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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 عن دورهتا التاسعة    للمشورة العلمية والتكنولوجية  تقرير اهليئة الفرعية        
 / تشرين الثاين  ١٧   إىل ١١، املعقودة يف وارسو يف الفترة من        والثالثني
  ٢٠١٣نوفمرب 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٤  ٨-٤  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٤  ٧-٤  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٧  ٨  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

 امج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه            برن  - ثالثاً  
  ٧  ١٦-٩  ................................................) من جدول األعمال٣البند (

  ٩  ١٨-١٧  ..............................) من جدول األعمال٤البند ( تقرير جلنة التكّيف  - رابعاً  
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتـة عـن إزالـة           - خامساً  

غابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة           ال
  ١٠  ٢٣-١٩  ..) من جدول األعمال٥البند ( وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع الغابـات                - سادساً  
 مـن   ٦البنـد   ( مية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسـسية      تضطلع هبا البلدان النا    اليت

  ١١  ٢٩-٢٤  ...........................................................)األعمال جدول
  ١٢  ٤٠-٣٠  ..) من جدول األعمال٧البند ( تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  - سابعاً  

التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا ومركـز            - ألف     
  ١٢  ٣١-٣٠  ............................................ املناخوشبكة تكنولوجيا
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التقرير املتعلق بطرائق وإجراءات مركز وشـبكة تكنولوجيـا املنـاخ             -  باء     
  ١٣  ٣٦-٣٢  ..............................................وجملسهما االستشاري

التقرير التوليفي الثالث عن االحتياجات التكنولوجيـة الـيت حـددهتا             - جيم     
  ١٣  ٤٠-٣٧  ........................األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ١٤  ٤٨-٤١  ........................) من جدول األعمال٨البند ( حوث واملراقبة املنهجيةالب  - ثامناً  
  ١٦  ٥٦-٤٩  ........................) من جدول األعمال٩البند ( تأثري تنفيذ تدابري التصدي  - تاسعاً  

  ١٦  ٥٤-٤٩  .............................................املنتدى وبرنامج العمل  - ألف     
  ١٨  ٥٦-٥٥  ............ من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -  باء     

  ١٨  ٦٠-٥٧  ........................) من جدول األعمال١٠البند ( القضايا املتعلقة بالزراعة  - عاشراً  
  ١٩  ٩٤-٦١  ...............) من جدول األعمال١١البند ( القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  - حادي عشر  

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقـارير فتـرة             - ألف     
 استعراض قوائم اجلرد الوطنية،     السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك     

  ١٩  ٧٢-٦١  .................................املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت           -  باء     

تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخـذة مـن        
  ٢١  ٧٤-٧٣  ......................................جانب البلدان النامية األطراف

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد            - جيم     
  ٢٢  ٨٣-٧٥  ....................السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ٢٤  ٨٩-٨٤  ........................................واجهة بيانات غازات الدفيئة  - دال     
فيئة املقدمة التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الد        -  هاء     

  ٢٤  ٩٠  ........................من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقـل البحـري             -  واو     

  ٢٥  ٩٤-٩١  ..........................................................الدوليني
  ٢٦  ١١٨-٩٥  .......) من جدول األعمال١٢البند ( القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ثاين عشر  

 ٨-م أإ /١، واملقـرر    ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ار تنفيذ املقررات من     آث  - ألف     
على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطـة بربوتوكـول          

  ٢٦  ١٠١-٩٥  .... من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد  كيوتو، مبا
ة مبوجب الفقرتني   استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراج       -  باء     

  ٢٧  ١١٢-١٠٢  ... من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣ من املادة ٤ و٣
ــات      - جيم      ــدة ملركّب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث

 سعياً إىل احلصول على     (HCFC-22) ٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  
وحدات خفـض معتمـد لالنبعاثـات مقابـل تـدمري مركّبـات             

  ٢٩  ١١٦-١١٣  ...............................(HFC-23) ٢٣ -يدروفلوروكربون اهل



FCCC/SBSTA/2013/5 

3 GE.13-64675 

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جـرد غـازات الدفيئـة              - دال     
من املعلومات املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول            وغريها

 ١لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقرة           
  ٣٠  ١١٧  ...................................توكول كيوتو من برو٧من املادة 

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

متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فتـرة         "لتحديد  
  ٣٠  ١١٨  ..................................................."االلتزام السابقة

  ٣١  ١٢٤-١١٩  . ..) من جدول األعمال١٣البند ( اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  - ث عشرثال  
  ٣١  ١٢٠-١١٩  ................................................إطار للنُُّهج املختلفة  - ألف     
  ٣١  ١٢٢-١٢١  .......................................النُُّهج غري القائمة على السوق  -  باء     
  ٣٢  ١٢٤-١٢٣  ...................................اآللية اجلديدة القائمة على السوق  - جيم     

  ٣٢  ١٣٨-١٢٥  ...............) من جدول األعمال١٤البند ( ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   - رابع عشر  
برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات علـى نطـاق              - خامس عشر  

  ٣٤  ١٤٦-١٣٩  ..............) من جدول األعمال١٥البند ( االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف
  ٣٦  ١٤٨-١٤٧  .................................)دول األعمال من ج١٦البند ( مسائل أخرى  - سادس عشر  

  ٣٧  ١٤٩  ..................................) من جدول األعمال١٧البند ( تقرير الدورة  - سابع عشر  
  ٣٧  ١٥٥-١٥٠  ..............................................................اختتام الدورة  - ثامن عشر  
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 للمـشورة العلميـة     عقدت الدورة التاسعة والثالثون للهيئـة الفرعيـة للتنفيـذ           -١

 ١١ الوطين بوارسو، بولندا، يف الفترة مـن          اجملمع الرياضي  يف) اهليئة الفرعية ( والتكنولوجية
  .٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٧ إىل
ريتشارد مويونغي، مجهورية ترتانيا املتحدة،      وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية، السيد       -٢

أيـضاً   ورّحـب . نينوفمرب، ورحب جبميع األطراف واملـراقب     / تشرين الثاين  ١١يوم االثنني   
  . مقررة) أرمينيا(وبالسيدة ديانا هاروتيونيان ، نائباً للرئيس) رومانيا(نارسيس بولن  بالسيد

  .وأدىل ببيان ممثل فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  - ٣

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢ند الب(
نـوفمرب،  / تشرين الثـاين   ١١ودة يف   قعة الفرعية يف جلستها األوىل، امل     نظرت اهليئ   -٤
مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذيـة تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                يف
)FCCC/SBSTA/2013/4.(  
مؤمتر (يوتو  وأحال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول ك           -٥

إىل اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة النظـر           ) اجتماع األطراف /األطراف
 ٧، الفقرة   ٣املادة  (توضيح النص الوارد يف الفرع زاي        من جدول أعماله بشأن      ١١ البند يف

من تعديل الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقـرر اسـتخدامها            ) مكرراً ثانياً 
". متوسط االنبعاثات السنوية للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتـزام الـسابقة           "لتحديد  

ووافقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظـر يف هـذه املـسألة باعتبارهـا البنـد        
  .من جدول أعماهلا)  ه(١٢ الفرعي

  :األعمال يف اجللسة نفسها بالصيغة التاليةجدول  قّروأُ  -٦
  .اح الدورةافتت  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
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برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ والقابليـة للتـأثر بـه                -٣
  .معه والتكيف

  .تقرير جلنة التكيف  -٤
زالة إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إ           -٥

الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا بـصورة           
  .مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراءات التخفيف يف قطاع الغابـات             -٦
  .اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  :تنفيذ آلية التكنولوجياتطوير التكنولوجيا ونقلها و  -٧
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز          )أ(  

  وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املنـاخ       املتعلق ب تقرير  ال  )ب(  

  ؛وجملسهما االستشاري
 عن االحتياجات التكنولوجية اليت حـددهتا   لثالثا التوليفيالتقرير    )ج(  

  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٨
  :تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -٩

  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(  
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣ بالفقرة املتصلةاملسائل   )ب(  

  .تعلقة بالزراعةالقضايا امل  -١٠
  :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١١

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة      )أ(  
السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قـوائم اجلـرد           

  الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف؛
 لعمليات القيـاس واإلبـالغ والتحقـق        املبادئ التوجيهية العامة    )ب(  

الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومـة         
  حملياً املتخذة من جانب البلدان النامية األطراف؛

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم           )ج(  
  ول لالتفاقية؛اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األ
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  واجهة بيانات غازات الدفيئة؛  )د(  
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة           )ه(  

  ؛املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحري           )و(  

  .الدوليني
  :ا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتوالقضاي  -١٢

 ٨-م أإ /١ واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من       )أ(  
على املقررات السابقة املتعلقـة بالقـضايا املنهجيـة املرتبطـة           

 مـن   ٨ و ٧ و ٥كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة بـاملواد         بربوتوكول
  بروتوكول كيوتو؛

 استخدام األراضي واحلراجـة مبوجـب       استخدام األراضي وتغيري    )ب(  
 من بروتوكول كيوتو ومبوجب آليـة       ٣ من املادة    ٤ و ٣الفقرتني  

  التنمية النظيفة؛
ــات    )ج(   ــدة ملركّب ــق جدي ــشاء مراف ــى إن ــة عل ــار املترتب اآلث

سعياً إىل احلصول   ) HCFC-22 (٢٢ -اهليدروكلوروفلوروكربون  
مركّبـات  على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل تـدمري         

  ؛)HFC-23 (٢٣ -اهليدروفلوروكربون 
التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة           )د(  

وغريها من املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول    
لالتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتـو، مبوجـب           

  ؛ كيوتو من بروتوكول٧ من املادة ١الفقرة 
 مكـرراً  ٧، الفقـرة    ٣املادة  (إيضاح النص الوارد يف الفرع زاي         )ه(  

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

  ".الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقة
  :سوقية مبوجب االتفاقيةاآلليات السوقية وغري ال  -١٣

  إطار للنُُّهج املختلفة؛  )أ(  
  النُُّهج غري القائمة على السوق؛  )ب(  
  .اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(  
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  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٤
برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق    -١٥

  .األطرافلبلدان املتقدمة لاالقتصاد 
  .مسائل أخرى  -١٦
  .تقرير الدورة  -١٧

 باسم جمموعة   تسعة أطراف، مبا فيها بيانات    ويف اجللسة األوىل أيضاً أدىل ببيانات ممثلو          -٧
جمموعة والدول األفريقية،   وحتالف الدول اجلزرية الصغرية،     واجملموعة اجلامعة،   و والصني،   ٧٧  ال

التحـالف  وأقـل البلـدان منـواً،    و، ٢٨    ل ا وله األعضاء االحتاد األورويب ود  والسالمة البيئية،   
كما أدىل ببيانات ممثلون لقطاع     . املعاهدة التجارية للشعوب  /البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية   

األعمال والصناعة واملنظمات غري احلكومية، واملزارعني، ومنظمـات الـشعوب األصـلية،            
  .)١( ممثلني للمنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئةواملنظمات الشبابية غري احلكومية فضالً عن

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

تفاقية اإلطارية بشأن تغـري      املوقع الشبكي لال   املنشور على االنتباه إىل برنامج العمل املقترح      
نوفمرب سيكون / تشرين الثاين١٥ ووجه الرئيس أيضاً انتباه املندوبني إىل أن يوم اجلمعة .املناخ

موعداً هنائياً للمجموعات، هبدف ضمان إتاحة مشاريع االستنتاجات يف الوقـت املناسـب             
 الفرعية على مباشرة عملـها       وبناء على اقتراح الرئيس، وافقت اهليئة      .للجلسة العامة اخلتامية  

  .على هذا األساس

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

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
.  يف جلستيها األوىل والثالثـة     من جدول األعمال  نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند         -٩

ممثـل  وأدىل  . FCCC/2013/11 و FCCC/SBSTA/2013/INF.6 الوثـائق عليها   معروضاً وكان
  .طرف واحد ببيان

