثيقة اعتمدت ب )٧٣(
)٧٤( FCCC/SBI/2010/10 ١٥٦، الفقرة. 
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ودعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية إىل موافاهتـا، يف دورهتـا               -٢٠٢
اخلامسة والثالثني، بتقرير عما حيرز من تقدم يف هذه اجلوانب وغريها من جوانـب تنفيـذ                

  .اتفاق املقر

ت املخولة لألفراد العاملني يف اهليئات املنـشأة مبوجـب          االمتيازات واحلصانا   -دال   
  بروتوكول كيوتو

  )من جدول األعمال) د(١٨البند (

  املداوالت  -١  
ـ          ـنظ  -٢٠٣ ـ  . ةـرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابع ل ـوأدىل ممث

  .  طرف ببيان
لنظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار   ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على ا       -٢٠٤

ويف اجللسة الرابعة، قّدم السيد شيمادا      ). اليابان(فريق اتصال يرأسه السيد كونيهيتو شيمادا       
  . عن مشاورات فريق االتصالتقريراً
ـ  )٧٥(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -٢٠٥ ـ  ـ املقت ن ـرحة م

  .الرئيس واعتمدهتا

  ستنتاجات اال  -٢  
  .أحاطت اهليئة الفرعية علماً بآراء األطراف بشأن هذه املسألة  -٢٠٦
والحظت اهليئة الفرعية أيضاً التقدم احملرز يف وضع مشروع الترتيبـات التعاهديـة               -٢٠٧

  .الوارد يف املرفق اخلامس
والثالثني فقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السادسة      توا  -٢٠٨
  .اداً إىل النص الوارد يف املرفق اخلامس، بغية إمتام هذه الترتيبات يف أقرب وقت ممكنـاستن

   مسائل أخرى - عشر تاسع
  )األعمال جدول من ١٩ البند(

  .مل تثر أية مسائل أخرى  -٢٠٩
  

__________ 

  .FCCC/SBI/2011/L.7اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٧٥(
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  تقرير الدورة  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

يف مشروع تقرير الدورة الرابعة والـثالثني       تها الرابعة   يف جلس ت اهليئة الفرعية    ظرن  -٢١٠
)FCCC/SBI/2011/L.15 .(  ،بناًء على اقتراحٍ   ،   أذنت اهليئة الفرعية للمقرر    ويف اجللسة نفسها

  .بأن يستكمل التقرير املتعلق بالدورة مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيسمن الرئيس، 

   اختتام الدورة-حادي وعشرون 
 ملا لالستنتاجات املعتمدة     أولياً اًـة تقييم ـ اجللسة الرابعة، قدمت األمينة التنفيذي     يف  -٢١١

 مـن   ٢٠م وفق الفقرة    ـ التقيي أُِعدَّو. ةـن آثار على اإلدارة وآثار يف امليزاني      ـيف الدورة م  
ـ            ٩-م أ /١٦املقرر    )٧٦(راتارـ، الذي طُلب فيه إىل األمني التنفيذي تقدمي بيان بشأن ما للق

ة ـوارد املتاح ـة إذا كان من املتعذر تغطيتها بامل      يتخذة من آثار على اإلدارة وآثار يف امليزان       امل
  . يف امليزانية األساسية

ة التنفيذية األطراف بأن معظم األعمال الراهنة واألعمال الصادر         ـغت األمين ـوأبل  -٢١٢
مليزانية الربناجميـة للفتـرة     هبا تكليف يف إطار اهليئة الفرعية قد اسُتبقت وسبق إدراجها يف ا           

وتشمل األنشطة الـيت قـد      . ٢٠١٣-٢٠١٢ أو يف امليزانية املقترحة لفترة       ٢٠١١-٢٠١٠
  :تتطلب موارد إضافية ما يلي

 يورو لتنظيم حلقة عمـل      ١٥٠ ٠٠٠، مبلغ مقدر يعادل     ٦يف إطار البند      )أ(  
  ومواصلة تطوير بوابة شبكة معلومات تغري املناخ والترويج هلا؛

   يورو لتنظيم اجتماع للخرباء؛١٢٠ ٠٠٠، مبلغ ٨يف إطار البند   )ب(  
   يورو لتنظيم اجتماع للخرباء؛١٢٠ ٠٠٠، مبلغ ٩يف إطار البند   )ج(  
 لتنظيم حلقة عمل مشتركة بني اهليئة       ١٠٠ ٠٠٠، مبلغ   ١٠يف إطار البند      )د(  

  .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ
 بأن التكلفة املترتبة على عدد من املقترحات        وأبلغت األمينة التنفيذية األطراف أيضاً      -٢١٣

، "ترتيبات االجتماعات احلكومية الدوليـة    " من جدول األعمال،     ١٧يف إطار البند    املندرجة  
الرامية إىل حتسني مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف إطار عملية االتفاقية، سـوف              

  . بعد الدورة متأنياً حتليالًتتطلب
  

__________ 

  . استنتاجات اهليئتني الفرعيتني، فهو يشمل أيضاً"مقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦مع أن املقرر  )٧٦(
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 ببيانات ختامية، منها بيانات باسـم        طرفاً ١١، أدىل ممثلو    ويف اجللسة الرابعة أيضاً     -٢١٤
 والصني، واجملموعة اجلامعـة، وجمموعـة       ٧٧ل االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وجمموعة ا     

، ىظومة التكامل ألمريكا الوسـط    ، واجملموعة األفريقية، ومن   السالمة البيئية، وأقل البلدان منواً    
  .وحتالف الدولة اجلزرية الصغرية

ة على ذلك، أديل بستة بيانات باسم املنظمات غري احلكومية املعنية بقطـاعي          ووعال  -٢١٥
األعمال والصناعة، واحلكومات احمللية والسلطات البلدية، واملنظمات غري احلكومية املعنيـة           

ة، واملنظمات غري احلكومية الشبابية، واملنظمات غري احلكومية        بقضايا املرأة والقضايا اجلنساني   
  .م يف العملية إلسهامه القّيووجه الرئيس شكره إىل اجملتمع املدين تقديراً. البيئية
. وقبل اختتام الدورة، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال على إسهاماهتم            -٢١٦

  . على ما قدماه من دعماألمنطاقم وشكر املترمجني الشفويني و
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  املرفق األول

اختصاصات استعراض تنفيذ برنامج عمل نيـودهلي املعـدل بـشأن               
   من االتفاقية٦ املادة

  الوالية  -والً  أ  
، ٢٠١٢، أن يستعرض، يف عـام       ١٣-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، يف سياق مقرره         -١

 .فاقية من االت٦تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل بشأن املادة 

، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تضع   ١٦-م أ /٧وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٢
والثالثني اختصاصات الستعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل، هبدف         الرابعة  يف دورهتا   

 .الشروع يف االستعراض يف دورهتا السادسة والثالثني

 األهداف  - ثانياً   

عراض هو تقييم تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعـدل مـن خـالل             اهلدف من االست    -٣
 :يلي ما

تقييم االحتياجات األساسية لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعـدل وثغراتـه             )أ(  
 املمكنة والعراقيل اليت واجهته؛

حتديد الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة هبدف نشرها والتـرويج هلـا            )ب(  
 سب االقتضاء؛وتكرارها واعتمادها، ح

شبكة معلومات  ( الَعملّية للمركز الشبكي لتبادل املعلومات       اتتقييم السم   )ج(  
 وسهولة الوصول إليه؛) تغري املناخ

بلورة توصيات تفيد يف اختاذ املزيد من اخلطوات صوب حتـسني وتعزيـز               )د(  
 . من االتفاقية٦تنفيذ املادة 

 استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل       وينبغي مراعاةُ اجلوانب التالية يف سياق       -٤
 : من االتفاقية٦وبلورةُ توصيات تفيد يف وضع برنامج عمل جديد بشأن املادة 

تعزيز النهجِ العمودي من القاعدة إىل القمة واملـشاركِة الفعليـة للمـرأة               )أ(  
  تغري املناخ؛والشباب ووسائط اإلعالم وسائر أصحاب املصلحة املعنيني بالعملية املرتبطة ب
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 ؛٦اعتماد منظور جنساين يف سياق األنشطة ذات الصلة باملادة   )ب(  

