
 

(A)   GE.12-61489    100912    170912 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والثالثني املعقـودة يف               
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٤بون يف الفترة من 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٦  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( فتتاح الدورةا  - الًأو  
  ٦  ٨-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٦  ٤-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٩  ٥  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ١٠  ٧-٦  ..................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - جيم     
  ١٠  ٨  .........................املكتبمن ن حمل أعضاء انتخاب أعضاء حيلو  - دال     

 ٣البند  ( البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           - ثالثاً  
  ١٠  ٣٠-٩  ........................................................)من جدول األعمال

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة مـن األطـراف             - ألف     
  ١٠  ٢٠-٩  ......................................املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف          
  ١٠  ٢٠-٩  ................................................األول لالتفاقية املرفق

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغـات الوطنيـة اخلامـسة              -  باء     
ول يف بروتوك أطراف أيضاً   لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي         

  ١٢  ٢٩-٢١  ............... من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة 
  ١٤  ٣٠  ...................... من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   - جيم     
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 لالتفاقيـة  راف غري املدرجة يف املرفـق األول      البالغات الوطنية املقدمة من األط      - رابعاً  
  ١٤  ٦١-٣١  ...............................................) من جدول األعمال٤ البند(

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف   - ألف     
  ١٤  ٤٥-٣١  ..................................غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

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

  ١٧  ٤٦  ...................... من االتفاقية١٢ من املادة ٥نفيذ الفقرة مواصلة ت  - جيم     
  ١٧  ٦١-٤٧  ...........................................تقدمي الدعم املايل والتقين  - دال     

 من  ٥ البند( إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف          - خامساً  
  ٢٠  ٧٨-٦٢  ...........................................................)جدول األعمال

  ٢٠  ٧٣-٦٢  ..............................................النموذج األويل للسجل  - ألف     
تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملـشاورات والتحلـيالت الدوليـة             -  باء     

  ٢١  ٧٨-٧٤  ...................................................وإجراءاته وطرائقه
  ٢٢  ١٠٩-٧٩  .........................) من جدول األعمال٦ البند( املسائل املتصلة بالتمويل  - سادساً  

  ٢٢  ٩٢-٧٩  ..........االستعراض األويل لصندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو  - ألف     
  ٢٤  ١٠٩-٩٣  .......................................................مسائل أخرى  -  باء     

 مـن   ٧ البنـد (  مـن االتفاقيـة    ٤ من املـادة     ٩ و ٨املسائل املتعلقة بالفقرتني      - سابعاً  
  ٢٧  ١٢٦-١١٠  ...........................................................)األعمال جدول

  ٢٧  ١١٣-١١٠  ................................١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   - ألف     
  ٢٧  ١٢٦-١١٤  .......................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -  باء     

  ٢٩  ١٤٤-١٢٧  ...........................) من جدول األعمال٨ البند( طنيةخطط التكيف الو  - ثامناً  
عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية،             

  ٢٩  ١٤٤-١٢٧  ....استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
 النامية أقل البلدان منواً والبلدان    واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من        الطرائق

  ٢٩  ١٤٤-١٢٧  ........األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لدعم خطط التكيف الوطنية
ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية              - تاسعاً  

  .لقدرة على التكيفاملعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز ا
 مـن   ٩ البنـد ( اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمـل        األنشطة    -

  ٣٢  ١٥٧-١٤٥  ...........................................................)األعمال جدول
 مـن   ١٠ البنـد (  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة      - عاشراً  

  ٣٥  ١٦١-١٥٨  ...........................................................)جدول األعمال
 التـأثري  ذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلـق هبـذا        املنتدى املعين بتأثري تنفي     - حادي عشر  

  ٣٦  ١٦٨-١٦٢  ..............................................) من جدول األعمال١١ البند(
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  ٣٧  ٢٠٠-١٦٩  ....................) من جدول األعمال١٢ البند( تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ثاين عشر  
  ٣٧  ١٧٧-١٦٩  ..............................تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  - ألف     
اختيار املضيف وتـشكيل  : ة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  املسائل املتعلق   -  باء     

  ٣٨  ١٩١-١٧٨  ..................................................اجمللس االستشاري
  ٤١  ٢٠٠-١٩٢  ....................برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  - جيم     

  ٤٣  ٢٠٤-٢٠١  ...........................) من جدول األعمال١٣ البند(  من االتفاقية٦املادة   - ثالث عشر  
  ٤٣  ٢١٢-٢٠٥  .................................) من جدول األعمال١٤ ندالب( بناء القدرات  - رابع عشر  

  ٤٣  ٢٠٨-٢٠٥  ........................................بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ألف     
  ٤٤  ٢١٢-٢٠٩  ...............................بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -  باء     

 تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليـات املتـصلة باالمتثـال             - خامس عشر  
  ٤٥  ٢١٥-٢١٣  ..............................................) من جدول األعمال١٥ البند(

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية            - سادس عشر  
  ٤٥  ٢٢٠-٢١٦  ................................) من جدول األعمال١٦ البند( التنمية النظيفة

  ٤٦  ٢٢٦-٢٢١  ...........) من جدول األعمال١٧ البند( استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  - سابع عشر  
  ٤٧  ٢٤٢-٢٢٧  ......) من جدول األعمال١٨ البند( قد االجتماعات احلكومية الدوليةترتيبات ع  - ثامن عشر  
  ٥٠  ٢٧٠-٢٤٣  ...............) من جدول األعمال١٩ البند( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - تاسع عشر  

  ٥٠  ٢٤٤-٢٤٣  .............................٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   - ألف     
  ٥٠  ٢٤٤-٢٤٣  ...............................هتا استعراض مهام األمانة وعمليامواصلة         
  ٥١  ٢٥١-٢٤٥  ....................................................تنفيذ اتفاق املقر  -  باء     
 وم سجل املعامالت الدويل يف فتـرة الـسنتني        ـمنهجية لتحصيل رس    -  جيم     

٥٢  ٢٥٥- ٢٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٥- ٢٠١٤  
االمتيازات واحلصانات املخولة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب           - دال     

  ٥٣  ٢٦١-٢٥٦  ...................................................بروتوكول كيوتو
آثار متويل سفر مجيع األعـضاء واألعـضاء املنـاوبني ومـشاركتهم يف               -  هاء     

  ٥٣  ٢٧٠-٢٦٢  .....................اجتماعات اهليئات املنشأة على السياسات وامليزانية
  ٥٤  ٢٧٤-٢٧١  .................................) من جدول األعمال٢٠ البند( مسائل أخرى  - عشرون  

  ٥٥  ٢٧٥  ..................................) من جدول األعمال٢١ البند( تقرير الدورة  -  حادي وعشرون
  ٥٥  ٢٨٠-٢٧٦  ..............................................................اختتام الدورة  - ونثاين وعشر 

  املرفقات
  ٥٧  .........................املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثري  - األول  
  ٦٠  ........................الوثائق اليت ُعرضت على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني  - الثاين  
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  FCCC/SBI/2012/15/Add.1 -إضافة     
ريع مقررات ُمحالة إىل مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل          مشا    

  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتمادها

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنيـة اخلامـسة         - ١٨-م أ /-مشروع املقرر     
الوطنيـة   وجتميع وتوليف البالغـات       املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

   اخلامسة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 املعلومات التكميلية الـواردة يف البالغـات الوطنيـة          - ٨-م أإ /-مشروع املقرر     

لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكـول كيوتـو،               
   من بروتوكول كيوتو٧دة  من املا٢املقدمة وفقاً للفقرة 

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية يف البلدان الـيت متـر           - ١٨-م أ /-مشروع املقرر     
  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو يف البلدان اليت         - ٨-م أإ /-مشروع املقرر     
  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

            منهجية لتحصيل رسوم سجل املعامالت الدويل يف فترة        - ٨-م أإ /-مشروع املقرر     
  ٢٠١٥-٢٠١٤السنتني 

  FCCC/SBI/2012/15/Add.2 - إضافة    

مشاريع نصوص تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا الـسابعة                
  والثالثني

مشروع نص ينظر فيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف              
 ول كيوتو يف بروتوك

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري              
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته  
  خطط التكيف الوطنية  
   نولوجيات ونقلهاعناصر مشروع مقرر بشأن تطوير التك  
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   من االتفاقية٦املادة برنامج عمل الدوحة بشأن   
  آلية الطعون  
  استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  
أة مبوجـب   ـات املنش ـراد العاملني يف اهليئ   ـاالمتيازات واحلصانات املخولة لألف     

  بروتوكول كيوتو
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  فتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندق ماريتيم ببـون يف           السادسةدت الدورة   ُعق  -١

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٥ إىل ١٤أملانيا، يف الفترة من 
 ورّحـب  ،)بولنـدا  (خروتسوفتوماس  وافتتح الدورةَ رئيُس اهليئة الفرعية، السيد         -٢

نائباً ) األرجنتني( باسوالدو   ورحب أيضاً بالسيد صموئيل أورتيز    . جبميع األطراف واملراقبني  
  .راًمقرِّ) ناميبيا( والسيد بيتروس ميتيويل ،لرئيس اهليئة الفرعية

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
مة ، يف مذكرة مقدّ   مايو/أيار ١٤نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف           -٣

 وأدىل ).FCCC/SBI/2012/1(وشـروحه   املؤقت  من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال       
 ببيانات، من بينهم متكلم باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ومتكلم باسم             طرفاً ١١ممثلو  

رعية جـدول األعمـال     ويف اجللسة ذاهتا، أقرت اهليئة الف     . االحتاد األورويب ودوله األعضاء   
  :معلقاً) ب(٤ بصيغته التالية، مع اإلبقاء على البند الفرعي

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  )د(

  :مة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةلوطنية املقّدالبالغات ا  -٣
حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمـة مـن            )أ(

  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
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جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة مـن األطـراف          )ب(
  فاقية؛املدرجة يف املرفق األول لالت

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة           )ج(
اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الـيت هـي           

 مـن   ٢مة وفقاً للفقـرة     يف بروتوكول كيوتو، املقدّ    أطراف أيضاً 
   من بروتوكول كيوتو؛٧املادة 

  .ن االتفاقية م١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   )د(
  :مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقّد  -٤

مة من  عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدّ         )أ(
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

ة من األطراف غـري     ماملعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدّ       )ب(
  ؛)١()ظل جدول األعمال معلقاً( املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

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

  :إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  -٥
  للسجل؛النموذج األويل   )أ(
تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية          )ب(

  .وطرائقه وإجراءاته
  :املسائل املتصلة بالتمويل  -٦

  االستعراض األويل لصندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )أ(
  .مسائل أخرى  )ب(

  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧
  ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(

__________ 

وقررت اهليئـة الفرعيـة،   .  معلقاً، فبقيمل حيصل توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف جدول األعمال   )١(
 .ة والثالثنيبعورهتا الساعلى اقتراح من الرئيس، إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لد بناًء
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  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٨
عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صـياغة وتنفيـذ              )أ(

خطط تكيف وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد           
  ؛)٣(لوطنية للتكيفوتنفيذ برامج العمل ا

الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً            )ب(
والبلدان النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لدعم        

  .)٤(خطط التكيف الوطنية
ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان             -٩

عرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة          النامية امل 
  )٥(على التكيف

 .اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العملاألنشطة  •

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٠
  .علق هبذا التأثرياملنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املت  -١١
  :تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١٢