__________ 

:  على مجيع البيانات االفتتاحية على املوقع التايلطالعميكن اال )١(
<http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/items/7950.php>. 
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واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظـر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -١٠
 خوان هوفمايـستر والسيد ) كندا (دون ليمنشترك يف تيسريها السيد     يمشاورات غري رمسية    

ويف اجللسة الثالثة، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف          ). )بوليفيا املتعددة القوميات  دولة  (بوليفيا  (
كي  )٣( ويف اجللسة ذاهتا أوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر      .)٢(واعتمدهتا التالية   االستنتاجات

  .)٤(ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

  االستنتاجات  -٢  
عية للمشورة العلمية والتكنولوجية مع التقدير إىل الوثائق التاليـة          اهليئة الفر  أشارت    -١١

  :اليت أُعدت للدورة
الورقة التقنية املتعلقة بأفضل املمارسات واألدوات املتاحة الستخدام معارف           )أ(  

وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية والنُّهج واألدوات املراعية للمنظور          
  ؛)٥(، يف فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهاجلنساين
 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات أنشطة التقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ         )ب(  

  .)٦(تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
من املنظمات ذات الـصلة     ورحبت اهليئة الفرعية بالورقات املقدمة من األطراف و         -١٢

  .)٧(بشأن سبل تعزيز أمهية برنامج العمل، ودعم هدفه
  :)٨( على توصيات جلنة التكيف، قامت اهليئة الفرعية مبا يليورداً  -١٣

أشارت إىل طلبها إىل األمانة بأن تقوم، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعيـة،               )أ(  
دوات املتاحـة السـتخدام معـارف       بتنظيم اجتماع للخرباء بشأن أفضل املمارسات واأل      

وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليديـة والـنُّهج واألدوات املراعيـة            
للمنظور اجلنساين، يف فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر بـه والتكيـف معـه،                

بشأن أفضل ممارسـات     مع حلقة عمل جلنة التكيف       متزامناًهذا االجتماع   وطلبت أن ُيعقد    
  واحتياجات اجملتمعات احمللية واألصلية؛

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.34اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.34/Add.1 على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة عطاللال )٣(
 .١٩-م أ/١٧ على النص بصيغته املعتمدة، انظر املقرر طالعلال )٤(
)٥( FCCC/TP/2013/11. 
)٦( FCCC/SBSTA/2013/INF.6. 
ـ     <http://unfccc.int/5901>ُتتاح الورقات املقدمة من األطراف على العنوان التايل          )٧( ات ، بينما تتـاح الورق

 .<http://unfccc.int/7482>املقدمة من املنظمات على العنوان التايل 
)٨( FCCC/SB/2013/2. 
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دعت األطراف واملنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب إىل أن تقدم إىل              )ب(  
، معلومات عن أفضل املمارسـات يف التخطـيط         ٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٠األمانة، حبلول   

  الوطين للتكيف والدروس املستفادة منه؛
أعاله يف ) ب(١٣ أن جتمع الورقات املشار إليها يف الفقرة طلبت إىل األمانة  )ج(  

 /كـانون األول  (الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية      موعد  ورقة معلومات ُتتاح حبلول     
  ؛)٢٠١٤ديسمرب 
إىل األمانة االضطالع باألنشطة الواردة يف املرفق الثالث بتقرير         اً  طلبت أيض   )د(  

  .طلب جلنة التكيفبناء على  ،)٩(جلنة التكيف
كي ينظر فيـه مـؤمتر      ذه املسألة   بشأن ه  )١٠(وأوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر      -١٤

  .)١١(األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة
 األنـشطة الـيت     لىاملقدرة املترتبة يف امليزانية ع    باآلثار  اً  وأحاطت اهليئة الفرعية علم     -١٥

  . أعاله١٣ يف الفقرة  إليهعلى النحو املشارستضطلع هبا األمانة 
 يف هذه االسـتنتاجات     الواردةوطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات          -١٦

   .رهناً بتوافر املوارد املالية

  تقرير جلنة التكّيف  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت    
. والثالثـة يف جلستيها األوىل      من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -١٧

  .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان. FCCC/SB/2013/2وكان معروضاً عليها الوثيقة 
نائبة رئيس جلنـة التكيـف، الـسيدة         ويف اجللسة األوىل، دعا رئيس اهليئة الفرعية        -١٨

جللسة ا ويف. ، إىل تقدمي تقرير عن عمل اللجنة      )الواليات املتحدة األمريكية  (كريستينا تشان   
نفسها، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف إطار مشاورات               

ويف اجللسة الثالثة، أوصت اهليئة الفرعيـة       ). نيوزيلندا(غري رمسية تيسرها السيدة هيلني بلوم       
   .)١٣(كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة )١٢(مبشروع مقرر

__________ 

 . أعاله٨انظر احلاشية  )٩(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.34/Add.1 على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة طالعلال )١٠(
 .١٩-م أ/١٧ على النص املعتمد، انظر املقرر طالعلال )١١(
 .FCCC/SB/2013/L.2ظر الوثيقة  على نص مشروع املقرر، انطالعلال )١٢(
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إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن           -مساًخا  
إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتـا          

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

  املداوالت  -١  
. والثالثـة  يف جلستيها األوىل      من جدول األعمال   ية يف هذا البند   نظرت اهليئة الفرع    -١٩
   .ائتالف بلدان الغابات املطرية ممثل طرف واحد ببيان، متحدثاً باسم وأدىل
 مـن جـدول      اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البنـد           واتفقت  -٢٠

 روبرتـو   والسيد) كندا(بيتر غراهام    يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد          األعمال
. )١٤( التالية واعتمدهتا  يف االستنتاجات  اهليئة الفرعية نظرت  يف اجللسة الثالثة،    و. )غانا(بامفو  

كي ينظر فيهما مؤمتر األطـراف       )١٥(كما أوصت يف جلستها الثالثة أيضاً مبشروعي مقررين       
  .)١٦(ويعتمدمها يف دورته التاسعة عشرة

  االستنتاجات  -٢  
بشأن املبادئ   )١٧(أوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية مبشروع مقرر         -٢١

التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بالتقييم التقين لإلسهامات املقدمـة مـن األطـراف بـشأن              
أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات /املستويات املرجعية املقترحة لالنبعاثات من الغابات و      

  .)١٨(ظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرةكي ين
للقياس واإلبالغ  بشأن اإلرشادات املنهجية     )١٩(وأوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر      -٢٢

كـي   ١٦-أ م/١من التذييل الثاين للمقرر     ) ج(والتحقق، على النحو املشار إليه يف الفقرة        
  . )٢٠( التاسعة عشرةينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته

__________ 

 .١٩-م أ/١٦ على النص املعتمد، انظر املقرر طالعلال )١٣(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.33اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٤(
 .Add.2 وFCCC/SB/2013/L.33/Add.1 على نص مشروعي املقررين، انظر الوثيقة طالعلال )١٥(
 ١٩-م أ /١١واعُتمدت أيضاً املقررات    . ١٩- أ م/١٤ و ١٩-م أ / ١٣ على النص املعتمد، انظر املقررين       طالعلال )١٦(

 يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، بناء على توصية اهليئـة الفرعيـة              ١٩-م أ /١٥ و ١٩-م أ /١٢و
 .)FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1الوثيقة  انظر(

 .FCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.1 على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة طالعلال )١٧(
 .١٩-م أ/١٣نص املعتمد، انظر املقرر  على الطالعلال )١٨(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.33/Add.2 على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة طالعلال )١٩(
 .١٩-م أ/١٤ على النص املعتمد، انظر املقرر طالعلال )٢٠(
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 مبا خلصت إليه مـن اسـتنتاجات يف         وذكّرت اهليئة الفرعية بأهنا ستواصل، عمالً       -٢٣
، النظر يف وضع إرشادات منهجية بشأن النهج غري القائمة علـى            )٢١(دورهتا الثامنة والثالثني  

ألربعـني  السوق ويف املسائل املنهجية املتصلة باملنافع غري املرتبطة بـالكربون يف دورهتـا ا             
  ).٢٠١٤يونيه /حزيران(

تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع              -سادساً  
  الغابات اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً عليها   . وىل والثالثة نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األ          -٢٤
  . Add.1و FCCC/SB/2013/MISC.3و FCCC/SB/2013/INF.6 ةقيالوث
، على النظر يف هذا البند بـاالقتران مـع          األوىل اهليئة الفرعية، يف جلستها      واتفقت  -٢٥
 مشترك بـني اهليئـتني      فريق اتصال  من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار          ٦ البند
والسيدة مادلني ديوف   ) سويسرا(السيد كيث أندرسن      كل من  لفرعيتني يشترك يف رئاسته   ا
وإذ مل تتمكن السيدة ديوف من حضور اجلزء األول من اجللسة، فقـد ُدعيـت      ). السنغال(

 .للمشاركة يف رئاسة هذه املشاورات) باراغواي(الحقاً السيدة ليليان بورتيو 

  . التالية واعتمدهتا )٢٢(هليئة الفرعية يف االستنتاجاتويف اجللسة الثالثة، نظرت ا  -٢٦

  االستنتاجات  -٢  
بشأن احلاجة إىل    )٢٣(أحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف         - ٢٧

، ١٦-م أ/١ من املقرر ٧٠حتسني تنسيق الدعم املقدم لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة 
خيارات اإلدارة املمكنة، ومنها هيئة أو جملس   بات املؤسسية القائمة أووإىل النظر يف الترتي

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً أيضاً باآلراء اليت قدمتها املنظمات املعتمـدة           . جلنة  أو
  .)٢٤(بصفة مراقب

__________ 

)٢١( FCCC/SBSTA/2013/3 ٤٩ و٤٢، الفقرتان. 
 .FCCC/SB/2013/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٢(
)٢٣( FCCC/SB/2013/MISC.3و Add.1. 
 .<http://unfccc.int/7481>متاحة يف املوقع  )٢٤(
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علمـاً  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ         وأحاطت    -٢٨
/  حزيران ٧ يف بون، بأملانيا، يف      ، املعقودة أثناء الدورة   )٢٥( بالتقرير املتعلق حبلقة العمل    كذلك
وأعربت اهليئتان الفرعيتان   .  أعاله ٢٧، بشأن املسألة املشار إليها يف الفقرة        )٢٦(٢٠١٣ يونيه

  .عن تقديرمها للمفوضية األوروبية وللنرويج ملا قدمتاه من دعم مايل حللقة العمل
ززت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ عملهما          وع  -٢٩

 أعاله، واتفقتا على دعوة مؤمتر األطراف إىل تقـدمي          ٢٧بشأن املسألة املشار إليها يف الفقرة       
  .)٢٧(مزيد من التوجيه يف دورته التاسعة عشرة من أجل حل املسائل املعلقة

  تنفيذ آلية التكنولوجياوجيا ونقلها وتطوير التكنول  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

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

  )من جدول األعمال) أ(٧البند الفرعي (

  املداوالت    
 يف جلـستيها األوىل      األعمال  الفرعي من جدول   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٣٠

ويف اجللسة األوىل، دعـا رئـيس    . FCCC/SB/2013/1وكان معروضاً عليها الوثيقة     . والثالثة
، نائب رئـيس اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة          )األرجنتني(اهليئة الفرعية السيد غابرييل بالنكو      

 رئـيس اجمللـس     ،)الواليات املتحـدة األمريكيـة    (بالتكنولوجيا، والسيد غريفني تومسون     
ويف . االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، إىل تقدمي تقرير عن أعمال اللجنة واجمللس           

اجللسة نفسها، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري               
يد سـتيغ   والـس ) اإلمارات العربية املتحدة  (رمسية يشترك يف تيسريها السيد ماجد السويدي        

   .وأدىل ممثل طرف واحد ببيان). النرويج(سفننغسن 
ويف اجللسة الثالثة، أحاط الرئيس علماً بأن اهليئة الفرعية مل تتمكن من إهناء نظرهـا                 -٣١

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بأن الرئيس سـيبلغ        . يف التقرير السنوي املشترك للجنة واجمللس     
  . )٢٨(اجتماع األطراف بذلك/رافرئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األط