 ؛٦حتديد سبل لتحسني تقييم اخلطط واألنشطة الوطنية املتعلقة باملادة   )ج(  

حتديد سبل لتحسني املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن األنشطة ذات الـصلة             )د(  
  من خالل البالغات الوطنية؛٦باملادة 

النهوض بقضايا التكيف يف سياق التثقيف ومحالت االتصال مبا يتسق مـع        )ه(  
  من االتفاقية، مع مواصلة األنشطة املتعلقة بالتكيف؛٦التعاون الدويل الذي تنص عليه املادة 

ز اجلهود الرامية إىل وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية بـشأن           ـتعزي  )و(  
  من االتفاقية؛٦املادة 

اركة فئات اجملتمع املدين يف صنع القرارات املتعلقة بتغري املنـاخ           تعزيز مش   )ز(  
ودعم حضورها االجتماعات احلكومية الدولية، مبا فيها دورات مـؤمتر            على الصعيد الوطين  

ل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو،          ـاألطراف، ومؤمتر األطراف العام   
  واهليئات الفرعية؛

 ٦ن اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف سياق تنفيذ املادة         النهوض بالتعاون دو    )ح(  
 واجلهود املتصلة بذلك اليت تبذهلا املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

دعم التعليمِ الرمسي يف املدارس واملؤسسات يف مجيع املستويات، والتثقيِف            )ط(  
جِ مواد للتوعية العامة والتثقيفية وفق الظـروف        غري الرمسي والرمسي املتعلق بتغري املناخ، وإنتا      

 .الوطنية والسياقات الثقافية

 مصادر املعلومات  - ثالثاً   

ينبغي أن ُتستمد املعلومات اليت سُتستخدم يف استعراض برنامج عمل نيودهلي املعدل              -٥
 :من مصادر تشمل ما يلي

 ٦ نية بشأن تنفيذ املادة   تقارير حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوط        )أ(  
 من االتفاقية؛

 الورقات املقدمة من األطراف؛  )ب(  

 البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية ذات الصلة باملوضوع؛  )ج(  

املعلومات املتعلقة بتنفيذ الربنامج الذي تتقامسه األطراف واملنظمات املعنيـة        )د(  
 عن طريق شبكة معلومات تغري املناخ؛

 العملّية لشبكة معلومات تغـري      اتاستطالع آراء املستخدمني بشأن السم      )ه(  
 املناخ وحمتواها وإمكانية الوصول إليها؛
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التقارير والورقات املقدمة من مرفق البيئـة العامليـة ووكاالتـه املنفـذة،             )و(  
ية، فضالً  ومنظمات األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعن         

 عن أصحاب املصلحة املعنيني؛

 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ، أي        ١٧االستنتاجات املتعلقة بالبند      )ز(  
، واملناقشات اجلارية يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيـذ         "ترتيبات االجتماعات احلكومية الدولية   "

ر حلقة العمل املنظمة أثناء الـدورة       واملتعلقة مبشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب، وتقري      
 .)١(من أجل مواصلة تطوير سبل حتسني مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب

 النتائج املتوقعة  -رابعاً   

ستعد األمانة املواد التالية، استناداً إىل املصادر املبينة يف الفصل الثالث، مـن أجـل                 -٦
 :ا السادسة والثالثنيعرضها على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهت

 وثيقة بشأن تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل؛  )أ(  

تقرير بشأن التنفيذ الكامل لشبكة معلومات تغري املناخ، مبا يشمل نتـائج              )ب(  
 استطالع آراء املستخدمني؛

وثيقة متفرقات تتضمن الورقات املقدمة من األطراف رداً على دعوة اهليئة             )ج(  
 ذ يف دورهتا الرابعة والثالثني؛الفرعية للتنفي

وثيقة توجز ورقات األطراف، ومنظمات األمـم املتحـدة، واملنظمـات             )د(  
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية، فضالً عن أصحاب املصلحة املعنيني، بشأن            

 .قية من االتفا٦موضوع العناصر اليت ميكن إدراجها يف برنامج عمل جديد بشأن املادة 

وستنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف الوثائق املدرجـة يف               -٧
 أعاله، ويف أي معلومات ذات صلة بإجناز االستعراض، هبدف التوصـية مبـشروع   ٦الفقرة  

مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، وهو مشروع ينبغي أن حيدد اخلطوات              
  . من االتفاقية٦لتحسني تنفيذ املادة املقبلة 

  
  
  
  
  

__________ 

 .FCCC/SBI/2011/INF.7الوثيقة  )١(
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Annex II 

[English only] 

  Capacity-building under the Convention for developing countries 

[The Conference of the Parties, 

Recalling decisions 2/CP.7, 2/CP.10, 4/CP.12, 6/CP.14, 8/CP.15 and 1/CP.16, 

Acknowledging that capacity-building for developing countries is essential to enable 
them to participate fully in, and implement effectively their commitments under, the 
Convention, 

Reaffirming that decision 2/CP.7 remains effective and should continue to guide the 
implementation of capacity-building activities in developing countries, 

Noting that a range of the priority issues identified in the framework for capacity-
building in developing countries is being supported by Parties included in Annex II of the 
Convention, the Global Environment Facility and other multilateral, bilateral and 
international agencies, [the private sector] and intergovernmental and non-governmental 
organizations [and in some cases the private sector], 

[Option 1 [Also noting that gaps still remain [and that financial resources for climate 
change capacity-building should be scaled up in order to progress qualitatively and 
quantitatively on the capacity-building implementation] [and the availability of and access 
to financial and technical resources is still an issue to be addressed, in order to progress 
qualitatively and quantitatively] on the capacity-building implementation,]] 

[Option 2 [Also acknowledging that, in addition, there may be specific capacity-
building activities that require support to enable developing countries to undertake the 
enhanced implementation of the Convention,]] 

Acknowledging that capacity-building is a country-driven and learning-by-doing 
process that responds to the specific needs and priorities of the countries concerned, 

Having considered the information in documents prepared by the secretariat in 
support of the second comprehensive review of the implementation of the framework for 
capacity-building in developing countries and submissions by Parties on the issue,1 

1. Decides that the scope of needs and priority areas identified in the framework for 
capacity-building in developing countries, as contained in decision 2/CP.7, and the key 
factors identified in decision 2/CP.10 and 1/CP.16 are still relevant; 

2. Further decides that new capacity-building needs and priorities in developing 
countries emerging from the processes and initiatives launched after the completion of the 
first comprehensive review as well as from the negotiations under the Ad Hoc Working 
Group on Long-term Cooperative Action under the Convention will need to be taken into 
account in the further implementation of the framework for capacity-building in 
developing countries; 

 

_______________ 
1 FCCC/SBI/2009/MISC.1, FCCC/SBI/2009/MISC.2, FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1, 

FCCC/SBI/2009/4, FCCC/SBI/2009/5, FCCC/SBI/2010/MISC.6, FCCC/CP/2010/5 and 
Add.1, and FCCC/SBI/2010/20. 
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3. Also decides that further implementation of the framework for capacity-building in 
developing countries should be improved at the systemic, institutional and individual levels 
as appropriate, by:  

(a) Ensuring consultations with stakeholders throughout the entire process of 
activities, from the design of activities to their implementation and monitoring and 
evaluation;  

(b) Enhancing integration of climate change issues and capacity-building needs 
into national development strategies, plans and budgets;  

(c) Increased country-driven coordination of capacity-building activities;  

(d)  Strengthened networking and information sharing among developing 
countries, especially through South-South and triangular cooperation;  

(e)  [Building on existing skills and capacities [, where available,] [, as 
appropriate,] related to development [and implementation of capacity-building activities] 
[and delivery of reporting, including national communications [and inventories]];  

(e bis) Developing and/or strengthening skills and capacities related to the 
implementation of climate change related activities;]  

(f)  [Strengthening local, national and regional research institutions;]  

[4.  Decides to establish an expert group on capacity-building with the terms of 
reference contained in the annex to this decision;]  

[5.  Further decides that the next and subsequent comprehensive reviews of the 
framework for capacity-building in developing countries will be undertaken using simple[, 
practical and cost-effective] performance indicators [prepared by the SBI] [developed by 
the expert group referred to in paragraph 7 above;]  

