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    اجلزء الثاين    
   اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

  املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف    

  FCCC/CP/2013/10/Add.1  
    املقرر

  ضي قُدماً مبنهاج ديربانامل  ١٩- م أ/١
آلية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ  ١٩- م أ/٢
  التمويل الطويل األجل املتعلق باملناخ  ١٩- م أ/٣
تتقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدَّم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادا          ١٩- م أ/٤

  املوجَّهة إىل الصندوق األخضر للمناخ
  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  ١٩- م أ/٥
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدَّم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة  ١٩- م أ/٦

  إىل مرفق البيئة العاملية
  ىل مؤمتر األطراف إتقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل  ١٩- م أ/٧
  االستعراض اخلامس لآللية املالية  ١٩- م أ/٨
برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من أجل التقـدم يف  ١٩- م أ/٩

١٦- م أ/١ من املقرر ٧٠التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 
التخفيف يف قطاع الغاباتتنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات       ١٩- م أ/١٠

  اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية
  طرائق النظم الوطنية لرصد الغابات ١٩- م أ/١١
توقيت وتواتر تقدمي موجز املعلومات املتعلقة بكيفيـة تنـاول مجيـع ١٩- م أ/١٢

   واحترامها١٦- م أ/١الضمانات املشار إليها يف التذييل األول للمقرر 
 املقدمةللمعلوماتاملبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بالتقييم التقين        ١٩- م أ/١٣

من األطراف بشأن املستويات املرجعية املقترحة لالنبعاثات من الغابات
  أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات/و

  طرائق القياس واإلبالغ والتحقق ١٩- م أ/١٤
  صدي ألسباب إزالة الغابات وتدهور الغاباتالت ١٩- م أ/١٥
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    FCCC/CP/2013/10/Add.2  

    املقرر
  أعمال جلنة التكيف  ١٩- م أ/١٦
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه  ١٩- م أ/١٧

  والتكيف معه
  خطط التكيُّف الوطنية  ١٩- م أ/١٨
تشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدَّمـة مـنعمل فريق اخلرباء االس     ١٩- م أ/١٩

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
تشكيل فريق اخلرباء التقنيني املعين باملشاورات والتحلـيالت الدوليـة  ١٩- م أ/٢٠

  وطرائقه وإجراءاته
خليـةاملبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الدا         ١٩- م أ/٢١

اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخـذة
  من جانب البلدان النامية األطراف

البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق  ١٩- م أ/٢٢
  لالتفاقية  األول

عراض تقارير فترةبرنامج العمل املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية الست        ١٩- م أ/٢٣
السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية،

  املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

    FCCC/CP/2013/10/Add.3  

    املقرر
تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عـن قـوائم  ١٩- م أ/٢٤

  جة يف املرفق األول لالتفاقيةاجلرد السنوية لألطراف املدر
  طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وجملسهما االستشاري  ١٩- م أ/٢٥
  ٢٠١٣- ٢٠١٢أداء ميزانية فترة السنتني   ١٩- م أ/٢٦
  ٢٠١٥- ٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ١٩- م أ/٢٧
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  ١٩- م أ/٢٨
    قرارال
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولسكان مدينة وارسو  ١٩- م أ/١
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 من ٧ من املادة ٤افتتح الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، املعقودة عمالً بالفقرة     -١

، ٢٠١٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١١ولندا، يف   االتفاقية، يف اجملمع الرياضي الوطين بوارسو، ب      
وأدىل . )١(، رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطـراف       )قطر(السيد عبد اهللا بن محد العطية       

  .السيد العطية ببيان افتتاحي
 األمينة التنفيذية، الـسيدة كريـستيانا       أدلت هبما  بيانني   وتضمنت جلسة االفتتاح    -٢

حكومة بولندا  وعرضت   .والتز - ، السيدة هانا غرونكيفتش   ية وارسو فيغرييس، وعمدة بلد  
مبناسبة افتتاح الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف            فيلماً  

). اجتماع األطـراف /مؤمتر األطراف (العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        
يئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، الـدكتور        تمت جلسة االفتتاح ببيان لرئيس اهل     واخُت

  .راجندرا باتشاوري

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 أشـار نـوفمرب،   / تشرين الثاين  ١١ يف   املعقودة،  )٢(يف اجللسة األوىل ملؤمتر األطراف      -٣

 من  ٢٢ من املادة    ١أن الفقرة   إىل  طية،  رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، السيد الع       
مشروع النظام الداخلي املعمول به تنص على أن ُيشغل منصب رئـيس مـؤمتر األطـراف                

اً من جمموعة دول    أنه تلقى ترشيح  وأبلغ األطراف   . اإلقليمية اخلمس بالتناوب بني اجملموعات    
الرئيس، انتخب مؤمتر األطراف بالتزكية وزير البيئـة        من  وبناًء على اقتراح    . أوروبا الشرقية 

  .وأدىل الرئيس املنتخب ببيان. البولندي، السيد مارسني كوروليك، رئيساً له

 __________ 

ـ              )١( ل بوصـفه   ُعقدت الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف بالتزامن مع الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العام
اجتماع األطراف يف تقرير منفصل     /وترد مداوالت مؤمتر األطراف   . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو    

)FCCC/KP/CMP/2013/9 .(             وقد أُدرجت يف كال التقريرين مداوالت اجللسات املـشتركة بـني مـؤمتر
 .ى من الدورتنياجتماع األطراف، املعقودة خالل اجلزء الرفيع املستو/األطراف ومؤمتر األطراف

 .جلسات مؤمتر األطراف املشار إليها يف هذا التقرير جلسات عامة )٢(
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  اعتماد النظام الداخلي  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطـراف       إىل أن     الرئيس أشار اجللسة األوىل،    يف  -٤

كان قد طرح اقتراحاً، حظي مبوافقة األطراف، بأن جيري مشاورات يف الفترة الفاصلة بـني               
ونظراً لعدم التوصل    .الدورتني بشأن هذه املسألة ويبلغ مؤمتر األطراف مبا يطرأ من تطورات          

ترح الرئيس مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي الوارد توافق آراء بشأن هذه املسألة، اق إىل  
، على غرار ما حدث يف الدورات       ٤٢، باستثناء مشروع املادة     FCCC/CP/1996/2يف الوثيقة   
واقترح الرئيس أيضاً عقد مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة وإبـالغ مـؤمتر              . السابقة

  .األطراف بنتائج املشاورات
نوفمرب، أبلغ الـرئيس    / تشرين الثاين  ٢٣اشرة املستأنفة، املعقودة يف     العويف اجللسة     -٥

 على اقتراح من    وبناًء. لآلراء بشأن هذه املسألة    بعدم التوصل حىت ذلك احلني إىل أي توافق       
على النحو املبني يف ، اتفق مؤمتر األطراف على مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي           الرئيس
قدم ي بني الدورات و    املشاورات خالل فترة ما    واصل الرئيس يعلى أن   اتفق   أعاله، و  ٤الفقرة  

  .)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(عشرين تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته ال
  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان  -٦

  إقرار جدول األعمال  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
 تتضمن مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  يفيف اجللسة األوىل،نظر مؤمتر األطراف،   -٧

وقد أُعّد جدول األعمال املؤقـت      . )FCCC/CP/2013/1 (جدول األعمال املؤقت وشروحه   
باالتفاق مع رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، بعد التشاور مع أعضاء مكتب مؤمتر             

  .األطراف
عراض الثاين ملدى كفايـة الفقـرتني       االست" املعنون   ١٠أن البند   إىل   الرئيس   أشارو  -٨

، عمـالً   رج يف جدول األعمال املؤقـت     أُد"  من االتفاقية  ٤من املادة   ) ب(و) أ(٢الفرعيتني  
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦باملادة 

واقترح الرئيس إقرار جدول األعمـال املؤقـت بالـصيغة الـواردة يف الوثيقـة                 -٩
FCCC/CP/2013/1   الذي يظل معلقاً وفقاً للممارسة املعمول هبا يف اآلونة          ١٠البند  ، باستثناء 

  .األخرية
  أيـضاً   الرئيس قدممن جدول األعمال املؤقت،     ) د(١٧وفيما يتعلق بالبند الفرعي       -١٠

أن املناقشات ستكون تطلعية؛ وأن تناول البندين       توضيحات وتطمينات إىل األطراف مفادها      
يف إطار عمليتني متمـايزتني ومنفـصلتني عـن البنـد           سيستمر  ) ب(٦و) ب(٢الفرعيني  
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يف جـدول   ) د(١٧ للممارسة املكرسة؛ وأن إدراج البنـد الفرعـي          ووفقاً) د(١٧ الفرعي
 توقعات بشأن نتائج املناقشات؛ وال يؤدي إىل األعمال ال ميس بأي حال من األحوال النتيجة         

 خاص؛ وأن هذه عمليـة      وضع وأن مجيع بنود جدول األعمال متساوية وليس ألي بند منها         
  .) أدناه١٥٦-١٥٠انظر الفقرات  (حتركها األطراف

  :الرئيس، أقر مؤمتر األطراف جدول األعمال على النحو التايل وبناًء على اقتراح  -١١
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب رئيس الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  
  ام الداخلي؛اعتماد النظ  )ب(
  إقرار جدول األعمال؛  )ج(
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )د(
  قبول املنظمات بصفة مراقب؛  )ه(
  تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتني؛  )و(
  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة؛  )ز(
  .اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  )ح(

  :را اهليئتني الفرعيتنيتقري  -٣
  تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛  )أ(  
  .تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  )ب(  

  .تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز  -٤
  . من االتفاقية١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -٥
دخال تعديالت على االتفاقيـة     إلاألطراف  املقدمة من   قترحات  املنظر يف   ال  -٦

  :١٥ املادة مبوجب
 ٤من املادة   ) و(٢تعديل الفقرة   لاالحتاد الروسي   مقدم من   مقترح    )أ(  

  من االتفاقية؛
 ٧تعديل املادتني   لبابوا غينيا اجلديدة واملكسيك     مقدم من   مقترح    )ب(  

  . من االتفاقية١٨و
  .نة التكيفتقرير جل  -٧
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  :جيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجياتطوير التكنولو  -٨
مركز لتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا و   التقرير السنوي املشترك للجنة ا      )أ(  

  وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
طرائق وإجراءات مركز وشـبكة تكنولوجيـا املنـاخ         عن  تقرير    )ب(  

  . االستشاريماوجملسه
  .٢٠١٥-٢٠١٣  الفترةاستعراض  -٩

 ٤من املـادة  ) ب(و) أ(٢ ين ملدى كفاية الفقرتني الفرعيتني  االستعراض الثا   -١٠
  .)بند معلق من جدول األعمال(من االتفاقية 

  :املسائل املتعلقة بالتمويل  -١١
  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛  )أ(  
  تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛  )ب(  
ر الصندوق األخضر للمناخ املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف           تقري  )ج(  

  واإلرشادات املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ؛
  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ؛  )د(  
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات            )ه(  

  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
  االستعراض اخلامس لآللية املالية؛  )و(  
تقرير عن برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج مـن             )ز(  

 ٧٠أجل التقدم يف التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة           
  .١٦-م أ/١من املقرر 

  :البالغات الوطنية  -١٢
  يف املرفق األول لالتفاقية؛البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة   )أ(  
البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق               )ب(  

  .لالتفاقية األول
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -١٣
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -١٤

تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة           )أ(  
  ؛)١٠-م أ/١ملقرر ا(

  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  
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  .القضايا اجلنسانية وتغري املناخ  -١٥
  .مسائل أخرى أحالتها اهليئتان الفرعيتان إىل مؤمتر األطراف  -١٦
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٧

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ية الربناجمية لفترة السنتني امليزان  )ب(  
  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية؛  )ج(  
  .اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية  )د(  

  .اجلزء الرفيع املستوى  -١٨
  .بيانات املنظمات املشاركة بصفة مراقب  -١٩
  .مسائل أخرى  -٢٠
  :ختتام الدورةا  -٢١

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة عشرة؛  )أ(  
  .إغالق الدورة  )ب(  

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

نائب رئيس مـؤمتر األطـراف،       يف اجللسة األوىل، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أن         -١٢
 مشاورات بـشأن  ، بالنيابة عن الرئيس،، قد بدأ)تس ونيفيسسانت كي (السيد ديالنو بارت    

قيـة  ملتبتقدمي مجيع الترشـيحات ا    ودعا الرئيس اجملموعات والفئات املعنية إىل       . هذه املسألة 
وبناًء على اقتـراح مـن      . ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢١ من يوم    ٠٠/٢٠حبلول الساعة   

 إىل حني االنتهاء من عمليـة       همكتبي أعضاء   طراف إرجاء انتخاب باق   الرئيس، قرر مؤمتر األ   
  .وُدعي السيد بارت إىل مواصلة مشاوراته أثناء الدورة. تلقي الترشيحات

 أعضاء املكتب سـيبقون يف مناصـبهم إىل حـني    وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أن   -١٣
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به٢٢ عمالً باملادة انتخاب من خيلفهم،

 على   وبناءً . على مساعدته  بارت، شكر الرئيس السيد      املستأنفة عاشرةيف اجللسة ال  و  -١٤
  .)٣( عشرةتاسعة التهأعضاء مكتب دوربالتزكية ألطراف الرئيس، انتخب مؤمتر امن اقتراح 

 __________ 

اجتماع األطـراف  / ملؤمتر األطرافتاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة ال     تاسعةترد قائمة أعضاء مكتب الدورة ال      )٣(
 .<http://unfccc.int/bodies/body/6430.php>: على املوقع التايل
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  املكتب  
  )بولندا(السيد مارسني كوروليك   الرئيس

  )نيكاراغوا(خاميي إرميدا كاستيو السيد   نواب الرئيس
  )السنغال(يد شيخ ندياي سيال الس