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا؛  )أ(
اختيار املـضيف   : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       )ب(

  وتشكيل اجمللس االستشاري؛
  .برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  )ج(

  . من االتفاقية٦املادة   -١٣
  :)٦(بناء القدرات  -١٤

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

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
أن تواصل تعزيز رصد فعاليـة      للتنفيذ  ، إىل اهليئة الفرعية     ١٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر       )٦(

وطلب أيـضاً   . القدرات واستعراضها بأن تنظم سنوياً أثناء دوراهتا منتدى ديربان بشأن بناء القدرات            ءبنا
. أن تنظم االجتماع األول ملنتدى ديربان خـالل دورهتـا الـسادسة والـثالثني             للتنفيذ  اهليئة الفرعية    إىل

 .رهتا السابعة والثالثنييف التقرير املوجز ملنتدى ديربان يف دوللتنفيذ اهليئة الفرعية  وستنظر
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  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٥
ذي اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفي     -١٦

  .آللية التنمية النظيفة
  .استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  -١٧
  .ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٨
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٩

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ب(
  ملقر؛تنفيذ اتفاق ا  )ج(
منهجية لتحصيل رسوم سـجل املعـامالت الـدويل يف فتـرة              )د(

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني
االمتيازات واحلصانات املخولة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة          ) ه(

  مبوجب بروتوكول كيوتو؛
آثار متويل سفر مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني ومشاركتهم يف           )و(

  .ة على السياسات وامليزانيةاجتماعات اهليئات املنشأ
  .مسائل أخرى  -٢٠
  .تقرير الدورة  -٢١

 ببيانات عامة بعد إقرار جدول األعمال،        طرفاً ١٢ويف اجللسة األوىل أيضا، أدىل ممثلو         -٤
منهم متحدث باسم الدول األفريقية، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ومتحدث            

، ائتالف بلـدان الغابـات املطـرية      وسطى، ومتحدث باسم    باسم منظومة التكامل ألمريكا ال    
، ومتحدث باسم االحتاد األورويب ودولـه األعـضاء،         جمموعة السالمة البيئية  ومتحدث باسم   

، ومتحـدث باسـم      والصني، ومتحدث باسم أقل البلدان منواً      ٧٧    لومتحدث باسم جمموعة ا   
  .منظمات الشباب غري احلكوميةوإضافة إىل ذلك، أُديل ببيان باسم . اجملموعة اجلامعة

  تنظيم أعمال الدورة  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
اليت وّجه فيها الرئيس    ،  األوىل جلستها   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف         -٥

وبنـاء علـى اقتـراح      . االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية         
  .س، وافقت اهليئة الفرعية على مباشرة عملها استناداً إىل ذلك الربنامجالرئي
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة، اللتني عقـدتا                -٦
  .مايو/ أيار٢٥ يف
، أبلغ الرئيس األطراف بعدم ورود ترشـيحات ملنـصب نائـب     ويف اجللسة الثالثة    -٧

وسيظل نائب رئيس اهليئة الفرعية احلايل، السيد باسوالدو، يف منصبه إىل أن ُينتخب             . الرئيس
  . من مشروع النظام الداخلي املعمول به٢٢ من املادة ٢ للفقرة خلف له وفقاً

  املكتبمن انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء   -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢بند ال(
  .مل ُتجر أي عملية انتخاب ألعضاء من حيلون حمل أعضاء من املكتب  -٨

البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول              -ثالثاً  
   لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٣البند (

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

  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمة من األطـراف املدرجـة يف                
  املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  املداوالت  -١  
وكان .  يف جلستيها األوىل والثالثةعيني معاًنظرت اهليئة الفرعية يف هذين البندين الفر  -٩

. FCCC/SBI/2012/INF.6و Add.2 و Add.1 و FCCC/SBI/2011/INF.1 عليها الوثائق    معروضاً
  .وأدىل ممثال اثنني من األطراف ببيانني

واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذين البندين الفـرعيني يف                -١٠
والـسيد كيوتـو    ) املكسيك(ة ييسرها كل من السيدة خوليا مارتينيس        مشاورات غري رمسي  

  ).اليابان(تانايب 
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ت اهليئة يف    عن املشاورات ونظر   ويف اجللسة الثالثة، قدمت السيدة مارتينيس تقريراً        -١١
  . واعتمدهتا )٧(االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
ستعراض البالغات الوطنية اخلامسة، الـيت      أحاطت اهليئة الفرعية علماً حبالة تقدمي وا        -١٢

 .FCCC/SBI/2012/INF.6يرد بياهنا يف الوثيقة 

واعترفت اهليئة الفرعية بالتحسن الكبري يف احترام الدول األطراف املدرجة يف املرفق              -١٣
فقـد  . آجالَ تقدمي البالغات الوطنيـة    ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (األول لالتفاقية   

 من األطراف املدرجة يف املرفق األول بتقدمي بالغاهتا الوطنية قبل املوعد احملدد وفقاً              ١٦ بادر
 طرفاً بالغاهتا الوطنية بعد ذلك املوعد، ومل يقـدم طـرف            ٢٤، وقّدم   ١٣-م أ /١٠للمقرر  

 .واحد بعُد بالغه الوطين اخلامس

دمي بالغاهتا الوطنيـة    وحثت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول على تق           -١٤
 .مستقبالً يف األجل احملدد

، قد نسقت   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣٠والحظت اهليئة الفرعية أن األمانة كانت، يف          -١٥
 .إجراء استعراضات معمقة جلميع البالغات الوطنية املقدمة

مسة ورحبت اهليئة الفرعية مبا أعدته األمانة من جتميع وتوليف للبالغات الوطنية اخلا             -١٦
  . )٨(املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، وأحاطت علماً بذلك

والحظت اهليئة الفرعية أن األطراف املدرجة يف املرفق األول تواصل، وفقاً ملا أفادت             -١٧
به يف تقاريرها الوطنية اخلامسة، إحراز تقدم يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية، وتدعو اهليئةُ              

 املدرجة يف املرفق األول إىل املضي يف تكثيف جهودها الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتـا          األطراَف
وقد حتسنت تغطية األنشطة الداخلية هلذه األطراف كما حتـسن تقـدمي            . مبوجب االتفاقية 

املعلومات األساسية املتعلقة بتنفيذ االتفاقية على الصعيد الدويل يف البالغات الوطنية اخلامسة            
ورغم هذا التحسن، ال تزال بعض املـسائل واملـشاكل          . نة بالبالغات الوطنية السابقة   مقار

املتعلقة باإلبالغ قائمة، وميكن تدعيم الفائدة من املعلومات املقدمة يف البالغات مبعاجلة هذه             
ولـيس العناصـر    (مجيع عناصـر    : وتتضمن هذه املسائل ضرورة اإلبالغ عما يلي      . األمور

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف املدرجـة يف   ") اإللزامية فقط 
مبادئ توجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري        : املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين    

 يشار إليها يف ما يلي باجلزء الثاين مـن املبـادئ  " (املناخ فيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية    

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.16اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٧(
)٨( FCCC/SBI/2011/INF.1و Add.1و Add.2. 
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؛ وسيناريوهات االنبعاثات وتقـديرات آثـار الـسياسات         )٩()التوجيهية إلعداد البالغات  
والتدابري؛ واملساعدة املالية ونقل التكنولوجيا، وذلك باالعتماد على ُنُهج تتفق متاماً مع اجلزء             

  . الثاين من املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات
 يف املرفق األول إىل أن تعزز بقـدر أكـرب،           ودعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة      -١٨

حيثما كان مناسباً، تقدمي معلومات كاملة ودقيقة وقابلة للمقارنة وفقاً للجزء الثـاين مـن               
  .املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات

 والحظت اهليئة الفرعية أن اجملموع الكلي النبعاثات غـازات الدفيئـة باسـتثناء              -١٩
زالة الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة         عمليات اإل /االنبعاثات

 يف املائـة، وأن جممـوع       ٦,٠ قد اخنفض بنـسبة      جلميع األطراف املدرجة يف املرفق األول     
عمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضي      /انبعاثات غازات الدفيئة باحتساب االنبعاثات    

 يف املائة، على مدى الفترة ما بني     ١٠,٧ قد اخنفض بنسبة     ةوتغيري استخدام األراضي واحلراج   
وبالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر اقتـصاداهتا           . ٢٠٠٨ و ١٩٩٠عامي  

 يف  ٣٦,٧مبرحلة انتقالية، اخنفضت انبعاثات غازات الدفيئة يف احلالتني على التوايل بنـسبة             
النسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول الـيت ال متـر            أما ب .  يف املائة  ٤٩,٧املائة ونسبة   

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، فقد ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة يف احلـالتني علـى التـوايل               
 . يف املائة٨,٤ يف املائة و٨,٠ بنسبة

وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر بشأن حالـة تقـدمي واسـتعراض                -٢٠
الوطنية اخلامسة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة وبـشأن             البالغات  

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة من األطراف ذاهتا كـي يعتمـده مـؤمتر               
لالطالع على النص النهائي ملشروع املقرر، انظر الوثيقـة         (األطراف يف دورته الثامنة عشرة      

FCCC/SBI/2012/15/Add.1.(  

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنيـة اخلامـسة             -باء  
لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول            

   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة 
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (

  التاملداو  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة            -٢١

  .FCCC/SBI/2011/INF.2عليها الوثيقة 

__________ 

)٩( FCCC/CP/1999/7. 
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واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظـر يف هـذا البنـد الفرعـي يف                   -٢٢
  .مشاورات غري رمسية تيسرها السيدة مارتينيس والسيد تانايب

 عن املشاورات ونظـرت اهليئـة       ويف اجللسة الثالثة، قدمت السيدة مارتينيس تقريراً        -٢٣
  . واعتمدهتا)١٠(الفرعية يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية بتجميع وتوليف املعلومات التكميلية الـواردة يف البالغـات              -٢٤

 من بروتوكول   ٧ من املادة    ٢ واليت قُدمت وفقاً للفقرة       اليت أعدهتا األمانة   )١١(الوطنية اخلامسة 
  . ، وأحاطت علماً هبا)١٢(كيوتو
وشددت اهليئة الفرعية على أن البالغات الوطنية وقوائم اجلرد الـسنوية لغـازات               -٢٥

الدفيئة، املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطـراف أيـضاً يف                
و، هي املصدر الرئيسي للمعلومات الالزمة الستعراض تنفيذ هذه األطـراف  بروتوكول كيوت 

لالتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، وعلى أن التقارير املتعلقة باالستعراضات املعمقة هلذه            
  .البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية مهمة هلذا الغرض

 يف البالغات الوطنية اخلامسة تـبني أن  والحظت اهليئة الفرعية أن املعلومات الواردة     -٢٦
األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكـول كيوتـو،               

  .ماضية يف حتسني نوعية تقاريرها املقدمة مبوجب بروتوكول كيوتو
 وحثت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطـراف أيـضاً يف              -٢٧

بروتوكول كيوتو على زيادة حتسني املعلومات املبلغة من حيث اكتماهلا وقابليتها للمقارنـة             
 مـن   ٧املبادئ التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب املادة        "ومستوى تفاصيلها، وفق    

  .)١٣("بروتوكول كيوتو
املدرجة يف املرفق   والحظت اهليئة الفرعية أن إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة لألطراف            -٢٨