[6. Requests the secretariat to improve the process for regularly gathering and 
disseminating information on capacity-building activities in developing countries, 
recognizing the usefulness of information on capacity-building deriving from the 
compilation and synthesis of national communications, annual submissions by Parties and 
other documents relevant to this effort, in collaboration with the Global Environment 
Facility and its agencies and bilateral and multilateral agencies, as appropriate;]  

7. Invites Parties to enhance reporting on best practices related to capacity-building in 
their national communications, submissions and other relevant documents, with a view to 
furthering learning and broadening the impact of capacity-building activities;  

8.  [Requests] [Reiterates the request to] the Global Environment Facility, as an 
operating entity of the financial mechanism, to [increase] [continue to provide financial] 
[its] support to capacity-building activities in developing countries in accordance with 
decisions 2/CP.7 and 4/CP.9; 

9.  Urges Parties included in Annex II to the Convention and other Parties that are in a 
position to do so, multilateral, bilateral and international agencies and the private sector to 
continue providing financial resources to support capacity-building action in developing 
countries;  

10.  Invites relevant United Nations agencies and intergovernmental organizations to 
continue providing support for capacity-building efforts in developing countries, 
emphasizing and stressing the need for full involvement of developing countries in the 
conception and development of such activities;  

11. Requests the Subsidiary Body of Implementation, at its fortieth session, to initiate a 
third comprehensive review of the implementation of the framework for capacity-building 
in developing countries, with a view to completing the review at the twenty-first session of 
the Conference of the Parties.] 
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Annex III 

[English only] 

Capacity-building under the Kyoto Protocol for developing countries 

[The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol, 

Recalling decisions 6/CMP.4 and 7/CMP.5,  

Acknowledging that capacity-building for developing countries is essential to enable 
them to participate in the implementation of the Kyoto Protocol,  

 Noting that a range of the priority areas identified in decisions 29/CMP.1 and 
2/CP.7 are being addressed by Parties, multilateral and bilateral agencies [and in some 
cases the private sector] [and the private sector], especially building capacity to develop 
and implement clean development mechanism project activities,  

[Option 1 Also noting the [importance of the private sector] [role [that may be] [to 
be] played by the private sector] [additional role that may be played by the private sector] 
in building capacity to develop and implement clean development mechanism project 
activities,] 

[Option 2 [Also noting the role that the private sector [may] [continues to] play in 
building capacity of developing countries [especially] when developing and implementing 
clean development mechanism project activities]] 

Acknowledging the work undertaken in the context of the Nairobi Framework to 
catalyse the clean development mechanism in Africa [and the need to move the process 
further,] 

Also noting that key needs remain to be addressed to enable developing countries, in 
particular the least developed countries, African countries and small island developing 
States, to effectively participate in the clean development mechanism,  

Having considered the information in documents prepared by the secretariat in 
support of the second comprehensive review of the implementation of the framework for 
capacity-building in developing countries,1 

1. Decides that the scope of capacity-building needs, as contained in the framework 
for capacity-building in developing countries,2 the key factors identified in decision 
2/CP.10 and the priority areas for capacity-building relating to the participation of 
developing countries in the clean development mechanism contained in decision 29/CMP.1 
are still relevant;  

2. Encourages Parties to further improve the implementation of capacity-building 
activities relating to the implementation of the Kyoto Protocol and to report on the 
effectiveness and sustainability of related capacity-building programmes; 

 

_______________ 
1 FCCC/SBI/2009/MISC.1, FCCC/SBI/2009/MISC.2, FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1, 

FCCC/SBI/2009/4, FCCC/SBI/2009/5, FCCC/SBI/2010/MISC.6, FCCC/KP/CMP/2010/10, 
and FCCC/SBI/2010/20. 

2 Decision 2/CP.7. 
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3. Invites Parties that are in a position to do so, multilateral, bilateral and international 
agencies and the private sector to continue to provide technical and financial resources in a 
coordinated manner to support capacity-building activities in developing countries as it 
relates to the implementation of the Kyoto Protocol, addressing the following challenges, 
inter alia: 

(a) Geographical distribution of clean development mechanism project 
activities; 

(b) Lack of technical expertise to estimate changes in carbon stock in soil; 

(c) The need to train and retain experts to plan and implement project activities; 

4. Invites Parties included in Annex II of the Convention in a position to do so to 
provide capacity-building support for the planning and implementation of clean 
development mechanism project activities at national and regional levels, as appropriate; 

5. Decides that further implementation of the framework for capacity-building in 
developing countries should be improved at the systemic, institutional and individual level, 
as appropriate, by: 

(a) Ensuring consultations with stakeholders throughout the entire process, from 
the design of clean development mechanism project activities to their implementation; 

(b) Enhancing integration of capacity-building needs relating to the participation 
in the Kyoto Protocol into national development strategies and plans; 

(c) Increased country-driven coordination of capacity-building activities; 

(d) Strengthened networking and information sharing among developing 
countries, especially through South-South and triangular cooperation; 

6. Encourages cooperative efforts between developing country Parties and developed 
country Parties to conceptualise and implement capacity-building activities relating to the 
participation in the clean development mechanism; 

7. Encourages relevant intergovernmental and non-governmental organizations, in 
particular the United Nations Development Programme, the United Nations Environment 
Programme, the World Bank Group, the African Development Bank, the United Nations 
Economic Commission for Africa, the United Nations Conference on Trade and 
Development, the United Nations Institute for Training and Research and the UNFCCC 
secretariat, to continue enhancing and coordinating their capacity-building activities under 
the Nairobi Framework including support towards building skills; 

8. Decides to initiate a third comprehensive review of the implementation of the 
framework for capacity-building in developing countries at the fortieth session of the 
Subsidiary Body for Implementation, with a view to completing it at the eleventh session 
of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; 

9. Requests the Subsidiary Body for Implementation to develop terms of reference for 
the third comprehensive review at its thirty-eighth session.] 
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  الرابعاملرفق 

  ني املشاركنيالنص املقترح من الرئيس[    

  ٧-م أإ/XX املقررمشروع      

  آلية الطعون     
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٦-م أإ/٣ من املقرر ١٨، والفقرة ٥-م أإ/٢ من املقرر ٤٢ إىل الفقرة إذ يشري  
  ، ١-م أإ/٣ و١- م أإ/٢ىل املقررين إ وإذ يشري أيضاً  
 ٢-م أإ /١ و ١-م أإ /٧ و ١-م أإ /٦ و ١-م أإ /٥ و ١-م أإ /٤ ملقرراتـه     منه وإدراكاً  

  ،٥-م أإ/٢ و٣-م أإ/٢و
قـرارات  أن يتمكن اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة من اختاذ           أمهية   وإذ يدرك   

  فعالة ومناسبة التوقيت بشأن القضايا املتصلة بأنشطة املشاريع،
  والدقة يف تطبيق طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة،االتساق  على أمهية  يشددوإذ  
مراجعة  ومنصفة وشفافة وفعالة تتيح    ونزيهة آلية مستقلة وحمايدة     إجياد يف   ورغبة منه   

  قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،
قرارات اجمللس التنفيذي    اإلجراءات واآلليات املتعلقة بالطعن يف       ويعتمد يقر  -١  

   هذا املقرر؛تذييلآللية التنمية النظيفة، على النحو الوارد يف 
فرع اإلنفاذ التـابع    ][هيئة الطعون [على أنه جيوز تقدمي الطعون أمام        يوافق  -٢  

  اختاذ هذا املقرر؛تاريخ   أشهر منستةال يقل أجله عن   من تاريخاعتباراً] للجنة االمتثال
فرع اإلنفاذ  ] [هيئة الطعون [ على أنه ال جيوز تقدمي الطعون أمام         اًيوافق أيض   -٣  

  عقب اعتماد هذا املقرر؛املتخذة إال فيما يتعلق بقرارات اجمللس التنفيذي ] التابع للجنة االمتثال
 آليـة   يف سـياق   إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف التجربة املكتسبة          يطلب  -٤  

ت إلجراء تعديالت أو تسويات، إذا لزم األمر، كي ينظـر فيهـا     الطعون بغية اقتراح توصيا   
  مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته العاشرة؛

 إىل فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال النظر يف أحكام املقـرر            يطلب أيضاً   -٥[  
ر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع       بغية تقدمي اقتراح إىل الدورة الثامنة من مؤمت        ١-م أإ /٢٧