  )اهلند(رايف شانكار براساد   
  )نيوزيلندا(السيدة جو تيندال   
  )بريو(برناليس  - السيد خورخيه فوتو  
  )الصني(السيد سو وي   
  )أملانيا(السيدة نيكول فيلكي   

 )سوازيلند(يين السيد إميانويل دوميساين دالمرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  )فيجي(السيد أمينا ياوفويل   رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ

  )جورجيا(السيدة مارينا شفانغريادزي   املقررة

  قبول املنظمات بصفة مراقب  -هاء  
  )من جدول األعمال) ه(٢البند (

ات نظر مؤمتر األطراف، يف جلسته األوىل، يف مذكرة أعدهتا األمانة بشأن قبول املنظم              -١٥
 ٥٥تضمن قائمة بأمساء مخس منظمات حكومية دولية و       ت،  )FCCC/CP/2013/2(بصفة مراقب   

اقتراح ووفقاً لتوصيات املكتب، وبناًء على       .منظمة غري حكومية التمست قبوهلا بصفة مراقب      
  .FCCC/CP/2013/2 مؤمتر األطراف املنظمات املذكورة يف الوثيقة قبِل الرئيس، من

  ل، مبا يف ذلك أعمال دوريت اهليئتني الفرعيتنيتنظيم األعما  -واو  
  )من جدول األعمال) و(٢البند (

يف اجللسة األوىل، وجه الرئيس اهتمام مؤمتر األطراف إىل شروح جدول األعمـال               -١٦
 ١٦، قبل انتـهاء دورتيهمـا يف        لُتعّداوأشار إىل أن اهليئتني الفرعيتني ستجتمعان       . )٤(املؤقت

وأشار أيضاً  .  مؤمتر األطراف  ينظر فيها ع مقررات واستنتاجات ل   ، مشاري نوفمرب/تشرين الثاين 
سيقدم ) فريق منهاج ديربان(إىل أن الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز 

  .قبل هناية الدورةإىل مؤمتر األطراف نتائج أعماله 

 __________ 
)٤( FCCC/CP/2013/1. 
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إىل التاليـة   حييـل البنـود     الرئيس، قرر مؤمتر األطـراف أن       من  وبناًء على اقتراح      -١٧
  :الفرعيتني اهليئتني

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  تقرير جلنة التكيف  ٧البند 
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشـبكة  )أ(٨البند 

  تكنولوجيا املناخ
  االستشاريماوشبكة تكنولوجيا املناخ وجملسهطرائق وإجراءات مركز عن تقرير   )ب(٨البند 
  ٢٠١٥-٢٠١٣  الفترةاستعراض  ٩البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )أ(١٢البند 
تنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـشأن تـدابري التكيـف واالسـتجابة  )أ(١٤البند 

  )١٠-م أ/١ املقرر(

  الفرعية للتنفيذاهليئة 
  تقرير جلنة التكيف  ٧البند 
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة  )أ(٨البند 

  تكنولوجيا املناخ
ماطرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ وجملـسه        عن  تقرير    )ب(٨البند 

  االستشاري
  ٢٠١٥-٢٠١٣  الفترةاستعراض  ٩البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )أ(١٢البند 
  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية )ب(١٢البند 
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  ١٣البند 
أن تـدابري التكيـف واالسـتجابةتنفيذ برنامج عمل بوينس آيرس بـش        )أ(١٤البند 

  )١٠-م أ/١ املقرر(
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(١٤البند 
  القضايا اجلنسانية وتغري املناخ  ١٥البند 
  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   )أ(١٧البند 
  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(١٧البند 
  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  )ج(١٧البند 
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أن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية         مؤمتر األطراف    وأُبلغ  -١٨
 )أ(١٤ و ٩و) ب(و) أ(٨ و ٧  جدول األعمـال   بنوديذ ستنظران يف جوانب خمتلفة من       للتنف

  .هاملشار إليها أعال
، أبلـغ   "وىاجلزء الرفيع املست  " املعنون   ، من جدول األعمال   ١٨وفيما يتعلق بالبند      -١٩

 تـشرين  ١٩ستوى سيكون بعد ظهر يـوم     أن افتتاح اجلزء الرفيع امل    الرئيس مؤمتر األطراف    
 تـشرين   ١٩أن البيانات املقدمة باسم جمموعات األطراف سُيدىل هبا يـوم           نوفمرب، و /الثاين
وسُيعقد . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢١ و ٢٠أن البيانات الوطنية سُيدىل هبا يومي        و ،نوفمرب/الثاين

اجلزء الرفيع املستوى على أساس أن تكون هناك قائمة واحدة للمتحدثني وأن يتحدث كـل           
طرف، مبا يف ذلك األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مـرة                

أبلغ و.  قرارات يف اجللسات املشتركة    لن ُتتخذ أي  ،  )٥(ارسة املعتادة عمالً باملم و. واحدة فقط 
 جيـب   املستوىاجلزء الرفيع   أن املدة املخصصة لكل بيان يدىل به يف          الرئيس مؤمتر األطراف  

وأشار أيضاً إىل أن بيانات كبار ممثلي املنظمات احلكومية الدوليـة           . تتجاوز ثالث دقائق   أال
نوفمرب وأن املدة املخصصة لكل بيان / تشرين الثاين٢٢سُيدىل هبا يف واملنظمات غري احلكومية 

  .من هذه البيانات لن تزيد عن دقيقتني
وأشار الرئيس إىل توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن مشاركة مراقبني يف اجللـسات               -٢٠

ت غري الرمسية    واقترح أن ُتفتح على األقل اجللستان األوىل واألخرية من املشاورا          ،غري الرمسية 
  .)٦(أمام املنظمات املراقبة، عند االقتضاء

وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أنه سيدعو إىل جلسيت حوار وزاريتني رفيعيت املستوى،              -٢١
نوفمرب، واألخرى بشأن منـهاج     / تشرين الثاين  ٢٠إحدامها بشأن التمويل املتعلق باملناخ يف       

  .)٧(نوفمرب/اين تشرين الث٢١ديربان للعمل املعزَّز يف 
وشجع الرئيس األطراف على إبداء ما يلزم من إبداع ومرونة يف السعي للتوصل               - ٢٢

 علـى   رئيسي اهليئتني الفـرعيتني   وشجع  . إىل اتفاقات يف هناية الدورة، يف مجيع اهليئات       
تدابري مبتكرة لضمان حسن إدارة الوقت، وحث علـى اسـتنفاد الوسـع مـن                 اختاذ
للمناقشات بشأن البنود املوضوعية يف إطـار       املتاح  الوقت  ى من   االستفادة القصو   أجل

  .مؤمتر األطراف
  . اليت قدمها الرئيساالقتراحاتواتفق مؤمتر األطراف على املضي قدماً على أساس   -٢٣

 __________ 

)٥( FCCC/SBI/1999/8 ٦٣، الفقرة)ه.( 
)٦( FCCC/SBI/2011/7 ١٦٧، الفقرة. 
     :ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن هذين احلدثني على املوقع التايل )٧(

<http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/items/7896.php>. 
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باسـم  (، وليتوانيـا    ) والصني ٧٧    باسم جمموعة ال  (وأدىل ببيانات عامة ممثلو فيجي        -٢٤
، )باسم اجملموعـة اجلامعـة    (، وأستراليا   ) الثماين والعشرين  عضاءاالحتاد األورويب ودوله األ   

باسـم  ( ونـاورو  ،)باسم أقل البلدان منواً(، ونيبال )باسم جمموعة السالمة البيئية   (وسويسرا  
، وبابوا غينيـا اجلديـدة   )باسم الدول األفريقية(، وسوازيلند   )حتالف الدول اجلزرية الصغرية   

باسم الربازيل، والصني، واهلند، وجنـوب      (، والصني   ) املطرية باسم ائتالف بلدان الغابات   (
باسم منظومة التكامـل    (، وبنما   )باسم اجملموعة العربية  (، واململكة العربية السعودية     )أفريقيا

، وشيلي )باسم جمموعة البلدان النامية اجلبلية غري الساحلية(، وطاجيكستان )ألمريكا الوسطى
باسـم  (، واجلمهورية الدومينيكية    )الكارييبأمريكا الالتينية و  دان  بل ل باسم الرابطة املستقلة  (

، وكوبـا   )باسم البلدان النامية املتقاربة التفكري    (، ونيكاراغوا   )حوار قرطاجنة للعمل التقدمي   
).  املعاهدة التجارية للشعوب   -باسم التحالف البوليفاري من أجل شعوب أمريكا الالتينية         (

  .)٨(ثة أطراف، منها الفلبنيثال وممثلببيانات وأدىل 
األعمال والـصناعة،   (وأدىل ببيانات ممثلو مخس فئات من املنظمات غري احلكومية            -٢٥

  ).والبيئة، والشعوب األصلية، والنقابات، والشباب
غري الرمسية،  العامة   ودعا الرئيس، يف أثناء الدورة، إىل عقد عدد من جلسات التقييم            -٢٦

ركني امجيع املش إىل  ، وتقدمي استعراض عام     ةًوشفافينفتاحاً ومشوليةً   ااملفاوضات  بغرض زيادة   
  .)٩(واخلطوات املتخذة وسري املفاوضاتتنظيم العمل يتناول 
جياد أرضية مشتركة لعـدة     مشاورات أشرف عليها بنفسه سعياً إل      الرئيس   وأجرى  -٢٧

عدة من خالل عمليات    الدعم وتلقى املسا   ويف هذا الصدد، طلب   . قضايا رئيسية يلزم إجنازها   
  :تواصل وتشاور على املستوى الوزاري، كاآليت

هج التصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغـري املنـاخ،          ُنفيما يتعلق ب    )أ(  
  ؛)السويد(والسيدة لينا إيك ) جنوب أفريقيا(اضطلعت مبهمة التواصل الوزاري السيدة إدوا موليوا 

يل، اضطلع مبهمة التواصل الوزاري السيدة ماريـا        فيما يتعلق بقضايا التمو     )ب(  
  ؛)الدامنرك(والسيد مارتن ليدغارد ) أوغندا(والسيد إفرامي كامونتو ) أوغندا(كيوانوكا 
 خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان          فيما يتعلق   )ج(  
 يف   خمزونات الكربون يف الغابات    وتعزيزابات وإدارهتا املستدامة     ودور احلفاظ على الغ    ،النامية

  ؛)١٠()بولندا(، أجرى املشاورات السيد طوماس خروستوف البلدان النامية

 __________ 

     الكاملة للجلسات العامة على الرابط التايل ميكن مشاهدة مواد البث ) ٨(
<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/cop19/templ/ovw_onDemand.php?id_kongressmain=259>. 

 .<http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/items/7881.php>انظر  )٩(
 . أدناه٥٤ و٤٣انظر الفقرتني  )١٠(
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فيما يتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، أجرت املشاورات الـسيدة ديـان              )د(  
  ؛)أنتيغوا وبربودا(الين  - بالك

، أجـرى   ٢٠١٥-٢٠١٤فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتني           )ه(  
والسيد توزي مبانو مبانو    ) سانت كيتس ونيفس  (فان لريوب   . املشاورات السيد روبرت ف   

  ).مجهورية الكونغو الدميقراطية(
وعقب اعتماد املقررات والنتائج يف اجللسة العاشرة املستأنفة ملؤمتر األطراف واجللسة        -٢٨

ُعقـدت  نـوفمرب،   / تشرين الثاين  ٢٣، يف   اجتماع األطراف /التاسعة املستأنفة ملؤمتر األطراف   
ع األطراف من أجل االستماع إىل اجتما/جلسة مشتركة بني مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف   

 طرفاً ببيانات مشلت بيانات باسم اجملموعـة اجلامعـة،          ١١وأدىل ممثلو   . )١١( موجزة بيانات
حتالف الدول  و،  ين والعشرين  الثما ، واالحتاد األورويب ودوله األعضاء     والصني ٧٧    جمموعة ال و

منظومـة التكامـل ألمريكـا      الـدول األفريقيـة، و     و ،أقل البلدان منواً  و ،اجلزرية الصغرية 
  ).شبابال و،البيئة( من املنظمات غري احلكومية تني فئ ممثالنيوأدىل ببيان. )١٢(الوسطى

  مواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة  -زاي  
  )من جدول األعمال) ز(٢البند (

نوفمرب، أدىل ممثال بريو وفرنسا ببيانني      / تشرين الثاين  ١٣يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢٩
 /األطـراف يعرضان فيهما استضافة الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملـؤمتر     

افة  واستض ،٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢ إىل   ١اجتماع األطراف يف ليما ببريو، يف الفترة من         
اجتمـاع  /الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطـراف          

 / كـانون األول   ١١نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠األطراف يف باريس بفرنسا، يف الفترة من        
األطراف الراغبة إىل تقـدمي عـروض       علماً بالعرضني ودعا     الرئيس   وأخذ. ٢٠١٥ديسمرب  

 /رة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثانية عشرة ملـؤمتر األطـراف           الستضافة الدو 
  .اجتماع األطراف، مشرياً إىل أن رئيسهما سُيعني من الدول األفريقية، عمالً مببدأ التناوب

  .الكارييب لبلدان أمريكا الالتينية والرابطة املستقلةببيان طرٌف حتدث باسم وأدىل   -٣٠
بالنيابة عنه مشاورات   ) بولندا(يس أن جيري السيد كرزيستوف بوليستا       واقترح الرئ   -٣١

غري رمسية بشأن هذا البند الفرعي من جدول األعمال، هبدف اقتراح مشروع مقرر كي ينظر         
  .فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف جلسته اخلتامية

 __________ 

-http://unfccc4.meta>: اد البـث اخلاصـة هبـذه اجللـسة علـى الـرابط التـايل              ميكن مشاهدة مو   )١١(

fusion.com/kongresse/cop19/templ/play.php?id_kongresssession=7091&theme=unfccc>. 
 . أدناه١٠٠ و٩٩ و٨٧انظر الفقرات داخالت املتعلقة مبقررات بعينها، طالع على امللال )١٢(
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متر األطراف، بناًء   نوفمرب، اعتمد مؤ  / تشرين الثاين  ٢٢ويف اجللسة الثامنة املعقودة يف        -٣٢
مواعيد وأماكن انعقاد الـدورات     " املعنون   ١٩-م أ /٢٨، املقرر   )١٣(على اقتراح من الرئيس   