األول اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، باستثناء االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشئة             
 يف املائة؛ وأن    ١٦,٢عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، اخنفض بنسبة          

راف أيضاً يف بروتوكول    انبعاثات غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أط          
كيوتو ومتر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، باستثناء االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام            

 املائة؛ وأن انبعاثـات      يف ٣٦,٤األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، اخنفضت بنسبة        
__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.15اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )١٠(
رابع املقدمة خالل الفترة اليت قـدمت      البالغات الوطنية الثاين والثالث وال    " البالغات الوطنية اخلامسة  "تشمل عبارة    ) ١١(

 .١٣-م أ/١٠فيها أغلب األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بالغها الوطين اخلامس وفقاً للمقرر 
)١٢( FCCC/SBI/2011/INF.2. 
 .، اجلزء الثاين من املرفق١-م أإ/١٥املقرر  )١٣(
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اف أيضاً يف بروتوكول كيوتو،     غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطر         
غري تلك اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، باستثناء االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناشئة عـن             

 يف املائة يف الفترة     ٠,١استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، ارتفعت بنسبة         
من هذا املستوى يف العديد مـن       ، وكانت الزيادة أعلى     ٢٠٠٨إىل عام    )١٤(من سنة األساس  
  .هذه األطراف

وقررت اهليئة الفرعية التوصية مبشروع مقرر بشأن هذا املوضوع لكي يعتمده مؤمتر              -٢٩
اجتمـاع  /مؤمتر األطراف (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         

ملقـرر، انظـر    لالطالع علـى الـنص النـهائي ملـشروع ا         (يف دورته الثامنة    ) األطراف
FCCC/SBI/2012/L.15/Add.1.(  

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   -جيم  
  )من جدول األعمال) د(٣البند (

واتفقت على اختتـام    . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل           -٣٠
املسائل املرتبطة به قد ُسّويت يف       بأن   نظرها يف البند الفرعي يف هذه الدورة، وأحاطت علماً        

  .١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١سياق األحكام ذات الصلة الواردة يف املقررين 

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول             -رابعاً  
  لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٤البند (

لوطنية املقدمة من األطـراف     عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات ا        -ألف  
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) أ(٤البند (

  املداوالت  -١  
وكـان  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلـستيها األوىل والثالثـة              -٣١

 FCCC/SBI/2012/13و FCCC/SBI/2012/12 و FCCC/SBI/2012/2عليهـا الوثـائق      معروضاً

__________ 

جة يف املرفق األول، باستثناء بلغاريـا        بالنسبة إىل مجيع األطراف املدر     ١٩٩٠إىل عام   " سنة األساس "تشري   )١٤(
، وسـلوفينيا  )١٩٨٩(، ورومانيا )١٩٨٨(، وبولندا   )١٩٨٧-١٩٨٥متوسط الفترة   (، وهنغاريا   )١٩٨٨(
 سنةَ أساس بالنسبة إىل الغـازات       ١٩٩٥وجيوز لألطراف املدرجة يف املرفق األول أن ختتار عام          ). ١٩٨٦(

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٨ و٧ عمالً بالفقرتني املفلورة لغرض حساب الكمية املسندة إليها
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وأدىل ممثال اثنني من األطراف ببيـانني       . FCCC/SBI/2012/MISC.6 و FCCC/SBI/2012/14و
  .باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية وباسم الدول األفريقية

، رئيـسة   )أنتيغوا وبربودا (ويف اجللسة األوىل، دعا الرئيس السيدة روليتا كاماتشو           -٣٢
 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق         فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات    

  .، إىل اإلدالء ببيان)فريق اخلرباء االستشاري(األول لالتفاقية 
رعي مقترنا بالبند ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الف         -٣٣

  .لسيد تانايبيف مشاورات غري رمسية تيسرها السيدة مارتينيس وا) د(٤الفرعي 
 عن املشاورات ونظرت اهليئة الفرعية يف       ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد تانايب تقريراً        -٣٤

  . واعتمدهتا)١٥(االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
  .)١٦(رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري  -٣٥
 أيضاً بالتقارير املرحلية التالية الصادرة عـن حلقـات العمـل            ورحبت اهليئة الفرعية    -٣٦

اإلقليمية التدريبية التطبيقية اليت عقدها فريق اخلرباء االستشاري من أجل األطراف غري املدرجة             
  :٢٠١٢مارس / وآذار٢٠١١سبتمرب /يف املرفق األول لالتفاقية، واليت ُنظمت بني أيلول

يق اخلرباء االستشاري يف سياق حلقة العمـل        التقرير املرحلي عن عمل فر      )أ(  
  ؛)١٧(التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه

التقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري يف سياق حلقة العمـل              )ب(  
  ؛)١٨(ئم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةالتدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن قوا

التقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري يف سياق حلقة العمـل              )ج(  
  .)١٩(التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ

للبيئـة، وحلكومـات    وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا لربنامج األمـم املتحـدة             -٣٧
  . النكا وتايلند وناميبيا على استضافتها ألنشطة فريق اخلرباء االستشاري سري
وأعربت اهليئة الفرعية عن شكرها لألطراف املدرجة يف املرفـق الثـاين لالتفاقيـة                -٣٨

ولألطراف األخرى املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة         ) األطراف املدرجة يف املرفق الثاين    (
__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.22اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )١٥(
)١٦( FCCC/SBI/2012/2. 
)١٧( FCCC/SBI/2012/12. 
)١٨( FCCC/SBI/2012/13. 
)١٩( FCCC/SBI/2012/14. 
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الـيت   )٢١(، والربامج واملنظمات املتعددة األطـراف     )٢٠()طراف املدرجة يف املرفق األول    األ(
  .أسهمت مالياً يف تنفيذ عمل فريق اخلرباء االستشاري

اليت ينظمهـا فريـق      )٢٢(ورحبت اهليئة الفرعية باألنشطة التدريبية التطبيقية املقررة        -٣٩
عمله، وطلبـت إىل فريـق اخلـرباء         كجزء من برنامج     ٢٠١٢اخلرباء االستشاري يف عام     

بـشأن   )٢٣(االستشاري بذل كل جهد ممكن لعقد حلقات العمل التدريبية اإلقليمية املقـررة    
  .٢٠١٢التخفيف وقابلية التأثر والتكيف يف النصف الثاين من عام 

 الرامية إىل وضـع  ٢٠١٢ورحبت اهليئة الفرعية خبطة فريق اخلرباء االستشاري لعام          -٤٠
امج التعلم اإللكتروين، باالستناد إىل املواد التدريبية املنقحة، وإىل إنشاء شبكة خرباء            وتنفيذ بر 

  .على اإلنترنت يف هذا الصدد
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على تنفيذ اإلجراءات              -٤١

  .ه األمانة أعاله، على النحو الذي عرضت٤٠ و٣٩املطلوبة يف الفقرتني 
وعالوة على ذلك، دعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين واألطراف              -٤٢

األخرى املدرجة يف املرفق األول ذات االستطاعة إىل تقدمي موارد مالية لتمكني فريق اخلرباء              
أيضاً وشّجعت  . االستشاري من أن ينفذ يف الوقت املناسب األنشطة املقررة يف برنامج عمله           

  . املنظمات املتعددة األطراف والدولية على مواصلة دعم عمل فريق اخلرباء االستشاري
وكررت اهليئة الفرعية دعوهتا لفريق اخلرباء االستشاري إىل أن يراعي، لدى تنفيـذ               -٤٣

برنامج عمله، االحتياجات احلالية واملقبلة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ويراعـي             
  .)٢٤(م املنصوص عليها يف االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة باملوضوعاألحكا
، شرعت اهليئة الفرعية يف النظـر يف        ١٧-م أ /١٤ من املقرر    ٣ و ٢ووفقاً للفقرتني     -٤٤

والية فريق اخلرباء االستشاري ومدة هذه الوالية ويف احلاجة إىل استمرار الفريق لكنها مل تنته               
وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا املقبلـة،            . سألةمن النظر يف امل   

، بغيـة التوصـية     FCCC/SBI/2012/15/Add.2على أساس مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة        
  .مبشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

ـ          )٢٠( يرلنـدا  آا العظمـى و   االحتاد األورويب، ورومانيا، وسويسرا، وفنلندا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطاني
 .الشمالية، والنرويج، واليابان

برنامج دعم البالغات الوطنية، ووحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة                )٢١(
 .التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

)٢٢( FCCC/SBI/2012/2٢٤قرة ، الف. 
 قابليـة التـأثر     لبحر الكارييب بشأن تقييم   ُتعقد حلقتا العمل التدريبيتان التطبيقيتان ملنطقة أمريكا الالتينية وا         )٢٣(

بتغري املناخ والتكيف معه وبشأن تقييم التخفيف من آثار تغري املنـاخ يف أنتيغـوا وبربـودا، بـدالً مـن             
 .FCCC/SBI/2012/2لوثيقة من ا) ز(٢٤أوروغواي، على النحو املبني يف الفقرة 

)٢٤( FCCC/SBI/2012/27 ٣٣، الفقرة. 
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يق اخلرباء االستـشاري بـاإلجراءات      وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة وفر        -٤٥
  .املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

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

  )أُبقي معلقاً -  من جدول األعمال)ب(٤ البند(

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

واتفقت على اختتـام    . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل           -٤٦
 بأن املسائل املرتبطة به قد ُسّويت يف        نظرها يف البند الفرعي يف هذه الدورة، وأحاطت علماً        

  .١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ردة يف املقررين سياق األحكام ذات الصلة الوا

  تقدمي الدعم املايل والتقين  -دال  
  ) من جدول األعمال)د(٤ البند(

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة            -٤٧

وأدىل ببيـان ممثـل     . FCCC/SBI/2012/MISC.7 و FCCC/SBI/2012/INF.7عليها الوثيقتان   
  .األطراف أحد
 من أمانة مرفق البيئة العامليـة إىل        ويف اجللسة األوىل، دعا رئيس اهليئة الفرعية ممثالً         -٤٨

  .اإلدالء ببيان
 بالبند  واتفقت اهليئة الفرعية يف اجللسة نفسها على النظر يف هذا البند الفرعي مقترناً              -٤٩

  .رها السيدة مارتينيس والسيد تانايبيف مشاورات غري رمسية تيس) أ(٤الفرعي 
 عن املشاورات ونظرت اهليئة الفرعية يف       ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد تانايب تقريراً        -٥٠

  .)٢٥(االستنتاجات التالية واعتمدهتا

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.23اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٢٥(



FCCC/SBI/2012/15 

GE.12-61489 18 

  االستنتاجات  -٢  
لدعم أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العاملية عن ا  -٥١

املايل املقدم من املرفق إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق               
  . )٢٦(األول لالتفاقية

باملبادئ التوجيهية لسياسات مرفق البيئة العاملية      "  أيضاً وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٥٢
 املدرجة يف املرفق األول التفاقية األمم       بشأن متويل التقارير احملّدثة لفترة السنتني لألطراف غري       

 فيما يتعلق بإعداد التقارير احملّدثة األوىل لفترة السنتني         )٢٧("املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ    
   .املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

، ١٧-م أ /٢مـن املقـرر     ) د(٤١وحثّت اهليئة الفرعية، وهي تستحضر الفقـرة          -٥٣
طراف غري املدرجة يف املرفق األول على أن تقدم، حسب االقتضاء، طلب احلصول علـى            األ