__________ 

)٢٥( FCCC/SB/2013/INF.6. 
 .<http://unfccc.int/7672>ميكن احلصول على مزيد من املعلومات عن حلقة العمل يف املوقع  )٢٦(
وحيل هذا املقرر ملؤمتر األطراف حمل الفقرة األخرية        . ١٩-م أ /١٠ على النص املعتمد، انظر املقرر       طالعلال )٢٧(

، ولذلك مل ُتدرج تلك الفقرة يف       FCCC/SB/2013/L.5اجات اهليئتني الفرعيتني الواردة يف الوثيقة       من استنت 
 .هذا التقرير
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  طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وجملسهما االستشارياملتعلق بتقرير ال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٧البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول أعماهلـا يف جلـستيها األوىل                 -٣٢

  .FCCC/SB/2013/INF.7 معروضاً عليها الوثيقة وكان. والثالثة
ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -٣٣

والسيد ) بليز(األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد كارلوس فولر             
  ).اليابان(كونيهيكو شيمادا 

  .)٢٩(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتاويف اجللسة الثالث  -٣٤

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً مع التقدير مبا اضطلع به اجمللس االستشاري ملركـز               -٣٥

وشبكة تكنولوجيا املناخ من عمل لينجز يف املوعد احملدد طرائق وإجراءات مركز وشـبكة              
  . ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرةتكنولوجيا املناخ كي

وأوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ مبشروع            -٣٦
  .)٣١( هبذا الشأن كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة)٣٠(مقرر

التكنولوجية الـيت حـددهتا      عن االحتياجات    لث الثا التوليفيالتقرير    -جيم  
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) ج(٧الفرعي البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول أعماهلـا يف جلـستيها األوىل                 -٣٧

  .FCCC/SB/2013/INF.7وكان معروضاً عليها الوثيقة . والثالثة
__________ 

طلب مؤمتر األطراف من اهليئتني الفرعيتني مواصلة النظر يف التقرير السنوي املشترك يف دورتيهما األربعني،                )٢٨(
كانون (ر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين       هبدف التوصية مبشروع مقرر هبذا الشأن كي ينظر فيه مؤمت         

وملزيـد مـن    .  من مشروع النظام الداخلي املطبـق      ١٦و) ج(١٠، وفقاً للمادتني    )٢٠١٤ديسمرب  /األول
 .FCCC/CP/2013/10املعلومات هبذا الشأن، انظر تقرير مؤمتر األطراف يف الوثيقة 

 .FCCC/SB/2013/L.3اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(
 .FCCC/SB/2013/L.3/Add.1  نص املقرر، انظر الوثيقةلالطالع على )٣٠(
 .١٩-م أ/٢٥لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٣١(
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ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول                -٣٨
اإلمـارات  (األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد ماجد السويدي    

ويف جلستها الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية      ). النرويج(والسيد ستيغ سفننغسن    ) العربية املتحدة 
  .)٣٢(تنتاجات التالية واعتمدهتايف االس

  االستنتاجات  -٢  
التقريـر التـوليفي الثالـث      بت اهليئة الفرعية مع التقدير باملعلومات الواردة يف         رح  -٣٩
عن االحتياجات التكنولوجية اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق          أعدته األمانة    الذي

  .)٣٣(األول لالتفاقية
  .عية على مواصلة النظر يف التقرير يف دورهتا األربعنيواتفقت اهليئة الفر  -٤٠

  البحوث واملراقبة املنهجية  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثالثة              - ٤١

ر يف هذا البند من جـدول األعمـال         ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظ       
) أملانيـا (إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيـسريها الـسيد سـتيفان روزنـر                 يف

ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف         ). جنوب أفريقيا (كريس موسيكي     والسيد
صاد اجلوية والنظام وأدىل ببيانني ممثال املنظمة العاملية لألر  .واعتمدهتا )٣٤(االستنتاجات التالية
  . العاملي ملراقبة املناخ

  االستنتاجات  -٢  
اهليئـة  علماً مع التقدير بالبيانات اليت أدىل هبـا ممثلـو            اهليئة الفرعية    أحاطت  - ٤٢

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والنظـام العـاملي        الدولية املعنية بتغري املناخ و      احلكومية
  .)٣٥(املناخ  ملراقبة

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.27اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٢(
)٣٣( FCCC/SBSTA/2013/INF.7. 
 .FCCC/SBSTA/2013/L.25اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
 .<http://unfccc.int/7950.php>: ة على العنوانالبيانات متاحة على املوقع االلكتروين لالتفاقي )٣٥(
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 املنظمـة العامليـة     إىل املعلومات اليت قدمتها    مع التقدير اهليئة الفرعية أيضاً    وأشارت    -٤٣
لألرصاد اجلوية بشأن املستجدات على صعيد تنفيذ اإلطار العاملي للخدمات املناخية ونتائج            

ودعت اهليئة الفرعية املنظمة    . )٣٦(الدورة األوىل للمجلس احلكومي الدويل للخدمات املناخية      
رصاد اجلوية إىل أن تقدم إىل اهليئة الفرعية، يف دورهتا احلادية واألربعني، معلومات             العاملية لأل 

عن نتائج الدورة الثانية للمجلس احلكومي الدويل للخدمات املناخية، اليت سُتعقد يف تشرين             
  .٢٠١٤نوفمرب /الثاين
نظام العاملي ملراقبة    أيضاً مع التقدير إىل املعلومات اليت قدمها ال         اهليئة الفرعية  وأشارت  -٤٤

ودور النظام العاملي ملراقبـة      )٣٧(املناخ بشأن األنشطة اليت اضطلع هبا مؤخراً وأنشطته املقررة        
والشركاء يف تعزيز شبكات املراقبة وتقدمي املعلومات والبيانات         )٣٨(املناخ واجلهات اليت ترعاه   
  .العاملي للخدمات املناخيةيف ذلك يف جمال تنفيذ اإلطار  املناخية العالية اجلودة، مبا

وأكدت اهليئة الفرعية استمرار احلاجة إىل تأمني التمويل لتلبية االحتياجات األساسية             -٤٥
  .)٣٩(لعمليات رصد املناخ العاملي مبوجب أحكام االتفاقية على املدى الطويل

س للهيئـة   ورحبت اهليئة الفرعية مبسامهة الفريق العامل األول يف تقرير التقييم اخلام            -٤٦
والحظت اهليئة الفرعية أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية        . احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ    

بتغري املناخ ستكون حبلول الدورة األربعني للهيئة الفرعية قد أصدرت مـسامهات الفـريقني     
قييم اخلـامس حبلـول     العاملني الثاين والثالث يف تقرير التقييم اخلامس والتقرير التوليفي للت         

وأشارت اهليئة الفرعية كذلك إىل أن البحوث واملراقبة املنهجيـة          . الدورة احلادية واألربعني  
  . تزال تكتسي أمهية رئيسية بالنسبة إىل أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ال

فاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     وأكدت اهليئة الفرعية أمهية املراقبة املنهجية لعملية االت         -٤٧
بوجه عام، لتحقيق مجلة أمور منها املضي قدماً يف النماذج املناخية على مجيـع املـستويات                

وأشارت اهليئة الفرعية إىل استمرار وجود ثغرات يف بيانات         . واختاذ القرارات بشأن التكيف   
ئمة يف بعض األجزاء من العامل،      الشبكات القا   ويف خيص احمليطات،   ما املراقبة احلامسة، ومنها  

وأكدت اهليئة الفرعية أمهية سجالت البيانـات التارخييـة         . وبصفة خاصة يف البلدان النامية    
__________ 

لهيئـة الفرعيـة    لتتاح املعلومات املقدمة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إىل الدورة التاسعة والـثالثني               )٣٦(
: املوقع الشبكي التايل التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ   للمشورة العلمية والتكنولوجية على     

<http://unfccc.int/7482.php>. 
للمـشورة  لهيئة الفرعية   لالنظام العاملي ملراقبة املناخ إىل الدورة التاسعة والثالثني         تتاح املعلومات املقدمة من      )٣٧(

: على املوقع الشبكي التايل التفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ              العلمية والتكنولوجية   
<http://unfccc.int/7482.php>. 

اجلهات اليت ترعى النظام العاملي ملراقبة املناخ هي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، واللجنة احلكومية الدولية                )٣٨(
، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واجمللـس       لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        

 .الدويل للعلوم
 .٥٥، الفقرة FCCC/SBSTA/2010/13انظر أيضاً الوثيقة  )٣٩(
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ولذلك حثت اهليئـة    . وضرورة تعزيز اجلهود املبذولة حلفظ البيانات والرقمنة ورصد املناخ        
بينـها يف     فيمـا  والتنسيقالفرعية األطراف واملنظمات املختصة على تعزيز قدراهتا والتعاون         

  .اجملال هذا
وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل أن تنظيم حلقة عمل بشأن املراقبة املنهجية بالتعاون               -٤٨

الوثيق مع النظام العاملي ملراقبة املناخ واجلهات اليت ترعاه ميكن أن يفيد يف حتديـد الـسبل                 
ذات الصلة يف البلدان النامية، وبصفة خاصة       الكفيلة بتعزيز املراقبة املنهجية وزيادة القدرات       

  .يف جمال دعم التخطيط للتكيف

  تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املنتدى وبرنامج العمل  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٩البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
 يف جلـستيها األوىل     دول األعمال  الفرعي من ج   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٤٩
   FCCC/SB/2013/INF.3 وFCCC/SB/2013/INF.2 وكان معروضاً عليها الوثائق .ةلثوالثا
 FCCC/SB/2013/INF.9 وFCCC/SB/2013/INF.8 وFCCC/SB/2013/INF.4و
 FCCC/SB/2013/MISC.2 وFCCC/SB/2013/INF.11 وFCCC/SB/2013/INF.10و
  .FCCC/SB/2013/MISC.4و

 باالقتران   الفرعي ، على النظر يف هذا البند     األوىل اهليئة الفرعية، يف جلستها      واتفقت  -٥٠
 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار منتدى مشترك بـني             )أ(١٥  الفرعي مع البند 

اهليئتني الفرعيتني يشترك يف رئاسته رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العمليـة والتكنولوجيـة،             
 واتفقـت ). بولندا(ويونغي، ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس خروتسوف        م السيد

 )ب(٩  الفرعـي   باالقتران مع البند    احلالية أثناء الدورة   الفرعي  يف هذا البند   النظرأيضاً على   
  .هلاجدول أعما من
  .)٤٠(ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا  -٥١

__________ 

 .FCCC/SB/2013/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٠(
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  االستنتاجات  -٢  
اليت أُعدَّت للدورتني وأحاطتا علمـاً بتقـدير         )٤١( اهليئتان الفرعيتان بالوثائق   رحبت  -٥٢

وبالعروض واحلـوارات الـيت شـهدهتا       ،  باجتماع املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي      
واجملـال   )٤٣()ج( واجملـال  )٤٢()ب(حلقات العمل املندرجة يف إطار املنتدى بشأن اجملـال          

املشار إليه فيما   (من برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التصدي          )٤٥()ز( واجملال )٤٤()د(
من برنـامج    )٤٧()ه( اجملال بشأن   ، واجتماع اخلرباء أثناء املنتدى    )٤٦(")برنامج العمل "   بيلي  
  .ذاته العمل
من األمانة، التقرير املتعلـق     اهليئتان الفرعيتان إىل رئيسيهما أن يعّدا، بدعم         وطلبت  -٥٣

من برنامج العمل قبل الدورة األربعـني       ) ب(حبلقة العمل املعقودة أثناء املنتدى بشأن اجملال        
  .لكل من اهليئتني

اهليئتان الفرعيتان يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منـهما علـى تقـدمي              واتفقت  -٥٤
 إىل مؤمتر األطراف لينظـر      FCCC/SB/2013/L.4مقترحات األطراف الواردة يف مرفق الوثيقة       

  .)٤٨(فيها خالل دورته التاسعة عشرة

__________ 

)٤١ ( FCCC/SB/2013/INF.2 و ،FCCC/SB/2013/INF.3 و ،FCCC/SB/2013/INF.4 و ،FCCC/SB/2013/INF.8 ،
، FCCC/SB/2013/MISC.2، و FCCC/SB/2013/INF.11، و FCCC/SB/2013/INF.10و،  FCCC/SB/2013/INF.9و
 .FCCC/SB/2013/MISC.4و