أوتالورا، وُعرض فيلم   فيدال   - مانويل بولغار وزير البيئة يف بريو، السيد       وأدىل ببيان ". املقبلة
. اجتماع األطـراف  /بشأن الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف        

. وزير اخلارجية الفرنسي، السيد لوران فابيوس، ببيان فرنسا الـوطين          ويف تلك اجللسة، أدىل   
وزير البيئة والتنمية املستدامة يف السنغال، السيد مور نغو، ببيان عرض فيه استـضافة               وأدىل

اجتمـاع  /طـراف الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثانية عشرة ملـؤمتر األ          
  .األطراف يف داكار بالسنغال

، قدمت حكومات بولندا وبريو وفرنسا بيانـاً        ١٩-م أ /٢٨ومبناسبة اعتماد املقرر      -٣٣
مشتركاً عن تعاوهنا ملساعدة األطراف يف ما تبذله من جهود من أجل التوصل إىل اتفـاق يف         

  .)١٤(٢٠١٥عام 

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -حاء  
  )من جدول األعمال) ح(٢البند (

 الـيت   )١٥(، وجه الرئيس االنتباه إىل التقرير املتعلق بوثائق التفويض        ثامنةيف اجللسة ال    -٣٤
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به٢٠وفقاً للمادة فحصها املكتب وقبلها، 

لـيت   وثائق تفـويض األطـراف ا  ،قبل مؤمتر األطراف، على أساس تقرير املكتب      و  -٣٥
  .حضرت الدورة

  احلضور  -طاء  
فضالً عن ممثلي الدول اليت طرفاً يف االتفاقية،  ١٩٠دورات مؤمتر وارسو ممثلو حضر   -٣٦

هيئات األمم املتحدة وبراجمها، وأمانات االتفاقيـات، والوكـاالت        هلا صفة مراقب، وممثلي     
  .)١٦(ة يف منظومة األمم املتحدواملؤسسات املتخصصة، واملنظمات ذات الصلة

  .)١٧( دولية ومنظمة غري حكومية  منظمة حكومية٦٣٩وحضر الدورة أيضاً ممثلو   -٣٧

 __________ 
)١٣( FCCC/CP/2013/L.2. 
 .<http://unfccc.int/files/statements/application/pdf/131123_jointstatement_plperufr_fin.pdf>انظر  )١٤(
)١٥( FCCC/CP/2013/9–FCCC/KP/CMP/2013/8. 
 .انظر املرفق األول )١٦(
 .FCCC/CP/2013/INF.4انظر الوثيقة  )١٧(
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  الوثائق  -ياء  
  . عشرةتاسعة الوثائق اليت ُعرضت على مؤمتر األطراف يف دورته الثالثترد يف املرفق ال  -٣٨

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني  -ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  ئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتقرير اهلي  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

 مؤمتر األطراف تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا           ُعرض على   -٣٩
  .)١٨(٢٠١٣يونيه / حزيران١٤  إىل٣  والثالثني، املعقودة يف بون، أملانيا، يف الفترة منثامنةال

، عـرض رئـيس اهليئـة       نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٢عاشرة املعقودة يف    لسة ال ويف اجل   -٤٠
، وقدم  )١٩( والثالثني تاسعةعن دورهتا ال  الفرعية  ع تقرير اهليئة     مشرو ،، السيد مويونغي  الفرعية

ع اريمـش ثالثـة    ب  الفرعيـة  وأوصت اهليئة . املتعلقة مبؤمتر األطراف  نتائج  التقريراً شفوياً عن    
يف دورهتا التاسعة والثالثني،     ا الثامنة والثالثني، وبستة مشاريع مقررات      يف دورهت  )٢٠(اتمقرر

  .)٢١(كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها
طراف علماً بتقرير   الرئيس، أحاط مؤمتر األ     من  على اقتراح  ويف اجللسة نفسها، وبناءً     -٤١

والتقريـر   تاسعة والـثالثني، هتا ال، ومشروع تقرير دور  ئة الفرعية  والثالثني للهي  ثامنةالدورة ال 
عن تقديره للسيد مويونغي الجتهاده يف توجيـه   الرئيس   وأعرب   .الشفوي املقدم من رئيسها   

 الفرعية وإلسهامه كذلك يف حتقيق النتائج اهلامة للمضي قدماً بعملية االتفاقيـة             أعمال اهليئة 
  .اإلطارية يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

  : توصية من اهليئة الفرعية، اعتمد مؤمتر األطراف املقررات التاليةوبناًء على  -٤٢
  ؛"طرائق النظم الوطنية لرصد الغابات"، املعنون ١٩-م أ/١١املقرر   )أ(  
توقيت وتواتر تقدمي موجز املعلومات املتعلقة      "، املعنون   ١٩-م أ /١٢املقرر    )ب(  

  ؛" واحترامها١٦-م أ/١ األول للمقرر بكيفية تناول مجيع الضمانات املشار إليها يف التذييل

 __________ 

)١٨( FCCC/SBSTA/2013/3و Add.12 و. 
)١٩( FCCC/SBSTA/2013/L.21. 
)٢٠( FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1. 
)٢١( FCCC/SBSTA/2013/5 ٧٦ و٧٤ و٦٢ و٢٢-٢٠ و١٠، الفقرات. 
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املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بالتقييم     "، املعنون   ١٩-م أ /١٣املقرر    )ج(  
 املقدمة من األطراف بشأن املستويات املرجعية املقترحة لالنبعاثـات مـن            للمعلوماتالتقين  

  ملعدلة شفوياً؛، بصيغته ا"أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات/الغابات و
، بـصيغته   "طرائق القياس واإلبالغ والتحقق   "، املعنون   ١٩-م أ /١٤املقرر    )د(  

  املعدلة شفوياً؛
التصدي ألسباب إزالة الغابـات وتـدهور       "، املعنون   ١٩-م أ /١٥املقرر    )ه(  
ال ينبغي تفـسري  : " على أساس ما يلي   ١٩-م أ /١٥واعتمد مؤمتر األطراف املقرر     ". الغابات
التقليدية لـدى  أسباب كسب العيش  الثالثة من ديباجة هذا املقرر مبا يفيد أهنا تعين أن    الفقرة

فال ينبغـي أن  . الشعوب األصلية، القائمة على املوارد الطبيعية، هي اليت تسبب إزالة الغابات     
تتأثر أسباب كسب العيش لدى تلك الشعوب تأثراً سلبياً عند التـصدي ألسـباب إزالـة                

وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات بشأن هذه املسألة، منها بيانات          ". ور الغابات الغابات وتده 
قُدمت باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء الثماين والعشرين، واجملموعة اجلامعة، وجمموعة           

  .السالمة البيئية
ـ    أنه طلـب إىل    الرئيس مؤمتر األطراف     أبلغ،  نفسهاويف اجللسة     -٤٣  تني رئيـسي اهليئ
 من جدول أعمال اهليئة الفرعيـة للمـشورة         ٦بشأن البند    أن يواصال مشاوراهتما     تنيعيالفر

 على اقتراح من     وبناءً . من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ      ٦العلمية والتكنولوجية، والبند    
تنسيق دعم تنفيذ األنـشطة     " املعنون   ١٩-م أ /١٠، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      )٢٢(الرئيس
 بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبـا يف ذلـك                املتعلقة

  ). أدناه٥٤انظر الفقرة " (الترتيبات املؤسسية
، ١٩-م أ /١٠، و )٢٣(١٩-م أ /٩واتفق مؤمتر األطراف كذلك على اعتبار املقـررات           -٤٤
طار وارسو  ، إ ١٩-م أ /١٥، و ١٩-م أ /١٤، و ١٩-م أ /١٣، و ١٩-م أ /١٢، و ١٩-م أ /١١و

  ).املبادرة املعززة(للمبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها 
ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر األطراف أيضاً، بناًء على توصية من اهليئة الفرعيـة         -٤٥

  :، املقررات التالية)٢٤(للمشورة العلمية والتكنولوجية
برنامج عمل نريويب املتعلق بتـأثريات تغـري        "عنون  ، امل ١٩-م أ /١٧املقرر    )أ(  

  ؛"املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 __________ 
)٢٢( FCCC/CP/2013/L.6. 
 .من جدول األعمال) ز(١١انظر أدناه البند  )٢٣(
)٢٤( FCCC/SBSTA/2013/5 ٧٦ و٦٢ و٧٤ و١٠، الفقرات. 
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املبادئ التوجيهية العامة لعمليـات القيـاس       "، املعنون   ١٩-م أ /٢١املقرر    )ب(  
واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومـة حمليـاً             

  ؛"ن جانب البلدان النامية األطرافاملتخذة م
برنامج العمل املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية      "، املعنون   ١٩-م أ /٢٣املقرر    )ج(  

الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية،    
  ؛"املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطاريـة      "، املعنون   ١٩-م أ /٢٤املقرر    )د(  
  ".بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

، )٢٥(ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر األطراف، بناًء على توصية اهليئـة الفرعيـة              -٤٦
برنامج العمـل املتعلـق بإيـضاح        بشأن   اه، أدن ٤٨ و ٤٧االستنتاجات الواردة يف الفقرتني     

  .األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف
 بدأت، يف دورهتا الثامنة والثالثني، تنفيذ       عيةالحظ مؤمتر األطراف أن اهليئة الفر     فقد    -٤٧

 على نطاق االقتصاد للبلدان     برنامج عملها املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات       
، عمالً بالفقرة   FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 املتقدمة األطراف، على النحو الوارد يف الوثيقة      

  .١٨-م أ/١ من املقرر ١٣
بالتقدم احملرز يف إطار برنامج العمل على النحو الـذي   علماً  وأحاط مؤمتر األطراف      -٤٨

ثالثني والتاسعة والثالثني للهيئة الفرعية، مبا يف ذلك انعكس يف استنتاجات الدورتني الثامنة وال 
  :ما يلي

احلدث املتعلق باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد           )أ(  
للبلدان املتقدمة األطراف، املعقود بالتزامن مع الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعيـة،            

إلحاطة التقنية املتعلقة باسـتخدام األراضـي        املتعلق هبذا احلدث، وجلسة ا     )٢٦(والتقرير
وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، املعقودة بالتزامن مع الـدورة التاسـعة والـثالثني             

  الفرعية؛  للهيئة
الورقة التقنية، اليت أعدهتا األمانة لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتـا               )ب(  

ة خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان       ، بشأن األهداف الكمي   )٢٧(التاسعة والثالثني 
املتقدمة األطراف، مبا يف ذلك االفتراضات والشروط وأوجه التطابق واالختالف يف الـُنُهج،             

  .واملقارنة بني مستوى اجلهود الرامية إىل احلد من االنبعاثات

 __________ 

)٢٥( FCCC/SBSTA/2013/5 ١٤٠، الفقرة. 
)٢٦( FCCC/SBSTA/2013/INF.10. 
)٢٧( FCCC/TP/2013/7. 
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هليئـتني  ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، أشار الرئيس إىل أنه طلـب إىل رئيـسي ا               -٤٩
الفرعيتني أن يواصال املشاورات بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي، وأنه دعا أيـضاً الـسيدة               

وأجـرى  ).  أعـاله  ٢٧انظر الفقرة   (الين إىل إجراء مشاورات بشأن هذه املسألة         - بالك
، املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي     أعمال   األطراف مناقشات نشطة تناولت استعراض    

باسـم   وقرر مؤمتر األطراف، استناداً إىل بيان أدىل به ممثل فيجـي          . حلاجة إىل استمراره  وا
، أن يدرج هـذا البنـد يف جـدويل          )٢٨(، ويف ضوء نتائج املناقشات     والصني ٧٧    الجمموعة  

، عمـالً   )٢٠١٤يونيه  /حزيران(األعمال املؤقتني للدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني         
  ). أدناه٥٧انظر الفقرة ( من مشروع النظام الداخلي املعمول به ١٦و) ج(١٠باملادتني 

  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

ة والـثالثني،   ثامنالفرعية للتنفيذ عن دورهتا ال    على مؤمتر األطراف تقرير اهليئة      ُعرض    -٥٠
  .)٢٩(٢٠١٣يونيه /يران حز١٤ إىل ٣املعقودة يف بون يف الفترة من 

 ،طومـاس خروسـتوف   ، الـسيد     عرض رئيس اهليئة الفرعية    ،العاشرةويف اجللسة     -٥١
املتعلقـة  نتـائج   ال، وقدم تقريراً شفوياً عن      )٣٠(عة والثالثني تاسهتا ال  عن دور  هامشروع تقرير 
 مقررات عيرامشمسة  خب،ة والثالثنيتاسعوأوصت اهليئة الفرعية، يف دورهتا ال. مبؤمتر األطراف 

  .)٣١( ويعتمدها مؤمتر األطرافنظر فيهاكي ي
راح من الرئيس، بتقرير     على اقت  ويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر األطراف علماً، بناءً         -٥٢

، والتقريـر   والـثالثني هتا التاسعةوالثالثني للهيئة الفرعية، ومشروع تقرير دور    ة  مناثالدورة ال 
يف توجيه أعمـال    هارته  ملوف عن تقديره    ستخرو، وأعرب للسيد    هاالشفوي املقدم من رئيس   

 الفرعية، وإلسهامه كذلك يف حتقيق النتائج اهلامة للمضي قدماً بعملية االتفاقية اإلطارية             اهليئة
  .يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

  :، اعتمد مؤمتر األطراف املقررين التاليني)٣٢(وبناًء على توصية من اهليئة الفرعية  -٥٣
  ؛"خطط التكيف الوطنية"، املعنون ١٩-م أ/١٨املقرر   )أ(  
تشكيل فريق اخلرباء التقنيني املعين باملشاورات "، املعنون ١٩-م أ/٢٠املقرر    )ب(  