  .دعم إلعداد تقاريرها احملدثة األوىل لفترة السنتني إىل مرفق البيئة العاملية يف الوقت املناسب
وأوصت اهليئة الفرعية بأن يطلب مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عـشرة إىل مرفـق               -٥٤

عاملية أن يتيح الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعـداد تقاريرهـا                البيئة ال 
  .١٧-م أ/٢ من املقرر )ه(و) أ(٤١الفقرة احملّدثة الالحقة لفترة السنتني، مبراعاة كاملة ألحكام 

 مـن   ٤٤وكررت اهليئة الفرعية الطلب الذي وجهه مؤمتر األطـراف يف الفقـرة               -٥٥
 ٢٠١٢إىل مرفق البيئة العاملية بأن يتيح يف أقرب وقت ممكن مـن عـام                ١٧-م أ /٢ مقرره

الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت ُتعّد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني، وذلـك           
  .على أساس تغطية كامل التكاليف املتفق عليها

مي معلومات مفصلة ودقيقـة     ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقد          -٥٦
ومناسبة التوقيت وكاملة عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف             

، مبا يف ذلك تقـدمي      ٢-م أ /١٠من املقرر   ) ب(١غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً للفقرة        
ت اهليئة الفرعية أيـضاً     ودع   .معلومات عن تاريخ املوافقة على تقدمي التمويل وصرف املبالغ        

وعد التقرييب إلجناز مشاريع البالغـات      مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومات عن امل        
الوطنية وعن املوعد التقرييب لتقدمي البالغات الوطنية إىل األمانة، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية              

   .يف دورهتا السابعة والثالثني
 مرفق البيئة العاملية إىل أن يقدم، يف تقريـره إىل مـؤمتر             عية أيضاً ودعت اهليئة الفر    -٥٧

األطراف يف دورته الثامنة عشرة، معلومات مفصلة ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملـة عـن              

__________ 

)٢٦( FCCC/SBI/2012/INF.7. 
: ميكن االطالع عليها يف العنوان التايل )٢٧(

<http://www.thegef.org/gef/guideline/biennial_update_reports_parties_UNFCCC>. 
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أنشطته املتعلقة بإعداد التقارير الوطنية احملّدثة لفترة السنتني، مبا يشمل معلومات عن تـاريخ              
   .ويل وصرف املبالغالطلب واملوافقة على التم

 يف املرفق األول بتقـدمي      وأشارت اهليئة الفرعية إىل قيام أحد األطراف غري املدرجة           -٥٨
 عن تفاصيل التكاليف اليت تكبدها، مبا يف ذلك املسامهات العينية، مـن أجـل           )٢٨(معلومات

يئة تلبيةً لطلب   إعداد آخر بالغ وطين له، وبشأن املوارد املالية اليت تلقاها عن طريق مرفق الب             
ة سائر األطـراف غـري       ودعت اهليئة الفرعي    .)٢٩(اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثني     

املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم ما لديها من آراء بشأن هذه املسألة إىل أن تفعل ذلـك                   
 وثيقـة   وطلبت من األمانة جتميع تلـك املعلومـات يف         . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧حبلول  

   .متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني
، علـى أن    ١٤-م أ /٤وشّجعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية، وفقـاً للمقـرر             -٥٩

يواصل، كأولوية قصوى، كفالة إتاحة ما يكفي من املوارد املالية لتغطية إمجـايل التكـاليف    
 مـن   ١دها البلدان النامية األطراف يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة          املتفق عليها اليت تتكب   

  . من االتفاقية١٢املادة 
وأوصت اهليئة الفرعية بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة، إىل مرفـق                -٦٠

 السنتني املقدمـة    البيئة العاملية أن يقدم األموال للدعم التقين من أجل إعداد التقارير احملّدثة لفترة            
من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، على غرار األموال الـيت يقـدمها برنـامج دعـم       

 تكاليف هذا الدعم التقين ال ُتخصم مـن األمـوال املقدمـة إىل              علما أن البالغات الوطنية،   
طلبت إىل مرفق   و. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني          

  .البيئة العاملية أن يبلغ عن هذه املسألة يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
، ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٤ة بتقدير أنه قد ورد، حـىت        ـة الفرعي ـوالحظت اهليئ   -٦١
ثالثـة،   بالغاً وطنياً ثانياً، وثالثة بالغات وطنيـة         ٧٣ بالغاً وطنياً أولياً، و    ١٤٢جمموعه   ما

والحظت اهليئة الفرعيـة  . وبالغ وطين رابع واحد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  
بالغاهتا   ستقدم  طرفاً ٤٤عددها  أيضاً أن من املتوقع أن أطراف غري مدرجة يف املرفق األول            

  .٢٠١٢الوطنية الثانية بنهاية عام 

__________ 

)٢٨( FCCC/SBI/2012/MISC.7. 
)٢٩( FCCC/SBI/2011/17 ٣٩، الفقرة. 
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  تخذها البلدان النامية األطرافإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ت  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥ البند(

  النموذج األويل للسجل  -ألف  
  ) من جدول األعمال)أ(٥ البند(

  املداوالت  -١  
مايو، ويف  / أيار ١٤نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستها الثانية، املعقودة يف              -٦٢

  . جلستها الثالثة
 جلستها الثانية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار             واتفقت اهليئة الفرعية يف     -٦٣

والـسيد وندوسـن    ) االحتاد األورويب (فريق اتصال تتشارك يف رئاسته السيدة إلينا باردرام         
  ).إثيوبيا(سينتاييهو 

 عن مشاورات فريق االتصال ونظرت      ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد سينتاييهو تقريراً        -٦٤
  . واعتمدهتا)٣٠( االستنتاجات التاليةاهليئة الفرعية يف

  االستنتاجات  -٢  
طوعيـة،   ذكّرت اهليئة الفرعيـة بـضرورة أن تكـون املـشاركة يف الـسجل               -٦٥
من ) ب(٤٥السجل إال املعلومات املقدمة صراحة إلدراجها فيه، عمالً بالفقرة           يتضمن وبأال
  .١٧-م أ/٢ املقرر
مات اليت قدمتها األمانة بشأن تصميم النمـوذج        وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلو      -٦٦

  .األويل للسجل
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باآلراء اليت أعربت عنها األطراف خالل الدورة              -٦٧

  .احلالية للهيئة الفرعية بشأن كيفية حتسني تصميم النموذج األويل للسجل
 / حزيـران  ٨ألمانـة، حبلـول     ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقـدم إىل ا           -٦٨
، املزيد من اآلراء بشأن كيفية حتـسني تـصميم النمـوذج األويل للـسجل               ٢٠١٢ يونيه
  . )٣١(العملية ومساته

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.10اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٣٠(
 .<nama-registry@unfccc.int> :ينبغي تقدمي هذه اآلراء بشكل غري رمسي على العنوان اإللكتروين التايل )٣١(
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة حتسني تصميم النموذج األويل للسجل باالستناد إىل             -٦٩
طراف مـن البـدء باسـتخدام        أعاله، لتمكني األ   ٦٨ و ٦٧اآلراء املشار إليها يف الفقرتني      

  .١٧-م أ/٢ من املقرر ٥٥النموذج األويل للسجل وفقاً للجدول الزمين احملدد يف الفقرة 
، مشرية إىل   ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٤٨ إىل   ٤٦وذكَّرت اهليئة الفرعية بالفقرات من        -٧٠

ملية للنمـوذج  أمهية تقدمي املعلومات املطلوبة يف تلك الفقرات كي يتسىن اختبار السمات الع   
  .األويل للسجل

  :وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل األمانة إعداد ما يلي  -٧١
 ٦٨ و ٦٧مذكرة تشرح كيفية مراعاهتا لآلراء املشار إليهـا يف الفقـرتني              )أ(  

أعاله يف حتسني تصميم النموذج األويل للسجل، وإتاحة هذه املذكرة على املوقع الـشبكي              
  ؛٢٠١٢أغسطس / آب٣١ املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ حبلول التفاقية األمم

  .دليل ملستخدم النموذج األويل للسجل  )ب(  
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقدير ملا يترتب على هتيئة النمـوذج األويل للـسجل               -٧٢

  .وتشغيله من أثر على امليزانية، وفق ما عرضته األمانة
أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات         وطلبت اهليئة الفرعية      -٧٣

  .رهناً بتوافر املوارد املالية

تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقـه            -باء  
  وإجراءاته

  ) من جدول األعمال)ب(٥ البند(

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . فرعي يف جلستيها الثانية والثالثة    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند ال        -٧٤

  .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان. FCCC/SBI/2012/MISC.8عليها الوثيقة 
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار                  -٧٥

  .فريق اتصال تتشارك يف رئاسته السيدة باردرام والسيد سينتاييهو
 عن مشاورات فريـق االتـصال       ويف اجللسة الثالثة، قدمت السيدة باردرام تقريراً        -٧٦

  .بصيغتها املعدلة  واعتمدهتا)٣٢(ونظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.21اعتمدت بصيغتها املنقحة الواردة يف الوثيقة  )٣٢(
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  االستنتاجات  -٢  
، بدأت اهليئة الفرعية نظرها يف مسألة تشكيل        ١٧-م أ /٢ من املقرر    ٦٢وفقاً للفقرة     -٧٧

اء الفنيني املعين باملشاورات والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته، لكنها مل تفرغ           فريق اخلرب 
وقررت اهليئة الفرعية مواصلة نظرها يف هذه املـسألة يف دورهتـا            . من النظر يف هذه املسألة    

، واضعة يف   FCCC/SBI/2012/15/Add.2املقبلة، على أساس مشروع النص الوارد يف الوثيقة         
 من االتفاقيـة، هبـدف      ٤ من املادة    ٧، والفقرة   ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١ملقررين  االعتبار ا 

  .التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
وأقرت اهليئة الفرعية أيضاً باحلاجة إىل عملية مشاورات وحتليالت دوليـة تتـسم               -٧٨

لي، وال تلقي عبئاً مفرطاً على األطـراف   بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وهلا منحى عم       
واألمانة، وطلبت إىل األمانة أن ُتعّد يف هذا الشأن إسهامات إضافية للمناقشة اليت سـتجرى               

  .يف إطار هذا البند من جدول األعمال يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية

  املسائل املتصلة بالتمويل  -سادساً  
  )مال من جدول األع٦ البند(

  االستعراض األويل لصندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٦ البند(

  املداوالت  -١  
وكـان  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلـستيها الثانيـة والثالثـة               -٧٩

ــاً ــائق   معروض ــا الوث  FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 وFCCC/SBI/2012/INF.2عليه
وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة من األطراف، منهم متحدث        . Add.1 و FCCC/KP/CMP/2011/6و

  . والصني، ومتحدث باسم أقل البلدان منوا٧٧ً  لباسم جمموعة ا
ويف اجللسة الثانية، دعا رئيس اهليئة الفرعية رئيَس جملس صندوق التكيف، الـسيد               -٨٠

  .، إىل اإلدالء ببيان)أوروغواي(لويس سانتوس 
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -٨١

  ).أستراليا(فريق اتصال تتشارك يف رئاسته السيدة كاماتشو والسيدة ديان باركلي 
 عن مشاورات فريـق االتـصال       ويف اجللسة الثالثة، قدمت السيدة باركلي تقريراً        -٨٢