والية فـرع اإلنفـاذ     مراعاة ل األطراف يف بروتوكول كيوتو يتضمن أي تعديالت ضرورية         
  ]املنصوص عليها يف مرفق هذا املقرر؛
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  تذييل

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللـس             
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  هيئة الطعون - اجلزء األول  

  التأسيس والصالحيات  - أوالً  

  )١( إىل قوائمأفرقة خمصصة استناداً -١ اخليار
قرارات اجمللس التنفيـذي    يف  هيئة للطعون تنظر يف الطعون      مبوجب هذا النص    ُتنشأ    -١

رفض طلبات تسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفـض         ب املتعلقةآللية التنمية النظيفة    
  ].أو املوافقة عليها[ملعتمد أو تعديلها االنبعاثات ا

  )٢( فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال-٢اخليار 
، املنشأ مبوجـب    ")فرع اإلنفاذ ("ف فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال       ـُيكل  -١

النظر يف الطعون يف القرارات الصادرة عن اجمللس التنفيذي آللية التنمية        ب ،١- م أإ /٢٧املقرر  
بشأن رفض طلبات تسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفـض االنبعاثـات            النظيفة  

  ]. أو املوافقة عليها[املعتمد أو تعديلها 
 عن أعماله إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          سنوياً يقدم فرع اإلنفاذ تقريراً     -٢

  .األطراف يف بروتوكول كيوتو
  

__________ 

ومدونـة لقواعـد    مفصل   داخلي   إطار حيدده نظام  ىل  إقة خمصصة   لى نظام أفر  ع القائمقد حيتاج النموذج     )١(
السلوك يضعهما ويعتمدمها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قبـل أن              

وما مل ُتترك صالحية وضـع اإلطـار     ما مل تكن للقائمة مسات مؤسسية مقيدة       ، الطعون بتلقيتبدأ األفرقة   
 ا أدناه ـار إليه ـُيش (FCCC/TP/2011/3ة  ـ الورقة التقني  ١٤٠ و ٤٤-٤٣نظر الفقرات   ا. ألعضاء القائمة 

 ").الورقة التقنية"ب 
ىل جلنة االمتثـال يف الفقـرات       إالطعون  النظر يف   ة  ـترد بعض االعتبارات املتصلة بإمكانية تفويض والي       )٢(

 . من الورقة التقنية١٠٣-١٠٠
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ينظر  اإلجراءات اليت تنظم الطعون، كي       ونتضع هيئة الطع   بأحكام هذا املقرر     رهناً  -٣
.  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثامنة            فيها

، مبا يف   ا املسائل املتعلقة بتنظيم عمله    اليت تطبق يف   وتضع هيئة الطعون أيضاً طرائقها التنفيذية     
  . امللكية أو بالسريةذلك إجراءات محاية املعلومات املشمولة حبقوق

   هيئة دائمة-٣اخليار     
قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة       يف  ُتنشأ هيئة طعون تنظر يف الطعون         -١

بشأن رفض طلبات تسجيل أنشطة املشاريع وإصدار وحدات خفض االنبعاثات املعتمـد أو             
  ]. أو املوافقة عليها[تعديلها 

إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه       عن مداوالهتا     سنوياً اًتقدم هيئة الطعون تقرير     -٢
  .)٣(اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 بأحكام هذا املقرر، تضع هيئة الطعون اإلجراءات اليت تنظم الطعون، كي ينظر             رهناً  -٣
تضع هيئة الطعـون    و. فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف دورته الثامنة         

املسائل املتعلقة بتنظيم عملها، مبا يف ذلك إجراءات محاية         يف   اليت تطبق التنفيذية  اً طرائقها   أيض
  . )٤(املعلومات املشمولة حبقوق امللكية أو بالسرية

  )٥(العضوية  - ثانياً  

] ٥٠] [٣٠] [١٢] [١٠[ينتخب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          -٤
 مـن   ]اعضو[] أعضاء[]عضو[] X: [على النحو التايل  [لطعون  يف هيئة ا  ] عضواً []أعضاء[

 من األطراف   ]اعضو[] أعضاء[]عضو[] X[اجملموعات اإلقليمية اخلمس يف األمم املتحدة، و      
 من األطراف غري املدرجة     ]اعضو[] أعضاء[]عضو[] X[املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، و     

  ]. من الدول اجلزرية الصغرية النامية]اعضو[] أعضاء[]عضو[]X[يف املرفق األول لالتفاقية و
  

__________ 

 . من الورقة التقنية٩٨انظر أيضاً الفقرة  )٣(
يشمل مبا  (هليئة طعون دائمة    تنفيذية   داخلي مفصل وطرائق     نظاملألطراف أن تكلف جهة ما بوضع       ميكن   )٤(

انظـر  (املفـصل    تضمني املقرر نفسه نص هذا النظام الداخلي      أو  ) خيار فرع اإلنفاذ التابع للجنة االمتثال     
تخدام بعض األحكام الواردة    ويف احلالة الثانية، ميكن اس    ).  من الورقة التقنية   ٩٢-٩٠ و ٤٤-٤٣الفقرات  

أي الفصول اخلامس والسابع والثامن والتاسع والثاين عشر من املرفق الثـاين            (يف توصيات اجمللس التنفيذي     
 . املفصلالنظام الداخليللمضي يف وضع ) FCCC/CMP/2010/10للوثيقة 

األطـراف  قـرر  ت مل ومـا .  أعضاء، مثل هيئة دائمة أو قائمةستحدثةهيئة م على  هذا الفصل فقط    يسري   )٥(
 على تكوين وعضوية فرع اإلنفاذ التـابع   ١-م أإ /٢٧األحكام ذات الصلة من املقرر      تسري  خالف ذلك،   

 .يف الطعونتقرر أن ُيسند إليه النظر للجنة االمتثال، إذا ما 



FCCC/SBI/2011/7 

57 GE.11-63119 

 X][فتـرتني  [وتدوم واليتـهم   [)٦(سنوات] أربع] [سنتني[نتخب األعضاء لفترة    ُي  -٥
ومن أجل ضمان االستمرارية، ينتخـب نـصف        ]. كحد أقصى ] متتالية[متتاليتني  ] فترات

ويظل أعضاء  . ية كاملة ، وبقية األعضاء لفترة وال    ]سنوات[سنة  ] X[األعضاء يف البداية ملدة     
  .من خيلفهمُينتخب هيئة الطعون يف مناصبهم حىت 

 أعاله إىل إجـراء     ٤ املشار إليها يف الفقرة       املمثلة تسعى كل جمموعة من اجملموعات      -٦
  . أدناه٨عملية اختيار صارمة من أجل ضمان تلبية املرشحني للمعايري املنصوص عليها يف الفقرة 

  والنظر فعليـاً   ٧-م أ /٣٦املقرر  إىل مراعاة   تقدمي الترشيحات   األطراف لدى   ُتدعى    -٧
  .يف ترشيح نساء

  :  للترشح جيب أن تتوفر فيه الشروط التاليةكي يكون الشخص مؤهالً  -٨
   له بالكفاءة العالية والرتاهة؛أن يكون مشهوداً  )أ(  
 أو سنوات يف القانون الـدويل       ١٠ال تقل عن    وجيهة  أن تكون لديه خربة       )ب(  

  ؛]أو يف جمال آلية التنمية النظيفة[القانون اإلداري 
للنظـر يف   ويف غضون مهلة قـصرية       يف مجيع األوقات     أن يكون مستعداً    )ج(  

  ] ؛[الطعون 
  ].أية حكومةإىل  منتسباأال يكون   )د[(  

 أو   يف اجمللس التنفيـذي، أو عـضواً       ال جيوز لعضو يف هيئة الطعون أن يكون عضواً          -٩
نة، وال جيوز للعـضو أن      ن أو سلطة وطنية معيّ    ، أو يف كيان تشغيلي معيّ     هيكل دعم  يف ه  موظفاً

 ٧ملدة ال تقـل عـن       [ يف اجمللس التنفيذي أو يف هيكل الدعم اخلاص به           يكون قد عمل سابقاً   
 أعضاء يف اجمللـس     وال جيوز انتخاب أعضاء هيئة الطعون     . قبل تعيينه يف هيئة الطعون    ] سنوات