ومجيع املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا فيها العـروض والتقريـر           . التعاون املتعلق باستراتيجيات التصدي    )٤٢(
 .<http://unfccc.int/7799.php> :املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

فيها العـروض والتقريـر     ومجيع املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا       . تقييم وحتليل تأثريات تدابري التصدي     )٤٣(
 .<http://unfccc.int/7586.php> :املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

ومجيع املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا فيها       . تبادل التجارب ومناقشة فرص التنويع والتحول االقتصاديني       )٤٤(
 .<http://unfccc.int/items/7587.php> :العروض والتقرير املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

ومجيع املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا فيها       . االنتقال العادل للقوى العاملة، وإجياد وظائف الئقة وجيدة        )٤٥(
 .<http://unfccc.int/7589.php>: العروض والتقرير املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

ومجيع املعلومات املتعلقـة باجتمـاع      .  االقتصادية -راقبة االجتاهات االجتماعية    وضع النماذج االقتصادية وم    )٤٦(
 .<http://unfccc.int/7588.php>: اخلرباء، مبا فيها العروض والتقرير املتعلق حبلقة العمل متاحة يف املوقع التايل

)٤٧( FCCC/SBSTA/2012/2املرفق الثالث، و ،FCCC/SBI/2012/15املرفق األول ،. 
تسن التوصل إىل اتفاق يف مؤمتر األطراف، فقد طلب مؤمتر األطراف من اهليئتني الفرعيتني مواصلة       إذ مل ي   )٤٨(

 مـن مـشروع النظـام       ١٦و) ج(١٠هما األربعني، وفقاً للمادتني     النظر يف هذا البند الفرعي يف دورتي      
 .الداخلي املطبق
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   من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٩البند الفرعي (

  املداوالت    
 اهليئة  ت واتفق .ةلثيف جلستيها األوىل والثا    الفرعي   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٥٥

 باالقتران مع    الفرعي  يف هذا البند   ، خالل هذه الدورة   النظر،الفرعية يف جلستها األوىل على      
من جدول أعمال اهليئة الفرعيـة      ) أ(١٥ن جدول أعماهلا والبند الفرعي      م) أ(٩البند الفرعي   

ك علـى   ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية كذل      . للتنفيذ، بناء على اقتراح من الرئيس     
يف  الفرعـي     هذا البنـد   تناولاملهتمة بشأن كيفية    أن جيري الرئيس مشاورات مع األطراف       

  .الدورة املقبلة
 األربعني اهليئة الفرعية على مواصلة املشاورات يف دورهتا         اتفقتة،  لثويف اجللسة الثا    -٥٦

  .الفرعي  هذا البندطريقة تناولبشأن 

  القضايا املتعلقة بالزراعة  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلساهتا األوىل والثانية               - ٥٧

. Add.2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.17وكان معروضاً عليها الوثائق    . والثالثة
االحتـاد  ، و    والصني ٧٧   ل باسم جمموعة ا    طرفاً، مبا فيها بيانات    ٢٢وأدىل ببيانات ممثلو    

، واجملموعة اجلامعة، وجمموعة السالمة البيئيـة، وأقـل         ٢٨    ل ا األورويب ودوله األعضاء  
  .)٤٩(البلدان منواً

ووافقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على أن يتشاور الرئيس مع األطـراف                -٥٨
تيجة املشاورات يف جلسة عامة     املهتمة بشأن كيفية مواصلة تناول هذه املسألة واإلبالغ عن ن         

ويف اجللسة الثانية، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات        . ُتعقد يف وقت الحق من األسبوع     
ويف اجللسة الثالثة، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية عن نتائج النظر يف هـذا             . واعتمدهتا )٥٠(التالية

  .البند من جدول األعمال

__________ 

إدراج بياناهتا بشأن هذه املسألة يف تقريـر        طلبت أربعة أطراف، مبا فيها ثالثة أطراف حتدثت باسم جمموعاهتا،            )٤٩(
-http://unfccc4.meta>: والبيانات متاحة يف البث اإللكتروين للجلسة الثالثة للهيئة الفرعية على العنوان          . الدورة

fusion.com/kongresse/cop19/templ/play.php?id_kongresssession=6949&theme=unfccc>. 
 .FCCC/SBSTA/2013/L.35اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٠(
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  االستنتاجات  -٢  
دار بني األطراف من تبادل آراء مثمر خالل         يئة الفرعية علماً مع التقدير مبا      اهل أحاطت  -٥٩

حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة بشأن احلالة الراهنة للمعارف العلمية املتعلقة بكيفيـة تـدعيم               
يف اآلن ذاته تعزيز التنمية الريفيـة والتنميـة         ، على حنو حيقق     تكيف الزراعة مع آثار تغري املناخ     

سيما يف البلدان النامية، مع  ملستدامة وإنتاجية النظم الزراعية واألمن الغذائي يف مجيع البلدان، والا
  .مراعاة تنوع النظم الزراعية واالختالفات يف احلجم واملنافع املشتركة املمكن جنيها من التكيف

لذي ستعّده أمانة   التقرير ا  ووافقت اهليئة الفرعية على أن تنظر يف دورهتا األربعني يف           -٦٠
 أعـاله، وفقـاً     ٥٩االتفاقية بشأن حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة واملشار إليها يف الفقرة            

لطلب اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني، ويف اآلراء املقدمة من األطراف واملنظمـات              
ملا اتفق عليه يف الدورة الثامنة       اً أعاله وفق  ٥٩املراِقبة املعتمدة بشأن العناصر الواردة يف الفقرة        

  .Add.2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.17والثالثني للهيئة الفرعية وملا يرد يف الوثائق 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

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

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

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً   .والثالثة الثانيةيف جلستيها    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -٦١

  . FCCC/SBSTA/2013/INF.14  وFCCC/SBSTA/2013/INF.5 انالوثيقتعليها 
يف إطـار   ، على النظر يف هذا البند الفرعياألوىل اهليئة الفرعية، يف جلستها      واتفقت  -٦٢

). الصني( والسيد شيانغ لو  ) فنلندا (ريتا بيبايت فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيدة         
ويف اجللـسة   . واعتمدهتا )٥١(التالية رعية يف االستنتاجات  اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الف     ويف

كي ينظر فيه مؤمتر األطـراف ويعتمـده يف    )٥٢(نفسها، أوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر     
  . )٥٣(دورته التاسعة عشرة

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.32اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥١(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.32/Add.1 على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة طالعلال )٥٢(
 .١٩-م أ/٢٣ على النص املعتمد، انظر املقرر طالعلال )٥٣(
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  االستنتاجات  -٢  
 واصلت اهليئة الفرعية مناقشاهتا بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة            -٦٣

السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلـدان              
 وذلك يف إطار    ،)يشار إليها فيما يلي باسم املبادئ التوجيهية لالستعراض       (املتقدمة األطراف   

 الثنيالسابعة والـث   هتادوريف    املتفق عليها  الستعراض ل تنقيح املبادئ التوجيهية  برنامج العمل ل  
  .)٥٤()يشار إليه فيما يلي بربنامج العمل(

ونظرت اهليئة الفرعية يف اآلراء املقدمة من األطراف تلبية للدعوة اليت وجهتـها يف                -٦٤
الذي أعدته األمانـة     )٥٦(وفقاً لربنامج العمل، ويف التقرير التوليفي      )٥٥(دورهتا الثامنة والثالثني  

  .عن اآلراء املقدمة من األطراف
حلقة العمل التقنية األوىل املتعلقة بإعداد املبـادئ         )٥٧(بت اهليئة الفرعية بتقرير   ورح  -٦٥

اليت عقدت يف بـون بأملانيـا       تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية،       التوجيهية الستعراض 
، ونظمتها األمانة بتوجيه من رئـيس       ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٩ إىل   ٧خالل الفترة من    

  .اهليئة الفرعية
 بشأن املبادئ التوجيهيـة السـتعراض      )٥٨(وأوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر      - ٦٦

 كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمـده يف دورتـه    فترة السنتني والبالغات الوطنية     تقارير
  .)٥٩(التاسعة عشرة

ورحبت اهليئة الفرعية بالعرض الذي قدمته األمانة عن وضع إجـراءات ومـواد               - ٦٧
. ، وأحاطت علماً باملواد التدريبيـة     )٦٠(على طلبها يف دورهتا الثامنة والثالثني     تدريبية بناء   

واعترفت بأمهية تنفيذ تدريب خرباء االستعراض قبل استعراض البالغات الوطنية املقبلـة            
وطلبت إىل األمانة   . ٢٠١٤وقبل تقدمي أوىل تقارير فترة السنتني يف النصف األول من عام            

وسائل اإللكترونيـة خلـرباء االسـتعراض املـشاركني يف عمليـات           إتاحة هذه املواد بال   
، وإعداد برنامج تدرييب رمسي لُينظر فيه خالل انعقاد الـدورة           ٢٠١٤االستعراض يف عام    

  .األربعني للهيئة الفرعية

__________ 

)٥٤( FCCC/SBSTA/2012/5املرفق األول ،. 
)٥٥( FCCC/SBSTA/2013/3 ٩٦، الفقرة. 
)٥٦( FCCC/SBSTA/2013/INF.5. 
)٥٧( FCCC/SBSTA/2013/INF.14. 
 .FCCC/SBSTA/2013/L.32/Add.1 على نص مشروع املقرر انظر الوثيقة طالعلال )٥٨(
 .١٩-م أ/٢٣اعُتمد بوصفه املقرر  )٥٩(
)٦٠( FCCC/SBSTA/2013/3 ٩٧، الفقرة. 
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 إىل أن تقـدم إىل األمانـة،        ،ودعت اهليئة الفرعية األطراف، وفقاً لربنامج العمـل         -٦٨
قوائم ستعراض توجيهية ال البادئ   امل  بشأن هيكل  مفصلة، آراء   ٢٠١٤ يرفربا/شباط ١٩ حبلول

خمططها بشأن   و  الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،        جرد غازات الدفيئة  
وطلبت إىل  . وعناصرها الرئيسية مبا يشمل الغرض من االستعراض ونطاقه والتوقيت واإلبالغ         

راء، ومـشروعاً   تلـك اآل  ، تقريراً توليفيـاً ل    ٢٠١٤ مارس/آذار ٢٦األمانة أن ُتعّد، حبلول     
استناداً إىل تلك املعلومـات     لمبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة         ل

يف ) ٢٠١٤ بريـل أ/نيساناملقرر عقدها يف    ( )٦١( التقنية الثانية  يف حلقة العمل  للمسامهة هبما   
  .إطار برنامج العمل

املبـادئ  تنقـيح    يف   ما تنظـر   على أنه ينبغي لألطراف، عند      الفرعية  اهليئة واتفقت  -٦٩
ستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول            الالتوجيهية  
يف احلسبان اخلربة املكتسبة يف استعراض املعلومات املقدمة من األطـراف           أن تأخذ  ،لالتفاقية

 تتسم بالكفاءة والفعالية من     ستعراض عملية ا   واحلاجة إىل  ،تفاقيةلال األول   املرفق املدرجة يف 
طـراف أو اخلـرباء     لأل مفرط بالنسبة  ءعبتنطوي على   وال  حيث التكلفة والطابع العملي     

  .األمانة أو
وطلبت إىل األمانة أن     واتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على ضرورة تعديل برنامج العمل          -٧٠

  .٢٠١٤يف النصف الثاين من عام إضافية تقنية  حلقات عملتنظم 
اضطالع األمانة  على   آلثار املترتبة يف امليزانية   بتقديرات ا علماً  وأحاطت اهليئة الفرعية      -٧١
  .أعاله ٧٠ و٦٨ و٦٧الفقرات  يف اإليهاملشار األنشطة ب

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانـة أن تـضطلع بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه                  -٧٢
  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخليـة الـيت             -باء  
تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخذة مـن جانـب     

  البلدان النامية األطراف
  )من جدول األعمال) ب(١١البند الفرعي (

  داوالتامل    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي مـن جـدول األعمـال يف جلـستيها                  -٧٣