  . واعتمدهتا)٣٣(نتاجات التاليةونظرت اهليئة الفرعية يف االست

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.13ت بصيغتها الواردة يف الوثيقة اعتمد )٣٣(
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  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً بآراء جملس صندوق التكيـف بـشأن التقريـر املتعلـق                -٨٣

ودعت اهليئة الفرعية جملس صندوق التكيف      . )٣٤(باستعراض الترتيبات املؤقتة لصندوق التكيف    
اف يف دورته الثامنة آراءه عن التقريـر        اجتماع األطر /إىل أن يتيح يف تقريره إىل مؤمتر األطراف       

، فـضالً   ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٣املتعلق باستعراض الترتيبات املؤقتة لصندوق التكيف حبلول        
  .FCCC/SBI/2012/INF.2عن اآلراء املقدمة يف الوثيقة 

والحظت اهليئة الفرعية آراء األطراف واملعلومات اخلطية املقدمـة أثنـاء دورهتـا               -٨٤
  .الثني فيما يتعلق باالستعراض األويل لصندوق التكيفالسادسة والث

والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن القضايا اليت أثارهتا األطراف تشمل القضايا املتعلقة              -٨٥
بالترتيبات املؤسسية املؤقتة، وسري عمل القيِّم املؤقت، واحلصول علـى التمويـل، وتـوافر              

االخنفاض احلايل يف أسعار سـوق وحـدات        التمويل، وبوجه خاص تضاؤل املوارد بسبب       
  .خفض االنبعاثات املعتمد

والحظت اهليئة الفرعية كذلك أن بعض األطراف قد أثارت قضايا تتعلق بـضمان               -٨٦
  .استدامة املوارد لصندوق التكيف وكفايتها وإمكانية التنبؤ هبا

لتكيف للتـشجيع   والحظت اهليئة الفرعية بتقدير اجلهود اليت يبذهلا جملس صندوق ا           -٨٧
على اعتماد الكيانات الوطنية املنفذة والوصول املباشر إىل موارد صندوق التكيف، واملبادرات 

  .اليت اختذها جملس صندوق التكيف الستكشاف اخليارات املتاحة حلشد موارد إضافية
ونظرت اهليئة الفرعية كذلك يف االستعراض األويل لصندوق التكيـف واضـعة يف               -٨٨

 أعاله واإلسهامات املـذكورة يف الفقـرات        ٨٣ر اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة       االعتبا
وأشارت اهليئة الفرعية إىل احلاجة إىل مزيد من        . ٦-م أإ /٦من مرفق املقرر    ) د-أ(٥الفرعية  

  .املعلومات إلجراء االستعراض األويل لصندوق التكيف
قدمي مزيد من املعلومات املـصنفة      ودعت اهليئة الفرعية جملس صندوق التكيف إىل ت         -٨٩

عن التكاليف اإلدارية جمللس صندوق التكيف، وطلبت إىل األمانة أن تقـوم، بنـاء علـى                
، بتجميع وتوليف املعلومـات     FCCC/KP/CMP/2011/6/Add.1املعلومات الواردة يف الوثيقة     

ق اخلاص لتغري املناخ،    املتاحة، مبا يشمل املعلومات املتعلقة بصندوق أقل البلدان منواً والصندو         
يف وثيقة معلومات تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني، لكي جتري األطراف              
حتليالً مقارناً للتكاليف اإلدارية خلدمات مرفق البيئة العاملية باعتباره أمانـة مؤقتـة جمللـس               

قتـاً لـصندوق التكيـف،    صندوق التكيف، وخدمات البنك الدويل العامل بوصفه قيِّماً مؤ  
  .وجملس صندوق التكيف

__________ 

)٣٤( FCCC/SBI/2012/INF.2. 
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الصلة إىل أن تقـدم إىل األمانـة،        ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات ذات         -٩٠
، مزيداً من اآلراء بشأن استعراض صندوق التكيف وفقـاً          ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٧ حبلول

  .٣-م أإ/١ من املقرر ٣٣ والفقرة ٦-م أإ/٦ملرفق املقرر 
 اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع يف وثيقة متفرقـات اآلراء املقدمـة مـن         وطلبت  -٩١

 ٨٤األطراف واملنظمات ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات اخلطية املشار إليها يف الفقـرة               
  .أعاله، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني

ل نظرها، أثناء دورهتا الـسابعة والـثالثني، يف         واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواص       -٩٢
، مبا يف ذلك اإلسـهامات      ٦-م أإ /٦االستعراض األويل لصندوق التكيف وفقاً ملرفق املقرر        

 أعاله، هبدف إعداد مشروع مقرر بشأن حمصلة االستعراض ٩١-٨٣املشار إليها يف الفقرات 
  .ع األطراف يف دورته الثامنةاجتما/األويل لصندوق التكيف لكي يعتمده مؤمتر األطراف

  مسائل أخرى  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٦ البند(

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة            -٩٣

وأدىل ببيانني ممـثال اثـنني مـن        . FCCC/CP/2011/7 و FCCC/SBI/2012/7 عليها الوثيقتان 
  . والصني٧٧  لراف، منهما متحدث باسم جمموعة ااألط
ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار                  -٩٤

والسيدة سـوزانيت   ) إسبانيا(فريق اتصال تتشارك يف رئاسته السيدة آنا فورنيل دي فروتوس           
  ).إندونيسيا(سيتوروس 

 عن مشاورات فريق االتـصال      مت السيدة سيتوروس تقريراً   ويف اجللسة الثالثة، قد     -٩٥
  . واعتمدهتا)٣٥(ونظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية بتقرير االجتماع احلادي والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقـل              -٩٦

 . )٣٦()فريق اخلرباء (البلدان منواً

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.14اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٣٥(
)٣٦( FCCC/SBI/2012/7. 
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ة الفرعية، على وجه اخلصوص، أن زيادة حتديد عناصر برنامج العمل           والحظت اهليئ   -٩٧
اخلاص بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف اليت تضمنها التقرير قـد تكـون                

 .مفيدة لتنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً

تلك الـيت    فريق اخلرباء و   االيت يبذهل والحظت اهليئة الفرعية بتقدير اجلهود املستمرة         -٩٨
من الوكاالت لتيسري تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل         غريها   و ة الثنائي تبذهلا الوكاالت 

والحظت اهليئة الفرعية كـذلك     . اخلاص بأقل البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف        
عم التنفيذ املستمر لربامج العمـل      يبذله مرفق البيئة العاملية من جهود، موازاة مع د         بتقدير ما 

الوطنية للتكيف، لتيسري تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، على           
 . ١٤-م أ/٥النحو الذي طلبه املقرر 

أن صندوق أقل البلدان منواً قد أنشئ لدعم برنامج العمل          إىل  اهليئة الفرعية   وأشارت    -٩٩
، وأن تنفيذ العناصر املتبقية من      ٧-م أ /٥ من املقرر    ١٢ للفقرة   ، وفقاً دان منواً اخلاص بأقل البل  

 تنفيذ برامج العمل     استمرار وازاة مع باملُتدعم  ينبغي أن   برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً       
 .١٤-م أ/٥الوطنية للتكيف، عمالً باملقرر 

منواً يضطلع بـدور مهـم يف دعـم         وأقرت اهليئة الفرعية بأن صندوق أقل البلدان          -١٠٠
برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، ال سيما عن طريـق تنفيـذ بـرامج العمـل                  تنفيذ

 .للتكيف الوطنية

املوارد اليت تقدمها األطراف إىل صندوق أقـل        تزايد  والحظت اهليئة الفرعية بتقدير       -١٠١
ومع ذلـك،   . ق أقل البلدان منواً   دان منواً وما ترتب على ذلك من زيادة يف سقف صندو          لالب
تزال احلاجة قائمة إىل مزيد من الدعم لصوغ وتنفيذ عناصر برنامج العمل اخلاص بأقـل                فال

 . البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف

وشجعت اهليئة الفرعية كذلك البلدان املاحنة على االسـتمرار يف تقـدمي التمويـل             -١٠٢
ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل االستمرار يف التوعيـة           . نحىلألنشطة القُطرية امل  

 كيمـا يتـسىن     بضرورة توافر موارد كافية ميكن التنبؤ هبا يف إطار صندوق أقل البلدان منواً            
سيما برامج العمل الوطنية للتكيف،  التنفيذ الكامل لربنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، ال    

 .١٤-م أ/٥ من املقرر ٨ الفقرة طُلب يفا على حنو م

والحظت اهليئة الفرعية أن الطرائق القائمة لتنفيذ أولويات برامج العمـل الوطنيـة               -١٠٣
، مبـا يـشمل   للتكيف تتناول جزئياً العناصر األخرى لربنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً       

ومية خمتلفة وفيما بني القطاعات،     مجلة أمور منها بناء القدرات والتنسيق على مستويات حك        
عالوة على برامج االتصال والتوعية، وتطوير تكنولوجيات التكيف وبدء العمل هبا، وحتسني            

 .تقدمي اخلدمات املتصلة باألرصاد اجلوية اهليدرولوجية
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وشجعت اهليئة الفرعية صندوق أقل البلدان منواً على دعم عناصر التكنولوجيـا يف               -١٠٤
ل اخلاص بأقل البلدان منواً، على النحو املالئم ألولويات األطراف مـن األقـل              برنامج العم 

وشجعت اهليئة الفرعية كذلك    . البلدان منواً، بوسائل منها دعم برامج العمل الوطنية للتكيف        
فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على حتديد أوجه التآزر مع العمل املقبل ملركز وشـبكة                

  .املناختكنولوجيا 
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف من أقل البلدان منواً علـى النظـر يف اخليـارات                 -١٠٥

املعروضة يف تقرير فريق اخلرباء، الذي حيدد الطرق املختلفة للمضي يف تناول العناصر األخـرى       
شجعت و. لربنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً وفقاً الحتياجاهتا والظروف احملددة لكل منها           

اهليئة الفرعية كذلك األطراف من أقل البلدان منواً على أن تقدم اقتراحـات، مبـا يف ذلـك                  
اقتراحات مستمدة من عناصر برامج العمل الوطنية للتكيف، إىل صندوق أقل البلدان منواً وإىل              

اخلاص بأقل  املنظمات الدولية املعنية الثنائية واملتعددة األطراف اليت تتناول عناصر برنامج العمل            
  .البلدان منواً املوجودة يف أعلى مرتبة من سلم أولويات األطراف من أقل البلدان منواً

وأعربت اهليئة الفرعية عن أملها يف أن يدعم فريق اخلرباء، فيما تبقى مـن برنـامج            -١٠٦
، العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منـواً،           ٢٠١٣-٢٠١٢عمله للفترة   

ودعت مرفق البيئة العاملية ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخـرى إىل تقـدمي              
معلومات عن السبل اليت متكِّنها من املضي يف دعم تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمـل                

 يف اخلاص بأقل البلدان منواً من غري برامج العمل الوطنية للتكيف، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية    
دورهتا السابعة والثالثني بغية تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها ويعتمدها يف دورته              

  .الثامنة عشرة
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمها مرفق البيئة العاملية عن األنـشطة               -١٠٧

 اسـتمرار احلاجـة إىل     والحظت أيضاً . ٧-م أ /٧من املقرر   ) د-أ(٢املتصلة بالفقرات الفرعية    
). د(٢و) ج(٢ يشمل الفقرتني الفرعيتني     ، مبا ٧-م أ /٧التمويل لتنفيذ األنشطة املبينة يف املقرر       