بعـد  ] سنوات[]X[ لفترة ال تقل عن سنة       هالتنمية النظيفة أو يف هيكل دعم     التنفيذي آللية ا  
  .انتهاء عملهم يف هيئة الطعون

 هجيوز لعضو يف هيئة الطعون تقدمي استقالته بإخطار مؤمتر األطراف العامل بوصـف              -١٠
وتصبح االستقالة نافـذة    . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن طريق األمني التنفيذي        

  . من تاريخ اإلخطار تقوميياً يوما٩٠ًد بع
جيوز هليئة الطعون تعليق عضوية أحد األعضاء يف حالة العجـز أو حـاالت سـوء                  -١١

السلوك، مبا يف ذلك خرق األحكام املتعلقة بتضارب املصاحل على النحو املبني يف الفصل الثالث               
أو  ،املبني يف الفصل الرابع أدنـاه     أدناه، أو خرق األحكام املتعلقة بسرية املعلومات على النحو          

عدم حضور اجتماعني متتاليني بدون مربر مقبول، ريثما ينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه             
  .اجتماع األطراف يف املسألة

__________ 

يمـا إذا    من الورقة التقنية والنظر ف     ٧٨-٧٦دراسة االعتبارات املبينة يف الفقرات       إىل   األطراف أيضاً تدعى   )٦(
 . فيه مرغوباًأمراً)  سنوات٧ أو ٥أي (كانت والية أطول 
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حيق ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف دون غريه إقالة عـضو مـن                -١٢
  . أعاله١١رة أعضاء هيئة الطعون لألسباب املبينة يف الفق

هلا، ُيختار  قضية طعن معينة كان قد اختري       يف سياق    عضو العمل    يتعذر على عندما    -١٣
  . أدناه٢١ لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة عضو آخر ليحل حمله وفقاً

ـ         يتقاضى أعضاء هيئة الطعون أجراً      -١٤  ونـ عن الوقت الذي يقضونه يف النظر يف الطع
  .)٧(]XXX[يبلغ 

  )٨(احلياد واالستقاللية  - ثالثاً  

  .يؤدي عضو هيئة الطعون وظيفته بصفته الشخصية ويتمتع باستقاللية تامة  -١٥
 ويتفـادى التـضارب      وحمايداً يؤدي عضو هيئة الطعون القسم بأن يكون مستقالً         -١٦

  .املباشر أو غري املباشر للمصاحل وحيترم سرية اإلجراءات أمام هيئة الطعون
 مـن   تضارب مباشر أو غري مباشر للمصاحل، يتنحى العضو املعين فوراً         إذا ظهر أي      -١٧

  .الطعن املذكور

  )٩(الداخليةاإلدارة   - رابعاً  
. الطعون الفرديـة فيما يتصل بما عدا ، تتخذ هيئة الطعون القرارات بكامل أعضائها   -١٨

تتخـذ  و. من األعضاء الكتمال النصاب القـانوين      Xويف مثل هذه القرارات، جيب حضور       
وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق         . القرارات بتوافق اآلراء كلما أمكن    

__________ 

كأن حتسب فقط األيام اليت قـضاها       (لعل األطراف تود النظر يف املبلغ املناسب ويف طريقة حساب الوقت             )٧(
 النظر فيمـا إذا  ولعل األطراف تود أيضاً ). العضو يف اجتماعات الفريق أو متوسط الوقت لكل قضية طعن         

وتوضح .  دفع رسم تفرغ لألعضاء لتسهيل جهوزيتهم للنظر يف الطعون يف غضون مهلة قصرية             كان ينبغي 
ولعـل  . ٣ و١وُيقترح خيار دفع أجر يف اخليـارين    .  من الورقة التقنية هذه االعتبارات     ٨٩-٨٥الفقرات  

اة أن أعـضاء  ، مع مراع٢ يف مدى مالءمة أجور أعضاء فرع اإلنفاذ فيما يتعلق باخليار     النظراألطراف تود   
 .١-م أإ/٢٧بتنفيذ املقرر املتصل  هم أي أجر عن عملجلنة االمتثال ال يتقاضون حالياً

وما مل تقـرر األطـراف   . أعضاء، مثل حمكمة دائمة أو قائمة     مستحدثةهيئة  يسري هذا الفصل فقط على       )٨(
إلنفاذ التـابع   على تكوين وعضوية فرع ا ١-م أإ /٢٧خالف ذلك، تسري األحكام ذات الصلة من املقرر         

 .النظر يف الطعون للجنة االمتثال، إذا تقرر أن يسند إليه
وما مل تقـرر األطـراف   . أعضاء، مثل حمكمة دائمة أو قائمة     مستحدثةهيئة  يسري هذا الفصل فقط على       )٩(

تسري الفقرتـان   وعالوة على ذلك،    . خالف ذلك، تسري اإلجراءات الراهنة ذات الصلة بلجنة االمتثال        
نظام قـائم علـى     إىل   مثل هذه السلطة     سناددائمة ما مل تقرر األطراف إ     طعون  هيئة  ط على   فق ٢١ و ٢٠
 ). أعاله١احلاشية  انظر أيضاً(أعضاء  قائمة
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. آراء وتعذر التوصل إىل اتفاق، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين واملصوتني        
  .ويعترب األعضاء املمتنعون عن التصويت غري مصوتني

  . سنواتXونائب رئيسها لفترة تنتخب هيئة الطعون رئيسها   -١٩
  .من ثالثة أعضاء وُيبت فيها بأغلبية األصواتمكون  فريق الطعون عادة ينظر يف  -٢٠
علـى أسـاس    فريق  تألف منهم أي    ياألعضاء الذين    )١٠( هيئة الطعون  ختار رئيسُ َي  -٢١

 جلميع  التناوب، ويراعي يف ذلك مبادئ االختيار العشوائي وعدم إمكانية التنبؤ ويتيح فرصة           
  . األعضاء بصرف النظر عن أصلهم الوطين

من مناقشات   داخل فريق من األفرقة      خالل إجراءات الطعن  حاط بالسرية ما جيري     ُي  -٢٢
  . وصياغة لهيه وتصويت عل بشأن القرارومداوالت

  لزمالةا  - خامساً 
 مـن   ُيطلع األعضاء باستمرار على القرارات والطرائق واإلجراءات املتعلقة بطعـن           -٢٣

  . الطعون وكذلك على طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة ذات الصلة
 ولضمان اتساق وانسجام اختاذ القرار ولالستفادة من اخلربات الفردية واجلماعيـة            -٢٤

مرة يف السنة على األقل ملناقشة مسائل    ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [، جيتمع أعضاء    لألعضاء
ات واإلجراءات املتعلقة بالطعون وبطرائق وإجراءات آليـة التنميـة          السياسة العامة واملمارس  

طعن من الطعون باقي أعضاء     ُيطِلع الفريق املخصص املسؤول عن تناول       [. )١١(النظيفة عموماً 
التعليل الذي أخذ به بعـدما يـضع الـصيغة النهائيـة            على  ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [

  ].)١٢(لقراره

  امةمسائل ع - اجلزء الثاين

  الشفافية واملعلومات السرية  - سادساً 
وتذكر فيها األسباب والوقـائع     خطياً  ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [تصُدر قرارات     -٢٥

  . والقواعد اليت قامت عليها
__________ 

إذا اختارت األطراف منح بعـض مـن   أعضاء،  قائمةفيما يتعلق بنظام قائم على   يسري هذا احلكم فقط،      )١٠(
 .املدرجني يف القائمةعضاء األميع  اختاذ القرارات اإلجرائية والتنفيذية جلصالحية

 .٩٧ و٣٢-٣١ الورقة التقنية، الفقرات انظر أيضاً )١١(
 .أفرقةألنه ال يشكل ) فرع اإلنفاذ(الثاين على اخليار  احلكمي هذا رال يس )١٢(
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فـرع  ] [هيئة الطعـون  [بلغ قرارات   ُت،   أدناه ٢٧ أعاله و  ٢٢رهنا بأحكام الفقرة      -٢٦
إىل اهليئات املعنية بالطعن واجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة          املتعلقة بالطعون الفردية    ] اإلنفاذ

  .النظيفة، وتتاح للعموم
فـرع  ] [هيئة الطعون [كشف، كقاعدة عامة، عن املعلومات اليت حتصل عليها         ال يُ   -٢٧