  ".والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته
 __________ 
)٢٨( FCCC/CP/2013/L.14. 
)٢٩( FCCC/SBI/2013/10. 
)٣٠( FCCC/SBI/2013/L.1. 
)٣١( FCCC/SBI/2013/20 ١٧٨ و١١٣ و٤٣ و٢٧ و١٤، الفقرات. 
)٣٢( FCCC/SBI/2013/20 ١١٣ و٤٣، الفقرتان. 
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 أن يواصـال    تني الفـرعي  تني رئيسي اهليئ  أنه طلب إىل   الرئيس مؤمتر األطراف     أبلغو  -٥٤
 من جدول أعمال ٦ من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ، والبند    ٦بشأن البند    مشاوراهتما

، اعتمد مؤمتر   )٣٣( على اقتراح من الرئيس     وبناءً .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف       " املعنون   ١٩-م أ /١٠األطراف املقرر   

انظـر  " (الغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسـسية           يف قطاع   
  ). أعاله٤٣ الفقرة
ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، أشار الرئيس إىل أنه طلب إىل رئيس اهليئة الفرعيـة                -٥٥

  التصدي للخـسائر واألضـرار املرتبطـة       هجُنللتنفيذ أن يواصل املشاورات نيابة عنه بشأن        
وأنه دعا أيضاً السيدة موليوا والسيدة إيك إىل االضطالع مبهمة التواصل    بتأثريات تغري املناخ،    

واعتمد مؤمتر األطراف، بنـاًء علـى       ).  أعاله ٢٧انظر الفقرة   (الوزاري بشأن هذه املسألة     
آلية وارسو الدوليـة املعنيـة باخلـسائر        " املعنون   ١٩-م أ /٢، املقرر   )٣٤(اقتراح من الرئيس  

  .، بصيغته املعدلة شفوياً"ألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخوا
تغفل إجـراءات ضـرورية      ١٩-م أ /٢ من املقرر    ١وذكر ممثل للفلبني أن الفقرة        -٥٦

الستعادة ما فُقد أو تضرر من أسباب كسب الرزق وجمتمعات حملية ونظم إيكولوجية وإعادة   
 من ذلك املقرر يعين استعراض      ١٥ر إليه يف الفقرة     تأهيلها، وأفاد أيضاً بأن االستعراض املشا     

 إن تقريـر الـدورة       الرئيس قالو. املكانة املؤسسية لآللية بالنظر إىل إطار كانكون للتكيف       
  .سيعكس تلك اإلفادة، على النحو املطلوب

ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، أشار الرئيس إىل أنه طلـب إىل رئيـسي اهليئـتني                 -٥٧
 الـسيدة   ن يواصال املشاورات بشأن تأثري تنفيذ تدابري التصدي، وأنه دعا أيـضاً           الفرعيتني أ 

وأجـرى  ).  أعـاله  ٢٧انظر الفقرة   (الين إىل إجراء مشاورات بشأن هذه املسألة         - بالك
،  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي      أعمال األطراف مناقشات نشطة تناولت استعراض    

باسـم    وقرر مؤمتر األطراف، استناداً إىل بيان أدىل به ممثل فيجـي           .واحلاجة إىل استمراره  
، أن يدرج هـذا البنـد يف جـدويل          )٣٥(، ويف ضوء نتائج املناقشات     والصني ٧٧    الجمموعة  

 من ١٦و) ج(١٠األعمال املؤقتني للدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني، عمالً باملادتني     
  ). أعاله٤٩انظر الفقرة ( به مشروع النظام الداخلي املعمول

 __________ 
)٣٣( FCCC/CP/2013/L.6. 
)٣٤( FCCC/CP/2013/L.15. 
)٣٥( FCCC/CP/2013/L.14. 



FCCC/CP/2013/10 

GE.14-60143 22 

  تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

ن اجلزأين األول والثاين من      مؤمتر األطراف تقرير فريق منهاج ديربان ع       ُعرض على   -٥٨
 ويف  ٢٠١٣مايو  / أيار ٣أبريل إىل   /ان نيس ٢٩دورته الثانية، املعقودين يف بون، يف الفترة من         

  .)٣٦(، على التوايل٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤الفترة من 
ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، عرضت األمانة، باسم رئيسي فريق منهاج ديربـان،              -٥٩

، وقدمت تقريراً شفوياً عن نتائج      )٣٧(مشروع تقرير الفريق عن اجلزء الثالث من دورته الثانية        
  .)٣٨(ه وعن مداخالت األطراف اليت طلبت إطالع مؤمتر األطراف على بياناهتادورت
أحاط مؤمتر األطراف علماً مبشروع تقريـر اجلـزء         ،  الرئيسمن   على اقتراح    وبناًء  -٦٠

كيشان كومارسينغ الثالث من دورة الفريق الثانية، وأعرب عن تقديره لرئيسي الفريق، السيد    
، الجتهادمها يف توجيه    )االحتاد األورويب (ميتسغر   - أرتور رونغ والسيد  ) ترينيداد وتوباغو (

  .أعمال الفريق
، املعنون  ١٩-م أ /١، املقرر   )٣٩(واعتمد مؤمتر األطراف، بناًء على توصية من الفريق         -٦١

  ".ضي قُدماً مبنهاج ديربانامل"

  اقية من االتف١٧النظر يف املقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املادة   -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

وثائق املعروضة خبصوص هذا البند من جدول     يف اجللسة الثانية، أشار الرئيس إىل ال        - ٦٢
 تـذكر   FCCC/CP/2013/1 والحـظ أن الوثيقـة       .FCCC/CP/2013/1الوثيقة  األعمال يف   

نظر فيها مؤمتر  قُدمت كي ي، اليتالتفاقيةإىل اإضافة بروتوكوالت  الستة املتعلقة بقترحاتامل
أن مؤمتر األطراف وافق يف دورته الثامنة عشرة على إدراج هذا البند            أشار إىل    و ،األطراف

وقرر مؤمتر األطراف، بنـاًء علـى       . ضمن جدول األعمال املؤقت لدورته التاسعة عشرة      
اقتراح من الرئيس، إبقاء هذا البند من جدول األعمال مفتوحاً والعودة إليـه يف اجللـسة                

  .عامة اخلتاميةال

 __________ 
)٣٦( FCCC/ADP/2013/2. 
)٣٧( FCCC/ADP/2013/L.3. 
 .٢٥-٢٢، الفقرات FCCC/ADP/2013/3انظر  )٣٨(
)٣٩( FCCC/ADP/2013/L.4/Add.1 .            عدل فريق منهاج ديربان مشروع هذا املقرر شفوياً واعتمده، مث أحاله إىل

 .مؤمتر األطراف كي ينظر فيه ويعتمده
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 إدراج   على اقتراح من الرئيس، على     بناًءاتفق مؤمتر األطراف،    ،  العاشرةويف اجللسة     -٦٣
) ج(١٠ ملؤمتر األطراف، عمالً باملادتني      عشرين يف جدول األعمال املؤقت للدورة ال      ندهذا الب 

  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و

دخـال تعـديالت علـى      إلاألطراف  مة من   املقدقترحات  املالنظر يف     -سادساً  
  ١٥ املادة مبوجباالتفاقية 

  ) من جدول األعمال٦البند (
وثائق املعروضة خبصوص هذا البند من جـدول  لثانية، أشار الرئيس إىل اليف اجللسة ا    -٦٤

  .FCCC/CP/2013/1الوثيقة األعمال يف 

   من االتفاقية٤ املادة من) و(٢تعديل الفقرة لاالحتاد الروسي مقدم من مقترح   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٦البند (

 ، يف دورته الثامنة عشرة     املقترح ا مؤمتر األطراف قد نظر يف هذ      أشار الرئيس إىل أن     -٦٥
) ج(١٠يف جدول أعمال دورته التاسعة عشرة عمالً باملادتني         الفرعي  وقرر إدراج هذا البند     

  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و
شأن  على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إجراء مشاورات غري رمسية ب            بناًءو  -٦٦

  ).بولندا(بولسكا  - يونا روملإهذه املسألة تيسرها السيدة 
ويف اجللسة العاشرة، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أن األطراف مل تكمل نظرهـا يف هـذه                  -٦٧

 اتفق مؤمتر األطراف على إدراج هذا البند يف جدول األعمال           وبناًء على اقتراح من الرئيس،    . املسألة
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠املؤقت لدورته العشرين، عمالً باملادتني 

   من االتفاقية١٨ و٧تعديل املادتني لبابوا غينيا اجلديدة واملكسيك مقدم من مقترح   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٦البند (

 ، يف دورته الثامنة عشرة     املقترح ا مؤمتر األطراف قد نظر يف هذ      أشار الرئيس إىل أن     -٦٨
) ج(١٠يف جدول أعمال دورته التاسعة عشرة عمالً باملادتني         الفرعي  وقرر إدراج هذا البند     

  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و
شأن راء مشاورات غري رمسية ب     على اقتراح من الرئيس، قرر مؤمتر األطراف إج        بناًءو  -٦٩

  .بولسكا - هذه املسألة تيسرها السيدة رومل
ويف اجللسة العاشرة، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أن األطراف مل تكمل نظرها يف هـذه                 -٧٠

قرر مؤمتر األطراف إدراج هذا البند يف جدول األعمـال           وبناًء على اقتراح من الرئيس،    . املسألة
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به١٦و) ج(١٠رين، عمالً باملادتني املؤقت لدورته العش



FCCC/CP/2013/10 

GE.14-60143 24 

  تقرير جلنة التكيف  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

 وقرر مؤمتر األطراف يف جلسته      .)٤٠( تقرير جلنة التكيف   ُعرض على مؤمتر األطراف     -٧١
  . كي تنظرا فيهنيت الفرعيتنيالبند من جدول األعمال إىل اهليئاألوىل إحالة هذا 

ـ        بنـاءً اعتمد مؤمتر األطراف،    ،  عاشرةويف اجللسة ال    -٧٢ تني  علـى توصـية مـن اهليئ
  ."أعمال جلنة التكيف" املعنون ١٩-م أ/١٦املقرر  ،)٤١(الفرعيتني

  تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

مركز وشـبكة   لتنفيذية املعنية بالتكنولوجيا و   ملشترك للجنة ا  التقرير السنوي ا    -ألف  
  تكنولوجيا املناخ

  )من جدول األعمال) أ(٨البند (
للجنـة التنفيذيـة املعنيـة    لـسنوي املـشترك   اُعرض على مؤمتر األطراف التقرير    -٧٣

 وقرر مؤمتر األطراف يف جلـسته األوىل      . )٤٢( ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ    بالتكنولوجيا
  . كي تنظرا فيهتني الفرعيتنيمن جدول األعمال إىل اهليئالفرعي إحالة هذا البند 

مع التقدير بالتقرير السنوي املشترك األول للجنة      ويف اجللسة العاشرة، رحب الرئيس      -٧٤
وأعـرب  . التنفيذية واملركز والشبكة، الذي يشكل منطلقاً للتشغيل الكامل آللية التكنولوجيا    

ة التنفيذية، واجمللس االستشاري للمركز والشبكة، وبرنامج األمم املتحـدة          عن شكره للجن  
للبيئة، باعتباره مضيفاً ملركز تكنولوجيا املناخ، على جعل آلية التكنولوجيـا قـادرة علـى               

  .االشتغال التام
وأبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أن اهليئتني الفرعيتني مل تتمكنا مـن التوصـل إىل                - ٧٥

وبناًء على اقتراح من الرئيس، طلب . نظرمها يف هذا التقرير السنوي املشتركاتفاق بشأن 
مؤمتر األطراف إىل اهليئتني الفرعيتني أن تواصال النظر يف هذا التقرير السنوي املشترك يف              
الدورة األربعني لكل منهما بغية إحالة مشروع مقرر إىل مؤمتر األطراف لينظـر فيـه               

 من مشروع النظام الـداخلي      ١٦و) ج(١٠ن، عمالً باملادتني    ويعتمده يف دورته العشري   
  .املعمول به

 __________ 
)٤٠( FCCC/SB/2013/2. 
)٤١( FCCC/SBSTA/2013/5 و١٨، الفقرة ،FCCC/SBI/2013/20٨٦فقرة ، ال. 
)٤٢( FCCC/SB/2013/1. 
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 ، بناًء على اقتراح من الرئيس،     األطرافانتخب مؤمتر   ،  املستأنفةالعاشرة  ويف اجللسة     -٧٦
إىل  املتبقـي  وحث الرئيس أقل البلدان منواً على تقدمي الترشـيح        . )٤٣(أعضاء اللجنة التنفيذية  

 على اقتراح مـن      واتفق مؤمتر األطراف، بناءً    .٢٠١٤يناير  / الثاين  كانون ٣١األمانة حبلول   
أن تتلقى   عشرة ملؤمتر األطراف مبجرد      ةتاسعيف الدورة ال   اًمنتخب ملرشحالرئيس، على اعتبار ا   

  .، وذلك وفقاً للممارسة املتبعةياملتبق الترشيحاألمانة 

  أعضاء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا    
  )كينيا (يأوميد. جالسيد موسيس   فريقيةالدول األ

)مجهورية إيران اإلسالمية(السيد حممد صادق زاده   دول آسيا واحمليط اهلادئ
  )األرجنينت(السيد غابرييل بالنكو   دول أمريكا الالتينية والكارييب

  )املكسيك(السيد دانييل بويرا كالرك 
  )إكوادور(السيد إدواردو نوبوا 

 يف املرفـق    األطراف املدرجة 
  األول لالتفاقية

  )يرلنداأ(السيد ماثيو كينيدي 
  )أوكرانيا(السيدة فيكتوريا شتيتس 

  )أستراليا(السيد تيموثي سيل 
  )فنلندا(السيد جوكا أسوكينن 

   االستشاريماطرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وجملسهعن تقرير   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