مـن  ) ب(٢ و )أ(٢والحظت اهليئة الفرعية كذلك أن األنشطة املبينة يف الفقرتني الفـرعيتني            
 للـصندوق اخلـاص    قد وقع عليها االختيار كمجاالت ذات أولوية بالنسبة  ٧-م أ /٧ املقرر

  .٩-م أ/٥لتغري املناخ وفقاً للمقرر 
وحثت اهليئة الفرعية البلدان املاحنة على مواصلة توفري التمويل للصندوق اخلاص لتغري     -١٠٨

املناخ ودعت مرفق البيئة العاملية إىل التوعية باحلاجة إىل موارد كافية وميكن التنبؤ هبا لألنشطة       
  . ا الصندوقالقطرية املنحى، يف إطار هذ

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية كذلك إىل تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطـراف                -١٠٩
  . أعاله١٠٨ إىل ٩٦عن املسائل املشار إليها يف الفقرات من 
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   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧ البند(

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

  املداوالت    
  .نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة  -١١٠
ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعـي يف                 -١١١

 من جدول أعمال اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة           ٧ و ١١ بالبندين   قترناًهذه الدورة م  
  .والتكنولوجية، وذلك يف منتدى مشترك بني اهليئتني

 على أن جيري رئيس اهليئـة، الـسيد   ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية أيضاً   -١١٢
نـد الفرعـي يف     خروتسوف، مشاورات مع األطراف املهتمة بشأن كيفية تناول هـذا الب          

  .املقبلة الدورة
 عن املنتدى ونظرت اهليئة الفرعية      ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد خروتسوف تقريراً        -١١٣

ويف اجللسة نفسها، اتفقـت     . )٣٧( أدناه ١٦٨-١٦٥يف االستنتاجات املعروضة يف الفقرات      
 بشأن كيفية تناول هذا     اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا السابعة والثالثني، مشاوراهتا         

  .البند الفرعي

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -باء  
  ) من جدول األعمال)ب(٧ البند(

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثة            -١١٤

و أربعة من األطراف، منهم متحـدث       وأدىل ببيانات ممثل  . FCCC/SBI/2012/7عليها الوثيقة   
 والصني، ومتحدث باسم أقل البلـدان  ٧٧  ل، ومتحدث باسم جمموعة ا  باسم أقل البلدان منواً   

  .، ومتحدث باسم ائتالف بلدان الغابات املطريةمنواً
، )توفـالو (ويف اجللسة األوىل، دعا رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ السيدة بيبيتوا لتازي              -١١٥
  .، إىل اإلدالء ببيانئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًنائبة ر

__________ 

 .SBSTA/2012/L.18–FCCC/SBI/2012/L.25اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٣٧(
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ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف مشاورات غـري               -١١٦
  ).جزر سليمان(رمسية ييسرها السيد كولن بيك 

ئة الفرعيـة يف    ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد بيك تقريرا عن املشاورات ونظرت اهلي            -١١٧
  .)٣٨(االستنتاجات التالية واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قّدمه رئيس فريق اخلرباء املعـين               -١١٨

ورحبت بتقرير فريق اخلرباء عن اجتماعه احلادي والعشرين،        ) فريق اخلرباء (بأقل البلدان منواً    
  .)٣٩(٢٠١٢مارس /  آذار١٣ إىل ٩بوتان، يف الفترة من الذي ُعقد يف تيمفو ب

  . وأعربت اهليئة الفرعية عن شكرها حلكومة بوتان الستضافتها االجتماع  -١١٩
 برناجماً من برامج العمل الوطنية للتكيف إىل األمانة      ٤٧ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي       -١٢٠
ي يؤديه فريق اخلرباء يف مـساعدة       وأشارت إىل الدور اهلام الذ    . ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٥حىت  

األطراف من أقل البلدان منواً على إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف، ودعت فريق اخلرباء              
إىل أن يواصل مساعدة أقل البلدان منواً اليت مل تنجز بعد برامج عملها الوطنية للتكيف حـىت                 

  .رفق البيئة العاملية ووكاالتهتنجزها وتقدمها، يف أقرب وقت ممكن، متعاوناً يف ذلك مع م
وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء ملا أحرزه من تقدم يف إطار برنامج                -١٢١

، )٤١(٢٠١٣-٢٠١٢، ورحبت بربنامج عمل الفريق للفترة       )٤٠(٢٠١٢-٢٠١١عمله للفترة   
  .١٦-م أ/٦الذي أُعد استجابة للمقرر 

لنهج الذي يتبعه فريق اخلـرباء يف وضـع املبـادئ           والحظت اهليئة الفرعية أيضاً ا      -١٢٢
التوجيهية التقنية ويف دعمه لعملية وضع خطط التكيف الوطنية وفقاً للوالية اليت كُلف هبـا               

، باإلضافة إىل التوجيه واملشورة التقنيني فيما يتعلق باألنـشطة          )٤٢(١٧-م أ /٥مبوجب املقرر   
  .١٦-م أ/٦الواردة يف املقرر 

يئة الفرعية فريق اخلرباء على تعزيز تعاونه مع املنظمـات والوكـاالت            وشجعت اهل   -١٢٣
  . واملراكز اإلقليمية املعنية يف سياق تنفيذ أنشطته مبوجب برنامج عمله، حسب االقتضاء

وطلبت اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء أن يبقيها على علم مبا يبذله من جهود يف إطار    -١٢٤
  .٢٠١٣-٢٠١٢ة تنفيذ برنامج عمله للفتر

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.2اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٣٨(
)٣٩( FCCC/SBI/2012/7. 
)٤٠( FCCC/SBI/2012/4املرفق األول ،. 
)٤١( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
 .١٧-١٣، الفقرات ١٧-م أ/٥املقرر  )٤٢(
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ودعت اهليئة الفرعية األطراف ذات االستطاعة إىل مواصلة تقدمي املوارد لدعم تنفيذ              -١٢٥
برنامج عمل فريق اخلرباء، مبا يف ذلك إجناز االستعراض التقين للمبادئ التوجيهيـة التقنيـة               

ـ            ذكورة يف  املتعلقة بعملية وضع خطط التكيف الوطنية وحبلقات العمل التدريبية اإلقليمية امل
  .٢٠١٣-٢٠١٢برنامج عمل فريق اخلرباء للفترة 

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية، بصفته الكيان املنوط به تشغيل صندوق أقل               -١٢٦
البلدان منواً، واملنظمات والوكاالت واملراكز اإلقليمية املعنية، إىل أن تدعم، وفقاً لتوجيهات            

لعمل التدريبية اإلقليمية املذكورة يف برنـامج عمـل الفريـق           فريق اخلرباء، تنظيم حلقات ا    
  .٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

  )٤٣(خطط التكيف الوطنية  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨ البند(

عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيـف                 
ذ بـرامج العمـل     وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفي         

  )٤٤(الوطنية للتكيف
  )من جدول األعمال) أ(٨ البند(

الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطـراف مـن أقـل البلـدان منـواً                   
النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لـدعم خطـط           والبلدان

  )٤٥(التكيف الوطنية
  ) من جدول األعمال)ب(٨ البند(

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذين البندين الفـرعيني يف جلـستيها الثانيـة والثالثـة                -١٢٧

ــان ــاً وك ــائق  معروض ــا الوث  FCCC/SBI/2012/MISC.1 وFCCC/SBI/2012/8 عليه
وأدىل ببيانني ممثال اثـنني     . FCCC/SBI/2012/MISC.3 و Add.1 و FCCC/SBI/2012/MISC.2و

  . والصني٧٧  ل امن األطراف، منهما متحدث باسم جمموعة

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٣(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٤(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٥(
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ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هـذين البنـدين الفـرعيني يف             -١٢٨
  ).ملديف(والسيد أجمد عبد اهللا ) أستراليا(مشاورات غري رمسية ييسرها السيد رتشارد مريزيان 

رت اهليئة الفرعية    بشأن املشاورات ونظ   ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد مريزيان تقريراً        -١٢٩
  .واعتمدهتا )٤٦(يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير التوليفي عن الدعم املقدم إىل عمليـة وضـع                -١٣٠

  . )٤٧(خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً
لعاملية، ومنظمـات األمـم   ورحبت اهليئة الفرعية مبا قدمته األطراف، ومرفق البيئة ا       -١٣١

املتحدة، ومنظمات أخرى يف ورقاهتا من معلومات عن األنشطة وبرامج الدعم املتعلقة بعملية             
  . )٤٨(وضع خطط التكيف الوطنية

وكررت اهليئة الفرعية التأكيد على الدعوة الـيت وجههـا مـؤمتر األطـراف إىل                 -١٣٢
قليمية يف دعم عمليـة وضـع خطـط    لتعزيز مشاركتها مع املراكز والشبكات اإل   األطراف

  . )٤٩(التكيف الوطنية
وكررت اهليئة الفرعية التأكيد أيضاً على حث مؤمتر األطراف للبلـدان املتقدمـة               -١٣٣

األطراف على تعبئة الدعم املايل لفائدة عملية وضع خطط التكيف الوطنية يف أقل البلـدان               
 األطراف، مبا يف ذلك صندوق أقل البلدان        األطراف منواً من خالل القنوات الثنائية واملتعددة      

  . ١٧-م أ/٥ و١٦-م أ/١منواً، وفقاً للمقررين 
وكررت اهليئة الفرعية كذلك التأكيد على الطلب الذي وجهه مؤمتر األطـراف إىل            -١٣٤

البلدان املتقدمة األطراف لتواصل تزويد البلدان األطراف األقل منواً بالتمويل والتكنولوجيـا            
، وغـري   ١٧-م أ /٥، واملقرر   ١٨ الفقرة   يشمل، مبا   ١٦-م أ /١درات وفقاً للمقرر    وبناء الق 

  . ذلك من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالعمل املتصل بعملية وضع خطط التكيـف الوطنيـة               -١٣٥

عمل فريق اخلـرباء   الذي اضطلعت به اهليئات املنشأة وأفرقة اخلرباء مبوجب االتفاقية، خاصة           
  . املعين بأقل البلدان منواً

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.7اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٤٦(
)٤٧( FCCC/SBI/2012/8. 
)٤٨( FCCC/SBI/2012/MISC.1و FCCC/SBI/2012/MISC.2و Add.1و FCCC/SBI/2012/MISC.3. 
 .١٩، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٤٩(
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والحظت اهليئة الفرعية التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً يف                -١٣٦
ـ  توضع مبادئ توجيهية تقنية لعملية وضع خطط التكيف الوطنية، وأعرب     إىل ا عـن تطلعه

  . نة عشرة ملؤمتر األطرافاستكمال هذه املبادئ التوجيهية حبلول الدورة الثام
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً حبلقات العمل التدريبية اإلقليمية اليت سـيجريها فريـق               -١٣٧

 ،٢٠١٣-٢٠١٢اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف إطار برنامج العمل املتجدد للفريق يف الفترة              
  .ويل األجلوالحظت أن هذه احللقات ستشمل اعتبارات التكيف املتوسط والط

وأعربت اهليئة الفرعية عن تطلعها لقيام فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بتحليـل                -١٣٨
وجتميع احتياجات الدعم يف عملية وضع خطط التكيف الوطنية حـسبما ورد يف برنـامج               