، ها سرية دون موافقة مكتوبة من مقدم       معلومات ملكية فكرية أو  باعتبارها  املصنفة  ] اإلنفاذ
 لطرائق وإجراءات آلية التنميـة      أنه ال ميكن، وفقاً   ] فرع اإلنفاذ ] [ الطعون هيئة[ما مل تقرر    

وتسري األحكام املتعلقـة باملعلومـات      . النظيفة، ادعاء ملكية أو سرية مثل هذه املعلومات       
فـرع  ] [هيئة الطعـون  [ على أعمال    ١-م أإ /٣ من مرفق املقرر     ٦السرية الواردة يف الفقرة     

  ].يف الطعون يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةاإلنفاذ املتصلة بالنظر 

  الدعم اإلداري واملايل  -  سابعاً  
أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ الترتيبات اإلدارية الالزمة           تتخذ    -٢٨

  . آلية الطعونلسري عمل
يف قيامها ] فرع اإلنفاذ] [ الطعونهيئة[ موظفو األمانة الذين ينتدبون ملساعدة يتحلى  -٢٩

 التضارب املباشر وغري    ن، ويتفادو باالستقاللية واحلياد ] )١٣(املقرراملتصلة بتنفيذ هذا    [مبهامها  
  ].فرع اإلنفاذ] [هيئة الطعون[ سرية اإلجراءات أمام ناملباشر للمصاحل، وحيترمو

وال ملثل هذه النفقـات  وختصص األم]. X[تؤخذ النفقات املرتبطة بآلية الطعون من        -٣٠
] هيئة الطعـون  [ إىل خطة إلدارة اآللية تضعها       واستناداً[بطريقة تكفل استقالل وحياد اآللية      

  .])١٤(]فرع اإلنفاذ[

  )١٥(لغة العمل  -  ثامناً  

  . لغة عمل هيئة الطعون هي اإلنكليزية  -٣١
  

__________ 

 ).فرع التنفيذ (٢ال تسري العبارات الواردة بني قوسني معقوفني إال على اخليار  )١٣(
مسـات مماثلـة    أعـضاء ذات    قائمة  من  ة إال من هيئة دائمة أو رمبا        يال ميكن طلب إعداد خيار خطة إدار       )١٤(

 .يف هذا الصددوتفويض 
 .٢ على اخليار ١-م أإ/٢٧وتسري أحكام املقرر . ٣ و١ال تسري إال على اخليارين  )١٥(
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  )١٦(النظر يف الطعون - اجلزء الثالث

   الطعنأسس  - تاسعاً   
 الطعون اليت تـدخل يف    اختصاص البت يف    ب] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [يضطلع  /تضطلع  -٣٢

  : ما إذا كان اجمللس التنفيذي قدلتحديد أعاله، ١ الفقرة وفق، ]سلطاته [نطاق سلطاهتا
  جتاوز واليته أو اختصاصه؛  )أ(  
  ؛ على القرار الذي يصدر يف القضية يؤثر مادياًمباارتكب خطأ يف اإلجراءات،   )ب(  
طرائق وإجـراءات   أحكام   أو أكثر من     واحداًحكماً  ] خطأً[فسَّر أو طبق      )ج(  

 لـو    ماديـاً  كانت ستختلف نتيجة   أن ال  علماً،  ]غري معقولة [بطريقة  [ة  ـآلية التنمية النظيف  
  ؛اختلف النهج

 كان على علم هبا    وقائعيةيف مسألة    ]غري معقولة [بطريقة  ] [بوضوح[أخطأ    )د(  
  ؛]اختلف النهج املتبع لو  مادياًستختلف  كانتنتيجة أن العلماً[ ، هراروقت التوصل إىل ق

  أدناه، قراراً  ٣٤ إليه مبوجب الفقرة     معادأصدر، عند إعادته النظر يف قرار         )ه(  
بشأن نفس طلب التـسجيل أو  ] [فرع اإلنفاذ] [هيئة الطعون[ال يتسق مع حكم صادر عن      

  ].لس التنفيذي بشأن ذلك الطلبمع حكم سابق للمج، أو ال يتسق اإلصدار
بطريقة شفافة معـايري    ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [ بأحكام هذا القرار، تضع      رهناً  -٣٣

  .قبول الطعون

__________ 

 ٢٠١٠يستند هذا اجلزء إىل توصيات اجمللس التنفيذي الواردة يف املرفق الثاين لتقريـره الـسنوي لعـام                   )١٦(
إىل بعض االقتراحات الـيت أعـرب عنـها          وكذلك   اخلطيةات اليت قدمتها األطراف يف ورقاهتا       واالقتراح

مع مراعاة عدة استثناءات بينـت بوضـوح يف         و.  االعتبارات الواردة يف الورقة التقنية     يشملالرئيسان، مبا   
لرغبـة   ا تقترح توقعـاً  عن توصيات اجمللس وإمنا إعادة صياغة هل      بديالً ياراًاحلواشي، ال يعترب هذا الفرع خ     

 على احلاشـية    ويرجى االطالع أيضاً  . األطراف يف أن تسند إىل آلية الطعون نفسها وضع طرائق تفصيلية          
 . أعاله٤املرجعية 
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   واألوامرالقرارات   -  عاشراً
١٧( -٣٤(  

  اخليار ألف    
، فيما خيص القرارات الـيت تتـصل بأسـس          ]فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [ل جيوز    

 للمجلس التنفيذي أو تعيده إليه       أعاله، أن تثبِّت قراراً    ٣٣نصوص عليها يف الفقرة     املراجعة امل 
  . ليعيد النظر فيه

  اخليار باء    
، فيما خيص القرارات الـيت تتـصل بأسـس          ]فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [ ل جيوز  

ن تثبِّت   أعاله، أ  ٣٢من الفقرة   ) ج(و) ب(و) أ(املراجعة املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية       
  .  للمجلس التنفيذي أو تنقضهقراراً

، فيما خيص القرارات الـيت تتـصل بأسـس          ]فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون  [ لجيوز  
  أعاله، أن تثبِّت قرارا٣٢ًمن الفقرة   ) ه(و) د(املراجعة املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني       

  .للمجلس التنفيذي أو تنقضه أو تعيده إليه
ة للهيئات املشار إليهـا يف      ـة وملزم ـهنائي] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون [قرارات    -٣٥

  . أدناه وللمجلس التنفيذي٣٨الفقرة 
فـرع  ] [هيئة الطعـون   [ لاإلجراءات، جيوز حسن تطبيق    على اإلنصاف و   حرصاً  -٣٦

  .)١٨(ما تراه ضرورياً ومالئماً لتيسري إجراءات الطعنأن تصدر أوامر إجرائية حسب ] اإلنفاذ

  )١٩( السجل-  حادي عشر
وثيقة أو دليل شفوي أتيح للمجلس التنفيذي فيما يتصل بنظره يف قـرار             ُتَضمُّ كل     -٣٧

 ويتاح السجل الكامل املتعلق بقرار اجمللس التنفيذي املطعون فيه        . سجل الطعن إىل  مطعون فيه   
ـ من تار تقوميية  يف أجل ال يتعدى سبعة أيام       ] فرع اإلنفاذ ] [هيئة الطعون  [ل ـ  ـي قي ـخ تل

  .لطعَنااألمانة 

__________ 

أما اخليار باء فهو مقترح للرئيسني يراعـي  .  من توصيات اجمللس التنفيذي٤٧يستند اخليار ألف إىل الفقرة   )١٧(
 . من الورقة التقنية١١٦-١١١ات االعتبارات املبينة يف الفقر

قتـرح  قد ا و.  من الورقة التقنية   ١٢١-١١٩العتبارات املبينة يف الفقرات     ا يراع ي الرئيسنيمن  هذا مقترح    )١٨(
 . من نص اجمللس التنفيذي٨٠على األطراف لتنظر فيه كبديل عن املقترح الوارد يف الفقرة 

 الورقة التقنية،   انظر أيضاً . يات اجمللس التنفيذي  السابع من توص  نص هذا الفرع حماولة لتلخيص نص الفرع         )١٩(
 .١٤٧-١٤٦الفقرتان 
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   مباشرة الطعن- ثاين عشر