ُعرض على مؤمتر األطراف التقرير املتعلق بطرائـق وإجـراءات مركـز وشـبكة                -٧٧
مـن  الفرعـي   وقرر مؤمتر األطراف يف جلسته األوىل إحالة هذا البند          . )٤٤(تكنولوجيا املناخ 

  . كي تنظرا فيهتني الفرعيتنيجدول األعمال إىل اهليئ
ـ    بنـاءً اعتمد مؤمتر األطراف،    ،  عاشرةويف اجللسة ال    -٧٨ ـ     علـى توص تني ية مـن اهليئ

طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ      " املعنون   ١٩-م أ /٢٥املقرر   ،)٤٥(الفرعيتني
  ."وجملسهما االستشاري

 __________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.html>: انظر قائمة األعضاء على العنوان التايل )٤٣(
)٤٤( FCCC/SB/2013/INF.7. 
)٤٥( FCCC/SBSTA/2013/5 و٣٦، الفقرة ،FCCC/SBI/2013/20 ١٣٠، الفقرة. 
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  ٢٠١٥-٢٠١٣  الفترةاستعراض  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

 عن حوار اخلـرباء املـنظم املتعلـق         ٢٠١٣ُعرض على مؤمتر األطراف تقرير عام         -٧٩
 يف جلسته األوىل إحالة هذا البندوقرر مؤمتر األطراف . )٤٦(٢٠١٥-٢٠١٣عراض الفترة  باست

  . كي تنظرا فيهتني الفرعيتنيمن جدول األعمال إىل اهليئ
 )٤٧(تني الفـرعيتني  اهليئ أحاط مؤمتر األطراف علماً باستنتاجات    ،عاشرةويف اجللسة ال    -٨٠
  .هذا البند بشأن

مـن  ) ب(و) أ(٢ دى كفاية الفقرتني الفـرعيتني    االستعراض الثاين مل    -عاشراً  
  )٤٨( من االتفاقية٤ املادة

  ) أبقي معلقاً،من جدول األعمال ١٠بند ال(

  املسائل املتعلقة بالتمويل -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

ُعرضت على مؤمتر األطراف، يف جلسته الثانية، الوثائق الواردة خبصوص هذا البند من               -٨١
 فئات من املنظمـات     مخسوأدىل ببيانات ممثلو    . FCCC/CP/2013/1 األعمال يف الوثيقة     جدول

  ).األعمال والصناعة، والبيئة، والشعوب األصلية، والنقابات، والشباب(غري احلكومية 

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١١البند (

 ٦٩مبوجب الفقـرة    أشار الرئيس إىل أن مؤمتر األطراف قد قرر،         ،  يف اجللسة الثانية    -٨٢
 بالتمويـل   ، أن ميدد برنامج العمل املتعلق     ١٨-م أ /٤مبوجب مقرره    و ١٨-م أ /١من مقرره   

الثامنة عشرة ملـؤمتر     الدورة   وذكّر الرئيس بأن رئيس   . ٢٠١٣عام   حىت هناية    الطويل األجل 
 برنامج العمل، السيد نادريف سـانيو       لعام رئيسي  ا  هذا عّين يف وقت سابق من    األطراف قد   

  ).السويد(والسيد مارك ستوري ) الفلبني(

 __________ 
)٤٦( FCCC/SB/2013/INF.12. 
)٤٧( FCCC/SBSTA/2013/5 ، و١٣٨-١٢٧الفقرات ،FCCC/SBI/2013/20 ١٧٢-١٦١، الفقرات. 
 من مشروع النظـام   ١٦أُبقي هذا البند معلقاً، وسينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين، وفقاً للمادة               )٤٨(

 .الداخلي املعمول به
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ألعمـال الـيت   ل مل، ملخصاًوقّدم السيد ستوري، متحدثاً باسم رئيسي برنامج الع       -٨٣
  . الرئيس على عملهما بشأن هذه املسألة اهلامةمهاوشكر. ٢٠١٣ عام يف اضطلعا هبا

باسم البلـدان   ( ومصر   ،) والصني ٧٧    باسم جمموعة ال  ( الفلبني   وأدىل ببيانات ممثلو    -٨٤
باسم حتالف ( وملديف ،) الثماين والعشرينباسم دوله األعضاء( واالحتاد األورويب ،)األفريقية

 لبلـدان أمريكـا الالتينيـة     باسم الرابطـة املـستقلة    ( وكولومبيا   ،)الدول اجلزرية الصغرية  
  .احد ببيانكما أدىل ممثل طرف و). الكارييبو

 يتـشارك يف    )٤٩( فريق اتـصال    مؤمتر األطراف  أنشأ على اقتراح من الرئيس،      وبناًء  -٨٥
  ).هولندا(والسيد هرمان سبس ) اجلزائر(رئاسته السيد كامل مجوعي 

ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أنه دعا السيدة كيوانوكا              -٨٦
إىل االضطالع مبهمة التواصل    ) الدامنرك(والسيد ليدغارد   ) أوغندا(والسيد كامونتو   ) أوغندا(

بالتعاون مع رئيـسي فريـق      )  أعاله ٢٧انظر الفقرة   (الوزاري نيابة عنه بشأن هذه املسألة       
 املعنون  ١٩-م أ /٣، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      )٥٠(وبناًء على اقتراح من الرئيس    . االتصال

  .بصيغته املعدلة شفوياً" ق باملناخالتمويل الطويل األجل املتعل"
 ال تعـين قبـول   ١٩- م أ /٣وذكر ممثل ألستراليا أن املشاركة يف اعتماد املقـرر            - ٨٧

 إن تقرير الدورة سيعكس تلك اإلفـادة،         الرئيس قالو .)٥١(أستراليا أحكام فقرته السابعة   
  .على النحو املطلوب

  تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١١ند الب(

 ،١٧-م أ /٢أن مؤمتر األطراف قرر، مبوجب مقرره       إىل   الرئيس   أشاريف اجللسة الثانية،      -٨٨
أن تقدم اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل تقريراً وتوصيات بشأن مجيع جوانب عملها إىل مؤمتر              

أن وأبلغ الرئيس مؤمتر األطـراف  . يةا يف كل دورة من دوراته العاد     ماألطراف كي ينظر فيه   
، ١٨-م أ /٥ها مبوجب املقرر    اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل قد اضطلعت باألعمال املوكلة إلي        

  ).سويسرا(والسيد ستيفان شفاغر  الين - بالك  رئيسيها السيدةقيادةب
. هذا العام املضطلع هباألعمال ل الين والسيد شفاغر ملخصاً - وقّدمت السيدة بالك  -٨٩

  .م وعملهممجيع أعضاء اللجنة الدائمة على تفانيهكما شكر  الرئيس مهاوشكر
 __________ 

املـسائل  "عمال، املعنـون     من جدول األ   ١١يف إطار البند    )) و(-)أ((نظر فريق االتصال يف البنود الفرعية        )٤٩(
 ".املتعلقة بالتمويل

)٥٠( FCCC/CP/2013/L.13. 
-http://unfccc4.meta>: ميكن مشاهدة مواد البـث اخلاصـة هبـذه اجللـسة علـى الـرابط التـايل                 )٥١(

fusion.com/kongresse/cop19/templ/play.php?id_kongresssession=7091&theme=unfccc>. 
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 ،)باسم البلدان األفريقية  ( ومصر   ،) والصني ٧٧    باسم جمموعة ال  (وأدىل ممثال الفلبني      -٩٠
  .كما أدىل ممثل طرف واحد ببيان. ببيان لكل منهما

لبند الفرعي فريق االتصال املشار إليه يف       وبناًء على اقتراح من الرئيس، نظر يف هذا ا          -٩١
  . أعاله٨٥الفقرة 
 ،)٥٢(اقتراح من الرئيس   على   بناًءاعتمد مؤمتر األطراف،    ،  عاشرة املستأنفة ويف اجللسة ال    -٩٢

  ." إىل مؤمتر األطرافتقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل" املعنون ١٩-م أ/٧املقرر 

ناخ املقدم إىل مـؤمتر األطـراف واإلرشـادات         تقرير الصندوق األخضر للم     -جيم  
  املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ

  )من جدول األعمال) ج(١١البند (
 ،١٧-م أ /٣أن مؤمتر األطراف وافق، مبوجب مقرره        أشار الرئيس إىل     يف اجللسة الثانية،    -٩٣

ـ  قـد أن ي  للمناخ، وطلب إىل جملس الصندوق       على صك إدارة الصندوق األخضر     ارير م تق
 ،١٨-م أ /٦أيضاً، مبوجب مقرره    قرر مؤمتر األطراف    و. سنوية إىل مؤمتر األطراف بشأن أنشطته     

  .اخ إرشادات أولية إىل الصندوق األخضر للمن يف دورته التاسعة عشرةمقدأن ي
 ، أحد رئيـسي   )جنوب أفريقيا  (زهري فكري السيد  بناًء على دعوة من الرئيس، قدم       و  -٩٤

وشكر . عمل املضطلع به هذا العام    عن ال إىل مؤمتر األطراف     اً تقرير ،قني الساب جملس الصندوق 
 اجلديـدين،    اهلامة وهنأ الرئيسني    السابقني على عملهما بشأن هذه املسالة      لرئيسنيالرئيس ا 

، )الفلـبني (والسيد خوسيه ماريا كليمنيت ساريت سالسيدا       ) أملانيا(السيد مانفرد كونوكيوتز    
 جمللس الصندوق األخضر للمناخ، متمنياً هلما كـل النجـاح يف            رئيسنيأخرياً  على تعيينهما   

  .العمل اهلام الذي ينتظرمها
باسم البلـدان   ( ومصر   ،) والصني ٧٧    باسم جمموعة ال  ( الفلبني   وأدىل ببيانات ممثلو    -٩٥

  وملـديف  ،)الكارييب لبلدان أمريكا الالتينية و    باسم الرابطة املستقلة  ( وكولومبيا   ،)األفريقية
 الثمـاين   باسم دولـه األعـضاء    ( واالحتاد األورويب    ،)باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية    (

  .كما أدىل ممثلو مثانية أطراف ببيانات). والعشرين
ودعا الرئيس األطراف إىل النظر يف العناصر اليت يتضمنها مـشروع اإلرشـادات               -٩٦

ليت اقترحتها اللجنة الدائمة املعنيـة      األولية املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ، بالصيغة ا       
  .)٥٣(بالتمويل والواردة يف املرفق السادس لتقريرها

وبناًء على اقتراح من الرئيس، نظر يف هذا البند الفرعي فريق االتصال املشار إليه يف                 -٩٧
  . أعاله٨٥الفقرة 

 __________ 
)٥٢( FCCC/CP/2013/L.8. 
)٥٣( FCCC/CP/2013/8. 
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سيدة كيوانوكا  ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أنه دعا ال            -٩٨
إىل االضطالع مبهمة التواصل    ) الدامنرك(والسيد ليدغارد   ) أوغندا(والسيد كامونتو   ) أوغندا(

بالتعاون مع رئيـسي فريـق      )  أعاله ٢٧انظر الفقرة   (الوزاري نيابة عنه بشأن هذه املسألة       
 املعنون  ١٩-م أ /٤، اعتمد مؤمتر األطراف املقرر      )٥٤(وبناًء على اقتراح من الرئيس    . االتصال

تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدَّم إىل مؤمتر األطـراف واإلرشـادات املوجَّهـة إىل              "
  ".الصندوق األخضر للمناخ

 تشري إىل مسامهة    ١٩-م أ /٤ من املقرر    ١٣وأوضح ممثل لكندا أنه يفهم أن الفقرة          -٩٩
قية تنص على أن التمويـل       من االتفا  ١١ من املادة    ٥مجاعية من البلدان املتقدمة، وأن الفقرة       

العامة واخلاصـة،    ،املصادرالالزم لتلبية احتياجات البلدان النامية يأيت من طائفة واسعة من           
 وذكر املمثل كذلك أن كندا .بديلةالتمويل الوالثنائية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك مصادر       

 لتلبيـة   ٢٠٢٠عام  هناية  لول   دوالر سنوياً حب   مليار ١٠٠تعبئة  ال تزال ملتزمة بالتعاون على      
  .)٥٥(احتياجات البلدان النامية يف إطار إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ

 ال تعين قبول أستراليا     ١٩-م أ /٤وذكر ممثل ألستراليا أن املشاركة يف اعتماد املقرر           -١٠٠
  .)٥٦(١٤ و١٣أحكام فقرتيه 

 ٩٩يت املمثلني الواردتني يف الفقـرتني        إن تقرير الدورة سيعكس إفاد      الرئيس قالو  -١٠١
  . أعاله، على النحو املطلوب١٠٠و

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١١البند (

، ١٧-م أ /٣أن مؤمتر األطراف قرر، مبوجب مقرره       إىل   الرئيس   أشاريف اجللسة الثانية،      -١٠٢
  . من االتفاقية١١خضر للمناخ كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، وفقاً للمادة تعيني الصندوق األ

، بـأن األحكـام الـيت    ١٨-م أ/٧، مبوجب مقـرره     كذلك أقّر مؤمتر األطراف  و  -١٠٣
دوق األخضر للمناخ، الـوارد يف مرفـق    وصك إدارة الصن  ١١ من املادة    ٣الفقرة   تتضمنها
خضر ساس الترتيبات القائمة بني مؤمتر األطراف والصندوق األ        أ نشكالي،  ١٧-أ م/٣املقرر  
إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وجملس الصندوق األخضر للمناخ         كذلك   وطلب   .للمناخ

 من االتفاقية، كي يوافق     ١١ من املادة    ٣وضع ترتيبات وفقاً لصك إدارة الصندوق والفقرة        
  .ته التاسعة عشرةعليها اجمللس مث مؤمتر األطراف يف دور