  .والثالثة األوىل

__________ 

)٦١( FCCC/SBSTA/2012/5املرفق األول ،. 
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لبند الفرعي يف إطـار  ، على النظر يف هذا ااألوىلواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -٧٤
يف و .والسيد شيانغ لو  ) بلجيكا(ة سارة كوين     السيد  كل من  شترك يف رئاسته  يفريق اتصال   

كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده       )٦٢(اجللسة الثالثة، أوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر      
   .)٦٣(يف دورته التاسعة عشرة

تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عـن قـوائم اجلـرد          -جيم  
  السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) ج(١١البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثالثة  -٧٥
لبند الفرعي يف إطـار  على النظر يف هذا اواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل،        -٧٦

). سوازيلند( والسيد جورج واموكويا     مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيدة بيبايت       
ويف اجللـسة   . واعتمدهتا )٦٤(ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية        

كي ينظر فيه مؤمتر األطـراف ويعتمـده يف    )٦٥(نفسها، أوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر     
  . )٦٦(دورته التاسعة عشرة

  االستنتاجات  -٢  
ة الفرعية إىل ما اتفق عليه يف دورهتا الثالثني من إطالق برنامج عمل من             أشارت اهليئ   -٧٧

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق     "أجل تنقيح   
املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد         : األول لالتفاقية، اجلزء األول   

املبادئ التوجيهية إلعداد بالغات األطراف املدرجة يف       "يشار إليها فيما يلي باسم      " (السنوية
بأن يعتمد  وأوصت  . ، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوحد       )٦٧(")املرفق األول لالتفاقية  

 املبادئ التوجيهية املنقحة بشأن اإلبالغ يف إطار االتفاقية، بغية اسـتخدامها            مؤمتر األطراف 
  . ٢٠١٥ منتظمة ابتداًء من عام بصورة

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.28 على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة طالعلال )٦٢(
 .١٩-م أ/٢١ على النص املعتمد، انظر املقرر طالعلال )٦٣(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.29اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٤(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.29/Add.1 على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة طالعلال )٦٥(
 .١٩-م أ/٢٤ على النص املعتمد، انظر املقرر طالعلال )٦٦(
)٦٧( FCCC/SBSTA/2009/3 ١٠١، الفقرة. 
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ورحبت اهليئة الفرعية بإجناز اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، يف الوقـت               -٧٨
 عـن   ٢٠٠٦ للمبادئ التوجيهية الصادرة يف عام       ٢٠١٣لحق عام   مب املتعلقاملناسب، لعملها   

ـ          : رد الوطنيـة لغـازات الدفيئـة      اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قوائم اجل
، )الذي يشار إليه فيما يلي باإلرشادات اإلضافية املتعلقة باألراضي الرطبـة           (الرطبة األراضي

واليت اعتمدهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وقبلتها يف دورهتا السابعة والـثالثني،      
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨إىل  ١٤اليت عقدت يف باتومي، جورجيا، يف الفترة من 

بشأن كيفيـة ذكـر      )٦٨(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف         -٧٩
اإلرشادات اإلضافية املتعلقة باألراضي الرطبة، يف املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيمـا يتعلـق             

غ عن انبعاثات ثاين أكسيد     باإلبالغ من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول وبشأن اإلبال         
  .الكربون النامجة عن إنتاج األمونيا واستخدام اليوريا

اتفقت اهليئة الفرعية على أن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية حتتاج إىل             و  -٨٠
. من الوقت للنظر يف النطاق الكامل لإلرشادات اإلضافية املتعلقة باألراضـي الرطبـة             املزيد

 /أيـار (ى أن تواصل مناقشاهتا يف الدورة السادسة واألربعني للهيئـة الفرعيـة             واتفقت عل 
للمضي يف استكشاف سبل استخدام اإلرشادات ودعت األطراف إىل أن تقدم           ) ٢٠١٧ مايو

  . ، معلومات عن جتارهبا يف استخدام اإلرشادات٢٠١٧مارس /إىل األمانة، حبلول آذار
انة إتاحة املعلومات املقدمة من األطراف املشار إليهـا         وطلبت اهليئة الفرعية إىل األم      -٨١

  . أعاله على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية٨٠يف الفقرة 
عمليـات إزالـة    /واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة مناقشة اإلبالغ عن انبعاثات          -٨٢
رب األطـراف   أكسيد الكربون املتصلة مبنتجات اخلشب املقطوع، آخذة يف االعتبار جتا          ثاين

يف اإلبالغ عن منتجات اخلشب املقطوع، مبا يف ذلك جتارهبا يف استخدام النـهج املختلفـة                
اهليئة احلكوميـة    املبادئ التوجيهية لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة الصادرة عن        املبينة يف   

ناقـشات يف    على مواصلة هـذه امل     واتفقت أيضاً . ٢٠٠٦الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام       
  .دورهتا السادسة واألربعني

) املنقحـة (املبادئ التوجيهية   "بشأن   )٦٩(أوصت اهليئة الفرعية بوضع مشروع مقرر       -٨٣
: البالغات الوطنية من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول            إلعداد

ينظر فيه مؤمتر    كي" ئم اجلرد السنوية  املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق باإلبالغ عن قوا       
  .)٧٠(عشرةاألطراف ويعتمده يف دورته التاسعة 

__________ 

: االطالع عليها على املوقع التايلميكن  )٦٨(
<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_parties/items/5901. php>. 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.29/Add.1 على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة طالعلال )٦٩(
 .١٩-م أ/٢٤ على النص املعتمد، انظر املقرر طالعلال )٧٠(
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  واجهة بيانات غازات الدفيئة  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١١البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثالثة  -٨٤
لبند الفرعي يف إطـار  على النظر يف هذا اتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل،      وا  -٨٥

ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف       . مشاورات غري رمسية تيسرها السيدة هاروتيونيان     
  . واعتمدهتا )٧١(االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
إىل األمانـة أن جتـري،       )٧٢(٣٨ه يف دورهتـا     إىل طلبها املوج  اهليئة الفرعية   أشارت    -٨٦

واجهـة بيانـات غـازات    ، أي تغيريات تقنية ضرورية على ٢٠١٥يونيه  / حزيران ١٥ حبلول
لوطنيـة  املبادئ التوجيهية إلعـداد البالغـات ا     "، يف حال اعُتمدت الصيغة املنقحة من        الدفيئة

املبادئ التوجيهية لالتفاقية   : املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول         
  . يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف" اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية

 تطوير الواجهة يف    أن تواصل نظرها يف املسائل املتعلقة مبواصلة      اهليئة الفرعية   واتفقت    -٨٧
 .، هبدف حتديد اخلطوات املقبلة)٢٠١٥ديسمرب /كانون األول( للهيئة الفرعية ٤٣الدورة 

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت               -٨٨
   . أعاله٨٦ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة 

 يف هـذه    املطلوبـة  إىل األمانـة أن تـضطلع بـاإلجراءات           اهليئة الفرعية  بتوطل  -٨٩
  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من             -هاء  
    األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )األعمالمن جدول ) ه(١١البند الفرعي (

  املداوالت    
.  يف جلـستها األوىل    أعماهلـا نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول            -٩٠

ويف اجللسة نفسها، أحاطت اهليئة     . FCCC/SBSTA/2013/INF.8وكان معروضاً عليها الوثيقة     
    .الفرعية علماً بالتقرير

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.23اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٧١(
)٧٢( FCCC/SBSTA/2013/3 ١٢١، الفقرة. 
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  ريان والنقل البحري الدولينياالنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الط  -واو  
  )من جدول األعمال) و(١١البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول أعماهلـا يف جلـستيها األوىل                 -٩١

وأدىل ببيانات ممثلـو    . FCCC/SBSTA/2013/MISC.20وكان معروضاً عليها الوثيقة     . والثالثة
كما أدىل ببيانني ممـثال منظمـة     . )٧٣( فيها بيان باسم جمموعة من األطراف      مثانية أطراف، مبا  

  .الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية
ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على أن يتشاور الرئيس مع األطراف بشأن               -٩٢

ويف . عية يف جلستها الثالثـة    هذه املسألة ويقدم مشروع استنتاجات هبذا الشأن إىل اهليئة الفر         
  .واعتمدهتا )٧٤(اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة من أمانيت منظمة الطـريان املـدين               -٩٣

نبعاثات النامجة عـن الوقـود      عن أعماهلما اجلارية بشأن اال     الدويل واملنظمة البحرية الدولية   
، وبالتقدم الذي أبلغتا عنه يف هذا الـصدد،         )٧٥(املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني     

  .والحظت اآلراء اليت أبدهتا األطراف بشأن هذه املعلومات
ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدوليـة              -٩٤
واصلة تقدمي تقارير، يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية، عـن أعماهلمـا ذات الـصلة               م إىل
  .املسألة هبذه

__________ 

وميكن . طلب أحد األطراف، باسم جمموعة من األطراف، بتسجيل بيانه بشأن هذه املسألة يف تقرير الدورة               )٧٣(
-http://unfccc4.meta>:  على البيان يف البث اإللكتروين للجلسة األوىل للهيئة الفرعية على العنوان           طالعاال

fusion.com/kongresse/cop19/templ/play.php?id_kongresssession=6949&theme=unfccc>. 
 .FCCC/SBSTA/2013/L.22اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٧٤(
)٧٥( FCCC/SBSTA/2013/MISC.20. 
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  القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -اين عشرث
  ) من جدول األعمال١٢البند (

 علـى   ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من       -ألف  
 املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها         املقررات السابقة 

       من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥تلك املتصلة باملواد 
  ) من جدول األعمال)أ(١٢الفرعي البند (

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

  . FCCC/TP/2013/9 وFCCC/SBSTA/2013/INF.15عروضاً عليها الوثيقتان وكان م. والثالثة
ووافقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على أن تنظر يف هذا البند الفرعي مـن                 -٩٦

) الـسودان (جدول األعمال يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد جنم الدين احلسن              
 اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعيـة يف االسـتنتاجات          ويف). أملانيا(والسيد أنكي هريولد    

 .واعتمدهتا )٧٦(التالية

  االستنتاجات  -٢  
مؤمتر (ألطراف يف بروتوكول كيوتو     اتلبيةً لطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع          -٩٧

ملقـررات  ، واصلت اهليئة الفرعية عملها املتعلق بتقييم آثار تنفيذ ا         )٧٧()اجتماع األطراف /األطراف
 السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجيـة  ت على املقررا  ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢من  

  . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا فيها تلك املتصلة باملواد 
ملتعلقة وتلبية لطلب آخر من اجلهة نفسها، شرعت اهليئة أيضاً يف النظر يف القضايا ا               -٩٨

من تعـديل الدوحـة     )  مكرراً ثانياً  ٧، الفقرة   ٣املادة  (بإيضاح النص الوارد يف الفرع زاي       
متوسـط  "لربوتوكول كيوتو، ال سيما فيما يتصل باملعلومات املقرر استخدامها لتحديـد            

  ". للسنوات الثالث األوىل من فترة االلتزام السابقةويةاالنبعاثات السن
عن حلقة العمل اليت تناولت اآلثار املشار إليها يف         املقدم   )٧٨(تقريرورحبت اهليئة بال    -٩٩

 ،٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣-٢١ أعاله واليت عقدت يف بون، بأملانيا، يف الفترة          ٩٧الفقرة  
  .)٧٩(اجتماع األطراف/واليت نظمتها األمانة استجابة لطلب مؤمتر األطراف

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.31اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٧٦(
 .٦، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )٧٧(
)٧٨( FCCC/SBSTA/2013/INF.15. 
 ).ج(١٠ة ، الفقر٨-م أإ/٢املقرر  )٧٩(
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مي الدويل املعين بتغري املناخ يف الوقت املناسـب         ورحبت اهليئة بانتهاء الفريق احلكو      -١٠٠
من عمله على املنهجيات اإلضافية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ من املصادر             
وعمليات إزالتها بواسطة البواليع الناجتة عن أنشطة استخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام              