معنيني بـصورة   ] أو كيان تشغيلي معّين   [جيوز لكل طرف أو مشارك يف مشروع          -٣٨
مباشرة بنشاط أو نشاط مقترح من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اختذ اجمللس التنفيذي              

أو بإصدار وحـدات خفـض      هما   يتصل بتسجيل  عديلأو ت بشأهنما قرار رفض    ] سجلأو  [
) ج(٤٠وجيوز ألي صاحب مصلحة أو منظمة مشار إليهما يف الفقرة           [انبعاثات معتمد هلما    

أن ") مقدمو امللتمس ] (" قدما تعليقات بشأن نشاط من هذا القبيل       ١-م أإ /٣من مرفق املقرر    
  .يقدموا، بصورة فردية أو مشتركة، ملتمس طعن يف مثل هذا القرار

 على   عدة طعون يف القرار نفسه، ما مل يكن أحد مقدمي امللتمس موقعاً            ميكن تقدمي   -٣٩
  .أكثر من طعن واحد

بعد إعالن قـرار    تقوميياً   يوماً] ٦٠] [٤٥[يقدم ملتمس الطعن يف أجل ال يتعدى          -٤٠
  .اجمللس التنفيذي للعموم

  الزمنيةاحلدود  -  ثالث عشر
من تاريخ تلقي   تقوميياً    يوماً ٩٠لطعن  ال جيوز، كقاعدة عامة، أن تتجاوز إجراءات ا         -٤١

  .س إىل تاريخ إصدارها قرارها النهائيامللَتم] فرع اإلنفاذ] [هيئة الطعون[
 ألحكـام   إليه من أجل إعادة النظر فيه وفقـاً       ت اجمللس التنفيذي يف قرار أُعيد       ـيب  -٤٢

اإلخطار قل من تلقي    على األ  تقوميياً  يوماً ٢١يعقده بعد   له  اجتماع  أول   أعاله يف    ٣٤الفقرة  
  .بإرجاع القرار

   رسوم تقدمي الطعن-  رابع عشر
غري املستندة إىل أسـاس     الطعن واحلاجة إىل ردع الطعون      إجراءات   لتكاليف   اعتباراً  -٤٣

  ].الطعون لرسم معقول لكن ليس باهظ الكلفةمعقول، خيضع إيداع 
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  املرفق اخلامس

  يق االتصالمشروع الترتيبات التعاهدية الذي وضعه فر    
مبوجـب بروتوكـول    [مينح األفراد العاملون يف اهليئات والكيانات األخرى املنشأة           -١

مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وصكوكها القانونيـة ذات            ] [كيوتو
حـصانات ملمارسـة    ] امتيازات و [يلزم من    ما] x] [التذييل] [املرفق[املدرجة يف   ] الصلة
ومينحون، يف أثناء ممارسة وظائفهم الرمسية، مبـا يف ذلـك         . فهم الرمسية ممارسة مستقلة   وظائ

  :الوقت الذي يقضونه يف األسفار املتصلة بوظائفهم الرمسية، ما يلي
  احلصانة من التوقيف أو االحتجاز الشخصي؛[  )أ(  
تكن هناك أسـباب جديـة       مل اإلعفاء من تفتيش األمتعة الشخصية، ما     [  )ب(  

عتقاد بأن األمتعة حتتوي على مواد ليست لالستعمال الشخصي أو مواد حيظـر قـانون               لال
الطرف استريادها وتصديرها أو تكون خاضعة ألنظمة احلجر الصحي فيه؛ وجيري التفتيش يف      

  ]هذه احلالة يف حضور الفرد املعين؛
يما يتعلق  مينح املبعوثون الدبلوماسيون نفس احلصانات والتسهيالت ف       [ )ب مكرراً (  

  ]بأمتعتهم الشخصية؛
احلصانة من أي نوع من اإلجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقـوال               )ج(  

ويستمر منح األفراد املشار إليهم     . منطوقة أو مكتوبة وأفعال يف أثناء ممارسة وظائفهم الرمسية        
م عن ممارسـة    يف هذه الفقرة هذه احلصانة من اإلجراءات القانونية بصرف النظر عن توقفه           

  وظائفهم الرمسية؛
  حرمة مجيع األوراق والوثائق؛  )د(  
] املرفـق [ألغراض اتصاهلم باهليئات والكيانات األخرى املنشأة املدرجة يف         [  )ه(  

وباألمانة، احلق يف استعمال الرموز وتلقي وإرسال األوراق واملستندات جبميـع           ] x] [التذييل[
  ]الرمسية بالربيد أو يف حقائب خمتومة أو بالوسائل اإللكترونية؛أشكاهلا واملواد املتصلة بوظائفهم 

جتري املعاجلة املبسَّطة لطلبات احلصول على تأشريات الـدخول لألفـراد         [  )و(  
املشار إليهم يف هذه الفقرة، إذا كانت مشفوعة بوثيقة من األمانة تؤكد سفرهم ألداء أعمال               

بأقصى سرعة ممكنة   ] [x] [التذييل] [املرفق[ة يف   للهيئات والكيانات األخرى املنشأة املدرج    
  ]].]]ومتنح باجملان[
أعاله هم األفراد الذين انتخبـوا أو اخـتريوا أو          ] ١[األفراد املشار إليهم يف الفقرة        -٢

مبوجـب  ] [مبوجب بروتوكول كيوتـو   [عينوا للعمل يف اهليئات والكيانات األخرى املنشأة        
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املدرجـة  ] ة بشأن تغري املناخ وصكوكها القانونية ذات الـصلة        اتفاقية األمم املتحدة اإلطاري   
  ].x] [املرفق] [التذييل[ يف
احلصانات الالزمـة   ] االمتيازات و [أعاله  ] ١[مينح األفراد املشار إليهم يف الفقرة         -٣

ومن حق  . ملمارسة وظائفهم الرمسية ممارسة مستقلة وليس للمنفعة الشخصية لألفراد أنفسهم         
مـىت  ] ١[نفيذي لألمانة ومن واجبه رفع احلصانة عن أي فرد مشار إليه يف الفقرة              األمني الت 

عمل وتنفيـذ   [رأى أن احلصانة ستعرقل سري العدالة وأنه ميكن رفعها دون اإلضرار مبصاحل             
عمل وتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري         ] [هذا االتفاق ] [بروتوكول كيوتو [

  ].قانونية ذات الصلةاملناخ وصكوكها ال
  :)٢٠(وفقاً لإلجراء التايل] x] [املرفق] [التذييل[جيوز تنقيح القائمة الواردة يف [  -٤

  ؛]x] [املرفق] [التذييل[ لجيوز ألي طرف أن يقترح تعديالت   )أ(  
اهليئة [يف دورة عادية من دورات      ] x] [التذييل] [املرفق[تعتمد تعديالت     )ب(  

إىل األطراف  ] x] [التذييل] [املرفق[  لغ األمانة نص أي تعديل مقترح لل      وتب]. العليا لالتفاق 
وتبلغ األمانة أيضاً نص أي تعـديل       . قبل اجللسة املقترح اعتماده فيها بستة أشهر على األقل        

  إىل األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلم؛] x] [التذييل] [املرفق[ لمقترح 
ألطراف كل ما يف وسعها للتوصل إىل اتفاق بشأن أي تعديل مقترح          تبذل ا   )ج(  

وإذا استنفدت مجيع اجلهود املبذولة لتحقيق توافـق        . بتوافق اآلراء ] x] [التذييل] [املرفق[ ل
كحل أخري بأغلبية ثالثة    ] x] [التذييل] [املرفق[اآلراء دون التوصل إىل اتفاق، يعتمد تعديل        

] املرفق[ لوتبلغ األمانة التعديل املعتمد     . اضرة واملصوتة يف اجللسة   أرباع أصوات األطراف احل   
  إىل الوديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف لقبوله؛] x] [التذييل[

) ب(٤الذي اعتمد وفقاً للفقرتني     ] x] [التذييل] [املرفق[يبدأ نفاذ تعديل      )د(  
بعد مرور ستة أشهر على تاريخ إبالغ ] قاالتفا[أعاله بالنسبة جلميع األطراف يف هذا     ) ج(و