  .ببيان)  والصني٧٧  باسم جمموعة ال(وأدىل ممثل الفلبني   -١٠٤
 __________ 
)٥٤( FCCC/CP/2013/L.12. 
 . أعاله٤٧انظر احلاشية  )٥٥(
 . أعاله٤٧انظر احلاشية  )٥٦(
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ودعا الرئيس األطراف إىل النظر يف مشروع الترتيبـات بـني مـؤمتر األطـراف                 -١٠٥
ملعنيـة بالتمويـل وجملـس      اللجنة الدائمة ا  كل من   ها  والصندوق األخضر للمناخ اليت أعد    

يف اجتماعه اخلامس، بصيغتها الواردة يف املرفق الثالث لتقرير      وافق عليها اجمللس  مث  الصندوق،  
  .)٥٧(اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل

وبناًء على اقتراح من الرئيس، نظر يف هذا البند الفرعي فريق االتصال املشار إليه يف                 -١٠٦
  . أعاله٨٥الفقرة 
، )٥٨(اًء على اقتراح من الرئيس    ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، اعتمد مؤمتر األطراف، بن         -١٠٧
  ".الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ" املعنون ١٩-م أ/٥املقرر 

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهـة إىل              -هاء  
  مرفق البيئة العاملية

  )من جدول األعمال) ه(١١البند (
أن مؤمتر األطراف قد طلب إىل مرفـق البيئـة          إىل   الرئيس   أشارثانية،  يف اجللسة ال    -١٠٨

، تقدمي تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف بشأن أنـشطته          ٢-م أ /١٢العاملية، مبوجب مقرره    
  .املتعلقة باالتفاقية ومدى تطابق هذه األنشطة مع اإلرشادات اليت يتلقاها من مؤمتر األطراف

مـؤمتر األطـراف     ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية       ، أبلغ الرئيسبناًء على دعوة من     و  -١٠٩
باألعمال اليت نفذها املرفق هذا العام المتثال اإلرشادات املوجهة من الدورة الثامنة عـشرة              

 السادسة لتجديد مـوارد الـصندوق       ولة يشمل اإلرشادات املتعلقة باجل    ملؤمتر األطراف، مبا  
  .٢٠٢٠ية واستراتيجيته الطويلة األمد حىت عام االستئماين ملرفق البيئة العامل

كما أدىل ممثـل طـرف      . ببيان)  والصني ٧٧    باسم جمموعة ال  (لفلبني  ل وأدىل ممثل   -١١٠
  .ببيان واحد
ودعا الرئيس األطراف إىل النظر يف العناصر اليت يتضمنها مـشروع اإلرشـادات               -١١١

اردة قترحتها اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل والو     ، بالصيغة اليت ا   مرفق البيئة العاملية  املوجهة إىل   
  .)٥٩(س لتقريرهااميف املرفق اخل

وبناًء على اقتراح من الرئيس، نظر يف هذا البند الفرعي فريق االتصال املشار إليه يف                 -١١٢
  . أعاله٨٥الفقرة 

 __________ 
)٥٧( FCCC/CP/2013/8. 
)٥٨( FCCC/CP/2013/L.10. 
)٥٩( FCCC/CP/2013/8. 
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ـ                -١١٣ ن ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، اعتمد مؤمتر األطراف، بنـاًء علـى اقتـراح م
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدَّم إىل مؤمتر األطـراف         " املعنون   ١٩-م أ /٦، املقرر   )٦٠(الرئيس

  ".واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

  االستعراض اخلامس لآللية املالية  -واو  
  )من جدول األعمال) و(١١البند (

ألطراف قد طلب إىل اللجنة الدائمـة       أن مؤمتر ا  إىل   الرئيس   أشاريف اجللسة الثانية،      -١١٤
، أن متضي يف تعديل املبادئ التوجيهية الستعراض        ١٨-م أ /٨املعنية بالتمويل، مبوجب مقرره     

اآللية املالية وأن تقّدم مشروع مبادئ توجيهية حمدَّثة كي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها              
ر  لآللية املالية، كي ينظر فيـه مـؤمت    يف دورته التاسعة عشرة، بغية إجناز االستعراض اخلامس       

أن مؤمتر األطراف قد أيضاً إىل  الرئيس وعالوة على ذلك، أشار. األطراف يف دورته العشرين
 عن تشغيل سجل معلوماتسنوياً ، أن تقدم إليه ١٧-م أ/٢طلب إىل األمانة، مبوجب مقرره     

  .ملتعلقة باآللية املاليةإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، من أجل إثراء املناقشات ا
  ). والصني٧٧  باسم جمموعة ال(وأدىل ممثل الفلبني ببيان   -١١٥
ودعا الرئيس األطراف إىل أن تنظر يف سياق مداوالهتا يف مشروع املبادئ التوجيهية               -١١٦

يل  املقترحة من اللجنة الدائمة املعنية بالتمو      اآللية املالية، بصيغته  خلامس ل الستعراض ا لاحملدثة  
  .)٦١(لتقريرهالواردة يف املرفق الرابع وا

وبناًء على اقتراح من الرئيس، نظر يف هذا البند الفرعي فريق االتصال املشار إليه يف                 -١١٧
  . أعاله٨٥الفقرة 
ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، اعتمد مؤمتر األطراف، بنـاًء علـى اقتـراح مـن                 -١١٨
  ".االستعراض اخلامس لآللية املالية" املعنون ١٩-م أ/٨، املقرر )٦٢(الرئيس

تقرير عن برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من أجل التقدم يف               -زاي  
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠التنفيذ الكامل لألنشطة املشار إليها يف الفقرة 

  )من جدول األعمال) ز(١١البند (
 من  ٢٥ مؤمتر األطراف قد قرر، مبوجب الفقرة        نأيف اجللسة الثانية، أشار الرئيس إىل         -١١٩

  .٢٠١٣، االضطالع بربنامج عمل بشأن التمويل القائم على النتائج يف عام ١٨-م أ/١مقرره 

 __________ 
)٦٠( FCCC/CP/2013/L.11. 
)٦١( FCCC/CP/2013/8. 
)٦٢( FCCC/CP/2013/L.9. 
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ج العمـل،    لتنفيذ برنـام   ة ملؤمتر األطراف رئيسني   وعّين رئيس الدورة الثامنة عشر      -١٢٠
 توقـّدم . )إندونيـسيا (ري  سا. غوس ب أوالسيد  ) النرويج(غت  يالسيدة كريستينا فو   مها

 يف اضطلعا هبـا  ألعمال اليت    ل ا مل، ملخصاً  باسم رئيسي برنامج الع    ةً، متحدث ة فويغت السيد
  . الرئيس على عملهما بشأن هذه املسألة اهلامةمهاوشكر. )٦٣(٢٠١٣ عام

  .وأدىل ممثلو مخسة أطراف ببيانات  -١٢١
 فريق اتصال يتشارك يف رئاسته      راف مؤمتر األط  أنشأوبناًء على اقتراح من الرئيس،        -١٢٢

  .غتيساري والسيدة فوالسيد 
ويف اجللسة العاشرة املستأنفة، اعتمد مؤمتر األطراف، بنـاًء علـى اقتـراح مـن                 -١٢٣
برنامج العمل املتعلق بالتمويل القائم على النتائج من        " املعنون   ١٩-م أ /٩، املقرر   )٦٤(الرئيس

  ".١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠طة املشار إليها يف الفقرة أجل التقدم يف التنفيذ الكامل لألنش
، إىل جانـب    ١٩-م أ /٩واتفق مؤمتر األطراف كذلك على اإلشـارة إىل املقـرر             -١٢٤

ــررات  ، ١٩-م أ/١٤، و١٩-م أ/١٣، و١٩-م أ/١٢، و١٩-م أ/١١، و١٩-م أ/١٠املق
  .)٦٥(، باسم إطار وارسو للمبادرة املعززة١٩-م أ/١٥و

  ات الوطنيةالبالغ  -ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٢البند (

من جدول األعمال إىل  الفرعي  يف جلسته األوىل إحالة هذا البند     قرر مؤمتر األطراف      -١٢٥
  .ه كي تنظرا فيتني الفرعيتنياهليئ

ويف اجللسة العاشرة، اعتمد مؤمتر األطراف، بناًء على توصية من اهليئـة الفرعيـة                -١٢٦
البالغات الوطنية السادسة املقدمة مـن األطـراف        " املعنون   ١٩-م أ /٢٢، املقرر   )٦٦(للتنفيذ

  ".املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 __________ 
)٦٣( FCCC/CP/2013/5. 
)٦٤( FCCC/CP/2013/L.5. 
 . أعاله٤٤انظر الفقرة  )٦٥(
)٦٦( FCCC/SBI/2013/20 ١٤، الفقرة. 
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   املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٢البند (

  املداوالت  -١  
يف اجللسة األوىل، أحيل هذا البند الفرعي من جدول األعمال إىل اهليئـة الفرعيـة                 -١٢٧

  .للتنفيذ كي تنظر فيه
ويف اجللسة العاشرة، اعتمد مؤمتر األطراف، بناًء على توصية من اهليئـة الفرعيـة                -١٢٨
ري املعـين بالبالغـات     عمل فريق اخلرباء االستشا   "  املعنون ١٩-م أ /١٩، املقرر   )٦٧(ذللتنفي

  ".درجة يف املرفق األول لالتفاقيةالوطنية املقدَّمة من األطراف غري امل
ويف اجللسة نفسها، أحاط مؤمتر األطراف علماً بقائمة الترشيحات لعضوية فريـق              -١٢٩

 الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات   
  . أيضاً باألعضاء اجلدد يف دورهتا األربعنياهليئة الفرعية إىل أن حتيط علماًلالتفاقية، ودعا 

، االسـتنتاجات   )٦٨(اعتمد مؤمتر األطراف أيضاً، بناًء على توصية من اهليئة الفرعية         و  -١٣٠
  . االستشارياملتعلقة بعمل فريق اخلرباء

  االستنتاجات  -٢  
لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، الـيت ال          دعا مؤمتر األطراف ممثالً       -١٣١

، ٨-م أ /٣ من مرفق املقرر     ٣متثلها يف فريق اخلرباء االستشاري الفئات املشار إليها يف الفقرة           
 ريثما ينظر مؤمتر األطراف يف      إىل املشاركة يف عمل فريق اخلرباء االستشاري بصفة مراقب،        

  .دورته العشرين يف املسألة احملددة املتعلقة بعضوية هذه األطراف يف فريق اخلرباء االستشاري

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

ـ من جدول األعمال إ  يف جلسته األوىل إحالة هذا البند     قرر مؤمتر األطراف      -١٣٢ ة ىل اهليئ
  . فيه كي تنظرالفرعية للتنفيذ

 بشأن  )٦٩(ويف اجللسة العاشرة، أحاط مؤمتر األطراف علماً باستنتاجات اهليئة الفرعية           -١٣٣
  .هذا البند

 __________ 

)٦٧( FCCC/SBI/2013/20 ٢٧، الفقرة. 
)٦٨( FCCC/SBI/2013/20 ٢٨، الفقرة. 
)٦٩( FCCC/SBI/2013/20 ١٤٣ و١٤٢، الفقرتان. 
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   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

ـ           -ألف   دابري التكيـف واالسـتجابة     تنفيذ برنامج عمل بوينس آيـرس بـشأن ت
  )١٠-أ م/١ املقرر(
  )من جدول األعمال) أ(١٤البند (

من جدول األعمال إىل  الفرعي  يف جلسته األوىل إحالة هذا البند     قرر مؤمتر األطراف      -١٣٤
  .يف خمتلف جوانب هذه املسألة اكي تنظرتني الفرعيتني اهليئ

ماً، بناًء على اقتراح مـن الـرئيس،        ويف اجللسة العاشرة، أحاط مؤمتر األطراف عل        -١٣٥
  ). أعاله٥١و) أ(٤٥ و٤٠ انظر الفقرات(بتقارير رئيسي اهليئتني الفرعيتني 

برنامج عمل نريويب املتعلق    "، املعنون   ١٩-م أ /١٧ويف اجللسة نفسها، اعُتمد املقرر        -١٣٦
  ".بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

العاشرة املستأنفة، أحاط مؤمتر األطراف علماً بإجراءات اهليئة الفرعيـة          ويف اجللسة     -١٣٧
 بشأن هذا البند الفرعـي مـن        )٧١( واهليئة الفرعية للتنفيذ   )٧٠(للمشورة العلمية والتكنولوجية  

  .جدول األعمال

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٤البند (

من جدول األعمال إىل  الفرعي  يف جلسته األوىل إحالة هذا البند     طراف  قرر مؤمتر األ    -١٣٨
  .فيهكي تنظر ة الفرعية للتنفيذ اهليئ

 بشأن  )٧٢(ويف اجللسة العاشرة، أحاط مؤمتر األطراف علماً باستنتاجات اهليئة الفرعية           -١٣٩
  .هذا البند الفرعي

 __________ 

)٧٠( FCCC/SBSTA/2013/5 ٥٦ و٥٥، الفقرتان. 
)٧١( FCCC/SBI/2013/20 ١٥٧ و١٥٦، الفقرتان. 
)٧٢( FCCC/SBI/2013/20   اعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ مشاريع االستنتاجات بصيغتها       . ١٠١-٩٠، الفقرات

 .املعدلة شفوياً
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  القضايا اجلنسانية وتغري املناخ  -خامس عشر
  )جدول األعمال من ١٥البند (

ـ   يف جلسته األوىل إحالة هذا البند     قرر مؤمتر األطراف      -١٤٠ ة من جدول األعمال إىل اهليئ
  .فيهكي تنظر الفرعية للتنفيذ 

 بشأن  )٧٣(ويف اجللسة العاشرة، أحاط مؤمتر األطراف علماً باستنتاجات اهليئة الفرعية           -١٤١
  .هذا البند

  ان الفرعيتان إىل مؤمتر األطرافمسائل أخرى أحالتها اهليئت  -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

  .مل ُتثَر أي مسائل أخرى يف إطار هذا البند من جدول األعمال  -١٤٢

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -سابع عشر
  ) من جدول األعمال١٧البند (

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية يف فترة السنتني   -ألف  
  )ن جدول األعمالم) أ(١٧البند (

  . إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيههذا البند الفرعييف اجللسة األوىل، أحيل   -١٤٣
، )٧٤(ويف اجللسة العاشرة، اعتمد مؤمتر األطراف، بناًء على توصية من اهليئة الفرعية             -١٤٤
  ".٢٠١٣-٢٠١٢أداء ميزانية فترة السنتني "  املعنون١٩-م أ/٢٦املقرر 
 اجللسة العاشرة املستأنفة، طلبت األمينة التنفيذية إدراج اإلفادة التالية يف تقريـر            ويف  -١٤٥
طبقت األمانة، منذ إنشائها، سياسة متسقة لتمويل املمثلني مـن البلـدان الناميـة        : "الدورة

ويف ضوء القرارات املتخذة يف كانكون      . األطراف يف مجيع الصناديق االستئمانية ذات الصلة      
ـ النامية  البلدان وممثليكون :  َتقرر تعديل السياسة على النحو التايل  والدوحة، ذين األطراف ال

جمموعاهتم اإلقليمية للمشاركة يف اجتماعات اهليئات املنـشأة مبوجـب االتفاقيـة،            تعّينهم  
 للحصول على التمويل يف إطار الـصندوق االسـتئماين          مؤهلني،  الرئيسيةوتنتخبهم اهليئات   

  ".لتكميليةنشطة االصندوق االستئماين لألالتفاقية اإلطارية واسية لللميزانية األس

 __________ 

)٧٣( FCCC/SBI/2013/20 ٢١٣-٢٠٢، الفقرات. 
)٧٤( FCCC/SBI/2013/20 ١٧٨، الفقرة. 
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  ٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٧البند (

  . إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيههذا البند الفرعييف اجللسة األوىل، أحيل   -١٤٦
ستأنفة، أشار الرئيس إىل أن اهليئة الفرعية أوصـت مـؤمتر           ويف اجللسة العاشرة امل     -١٤٧

وملا تعذَّر على اهليئة الفرعية التوصل إىل استنتاج بشأن         . األطراف مبواصلة النظر يف هذا البند     
لتيسري  هذه املسألة، أبلغ الرئيس مؤمتر األطراف أنه دعا السيد فان لريوب والسيد مبانو مبانو             

  ). أعاله٢٧انظر الفقرة ( الصدد املشاورات بامسه يف هذا
، )٧٥(ويف اجللسة نفسها، اعتمد مؤمتر األطراف، بناًء على اقتـراح مـن الـرئيس               -١٤٨
  ".٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني " املعنون ١٩- م أ٢٧ املقرر

  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٧لبند ا(

أشار مؤمتر األطراف، يف جلستيه األوىل والعاشرة، إىل أن هذا البند الفرعي قد أُحيل        -١٤٩
  .إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه

  اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١٧البند (

  املداوالت  -١  
 أثناء اعتماد جدول أعمـال الـدورة        ،أنه قدم إىل   الرئيس   أشاريف اجللسة الثانية،      -١٥٠

 ١٠انظر الفقرة   (الفرعي   البند   بشأن هذا  التطميناتالتاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، عدداً من       
  ). والصني٧٧  باسم جمموعة ال(فيجي ببيان لوأدىل ممثل ). أعاله
 مؤمتر األطراف إجراء مشاورات غري رمسية بـشأن         ررقوبناًء على اقتراح من الرئيس،        -١٥١

  ).بولندا(والسيدة بياتا جاكزويسكا ) بريو(هذا البند ييسرها السيد غابرييل كيخاندريا أكوستا 
، )٧٦(ويف اجللسة العاشرة، اعتمد مؤمتر األطراف، بناًء على اقتـراح مـن الـرئيس               -١٥٢

  .االستنتاجات املتعلقة هبذا البند

 __________ 
)٧٥( FCCC/CP/2013/L.7. 
)٧٦( FCCC/CP/2013/L.3. 
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  اجاتاالستنت  -٢  
أحاط مؤمتر األطراف علماً بالتبادل األويل لآلراء بشأن هذا البنـد مـن جـدول                 -١٥٣

  .األعمال وقرر مواصلة النقاش بشأن اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلطارية
 البلد املضيف   اوطلب مؤمتر األطراف إىل الرئيس أن جيري، بالتعاون مع بريو بصفته            -١٥٤

ن، مشاورات غري رمسية مفتوحة األمد بشأن مستقبل اختاذ القرارات يف سياق            لدورته العشري 
 وعلى حنو   ،هليئتني الفرعيتني كل من ا  عملية االتفاقية اإلطارية، بالتزامن مع الدورة األربعني ل       

  . العشرينتهدورمؤمتر األطراف يف يتيح إمكانية تقدمي تقرير هبذا الشأن إىل 
مـن جـدول    ) ب(٦و) ب(٢على مواصلة النظر يف البندين      واتفق مؤمتر األطراف      -١٥٥

  .أعمال دورته التاسعة عشرة يف إطار عمليتني مستقلتني مبعزل عن هذا البند
  .على أن يواصل النظر يف هذا البند يف دورته العشرينأيضاً اتفق مؤمتر األطراف و  -١٥٦

  اجلزء الرفيع املستوى -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨البند (

  افتتاح اجلزء الرفيع املستوى  -ألف  
افتتح رئيُس الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة التاسـعة ملـؤمتر                 -١٥٧

 اجلزَء الرفيع املستوى املشترك ملؤمتر األطراف       ، السيد كوروليك،  اجتماع األطراف /األطراف
 تـشرين   ١٩   الثالثـة الـيت ُعقـدت يف       تهمااجتماع األطراف، يف جلس   /ر األطراف ومؤمت
  .نوفمرب/الثاين
رئيس وزراء بولندا، الـسيد دونالـد       املشترك    افتتاح اجلزء الرفيع املستوى    حضرو  -١٥٨

ألمم املتحدة، السيد بان كي مون، ورئيس اجلمعيـة العامـة لألمـم       لعام  المني  األتسك، و 
ـ      املتحدةآش، ورئيس مجهورية ترتانيا     . واملتحدة، السيد جون     شو ، الـسيد جاكايـا مري

  .فيغرييس اإلطارية السيدة التفاقيةل واألمينة التنفيذية ،كيكوييت
 ورئيس اجلمعية العامة لألمـم     األمني العام لألمم املتحدة   و رئيس وزراء بولندا  أدىل  و  -١٥٩

  .اجلزء الرفيع املستوىافتتاح  يف أثناء اتببيانواألمينة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية املتحدة 
  .مة بولندا حدثاً ثقافياً مبناسبة افتتاح اجلزء الرفيع املستوىونظمت حكو  -١٦٠
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  بيانات األطراف والدول املشاركة بصفة مراقب  -باء  
 بيانات أدىل   ٤من بينها   ،  )٧٧( طرفاً ببيانات  ١٤٧ء اجلزء الرفيع املستوى، أدىل      يف أثنا   -١٦١

 ٨٥س وزراء، وئـي  رائبان أو   ائبا رئيس  إما ن  وبيانان أدىل هبما  هبا رؤساء دول أو حكومات،      
ممـثال   وباإلضافة إىل ذلـك، أدىل    . )٧٨(أدىل هبا ممثلو أطراف   بياناً   ٥٧أدىل هبا وزراء، و   بياناً  
ـ أيضاً ممثلـو   وأدىل ببيانات   . بصفة مراقب ببيانني   نيمشاركت نيدولت  أطـراف باسـم   تةس

  .اجملموعات التفاوضية وغريها من اجملموعات

  ملشاركة بصفة مراقببيانات املنظمات ا  -تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩البند (

اجتماع األطراف،  / ملؤمتر األطراف واجللسة الثامنة ملؤمتر األطراف      تاسعةيف اجللسة ال    -١٦٢
، أدىل ببيانـات ممثلـو املنظمـات        نوفمرب/تشرين الثاين  ٢٢ يف    بصورة مشتركة  املعقودتني
  .)٧٩(ةة الدولية واملنظمات غري احلكومياحلكومي

  مسائل أخرى  -شرونع 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

، الحظ مؤمتر األطراف عدم إثارة أي مسائل أخرى يف إطار هـذا             الثانيةيف اجللسة     -١٦٣
  .البند من جدول األعمال

  اختتام الدورة -حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١البند (

اً أولياً ملا يترتب على املقـررات        املستأنفة، قدم ممثل لألمانة تقدير     عاشرةيف اجللسة ال    -١٦٤
  .املعتمدة خالل الدورة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية

وباإلضافة إىل األنشطة املذكورة يف تقريري اهليئتني الفرعيتني يف الـدورة التاسـعة               -١٦٥
، سيتعني توفري أموال إضافية لألنشطة التالية اليت طلبـت األمانـة            )٨٠(والثالثني لكل منهما  

  :االضطالع هبا
 __________ 

    اجلزء الرفيع املستوى على املوقع التايل يف أثناء ا ترد البيانات اليت أُديل هب )٧٧(
<https://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/statements/items/7878.php>. 

 .اشترك ممثالن يف اإلدالء ببيان طرف واحد )٧٨(
 . أعاله٧٧انظر احلاشية  )٧٩(
)٨٠( FCCC/SBSTA/2013/5 و١٥٣-١٥٠، الفقرات ،FCCC/SBI/2013/20 ٢١٩-٢١٦، الفقرات. 
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، وفقاً  ٢٠١٤مارس  /تنظيم اجتماع أويل للجنة التنفيذية لآللية حبلول آذار         )أ(  
   يورو؛٥١ ٥٠٠والتكلفة التقديرية هلذا النشاط هي . ١٩-م أ/٢للمقرر 

إنشاء مركز للمعلومات والعمل على استمراره وتنظيم اجتماع للخـرباء،            )ب(  
 ٢٠١٥-٢٠١٤قديريـة هلـذا النـشاط يف الفتـرة          والتكلفة الت . ١٩-م أ /٩وفقاً للمقرر   

   يورو؛٤٦٠ ٠٠٠ هي
  :١٩-م أ/١٤ و١٩-م أ/١٣على النحو احملدد يف املقررين   )ج(  

تنسيق عملية التقييم التقين للمستويات املرجعية املقترحة لالنبعاثـات مـن          '١'
والتكلفة التقديرية هلذا   . أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات    /الغابات و 

   يورو تقريباً؛٣٦٠ ٠٠٠ هي ٢٠١٥-٢٠١٤لنشاط يف الفترة ا
احلرص على أن يضم فريق اخلرباء التقنيني الذي جيري التحليل التقين املشار             '٢'

 خـبريين يف جمـال      ١٧-م أ /٢ من املرفق الرابع للمقرر      ٤إليه يف الفقرة    
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة من قائمـة خـرباء           

قية اإلطارية، أحدمها من بلد نام طرف واآلخر من بلد متقدم طرف            االتفا
 ٨٧ ٠٠٠ هي   ٢٠١٥والتكلفة التقديرية هلذا النشاط يف عام       . يف االتفاقية 
  يورو تقريباً؛

 .١٩-أ م/١٠ من املقرر ٦تيسري تنظيم االجتماعات السنوية املشار إليها يف الفقرة   )د(  
  . يورو٤٠ ٠٠٠ هي ٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة والتكلفة التقديرية هلذا النشاط يف

  اعتماد تقرير مؤمتر األطراف عن دورته التاسعة عشرة  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢١البند (

ة تاسـع وع تقرير دورته ال    املستأنفة، نظر مؤمتر األطراف يف مشر      عاشرةيف اجللسة ال    -١٦٦
للمقررة بأن تستكمل تقريـر     ر األطراف    من الرئيس، أذن مؤمت    بناًء على اقتراح   و ،)٨١(عشرة

  . ومبساعدة من األمانةالدورة، بتوجيه من الرئيس

  إغالق الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢١البند (

اإلعـراب عـن    "قدم ممثل لبريو مشروع قرار معنونـاً         املستأنفة،   العاشرةيف اجللسة     -١٦٧
اعتمد مؤمتر  يف اجللسة نفسها،    و .)٨٢("مجهورية بولندا ولسكان مدينة وارسو    االمتنان حلكومة   
  . عشرة ملؤمتر األطرافتاسعةمث أعلن الرئيس إغالق الدورة ال. ١٩-م أ/١األطراف القرار 

 __________ 
)٨١( FCCC/CP/2013/L.4. 
)٨٢( FCCC/CP/2013/L.1–FCCC/KP/CMP/2013/L.1. 
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Annex I 

[English only] 

Parties to the Convention, observer States and United Nations 
organizations attending the nineteenth session of the Conference of the 
Parties 

A. Parties to the Convention 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Angola 

Antigua and Barbuda 

Argentina 

Armenia 

Australia 

Austria 

Azerbaijan 

Bahamas 

Bahrain 

Bangladesh 

Belarus 

Belgium 

Belize 

Benin 

Bhutan 

Bolivia (Plurinational State 
of) 

Bosnia and Herzegovina 

Botswana 

Brazil 

Brunei Darussalam 

Bulgaria 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Cambodia 

Cameroon 

Canada 

 

Central African Republic  

Chad 

Chile  

China 

Colombia 

Comoros 

Congo 

Cook Islands 

Costa Rica 

Côte d’Ivoire  

Croatia 

Cuba 

Cyprus 

Czech Republic  

Democratic People’s 
Republic of Korea 

Democratic Republic of the 
Congo 

Denmark 

Djibouti 

Dominica 

Dominican Republic 

Ecuador 

Egypt 

El Salvador 

Equatorial Guinea 

Eritrea 

Estonia 

Ethiopia 

European Union 

Fiji 

Finland 

 

France 

Gabon 

Gambia 

Georgia 

Germany 

Ghana 

Greece 

Grenada 

Guatemala  

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Haiti 

Honduras 

Hungary 

Iceland 

India 

Indonesia 

Iran (Islamic Republic of) 

Iraq 

Ireland  

Israel 

Italy 

Jamaica 

Japan 

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kiribati 

Kuwait 

Kyrgyzstan 
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Lao People’s Democratic 
Republic 