 من بروتوكول كيوتو، علـى      ٣ من املادة    ٤ و ٣ واحلراجة مبوجب أحكام الفقرتني      ياألراض
دليل املمارسات اجليدة فيما يتعلـق      "أساس مجلة أمور منها الفصل الرابع من املنشور املعنون          

 الذي اعتمده الفريـق يف      )٨٠("بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      
 / تشرين األول  ١٨-١٤ يف الفترة     اليت عقدت يف باتومي، جبورجيا،     ثالثنيدورته السابعة وال  

  .)٨١(٢٠١٣ أكتوبر
 ٩٨ و ٩٧ يف أعماهلا املرتبطة باآلثار املشار إليهـا يف الفقـرتني            وحققت اهليئة تقدماً    -١٠١

 اجتماع/ من مؤمتر األطراف٩ووافقت على دعوة الدورة . أعاله، لكنها مل تستطع االنتهاء منها
مرفق الوثيقـة   صر مشروع املقرر الوارد يف      األطراف إىل النظر يف مشروع نص يتضمن عنا       

FCCC/SBSTA/2013/L.31   والنظر يف اختاذ واعتماد مقرر أو مقررات        قة حلل املشكالت املعل 
  .)٨٢(يف تلك الدورة

 ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           -باء  
    تنمية النظيفة من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية ال٣من املادة 

  )من جدول األعمال) ب(١٢البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول أعماهلـا يف جلـستيها األوىل                 -١٠٢

ــة ــائق . والثالث ــا الوث ــاً عليه ــان معروض  Add.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.18وك
  .FCCC/SBSTA/2013/MISC.19و

ة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعـي مـن              ووافقت اهليئ   -١٠٣
جدول األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد مارسـيلو روشـا               

ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف         ). إيطاليا(والسيدة لوسيا بريوجيين    ) الربازيل(
  .اواعتمدهت )٨٣(االستنتاجات التالية

__________ 

 . املنبثقة عن بروتوكول كيوتو٢٠١٣املنهجيات التكميلية ودليل املمارسات اجليدة املنقحة لعام  )٨٠(

 .٨، الفقرة ٨-أإم /٢املقرر  )٨١(
 مـن   ٣ من املـادة     ٤ و ٣اعُتمدت عناصر مشروع املقرر املتعلقة باإلبالغ عن األنشطة مبوجب الفقرتني            )٨٢(

اجتماع األطراف العناصر األخـرى     /وأحال مؤمتر األطراف  . ٩-م أإ /٦بروتوكول كيوتو، بوصفها املقرر     
 .املتعلقة باحملاسبة واإلبالغ إىل الدورة األربعني للهيئة الفرعية

 .FCCC/SBSTA/2013/L.26اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٨٣(
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  االستنتاجات  -٢  
، ٧-م أإ /٢ مـن املقـرر      ١٠ و ٧ و ٦ و ٥استجابةً للطلبات اليت تضمنتها الفقرات        -١٠٤

واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف القضايا املتصلة باسـتخدام األراضـي وتغـيري اسـتخدام               
  .واحلراجة األراضي
ملنظمات املعتمـدة   وا )٨٤(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف         -١٠٥

 مـن الوثيقـة     ١٤٦ و ١٤٣استجابة للـدعوات الـواردة يف الفقـرتني          )٨٥(بصفة مراقب 
FCCC/SBSTA/2013/3 .      ١٤٤ونّوهت إىل أنه تعذّر تنظيم حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 

  .من تلك الوثيقة
 املسائل املتصلة   ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا األربعني، نظرها يف            -١٠٦

بطرائق وإجراءات تنفيذ أنشطة إضافية ممكنة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي            
واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة وبطرائق وإجراءات النهج البديلة للتصدي خلطر عـدم              

ئل إىل مـؤمتر    الدوام يف إطار آلية التنمية النظيفة، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسا            
ديسمرب /كانون األول (يف دورته العاشرة    اجتماع األطراف كي ينظر فيه ويعتمده       /األطراف
٢٠١٤.(  
، ورقة تقنية   ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٦وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد، حبلول           -١٠٧

 وتغـيري   تستكشف اخليارات املتاحة للنظر يف األنشطة اإلضافية املمكنة الستخدام األراضي         
استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة والنهج البديلة للتصدي خلطر عـدم              
الدوام يف إطار آلية التنمية النظيفة باالستناد إىل اآلراء املقدمة مـن األطـراف واملنظمـات                

 مـن الوثيقـة     ١٤٣املعتمدة بصفة مراقـب اسـتجابة للـدعوات الـواردة يف الفقـرة              
FCCC/SBSTA/2013/3    مـن الوثيقـة      ١١٧ و ١١٦ ويف الفقرتني FCCC/SBSTA/2012/2 .

وينبغي أن تستكشف الورقة التقنية أيضاً ما قد يترتب على تلك األنشطة اإلضافية املمكنـة               
الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة والنـهج             

دوام يف إطار آلية التنمية النظيفة ألغراض املصادقة على أنشطة          البديلة للتصدي خلطر عدم ال    
  .مشاريع آلية التنمية النظيفة ورصدها والتحقق منها

، شجعت األطـراف واملنظمـات      )٨٦(وإذ ذكرت اهليئة الفرعية بدعوهتا السابقة       - ١٠٨
، ٢٠١٤فربايـر   / شـباط  ٢٨املعتمدة بصفة مراقب على مواصلة تقدمي آرائها، إىل غاية          

  .استجابةً لتلك الدعوة

__________ 

)٨٤( FCCC/SBSTA/2013/MISC.18 و Add.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.19 .هـذا  علـى    أيضاً   ةمتاح
 .<http://unfccc.int/5901.php>: العنوان

 .<http://unfccc.int/7482.php>: هذا العنوانيف ميكن االطالع على آراء املنظمات املعتمدة بصفة مراقب  )٨٥(
)٨٦( FCCC/SBSTA/2013/3، ١٤٣ الفقرة. 
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة كذلك أن تنظم حلقة عمل، ُتعقَد قبـل دورهتـا                 -١٠٩
 أعاله، واضعةً   ٣احلادية واألربعني، تيسرياً لوضع الطرائق واإلجراءات املشار إليها يف الفقرة           

ب املـشار إليهـا يف      آراء األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراق     ) أ: (يف اعتبارها ما يلي   
أي ) ج( أعاله؛ ١٠٧ الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة  ) ب( أعاله؛   ١٠٨ و ١٠٧الفقرتني  

كما طلبت اهليئة   . مسائل عالقة حتددها األطراف خالل أعمال الدورة األربعني للهيئة الفرعية         
الـدورة احلاديـة    الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً عن حلقة العمل كي ُينظر فيه خـالل               

  .واألربعني للهيئة الفرعية
ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا األربعني، نظرها يف املـسائل يف                -١١٠

  .٧-م أإ/٢ من املقرر ١٠ و٥إطار برامج العمل املشار إليها يف الفقرتني 
لعمل املشار إليهـا    ووافقت اهليئة الفرعية أيضاً على أن أي نتائج تسفر عنها برامج ا             -١١١

 لن تكون واجبة التطبيق خالل فترة االلتزام الثانيـة  ٧-م أإ/٢ من املقرر    ١٠ و ٥يف الفقرتني   
  .لربوتوكول كيوتو

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على اضطالع األمانة              -١١٢
وطلبت أن يكون اضطالع األمانـة      . اله أع ١٠٩ و ١٠٧باألنشطة املشار إليها يف الفقرتني      

  .باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

 ٢٢ -اآلثار املترتبة على إنشاء مرافق جديدة ملركّبات اهليدروكلوروفلوروكربون           -جيم  
)HCFC-22 (         سعياً إىل احلصول على وحدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل

  )HFC-23 (٢٣ -كّبات اهليدروفلوروكربون تدمري مر
  )من جدول األعمال) ج(١٢البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول أعماهلا يف جلستيها األوىل والثالثة  -١١٣
 جدول  ووافقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعي من              -١١٤

) جامايكـا (األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيد جيفري سـبونر              
ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعيـة يف االسـتنتاجات          ). السويد(والسيدة أولريكا راب    

  ملـؤمتر  )٨٨(ويف اجللسة نفسها، أوصت اهليئة الفرعية مبشروع استنتاجات       . واعتمدهتا )٨٧(التالية
  .)٨٩(اجتماع األطراف كي ينظر فيها ويعتمدها يف دورته التاسعة/األطراف

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.24اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٨٧(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.24/Add.1 على نص مشروع االستنتاجات، انظر الوثيقة طالعلال )٨٨(
 .FCCC/CMP/2013/9اجتماع األطراف يف الوثيقة /انظر تقرير مؤمتر األطراف )٨٩(
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  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عملها بشأن اآلثار املترتبة على إنشاء              -١١٥

سعياً إىل احلـصول علـى      ) HCFC-22 (٢٢ -جديدة ملركّبات اهليدروكلوروفلوروكربون    مرافق  
  .)HFC-23 (٢٣ -حدات خفض معتمد لالنبعاثات مقابل تدمري مركّبات اهليدروفلوروكربون و

واتفقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على إهناء نظرها يف هذه املسألة     -١١٦
اجتمـاع األطـراف    /بشأهنا كي ينظر فيه مؤمتر األطراف      )٩٠(وأوصت مبشروع استنتاجات  

  .)٩١( التاسعةويعتمده يف دورته

التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئـة وغريهـا              -دال  
املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هـي             من

 مـن   ٧ مـن املـادة      ١أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب الفقـرة         
  بروتوكول كيوتو

  )من جدول األعمال) د(١٢البند الفرعي (

  املداوالت    
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستها األوىل               -١١٧

ويف اجللسة نفسها، أحاطت اهليئة     . FCCC/SBSTA/2013/INF.9وكان معروضاً عليها الوثيقة     
  .الفرعية علماً بالتقرير

من تعديل )  مكرراً ثانيا٧ً، الفقرة ٣ة املاد(توضيح النص الوارد يف الفرع زاي   -هاء  
الدوحة لربوتوكول كيوتو، ال سيما املعلومات املقرر اسـتخدامها لتحديـد           

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

  املداوالت    
. ذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثالثة         نظرت اهليئة الفرعية يف ه      -١١٨

مـن  ) أ(١٢ عي باالقتران مع البند الفرعي    ووافقت يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفر         
جدول أعماهلا يف إطار نفس فريق االتصال، مشريةً إىل الروابط بني هذين البندين الفرعيني مـن                

االستنتاجات املشتركة يف إطار هـذا       لسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف     ويف اجل . جدول األعمال 
  .١٠١-٩٧واعتمدهتا على النحو الوارد يف الفقرات  )٩٢()أ(١٢البند الفرعي والبند الفرعي 

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.24/Add.1يرِد مشروع االستنتاجات يف الوثيقة  )٩٠(
 .FCCC/CMP/2013/9اجتماع األطراف يف الوثيقة /انظر تقرير مؤمتر األطراف )٩١(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.31اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٩٢(
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  اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  ملختلفةإطار للنُُّهج ا  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٣البند الفرعي (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جـدول األعمـال يف جلـستيها األوىل                  -١١٩
وأدىل . FCCC/TP/2013/5 و FCCC/SBSTA/2013/INF.11وكان معروضاً عليها الوثيقتان      .والثالثة

انات باسم اجملموعة اجلامعة، وجمموعـة الـدول األفريقيـة،           طرفاً، مبا فيها بي    ١٨ببيانات ممثلو   
 وأقل البلدان منـواً، والرابطـة   ،٢٨   ال االحتاد األورويب ودوله األعضاء   ووجمموعة السالمة البيئية،    

  .املستقلة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
هذا البند الفرعـي مـن      واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف            -١٢٠

) أنغـوال (جدول األعمال يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد غيزا غاسبار مارتان              
وإذ مل تتمكن اهليئة الفرعية من التوصل إىل اتفاق بشأن هذه           ). أملانيا(والسيد مارتن كامس    

) ج(١٠اً للمـادتني    رهتا األربعني وفق  املسألة، فقد تقرر أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف دو          
  . من مشروع النظام الداخلي املطبق١٦و