، مما سيساعد على حتديد الطريقة الـيت        )٥٠(٢٠١٣-٢٠١٢العمل املتجدد للفريق يف الفترة      
  .ن هبا دعم البلدان األطراف األقل منواًميك

لدراسات اإلفرادية املتعلقة بعمليات    اتجميع  لوأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن تطلعها         -١٣٩
 األدوات والنهج املستخدمة لتحديد أولويات اإلجراءات       يشملالتخطيط الوطين للتكيف، مبا     

لتأثر ااملتعلق بتأثريات تغري املناخ وقابلية      يف إطار برنامج عمل نريويب      على أن ُينجز    وتنفيذها،  
به والتكيف معه حبلول الدورة السابعة والـثالثني للهيئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                

  . )٥١(والتكنولوجية
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ منظمات األمم املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة، وغريها            -١٤٠

ا لعملية وضع خطط التكيـف الوطنيـة يف البلـدان           من املنظمات املعنية إىل مواصلة دعمه     
األطراف األقل منواً، وذلك يف حدود والياهتا وحسب االقتضاء، وتزويد األطراف بانتظـام             

  . باملعلومات املتعلقة باجلهود اليت تبذهلا
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالعمل الذي اضطلعت به املنظمات واملؤسسات خارج      -١٤١

الذي قد يكون ذا صلة بعملية وضع خطط التكيف الوطنية، ودعت إىل اسـتمرار              االتفاقية و 
  . هذا العمل

وأشارت اهليئة الفرعية إىل الطلب الذي وجهه مؤمتر األطـراف إىل جلنـة التكيـف                 -١٤٢
لتدرس، وفقاً لوظائفها املتفق عليها، ويف إطار برنامج عملها، الطرائق ذات الصلة لدعم البلدان              

ملعنية اليت ليست من البلدان األطراف األقل منواً يف وضع تـدابري التخطـيط الـوطين                النامية ا 
للتكيف وترتيبها حسب األولويات وتنفيذها، بوسائل منها اسـتخدام الطرائـق الـواردة يف              

  .، وتقدم تقريراً عن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة١٧-م أ/٥ املقرر
يئة الفرعية جمدداً على دعوة مؤمتر األطراف كيانات تشغيل اآللية املاليـة           وأكدت اهل   -١٤٣

لالتفاقية واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من املؤسسات، حسب االقتضاء، إىل           
__________ 

)٥٠( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
 .٧، الفقرة ١٧-م أ/٦املقرر  )٥١(
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أن تقدم الدعم املايل والتقين إىل البلدان األطراف النامية لوضع تـدابري التخطـيط الـوطين                
 وأحكام االتفاقية   ١٦-م أ /١حسب األولوية وتنفيذها، مبا يتسق مع املقرر        للتكيف وترتيبها   

  ذات الصلة؛ 
وأعربت اهليئة الفرعية عن تطلعها ملواصلة النظر أثناء دورهتا السابعة والـثالثني يف               -١٤٤

اإلرشادات املتعلقة بالسياسات والربامج الرامية إىل تيسري تقدمي الدعم املايل والتكنولـوجي            
املتعلق ببناء القدرات إىل عملية وضع خطط التكيف الوطنية يف البلـدان األطـراف              عم  الدو

 كأسـاس   FCCC/SBI/2012/15/Add.2 الوثيقة    الوارد يف  النص  إىل استناداًاألقل منواً، وذلك    
  .للمناقشة، وهبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

ئر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املنـاخ يف         ُنهج التصدي للخسا    -تاسعاً  
البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبـدف           

  )٥٢(تعزيز القدرة على التكيف

  اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العملاألنشطة   -    
  ) من جدول األعمال٩ البند(

  املداوالت  -١  
 عليهـا   وكان معروضـاً  . رعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة       نظرت اهليئة الف    -١٤٥

وأدىل ببيانـات ممثلـو أربعـة مـن         . FCCC/TP/2012/1و FCCC/SBI/2012/INF.3 الوثيقتان
  .األطراف، منهم متحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ومتحدث باسم أقل البلدان منواً

ت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف مشاورات غـري            ويف اجللسة الثانية، اتفق     -١٤٦
  ).األرجنتني(والسيد لوكاس دي بييترو ) كندا(رمسية ييسرها السيد دون ليمن 

 عن املشاورات ونظرت اهليئة الفرعيـة يف  ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد ليمن تقريراً    -١٤٧
  . واعتمدهتا)٥٣(االستنتاجات التالية

  اجاتاالستنت  -٢  
، وأعربـت عـن     )٥٤(ق هلذه الدورة  ـد من وثائ  ـا أُع ة مب ـة الفرعي ـبت اهليئ رّح  -١٤٨

حلكومة اليابان الستضافتها اجتماع اخلرباء الذي ُعقـد يف طوكيـو، اليابـان، يف               تقديرها
__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥٢(
 .FCCC/SBI/2012/L.12قة اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثي )٥٣(
)٥٤( FCCC/SBI/2012/INF.3و FCCC/TP/2012/1. 
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 ملناقشة املسائل املتعلقة بتقيـيم خطـر اخلـسائر    ٢٠١٢مارس / آذار ٢٨ إىل   ٢٦من   الفترة
  .)٥٥( بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخواألضرار املرتبطة

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا هو موجود من معارف وأعمال ذات صلة هبا سواء يف               -١٤٩
التقرير اخلاص للهيئة احلكومية الدولية املعنية      إطار االتفاقية أو خارجها، مبا يف ذلك ما يتضمنه          

، )٥٦(هر املناخية الشديدة والكوارث من أجل تعزيز التكيف       بتغري املناخ بشأن إدارة خماطر الظوا     
  .)٥٧(الصادر عن األمم املتحدة وتقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث

ونظرت اهليئة الفرعية يف التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمـل املتعلـق باخلـسائر                 -١٥٠
. )٥٨(يتعني القيام به يف إطار برنامج العمل هذاواألضرار، وأحاطت علماً بالعمل املتبقي الذي  

وأحاطت علماًَ كذلك بعدد من النقاط املتصلة بتقييم خطر اخلـسائر واألضـرار املرتبطـة               
بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ وتقييم املعرفة احلالية بشأن ذلـك، مبـا يف ذلـك                 

  : التالية النقاط
 بتغري املناخ عملية معقدة تنطوي على النظـر يف          إن تقييم املخاطر املتعلقة     )أ(  

املخاطر املتصلة بتغري املناخ، ومدى التعرض هلا، وقابلية التأثر هبـا، وتأخـذ يف احلـسبان                
  املسببات اخلفية للمخاطر؛

توجد طائفة من الُنُهج واألساليب واألدوات لتقييم خطر اخلسائر واألضرار            )ب(  
ويتوقف اختيار الُنُهج واألساليب واألدوات     . لنامجة عن تغري املناخ   املرتبطة بالتأثريات الضارة ا   

املالئمة على القدرات والسياقات والظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية وينطوي على إشـراك       
  مجيع أصحاب املصلحة املعنيني؛

ميكن معاجلة الثغرات يف عملية تقييم خطـر اخلـسائر واألضـرار علـى                )ج(  
ئات السكانية املعرضة للتأثر، مبا يف ذلك النساء واألطفال، من خالل إشـراك             اجملتمعات والف 

  هذه اجملتمعات والفئات يف عمليات تقييم املخاطر؛
يساعد استخدام املعارف احمللية ومعارف الشعوب األصلية ومالحظاهتا على      )د(  

  رب التاريخ؛سد الثغرات يف املعلومات املتعلقة بالتعرض للمخاطر ومدى التأثر هبا ع
كثرياً ما تتعرقل عملية تقييم خطر اخلسائر واألضـرار بـسبب حمدوديـة               )ه(  

البيانات واملعارف املتوفرة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، البيانات واملعارف املتعلقة              
ومع ذلـك، مـن     . بالطقس واملناخ والظروف االجتماعية االقتصادية والُنظم اإليكولوجية      

__________ 

)٥٥( FCCC/SBI/2011/7 ١٠٩، الفقرة)أ.( 
)٥٦( <http://ipcc-wg2.gov/SREX/>. 
)٥٧( <http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.html>. 
 .١٧-م أ/٧، واملقرر ٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥٨(
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 اختاذ إجراءات إلدارة املخاطر يف غياب جمموعات كاملة من البيانات واملعارف، مع             املمكن
  ؛مراعاة الظروف الوطنية

إن الوصول إىل املعلومات والبيانات، ال سيما بيانات األرصاد اجلوية املائية             )و(  
ملخـاطر  والبيانات الوصفية، وتقامسها واستخدامها، بصورة طوعية، أمٌر هام يف تيسري تقييم ا           

  املتعلقة بتغري املناخ وإدارهتا؛
سيساعد تعزيز القدرات التقنية واملؤسسية ودعمها عـن طريـق تـوفري              )ز(  

املساعدة التقنية واملالية وغري ذلك من موارد البلدان النامية يف مواصلة حتديد احتياجاهتـا يف               
امجة عن تغري املناخ وترتيب     جمال تقييم خطر اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة الن        

  هذه االحتياجات حسب األولويات وتلبيتها؛
ميكن إلشراك صناع القرار، على مجيع املستويات، والتحاور معهم أن يعزز             )ح(  

  تصميم املعلومات املتعلقة باملخاطر املناخية ونشرها وإيصاهلا؛
 عن جمموعة شاملة    ال تكون البيانات الرقمية يف بعض األحيان كافيةً للتعبري          )ط(  

من خماطر اخلسائر واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، ألن التقديرات             
  .املتوفرة عن اخلسائر تفتقر، يف العادة، إىل األرقام املتعلقة باخلسائر غري االقتصادية

يف اجملاالت املواضـيعية    وأشارت اهليئة الفرعية إىل أمهية اتباع هنج مشويل لدى النظر             -١٥١
، )٥٩(الثالثة من برنامج العمل بشأن اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار السلبية لـتغري املنـاخ             

  .وأمهية االستفادة من األعمال ذات الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها
وذكّرت اهليئة الفرعية بأن مؤمتر األطراف طلب إىل األمانة، يف دورتـه الـسابعة                -١٥٢

شرة، أن تنظم أربعة اجتماعات للخرباء، ثالثة منها على املستوى اإلقليمي وواحد خمصص             ع
للدول اجلزرية الصغرية النامية، ُتعقد قبل الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية، من أجـل              

ـ              تغري تناول القضايا املتصلة بطائفة من هنُج معاجلة اخلسائر واألضرار املرتبطة باآلثار السلبية ل
املناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتعلقة بالظواهر املناخية الشديدة والظواهر البطيئة احلدوث، مع             

  .)٦٠(مراعاة اخلربة املكتسبة على مجيع مستويات برنامج العمل
واستحضرت اهليئة الفرعية هدف برنامج العمل املتمثل يف حبـث ُنهـج التـصدي          -١٥٣

ثار الضارة لتغري املناخ، وأعربت عـن إدراكهـا لـضرورة           للخسائر واألضرار املرتبطة باآل   
استكشاف طائفة من النُهج واآلليات احملتملة، مبا فيها آلية دولية، للتصدي للخسائر واألضرار 
املرتبطة باآلثار الضارة لتغري املناخ، هبدف تقدمي توصيات بشأن هذه اخلسائر واألضـرار إىل              