Latvia 

Lebanon 

Lesotho 

Liberia 

Libya 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg 

Madagascar 

Malawi 

Malaysia Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 

Mauritania 

Mauritius 

Mexico 

Micronesia (Federated States 
of) 

Monaco 

Mongolia 

Montenegro 

Morocco 

Mozambique 

Myanmar 

Namibia 

Nauru 

Nepal 

Netherlands 

New Zealand 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

 

Niue 

Norway 

Oman 

Pakistan 

Palau  

Panama 

Papua New Guinea 

Paraguay  

Peru 

Philippines 

Poland 

Portugal 

Qatar 

Republic of Korea 

Republic of Moldova 

Romania 

Russian Federation 

Rwanda 

Saint Kitts and Nevis 

Saint Lucia 

Samoa 

Sao Tome and Principe 

Saudi Arabia 

Senegal 

Serbia 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovakia 

Slovenia 

Solomon Islands 

Somalia 

South Africa 

Spain 

 

Sri Lanka 

Sudan  

Swaziland 

Sweden 

Switzerland 

Syrian Arab Republic 

Tajikistan 

Thailand 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

Timor-Leste 

Togo 

Tonga 

Trinidad and Tobago 

Tunisia 

Turkey 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

United Republic of Tanzania 

United States of America 

Uruguay 

Uzbekistan 

Vanuatu 

Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

Viet Nam 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

B. Observer States 

Holy See 

State of Palestine 

C. United Nations bodies and programmes 

United Nations 
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United Nations Capital Development Fund 

United Nations Children’s Fund 

United Nations Department of Economic and Social Affairs 

United Nations Development Programme 

United Nations Economic Commission for Africa 

United Nations Economic Commission for Europe  

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  

United Nations Environment Programme 

United Nations Global Compact 

United Nations High Commissioner for Refugees 

United Nations Human Settlements Programme 

United Nations Information Centre Warsaw 

United Nations Institute for Training and Research 

United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

United Nations Office for Project Services 

United Nations Population Fund 

United Nations System Chief Executives Board for Coordination 

United Nations University 

United Nations University – Institute for Environment and Human Security 

World Food Programme 

D. Convention secretariats  

Convention on Biological Diversity 

United Nations Convention to Combat Desertification 

E. Specialized agencies and institutions of the United Nations system 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Global Environment Facility 

Intergovernmental Oceanographic Commission 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

International Civil Aviation Organization 

International Fund for Agricultural Development 

International Maritime Organization 

International Telecommunication Union 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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United Nations Industrial Development Organization 

World Health Organization 

World Intellectual Property Organization 

World Meteorological Organization 

F. Related organizations of the United Nations system  

Green Climate Fund secretariat 

International Atomic Energy Agency 

International Finance Corporation 

International Monetary Fund 

World Bank 

World Trade Organization 



FCCC/CP/2013/10 

GE.14-60143 44 

Annex II 

[English only] 

 Calendar of meetings of Convention bodies, 2014–2018 

• First sessional period in 2014: 4–15 June1 

• Second sessional period in 2014: 1–12 December2 

• First sessional period in 2015: 3–14 June 

• Second sessional period in 2015: 30 November to 11 December3 

• First sessional period in 2016: 18–29 May 

• Second sessional period in 2016: 30 November to 11 December 

• First sessional period in 2017: 10–21 May 

• Second sessional period in 2017: 29 November to 10 December 

• First sessional period in 2018: 2–13 May 

• Second sessional period in 2018: 7–18 November 

 __________ 
 1 The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action will hold its first 

additional session in Bonn, Germany, from 10 to 14 March 2014 and will decide whether to hold a 
second additional session in the second half of 2014 (FCCC/ADP/2013/3, paras. 32 and 33). 

 2 This is a revision of the dates of the twentieth session of the Conference of the Parties (COP) and the 
tenth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol (CMP), as indicated in decision 28/CP.19.  

 3 This is a revision of the dates of COP 21 and CMP 11, as indicated in decision 28/CP.19.  
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Annex III 

[English only] 

Documents before the Conference of the Parties at its nineteenth session  

FCCC/CP/2013/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/CP/2013/2 Admission of observers: organizations applying 
for admission as observers. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/3 and Add.1 and 2 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/4 Report on gender composition. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2013/5 Report on the workshops of the work programme 
on results-based finance to progress the full 
implementation of the activities referred to in 
decision 1/CP.16, paragraph 70. Note by the co-
chairs 

FCCC/CP/2013/6 and Add.1 Report of the Green Climate Fund to the 
Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2013/7 Report on the outcomes of the extended work 
programme on long-term finance. Note by the co-
chairs 

FCCC/CP/2013/8 Report of the Standing Committee on Finance to 
the Conference of the Parties  

FCCC/CP/2013/9–
FCCC/KP/CMP/2013/8 

Report on credentials. Report of the Bureau 

FCCC/CP/2013/INF.1 Submissions on information from developed 
country Parties on the resources provided to fulfil 
the commitment referred to in decision 1/CP.16, 
paragraph 95. Note by the secretariat  

FCCC/CP/2013/INF.2 First annual report to the Conference of the Parties 
on the operation of the registry of nationally 
appropriate mitigation actions. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2013/INF.3 Proposal from Belarus and the Russian Federation 
for inclusion of additional sub-item on the 
provisional agenda for the nineteenth session of 
the Conference of the Parties. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2013/INF.4 List of participants 
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FCCC/CP/2013/MISC.2 and Add.1 Options and ways to advance the gender balance 
goal. Submissions from Parties and observer 
organizations 

FCCC/CP/2013/MISC.3 Views and recommendations from Parties on 
elements to be taken into account in developing 
guidance to the Green Climate Fund. Submissions 
from Parties 

FCCC/CP/2013/MISC.4 Views and recommendations from Parties on 
elements to be taken into account in developing 
guidance to the Global Environment Facility. 
Submissions from Parties 

FCCC/CP/2013/L.2 Dates and venues of future sessions. Proposal by 
the President 

FCCC/CP/2013/L.3 Decision-making in the UNFCCC process. Draft 
conclusions proposed by the President 

FCCC/CP/2013/L.4 Draft report of the Conference of the Parties on its 
nineteenth session 

FCCC/CP/2013/L.5 Work programme on results-based finance to 
progress the full implementation of the activities 
referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70. 
Proposal by the President 

FCCC/CP/2013/L.6 Coordination of support for the implementation of 
activities in relation to mitigation actions in the 
forest sector by developing countries, including 
institutional arrangements. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2013/L.7 Programme budget for the biennium 2014–2015. 
Proposal by the President  

FCCC/CP/2013/L.8 Report of the Standing Committee on Finance to 
the Conference of the Parties. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2013/L.9 Fifth review of the financial mechanism. Proposal 
by the President 

FCCC/CP/2013/L.10 Arrangements between the Conference of the 
Parties and the Green Climate Fund. Proposal by 
the President 

FCCC/CP/2013/L.11 Report of the Global Environment Facility to the 
Conference of the Parties and guidance to the 
Global Environment Facility. Proposal by the 
President 

FCCC/CP/2013/L.12 Report of the Green Climate Fund to the 
Conference of the Parties and guidance to the 
Green Climate Fund. Proposal by the President 
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FCCC/CP/2013/L.13 Work programme on long-term finance. Proposal 
by the President 

FCCC/CP/2013/L.14 Forum and work programme on the impact of the 
implementation of response measures. Proposal by 
the President 

FCCC/CP/2013/L.15 Warsaw international mechanism for loss and 
damage associated with climate change impacts. 
Proposal by the President 

FCCC/CP/2013/L.1–
FCCC/KP/CMP/2013/L.1 

Expression of gratitude to the Government of the 
Republic of Poland and the people of the city of 
Warsaw. Draft resolution submitted by Peru 

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

FCCC/SB/2013/L.1 The 2013-2015 review. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SB/2013/L.2 Work of the Adaptation Committee. Draft decision 
proposed by the Chairs 

FCCC/SB/2013/L.3 and Add.1 Report on modalities and procedures of the 
Climate Technology Centre and Network and its 
Advisory Board. Draft conclusions proposed by 
the Chairs 

FCCC/SBSTA/2013/L.12 and Add.1, 2 
and 3 

Methodological guidance for activities relating to 
reducing emissions from deforestation and forest 
degradation and the role of conservation, 
sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks in developing 
countries. Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.21 Draft report of the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice on its thirty-ninth 
session 

FCCC/SBSTA/2013/L.28 General guidelines for domestic measurement, 
reporting and verification of domestically 
supported nationally appropriate mitigation actions 
by developing country Parties. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.29 and Add.1 Revision of the UNFCCC reporting guidelines on 
annual inventories for Parties included in Annex I 
to the Convention. Draft conclusions proposed by 
the Chair  
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FCCC/SBSTA/2013/L.30 and Add.1 Work programme on clarification of quantified 
economy-wide emission reduction targets of 
developed country Parties. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.32 and Add.1 Work programme on the revision of the guidelines 
for the review of biennial reports and national 
communications, including national inventory 
reviews, for developed country Parties. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.33 and Add.1 
and 2 

Methodological guidance for activities relating to 
reducing emissions from deforestation and forest 
degradation and the role of conservation, 
sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks in developing 
countries. Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBSTA/2013/L.34 and Add.1 Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.1 Draft report of the Subsidiary Body for 
Implementation on its thirty-ninth session 

FCCC/SBI/2013/L.2 Matters relating to the least developed countries. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.7 and Add.1 Sixth national communications from Parties 
included in Annex I to the Convention. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.10 and Add.1 National adaptation plans. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.16 Gender and climate change. Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.19 Capacity-building under the Convention. Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.20 Budget performance for the biennium 2012–2013. 
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.23 Composition, modalities and procedures of the 
team of technical experts under international 
consultation and analysis. Draft conclusion 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2013/L.24 and Add.1 and 2 Work of the Consultative Group of Experts on 
National Communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention. Draft 
conclusions proposed by the Chair 
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FCCC/ADP/2013/3 Report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the third 
part of its second session, held in Warsaw from 12 
to 23 November 2013 

FCCC/ADP/2013/L.3 Draft report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the third 
part of its second session, held in Warsaw from 12 
to 21 November 2013 

FCCC/ADP/2013/L.4 and Add.1 Implementation of all the elements of decision 
1/CP.17. Draft conclusions proposed by the Co-
Chairs 

 Other documents before the session  

FCCC/CP/1996/2 Organizational matters: adoption of the rules of 
procedure. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/3  Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Japan for adoption at the fifteenth 
session of the Conference of the Parties. Note by 
the secretariat 

FCCC/CP/2009/4  Draft protocol to the Convention presented by the 
Government of Tuvalu under Article 17 of the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/5 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Australia for adoption at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/6 Draft protocol to the Convention prepared by the 
Government of Costa Rica to be adopted at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/7 Draft implementing agreement under the 
Convention prepared by the Government of the 
United States of America for adoption at the 
fifteenth session of the Conference of the Parties. 
Note by the secretariat 

FCCC/CP/2010/3 Proposed protocol to the Convention submitted by 
Grenada for adoption at the sixteenth session of 
the Conference of the Parties. Note by the 
secretariat 

FCCC/CP/2011/4/Rev.1 Revised proposal from Papua New Guinea and 
Mexico to amend Articles 7 and 18 of the 
Convention. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2011/5 Proposal from the Russian Federation to amend 
Article 4, paragraph 2(f), of the Convention. Note 
by the secretariat 
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FCCC/CP/2012/8/Add.1 Report of the Conference of the Parties on its 
eighteenth session, held in Doha from 26 
November to 8 December 2012. Addendum. Part 
Two: Action taken by the Conference of the 
Parties at its eighteenth session 

FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 Compilation of economy-wide emission reduction 
targets to be implemented by Parties included in 
Annex I to the Convention. Revised note by the 
secretariat 

FCCC/SB/2013/1 Joint annual report of the Technology Executive 
Committee and the Climate Technology Centre 
and Network for 2013 

FCCC/SB/2013/2 Report of the Adaptation Committee 

FCCC/SB/2013/INF.7 Report on modalities and procedures of the 
Climate Technology Centre and Network and its 
Advisory Board 

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

FCCC/SBSTA/2013/3 and Add 1 and 2 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-eighth session, 
held in Bonn from 3 to 14 June 2013 

FCCC/SBSTA/2013/4 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBSTA/2013/5 Report of the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice on its thirty-ninth session, 
held in Warsaw from 11 to 17 November 2013 

FCCC/SBSTA/2013/INF.10 Report on the event on quantified economy-wide 
emission reduction targets of developed country 
Parties. Note by the chair 

FCCC/SBI/2013/6 and Corr.1 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2013/6/Add.1 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Work programme for the secretariat 
for the biennium 2014–2015 

FCCC/SBI/2013/6/Add.2 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Activities to be funded from 
supplementary sources 

FCCC/SBI/2013/6/Add.3 Proposed programme budget for the biennium 
2014–2015. Note by the Executive Secretary. 
Addendum. Trust Fund for the International 
Transaction Log 
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FCCC/SBI/2013/10 Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-eighth session, held in Bonn from 3 to 
14 June 2013 

FCCC/SBI/2013/11 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBI/2013/14 Budget performance for the biennium 2012–2013 
as at 30 June 2013. Note by the Executive 
Secretary 

FCCC/SBI/2013/20 Report of the Subsidiary Body for Implementation 
on its thirty-ninth session, held in Warsaw from 11 
to 18 November 2013 

FCCC/SBI/2013/INF.9 Information on the status of the resources available 
for programming the fifth replenishment period of 
the Global Environment Facility. Note by the 
secretariat 

FCCC/ADP/2013/1 Provisional agenda and annotations. Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/ADP/2013/2 Report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the first 
and second parts of its second session, held in 
Bonn from 29 April to 3 May 2013 and from 4 to 
13 June 2013 

FCCC/ADP/2012/3 Report of the Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action on the 
second part of its first session, held in Doha from 
27 November to 7 December 2012 

    