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

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٢١
 ١٨وأدىل ببيانات ممثلو    . FCCC/SBSTA/2013/INF.12وكان معروضاً عليها الوثيقة     . والثالثة
 مبا فيها بيان باسم اجملموعة اجلامعة وجمموعة الدول األفريقية، وجمموعـة الـسالمة              ،نطرفا

 وأقل البلدان منواً، والرابطة املستقلة ألمريكا       ،٢٨     ال االحتاد األورويب ودوله األعضاء   والبيئية،  
  .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعـي مـن                 -١٢٢
) شـيلي (جدول األعمال يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد إدواردو سـانويزا              

وإذ مل تتمكن اهليئة الفرعية من التوصل إىل اتفاق بشأن          ). أوكرانيا(والسيدة ناتاليا كوشكو    
 ١٠ة، فقد تقرر أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتا األربعني وفقاً للمـادتني                هذه املسأل 

  . من مشروع النظام الداخلي املطبق١٦و) ج(
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  اآللية اجلديدة القائمة على السوق  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٣البند الفرعي (

  املداوالت    
ل األعمال يف جلـستيها األوىل      نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدو          -١٢٣
. FCCC/TP/2013/6 و FCCC/SBSTA/2013/INF.13 وكان معروضاً عليها الوثيقتان   . الثةوالث

 طرفاًن مبا فيها بيان باسم اجملموعة اجلامعة وجمموعة الدول األفريقية،           ١٨وأدىل ببيانات ممثلو    
 وأقل البلدان منواً، والرابطة ،٢٨  ل ااالحتاد األورويب ودوله األعضاءووجمموعة السالمة البيئية، 

  .املستقلة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند الفرعـي مـن                 -١٢٤

سـانت  (جدول األعمال يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد ديريك اودرسـون              
وإذ مل تتمكن اهليئة الفرعية من التوصل       ). سويسرا(دة لورنس مورتييه    والسي) تس ونيفس يك

رهتا األربعني وفقاً   إىل اتفاق بشأن هذه املسألة، فقد تقرر أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف دو              
  . من مشروع النظام الداخلي املطبق١٦و) ج(١٠للمادتني 

  ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -رابع عشر
  )دول األعمال من ج١٤البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -١٢٥
  .FCCC/2013/INF.12وكان معروضاً عليها الوثيقة . والثالثة
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البنـد مـن جـدول               -١٢٦

 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف إطار فريق اتصال           ١٦مع البند   األعمال باالقتران   
ويف ). فـانواتو (والسيد ليون تشارلز    ) النمسا(يشترك يف رئاسته السيدة غريترود والنسكي       

  .واعتمدهتا )٩٣(اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
 اخلطـوات الـضرورية للبـدء بدراسـة         ٢٠١٣ تان الفرعيتان يف عام    اهليئ اختذت  -١٢٧

وتتضمن هـذه   . ١٨-م أ /١ و ١٧-م أ /٢املسامهات املقدمة إىل االستعراض وفقاً للمقررين       
اخلطوات جتميع وتوليف املعلومات املهمة لالستعراض وإنـشاء فريـق اتـصال مـشترك              

  .تصال املشتركواستحداث حوار خرباء منظم وتفعيله لدعم عمل فريق اال
__________ 

 .FCCC/SB/2013/L.1ُتمدت بوصفها الوثيقة اع )٩٣(
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ببدء االستعراض وتنظيم حوار اخلرباء املنظم األول املتعلق        تان الفرعيتان   اهليئورحبت    -١٢٨
وأحاطت . يف بون ٢٠١٣يونيه / حزيران٥ الذي جرى يف ٢٠١٥-٢٠١٣باستعراض الفترة 

يف اجتمـاع    بالتقرير املوجز املتعلق حبلقة العمل املعقودة أثناء الدورة          اهليئتان الفرعيتان علماً  
 املتعلـق باسـتعراض     ٢٠١٣وبتقرير حوار اخلرباء املنظم لعام       )٩٤(حوار اخلرباء املنظم األول   

  .)٩٥(٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة
 ١٢حبوار اخلرباء املنظم الثاين الذي جرى يـومي         تان الفرعيتان أيضاً    اهليئورحبت    -١٢٩

يتان إىل أمهيـة حـوار     وأشارت اهليئتان الفرع  .  يف وارسو  ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣و
اخلرباء املنظم يف متكني األطراف من اإلسهام على حنو استباقي يف احلوار والعمل مع اخلـرباء              
العلميني وغريهم من اخلرباء املشاركني يف حوار اخلرباء املنظم، وأعربتا عـن تطلعهمـا إىل               

  . املعقود أثناء الدورةاالطالع على التقرير املتعلق باالجتماع الثاين حلوار اخلرباء املنظم
بتقدير إىل املسامهات يف حوار اخلرباء املنظم الثاين املقدمة         تان الفرعيتان   اهليئوأشارت    -١٣٠

من ممثلي كل من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وال سيما من خالل دراسة تقرير                
اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا     الفريق العامل األول الوارد يف تقرير التقييم اخلامس، و        

ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل ومرفـق البيئـة العامليـة،              
وشجعت اهليئتان الفرعيتان املمثلني واملنظمات األخرى على دعم األعمال املستقبلية حلـوار            

  .اخلرباء املنظم مبواصلة التحاور مع األطراف
، )٩٦(بأن االستعراض سـيجري علـى عـدة مراحـل         تان الفرعيتان   اهليئسلمت  و  -١٣١

إىل أن االستعراض ال يزال يف مرحلة مبكرة وأن مرحلة مجع املعلومات والنظر فيها               وأشارتا
  .قد بدأت
جمدداً ضرورة إجراء استعراض على حنو فعـال وكـفء     تان الفرعيتان   اهليئ وأكدت  -١٣٢

ية هبدف ضمان السالمة العلمية لالستعراض وفقاً لألحكام ذات         لتفادي تكرار األعمال اجلار   
  .١٨-م أ/١ و١٧-م أ/٢ و١٧-م أ/١ و١٦-م أ/١الصلة من املقررات 

إىل امليّسرين املتشاركني حلوار اخلرباء املنظم العمل، بدعم        تان الفرعيتان   اهليئ وطلبت  -١٣٣
 باالقتران مع الدورتني    ٢٠١٤ عام   من األمانة، على تنظيم اجتماعات حوار اخلرباء املنظم يف        

للهيئتني ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (واحلادية واألربعني   ) ٢٠١٤يونيه  /حزيران(األربعني  
وطلبت اهليئتان الفرعيتان أيضاً إىل امليّسرين املتشاركني تقييم مدى احلاجـة إىل             . الفرعيتني

  .عقد اجتماعات إضافية

__________ 

 .<http://unfccc.int/7521.php>انظر  )٩٤(
)٩٥( FCCC/SB/2013/INF.12. 
 .١٧-م أ/٢ من املقرر ١٦٤الفقرة  )٩٦(
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 التقييم اخلامس حاملـا تـصبح       لى مواصلة النظر يف تقارير    عتان الفرعيتان   اهليئووافقت    -١٣٤
  ويف ١٧-م أ /٢ مـن املقـرر      ١٦١متاحة وغريها من املسامهات على النحو الوارد يف الفقـرة           

األطـراف   اليت تطرحها األطراف لضمان إجراء دراسة متوازنة هلذه املسامهات ويف آراء           األسئلة
  .١٨-م أ/١  من املقرر٨٨ وفقاً للفقرة ٢٠١٥-٢٠١٣ املتعلقة مبوضوعي استعراض الفترة

 / آذار٢٦األطراف إىل تقـدمي آرائهـا إىل األمانـة حبلـول          تان الفرعيتان   اهليئودعت    -١٣٥
  بشأن األعمال املقبلة حلوار اخلرباء املنظم، مبا يف ذلك مواصلة اسـتخدام خمتلـف            ٢٠١٤ مارس

  .انة توليف هذه املعلومات يف وثيقة متفرقاتمصادر املعلومات، وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل األم
 / آذار٢٦األطراف أيضاً إىل تقدمي آرائها إىل األمانة حبلول      تان الفرعيتان   اهليئودعت    -١٣٦

 بشأن ُسُبل إثراء نتائج االستعراض ألعمال الفريق العامل املخـصص املعـين             ٢٠١٤مارس  
، وطلبت ١٧-م أ /١ من املقرر    ٦الفقرة  مبنهاج ديربان للعمل املعزز على النحو الذي تقتضيه         

  .اهليئتان الفرعيتان إىل األمانة توليف هذه املعلومات يف وثيقة متفرقات
علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنـشطة         تان الفرعيتان   اهليئوأحاطت    -١٣٧

  .ه أعال١٣٣اليت ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة 
 يف هـذه    املطلوبـة إىل األمانة أن تضطلع بـاإلجراءات       تان الفرعيتان   اهليئ وطلبت  -١٣٨

  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على           -خامس عشر
  لبلدان املتقدمة األطرافلنطاق االقتصاد 

  )ألعمال من جدول ا١٥البند (

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والثالثـة               -١٣٩

  .FCCC/TP/2013/7 وFCCC/SBSTA/2013/INF.10وكان معروضاً عليها الوثيقتان 
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البنـد مـن جـدول               -١٤٠
) النرويج(ل يف إطار مشاورات غري رمسية يشترك يف تيسريها السيدة كارن هريتزبرغ             األعما

ويف اجللسة الثالثـة، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف           ). جنوب أفريقيا (والسيد برايان منتالنا    
ويف اجللسة نفسها، أوصت اهليئـة الفرعيـة مبـشروع          . واعتمدهتا )٩٧(االستنتاجات التالية 

  .)٩٩( فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة عشرةكي ينظر )٩٨(استنتاجات
__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.30اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٩٧(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.30/Add.1طالع على نص مشروع االستنتاجات، انظر الوثيقة لال )٩٨(
 .FCCC/CP/2013/10 مؤمتر األطراف يف الوثيقة انظر تقرير )٩٩(
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  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية تنفيذ برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفـض              -١٤١

االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف، على النحـو الـوارد يف الوثيقـة         
FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1)      مـن   ٨وفقـاً للفقـرة     ) ُيشار إليه فيما يلي بربنامج العمل 

  .١٨-م أ/١ املقرر
وسلّمت اهليئة الفرعية بأنه، فيما يتعلق بتحديد العناصر املشتركة لقياس التقدم احملرز              -١٤٢

 على نطاق االقتصاد، علـى النحـو الـوارد          تحنو حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثا     
املشمولة والغازات املشمولة    ، يوجد تقارب يف القطاعات    ١٧-م أ /٢قرر   من امل  ٥الفقرة   يف

  .ويف استخدام قيم مؤشرات االحترار العاملي فيما بني البلدان املتقدمة األطراف
وسلّمت اهليئة الفرعية أيضاً بأن حتديد عناصر مشتركة لقياس التقدم احملرز حنو حتقيق    -١٤٣

 على نطاق االقتصاد سيسهم يف ضمان إمكانية مقارنـة          األهداف الكمية خلفض االنبعاثات   
  .اجلهود فيما بني البلدان املتقدمة األطراف

 FCCC/TP/2013/7وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املقدمـة يف الـوثيقتني             -١٤٤
، ويف جلسة اإلحاطة التقنية املتعلقة باإلبالغ عن اسـتخدام          FCCC/SBSTA/2013/INF.10و

 وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وأعربت عن تقديرها ملنظمة األمـم املتحـدة             األراضي
  .لألغذية والزراعة وللهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ملا قدمتاه من عروض

 العمل املتعلق بتحديد العناصر     ٢٠١٤ووافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل يف عام           -١٤٥
، لقياس التقـدم    ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٥العناصر املشار إليها يف الفقرة      املشتركة، فيما خيص    

احملرز حنو حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد على النحو الوارد يف          
، والعمل املتعلق أيضاً بضمان إمكانية مقارنة اجلهـود         FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1الوثيقة  

ويف هذا الـصدد،    . قدمة األطراف، مع مراعاة اختالف ظروفها الوطنية      فيما بني البلدان املت   
 يف إطار   ٢٠١٤قدمت اهليئة الفرعية معلومات مفصلة عن األنشطة اليت سُيضطلع هبا يف عام             