إىل تلك األطراف، باستثناء األطـراف الـيت        ] x] [التذييل] [املرفق[الوديع اعتماد تعديل    
ويبدأ ]. x] [التذييل] [املرفق[أخطرت الوديع، كتابة، خالل تلك الفترة، بعدم قبوهلا تعديل          

ليت قامت بسحب إخطارهـا املتعلـق   بالنسبة لألطراف ا ] x] [التذييل] [املرفق[نفاذ تعديل   
  بعدم القبول يف اليوم التسعني من تاريخ تلقي الوديع السحب ذلك اإلخطار؛

ينطوي على تعـديل هلـذا      ] x] [التذييل] [املرفق[إذا كان اعتماد تعديل       )ه(  
 نافذاً إال عند بدء نفاذ تعديل     ] x] [التذييل] [املرفق[يصبح ذلك التعديل على      ، ال ]االتفاق[

  ؛]االتفاق[هذا 
ينص  مل جزءاً ال يتجزأ منه، ما    ] االتفاق[هذا  ] x] [تذييل] [مرفق[يشكل    )و(  

إشارة يف الوقت ذاتـه إىل      ] االتفاق[صراحة على خالف ذلك، وتشكل أي إشارة إىل هذا          
  ].]x] [التذييل] [املرفق[

__________ 

 .املناقشات املتعلقة بإجراءات التعديلجممل سيعاد النظر يف هذه الفقرة يف ضوء  )٢٠(
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  ]X []املرفق] [التذييل[

  .اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة  -١
  .]جلنة االمتثال[  -٢
  .اللجنة املعنية باإلشراف على التنفيذ املشترك  -٣
  .]جملس صندوق التكيف[  -٤
  . من هذا الربوتوكول٨أفرقة اخلرباء املعنية باالستعراض مبوجب املادة   -٥
  .] أعاله٤-١اللجان، أو أفرقة اخلرباء، أو األفرقة اليت تنشئها الكيانات الواردة يف [  -٦
  ]٢٠١٢ا من اهليئات والكيانات املنشأة ذات الصلة املتفق عليها عرب عملية ما بعد أو غريه[
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  املرفق السادس

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني    

  الوثائق اليت أعدت للدورة    

FCCC/SBI/2011/1/Rev.1    قدمـة مـن     م  منقحة مذكرة. جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2011/2       مذكرة . ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني
 مقدمة من األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2011/2/Add.1       مذكرة . ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني
 عمل األمانة لفتـرة     برنامج. إضافة. مقدمة من األمينة التنفيذية   

 ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

FCCC/SBI/2011/2/Add.2       مذكرة . ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني
األنشطة اليت سـتمول مـن      . إضافة. مقدمة من األمينة التنفيذية   

 مصادر تكميلية

FCCC/SBI/2011/2/Add.3     مذكرة . ٢٠١٣-٢٠١٢ني  امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنت
الصندوق االستئماين لسجل   . إضافة. مقدمة من األمينة التنفيذية   

 املعامالت الدويل

FCCC/SBI/2011/3            تقرير توليفي لآلراء واملعلومات املقدمة بـشأن العناصـر الـيت
مـذكرة  . ستدرج يف برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضـرار       

 مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2011/4           تقرير عن االجتماع التاسع عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان
  مذكرة مقدمة من األمانة. منواً

FCCC/SBI/2011/5/Rev.1          تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات
الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول            

 من األمانةمذكرة مقدمة . لالتفاقية

FCCC/SBI/2011/5/Add.1          تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات
الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول            

تقرير حلقة العمل املنظمـة     . مذكرة مقدمة من األمانة   . لالتفاقية
 إطار تنقـيح    لتبادل اآلراء حول العناصر اليت ميكن النظر فيها يف        

مقبل للمبادئ التوجيهية املعمول هبا يف إطار االتفاقية من أجـل           
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إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف           
املرفق األول لالتفاقية، مراعاةً للصعوبات اليت تواجههـا تلـك          

  األطراف يف إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية
FCCC/SBI/2011/5/Add.2   مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات        تقرير

الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول            
التحـديات املـشتركة    . مذكرة مقدمة من األمانـة    . لالتفاقية

وأفضل املمارسات املتاحة /واخليارات ودراسات احلاالت اإلفرادية
 عمليات إعداد البالغـات     للبلدان والسبل املمكنة لتيسري تطوير    
 .الوطنية واستمرارها على املدى الطويل

FCCC/SBI/2011/6   ـ . ترتيبات االجتماعات احلكومية الدولية ة مـن  ـمذكرة مقدم
  األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2011/6/add.1 Arrangements for intergovernmental meetings. Note by the 
Executive Secretary. Addendum 

FCCC/SBI/2011/INF.1 Compilation and synthesis of fifth national communica- tions. 
Executive summary. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.1 Compilation and synthesis of fifth national communica-tions. 
Note by the secretariat. Addendum. Policies, measures, and past 
and projected future greenhouse gas emission trends of Parties 
included in Annex I to the Convention 

FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.2 Compilation and synthesis of fifth national communications. 
Note by the secretariat. Addendum. Financial resources, 
technology transfer, vulnerability, adaptation and other issues 
relating to the implementation of the Convention by Parties 
included in Annex I to the Convention 

FCCC/SBI/2011/INF.2 Compilation and synthesis of supplementary information 
incorporated in fifth national communications submitted in 
accordance with Article 7, paragraph 2, of the Kyoto Protocol. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.3 Interim financial statements for the biennium 2010–2011 as at 
31 December 2010. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2011/INF.4 Information on financial support provided by the Global 
Environment Facility for the preparation of national 
communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.5 Status of contributions as at 15 May 2011. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.6/Rev.1 Status of submission and review of fifth national communica-tions. 
Revised note by the secretariat 

FCCC/SBI/2011/INF.7 Report on the in-session workshop to further develop ways to 
enhance the engagement of observer organizations. Note by the 
Chair of the workshop 



FCCC/SBI/2011/7 

69 GE.11-63119 

FCCC/SBI/2011/MISC.1 Views and information on elements to be included in the work 
programme on loss and damage. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

FCCC/SBI/2011/MISC.2 Views on procedures, mechanisms and institutional 
arrangements for appeals against the decisions of the Executive 
Board of the clean development mechanism. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2011/MISC.3 Views on the synthesis report on the National Economic, 
Environment and Development Study (NEEDS) for climate 
change project. Submissions from Parties 

FCCC/SB/2011/1          حلقة  تتناوهلاتوليف للمعلومات واآلراء عن القضايا اليت ميكن أن 
 من ١٤ والفقرة ٢ من املادة ٣ بالفقرة فيما يتصلكة العمل املشتر

  مذكرة مقدمة من األمانة.  من بروتوكول كيوتو٣املادة 
FCCC/SB/2011/MISC.1 Information and views on issues that could be addressed at the 

joint workshop on matters relating to Article 2, paragraph 3, and 
Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol. Submissions 
from Parties and relevant organizations 

FCCC/SB/2011/MISC.2 Views on the modalities for the operationalization of the work 
programme and on a possible forum on response measures. 
Submissions from Parties and relevant intergovernmental 
organizations 

FCCC/TP/2011/3 Procedures, mechanisms and institutional arrangements for  
appeals against the decisions of the Executive Board of the clean 
development mechanism. Technical paper 

  ورةوثائق أخرى معروضة على الد    
FCCC/CP/2010/5 

Add.1و 
ة منـمذكرة مقدم . تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف      

 األمانة

FCCC/KP/CMP/2010/10    إىلاملقـدَّم   لمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة      لالتقرير السنوي
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول

 كيوتو

FCCC/KP/CMP/2005/2 اقتراح مقدم من اململكة العربية الـسعودية لتعـديل بروتوكـول
 مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/SBI/2010/20   الناميـة  البلـدان  يف القدرات بناء إطار تنفيذ عن توليفيتقرير.
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2010/27       ثة والثالثني املعقـودة يفتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثال
 كـانون٤نـوفمرب إىل    / تشرين الثاين  ٣٠كانكون يف الفترة من     

  .٢٠١٠ديسمرب / األول
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FCCC/SBI/2010/INF.7 Synthesis report on the National Economic, Environment and 
Development Study (NEEDS) for Climate Change Project. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capacity-building in 
developing countries under decision 2/CP.7. Submissions from 
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