/  كـانون الثـاين    ١برنامج العمل، مع مراعاة أن موعد تقدمي تقارير فترة السنتني حيني يف             
  :ما يلي، وطلبت إىل األمانة ٢٠١٤ يناير

أن تعقد أثناء الدورات اجتماعات خرباء وجلسات إحاطة تقنية مركـزة             )أ(  
  :لتقدمي مزيد من التوضيحات بشأن ما يلي

  دور استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ '١'
 دور أرصدة الكربون املتأتية من آليات السوق؛ '٢'

 ت االحترار العاملي؛الغازات املشمولة والقطاعات املشمولة وبقيم مؤشرا '٣'

 االفتراضات والشروط املتعلقة بسقف التعهدات؛ '٤'

  .FCCC/TP/2013/7أن حتّدث الوثيقة   )ب(  
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بأن تقدم معلومات عن برنامج العمل إىل مؤمتر         )١٠٠(وذكّرت اهليئة الفرعية بواليتها     -١٤٦
متر بشأن هذه املسألة كي ينظر فيها مؤ       )١٠١(األطراف، وأوصت بإعداد مشروع استنتاجات    

  .)١٠٢(األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة

  مسائل أخرى  -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلـساهتا األوىل والثانيـة                 -١٤٧
تضمن مقترحـاً   ، اليت ت  FCCC/SBSTA/2013/4/Add.1وكان معروضاً عليها الوثيقة     . والثالثة

االحتـاد األورويب ودولـه       باسم  طرفاً، مبا فيها بيانات    ٢٠وأدىل ببيانات ممثلو    . من الربازيل 
  .)١٠٣( والصني٧٧  جمموعة الو ٢٨  ل ااألعضاء
ووافقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على أن يتشاور الرئيس مع األطـراف                -١٤٨

ملسألة واإلبالغ عن نتيجة املشاورات يف جلسة عامة        املهتمة بشأن كيفية مواصلة تناول هذه ا      
ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس األطـراف إىل مواصـلة          . ُتعقد يف وقت الحق من األسبوع     

املشاورات فيما بينها بشأن كيفية مواصلة تناول هذه املسألة وإبالغه عـن نتيجـة هـذه                
الفرعية أنه حيث مل يتم التوصل إىل توافق        ويف اجللسة الثالثة، أبلغ الرئيس اهليئة       . املشاورات

آراء بني األطراف بشأن مناقشة هذه املسألة يف إطار هذا البند من جدول األعمال، فإن اهليئة              
   .الفرعية لن تتمكن من مناقشة املسألة يف هذه الدورة

__________ 

 .١٣، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١٠٠(
 .FCCC/SBSTA/2013/L.30/Add.1لالطالع على نص االستنتاجات، انظر الوثيقة  )١٠١(
 .FCCC/CP/2013/10انظر تقرير مؤمتر األطراف يف الوثيقة  )١٠٢(
 على البيان يف البث     طالعوميكن اال . طلبت مخسة أطراف إدراج بياناهتا بشأن هذه املسألة يف تقرير الدورة           )١٠٣(

-http://unfccc4.meta>: اإللكتــروين للجلــستني الثانيــة والثالثــة للهيئــة الفرعيــة علــى العنــوان

fusion.com/kongresse/cop19/templ/play.php?id_kongresssession=6906&theme=unfccc>. 
-http://unfccc4.meta>و

fusion.com/kongresse/cop19/templ/play.php?id_kongresssession=6949&theme=unfccc>.. 
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  تقرير الدورة  -سابع عشر
  ) من جدول األعمال١٧البند (

نـوفمرب، يف   / تشرين الثاين  ١٧ جلستها الثالثة املعقودة يف      نظرت اهليئة الفرعية، يف     -١٤٩
نـت اهليئـة    ويف اجللسة نفسها، أذِ   . )١٠٤(مشروع تقرير دورهتا التاسعة والثالثني واعتمدته     

 بأن يستكمل تقرير الدورة، مبساعدة من األمانة      ،بناًء على اقتراحٍ من الرئيس    ،  رالفرعية للمقرِّ 
  .وبتوجيه من الرئيس

  اختتام الدورة  -ثامن عشر
يترتـب علـى       تقييماً أوليـاً ملـا     ة التنفيذي ةألمينل  ممثل يف اجللسة الثالثة، قدم     - ١٥٠

 ٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة     . االستنتاجات املعتمدة خالل الدورة من آثار يف اإلدارة وامليزانية        
ـ   ت أن   ة التنفيذي ة اليت تطلب إىل األمين    ٩- م أ /١٦  من املقرر  يترتـب علـى      اقدم بياناً مب
من آثار إدارية وآثار يف امليزانية إذا تعذر الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف               )١٠٥(املقررات

  .امليزانية األساسية
 األمينة التنفيذية األطراف بأن عدداً من األنشطة الناشئة عن املفاوضات            نائب وأبلغ  -١٥١

بالتـايل مـوارد    تتطلب  ، و  إضافياً دعماً من األمانة    تستدعياليت أُجريت خالل هذه الدورة      
 الـيت جيـري   ٢٠١٥-٢٠١٤ زيادة على امليزانية األساسية للفترة     يف السنوات املقبلة   إضافية

    :يلي وتشمل هذه املوارد ما .النظر فيها حالياً
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات     " من جدول األعمال     ٣يف إطار البند      )أ(  

 تـنظم اجتماعـاً      األمانـة أن   إىل، طُلـب    " للتأثر به والتكيُّف معه    تغيُّر املناخ والقابلية  
للخرباء باالقتران مع حلقة عمل جلنة التكيف بشأن أفضل املمارسات واحتياجـات              تقنياً

 احمللية واألصلية، هبدف جتميع املسامهات وإتاحتها للدورة احلادية واألربعني للهيئة تاجملتمعا
وُتقدر تكـاليف هـذه األنـشطة       . ة التكيف حسب الطلب   الفرعية، وتقدمي الدعم للجن   

  .  يورو١٨٠ ٠٠٠  مببلغ
برنامج العمل بشأن   "من جدول األعمال    ) أ(١١  الفرعي يف إطار البند    )ب(  

تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلـك      
 األمانة  إىل، طُلب   " البلدان املتقدمة األطراف   استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من     

 بشأن استعراض تقـارير فتـرة الـسنتني         ٢٠١٤ تعد برنامج تدريب رمسي يف عام        أن
والبالغات الوطنية، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني؛ وأن تنظم حلقـة               

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2013/L.21اعُتمد بوصفه الوثيقة  )١٠٤(
 ".املقررات" يشري إىل همع أنتني  الفرعيتنييف استنتاجات اهليئآثار   أيضا٩ً-م أ/١٦ املقرر ىتترتب عل )١٠٥(
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اً سـنوياً لكبـار     ؛ وأن تيسر اجتماع   ٢٠١٤عمل فنية إضافية يف النصف الثاين من عام         
وتقدر تكاليف هذه األنـشطة     . استعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية       خرباء
  . يورو٣٤٥ ٠٠٠مببلغ 

اسـتخدام األراضـي    "من جدول األعمال    ) ب(١٢يف إطار البند الفرعي       )ج(  
يوتو  من بروتوكول ك   ٣ من املادة    ٤ و ٣وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني       

 ٢٦، طُِلب إىل األمانة أن تعد ورقة فنيـة يف موعـد أقـصاه               "ومبوجب آلية التنمية النظيفة   
 وأن تنظم حلقة عمل قبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني للهيئة الفرعية            ٢٠١٤مارس  /آذار

وأن تعد تقريراً عن حلقة العمل املذكورة كي تنظر فيه اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا احلاديـة                  
  . يورو١٣٥ ٠٠٠وتقدر تكاليف هذه األنشطة مببلغ . األربعنيو

" ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   " من جدول األعمال     ١٤يف إطار البند      )د(  
، باالقتران ٢٠١٤طُلب إىل األمانة تقدمي الدعم لتنظيم اجتماعات حوار اخلرباء املنظم يف عام       

وُتقدر تكلفـة هـذا الـدعم       .  الفرعيتني مع الدورتني األربعني واحلادية واألربعني للهيئتني     
 من  ١٦ولعلم األطراف فإن التكاليف نفسها ذُكرت يف إطار البند          .  يورو ١٥٠ ٠٠٠ مببلغ

  .جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ
.  يورو ٨٠٠ ٠٠٠ويبلغ إمجايل املبالغ اإلضافية الالزم توفريها لتغطية هذه األنشطة            -١٥٢

وتـرد يف  . د إىل املعلومات املتاحة لدى اختتام دورة اهليئة الفرعيـة ومجيعها مبالغ أولية تستن   
اجتمـاع  / عشرة ومؤمتر األطـراف    التاسعةاملقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته        

 بتوصيات اهليئة الفرعية، الطلبات اإلضافية املتعلقة بنـواتج       ، عمالً التاسعةاألطراف يف دورته    
 وتترتب على   .إضافياً ، مبا فيها النواتج اليت تتطلب متويالً      ٢٠١٤ام  ستضطلع هبا األمانة يف ع    

بعض االستنتاجات واملقررات اليت تعتمدها اهليئة الفرعية يف تلك الدورة انعكاسـات علـى         
 ٢٠١٧-٢٠١٦ أما بالنسبة للمتطلبات مـن املـوارد للفتـرة      .٢٠١٥امليزانية تتجاوز عام    

  .ت املتبعة للميزانيةفسيجري استعراضها يف سياق اإلجراءا
وأشار الرئيس إىل أن األمانة قد ال تتمكن من االضطالع باألنشطة املطلوبة يف حالة                -١٥٣

  .عدم حصوهلا على التمويل اإلضايف املناسب
، مبا فيهـا بيانـات باسـم     ختامية أطراف ببيانات٨، أدىل ممثلو  الثالثةويف اجللسة     -١٥٤

 وحتالف الدول اجلزرية الصغرية، وجمموعة السالمة        اجلامعة،  والصني، واجملموعة  ٧٧  لاجمموعة  
التحـالف البوليفـاري    ، و ٢٨    ل ا ودوله األعضاء واالحتاد األورويب    والدول األفريقية،    البيئية،

وأديل ببيانـات   . )١٠٦(، وأقل البلدان منواً   املعاهدة التجارية للشعوب  /لشعوب أمريكا الالتينية  
 الشعوب األصلية واملنظمات غري احلكومية املعنية بالشباب        كذلك باسم املزارعني ومنظمات   

__________ 

من جـدول   ) أ(٧الفرعي  طلب طرف واحد، حتدث باسم جمموعة من األطراف، إدراج بيانه بشأن البند              )١٠٦(
 :  على البيانات على العنوانطالعوميكن اال. األعمال يف تقرير الدورة

<http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/items/7960.php>. 
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باسم األمانة وباسم  وأشاد نائب األمينة التنفيذية، . )١٠٧(واملنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة    
األمينة التنفيذية خاصةً، برئيس اهليئة الفرعية لتعاونه اجلدير ببالغ التقدير، وملا أبداه من حس              

من البنود والنتائج اليت أجنزت خالل العامني املاضيني، وتوقع املزيـد مـن             قيادي يف العديد    
التعاون البناء مع رئيس اهليئة الفرعية، يف منصبه املقبل، إلجناح املساعي الراميـة إىل تـسوية      

  . املشاكل العاملية املتعلقة باملناخ
خباصة فريـق اهليئـة     يف ختام دورته األخرية، املندوبني واألمانة، و       ، الرئيس وشكر  -١٥٥

الفرعية، معرباً عن تقديره للدعم املقدم خالل الدورات الثالث ملؤمتر األطراف اليت شـارك              
كما شكر األطراف على تعاوهنا ومواقفها البناءة واملرنة اليت . فيها بصفته رئيساً للهيئة الفرعية

يا املتحدة وأسرته   وشكر كذلك حكومة مجهورية ترتان    . مكّنت من حتقيق كل هذه اإلجنازات     
  . وزمالءه وأصدقاءه الذين قدموا له كل الدعم يف االضطالع مبهامه

        

__________ 

:  على مجيع البيانات اخلتامية على املوقعطالعميكن اال )١٠٧(
<http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/items/7960.php>. 