  .دورته الثامنة عشرةمؤمتر األطراف لكي ينظر فيها يف 

__________ 

)٥٩( FCCC/SBI/2011/7 ١٠٩، الفقرة)ج-أ.( 
 ).أ(٨، الفقرة ١٧-م أ/٧املقرر  )٦٠(
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعمل بالتشاور مع األطراف واجلهات املعنية من               -١٥٤
أصحاب املصلحة، وأن تراعي قدر اإلمكان ما يلي لدى تنظيم االجتماعات األربعة للخرباء             

  :١٥٢املذكورة يف الفقرة 
، فضالً عن خرباء من طائفـة       دعوة ممثلني من املراكز والشبكات اإلقليمية       )أ(  

واسعة من اجملاالت واالختصاصات واألوساط ذات الصلة، مبن فيهم املشاركون يف التقييمات 
والتقارير اخلاصة اليت تعدها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، واخلرباء املعنيون باحلد             

رهنا بتوافر املـوارد املاليـة، حلـضور        من خماطر الكوارث وبالنُهج املالية إلدارة املخاطر،        
  اجتماعات اخلرباء؛

توجيه طلبات إىل مقدمي العروض لكي يتيحوا سلفاً ملخصات عن املـواد     )ب(  
املقرر عرضها يف اجتماعات اخلرباء، من أجل مساعدة املشاركني على التحضري للمناقشات            

  .على حنو أفضل
رياً إلمتام عملها، أن يدعو إىل عقد اجتمـاع         وطلبت اهليئة الفرعية إىل الرئيس، تيس       -١٥٥

غري رمسي لألطراف يسبق دورهتا السابعة والثالثني، رهناً بتوافر املوارد وبعدم وجود تضارب             
يف املواعيد، لتبادل مزيد من اآلراء عن التوصيات املمكنة بشأن اخلسائر واألضرار املرتبطـة              

  .باآلثار السلبية لتغري املناخ
 باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على تنفيذ األنـشطة          اهليئة الفرعية علماً  وأحاطت    -١٥٦

  .املشار إليها يف هذه االستنتاجات، حسب ما أوردته األمانة
وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -١٥٧

  .رهناً بتوافر املوارد

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤تعلقة بالفقرة املسائل امل  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠ البند(

  املداوالت    
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة  -١٥٨
ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البنـد يف هـذه                  -١٥٩

 من جدول أعمـال اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة             ٧ و ١١بندين   بال الدورة مقترناً 
  .والتكنولوجية، وذلك يف منتدى مشترك بني اهليئتني

 على أن جيري رئيس اهليئـة، الـسيد   ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية أيضاً   -١٦٠
ارد مويوجني  خروتسوف، ورئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد ريتش        
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، مشاورات مع األطراف املهتمة بشأن كيفية تنـاول هـذا البنـد    )مجهورية ترتانيا املتحدة (
  .الفرعي يف الدورة املقبلة

 عن املنتدى ونظرت اهليئة الفرعية يف       ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد خروتسوف تقريراً        -١٦١
يف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئـة      و .)٦١( أدناه ١٦٨-١٦٥االستنتاجات املعروضة يف الفقرات     

  .الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا السابعة والثالثني، مشاوراهتا بشأن كيفية تناول هذا البند

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنـامج العمـل املتعلـق              -حادي عشر
  التأثري هبذا

  ) من جدول األعمال١١ البند(

  املداوالت  -١  
  .ت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثةنظر  -١٦٢
 ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هـذا البنـد مقترنـاً                 -١٦٣
 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف منتدى مشترك بني ٧ بالبند

شارك يف رئاسته رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد خروتسوف، ورئـيس اهليئـة             اهليئتني يت 
 واتفقت أيضاً على أن تنظر، أثنـاء        .الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد مويوجني     

  . من جدول األعمال١٠والبند ) أ(٧الدورة، يف هذا البند ُمقترناً بالبند الفرع 
 عن املنتدى ونظرت اهليئة الفرعية      ويف اجللسة الثالثة، قّدم السيد خروتسوف تقريراً        -١٦٤

  .واعتمدهتا )٦٢(يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ باملناقشة            -١٦٥

ملعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبالعمـل املتعلـق         اليت جرت يف االجتماع األول للمنتدى ا      
  .١٧-م/٨بطرائق تفعيل برنامج العمل، وفقاً للمقرر 

واتفقت اهليئتان على تنفيذ برنامج العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري التـصدي علـى               -١٦٦
  .النحو الوارد يف املرفق األول، بناًء على توجيهات رئيسي اهليئتني

هليئتان إىل األمانة دعم تنفيذ برنامج العمل، بناًء على توجيهات رئيـسي            وطلبت ا   -١٦٧
  .اهليئتني

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2012/L.18–FCCC/SBI/2012/L.25اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٦١(
 .FCCC/SBSTA/2012/L.18–FCCC/SBI/2012/L.25اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٦٢(
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ودعت اهليئتان املنظمات املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل املشاركة يف أنشطة             -١٦٨
  .برنامج العمل الوارد يف املرفق

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢ البند(

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -لفأ  
  ) من جدول األعمال)أ(١٢ البند(

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة            -١٦٩

  .FCCC/SB/2012/1عليها الوثيقة 
 لى النظر يف هذا البند الفرعـي مقترنـاً        ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية ع        -١٧٠
 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار فريق اتصال             ٥ بالبند

اململكـة  (والسيد زيتوين ولـد دادا      ) بليز(مشترك يتشارك يف رئاسته السيد كارلوس فولر        
  ).يرلندا الشماليةآاملتحدة لربيطانيا العظمى و

 عن مشاورات فريق االتـصال ونظـرت         اجللسة الثالثة، قدم السيد فولر تقريراً      ويف  -١٧١
  .واعتمدهتا )٦٣(اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
بـالتقرير  للمشورة العلمية والتكنولوجية    للتنفيذ واهليئة الفرعية    اهليئة الفرعية   رحبت    -١٧٢

) اللجنـة ( املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا        املتعلق بطرائق الربط وخطة العمل    
  .)٦٤(٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
ورحبت اهليئتان الفرعيتان أيضاً خبطة العمل املتجـددة للجنـة التنفيذيـة املعنيـة                -١٧٣

، بالصيغة الواردة يف املرفق األول للتقرير املشار إليـه يف   ٢٠١٣-٢٠١٢ بالتكنولوجيا للفترة 
وشجعت اهليئتان  . اله، وشجعتا اللجنة على املضي يف تنفيذ خطة العمل هذه          أع ١٧٢الفقرة  

الفرعيتان اللجنة على االضطالع باألنشطة القصرية األجل هلذه اخلطة على سبيل األولويـة             
ورحبتا بتنظيم حوارات مواضيعية يف اجتماعها املقبل، مبا يف ذلك حوار عن البيئات التمكينية    

  . تطوير التكنولوجيا ونقلهاوالعقبات اليت تعرقل
__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.20اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٦٣(
)٦٤( FCCC/SB/2012/1. 
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والحظت اهليئتان الفرعيتان أن اللجنة بلورت خطة عملها باالرتكاز على اجملـاالت     -١٧٤
األنشطة اليت صدر هبا تكليف من مؤمتر األمم        : الثالثة التالية من أجل حتديد أولويات عملها      

؛ واألنشطة القصرية   ٢٠١١املتحدة بشأن تغري املناخ الذي ُعقد يف ديربان جبنوب أفريقيا عام            
  .٢٠١٣؛ واألنشطة املتوسطة األجل املقرر بدؤها عام ٢٠١٢األجل املقرر بدؤها عام 

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً أيضاً باألفكار األولية للجنـة بـشأن طرائقهـا               -١٧٥
ارجهـا،  يتعلق بأوجه الترابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى املعنية ضمن االتفاقية وخ           فيما

، واليت وضعتها اللجنة استجابة     ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٥املشار إليه يف الفقرة      على النحو 
والحظت اهليئتان الفرعيتان كذلك أن طبيعة أوجه الترابط هذه ميكن أن           . ١٧-م أ /٤ للمقرر

تتطور مع مرور الزمن، وأقرتا بأن عدداً من الترتيبات املؤسسية آخـذ يف التحقـق عمـالً                 
قررات املتخذة يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف وأنه طُلب إىل بعض الترتيبـات              بامل

، ١٧-م أ /٣ من املقرر    ١٧املؤسسية أن تتعاون مع اللجنة، على النحو املشار إليه يف الفقرة            
وأنه طُلب إىل بعض الترتيبات املؤسسية وضع آليات لالستفادة، حسب االقتضاء، مما تـراه              

ن خربة ومشورة تقنية، مبا يف ذلك خربة ومشورة اهليئات املواضـيعية ذات الـصلة      مالئماً م 
  .مبوجب االتفاقية املُنشأة
ودعت اهليئتان الفرعيتان اللجنة إىل املضي يف تفصيل وصقل أفكارها األولية املتعلقة              -١٧٦

ني يف املرفـق    بأوجه الترابط مع الترتيبات املؤسسية ضمن االتفاقية وخارجها على النحو املب          
  . أعاله١٧٢الثاين للتقرير املشار إليه يف الفقرة 

وأحاطت اهليئتان الفرعيتان علماً بأن اللجنة ستتشاور مع الترتيبات املؤسسية املعنية،             -١٧٧
حاملا تدخل طور التشغيل الفعلي، اللتماس آرائها واالتفاق معها على الطرائق املتعلقة بأوجه             

تان الفرعيتان علماً أيضاً بأن اللجنة سُتبلغ، من خالل اهليئات الفرعية،           وأحاطت اهليئ . الترابط
عن نتائج مشاوراهتا مع الترتيبات املؤسسية املعنية حول هذه الطرائق يف تقريرهـا املتعلـق               

  .، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة٢٠١٢بأنشطتها وأدائها لعام 

اختيـار املـضيف وتـشكيل    : ركز وشبكة تكنولوجيا املناخاملسائل املتعلقة مب   -باء  
  اجمللس االستشاري

  ) من جدول األعمال)ب(١٢ البند(

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة            -١٧٨

 مينة التنفيذية وممثال اثنني من   وأدىل ببيانات كل من األ    . FCCC/SBI/2012/INF.4عليها الوثيقة   
  .األطراف
 بالبند  ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي مقترناً              -١٧٩

  .يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيد مولر والسيد ولد دادا) ج(١٢الفرعي 
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را عن مشاورات فريق االتصال ونظرت      ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد ولد دادا تقري         -١٨٠
  .واعتمدهتا )٦٥(اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
بالتقرير املتعلق بتقييم مقترحات إضافة مركز تكنولوجيا        رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ    -١٨١
طراف املدرجة يف    الذي أعده فريق التقييم املؤلف من ثالثة أعضاء من األ          )٦٦()املركز (املناخ

نهم اللجنة املرفق األول لالتفاقية وثالثة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية تعيّ        
  .التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا من بني أعضائها

باستـضافة  وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن األمانة دعت إىل تقدمي املقترحات املتعلقة             -١٨٢
 ١٦والحظت أن تسعة مقترحات وردت حبلـول  . ٢٠١٢يناير /انون الثاين  ك ١٦ركز يف   امل

 استجابة للدعوة إىل تقدمي املقترحات وأن املوجزات        املهتمة من املنظمات    ٢٠١٢مارس  /آذار
  .)٦٨( ُنشرت على املوقع الشبكي لالتفاقية)٦٧(ثمانية من هذه املقترحاتاخلاصة بالتنفيذية 
استجابة للـدعوة   اجلهات املترشحة     املبذولة من  هوداجلقدير  تبوالحظت اهليئة الفرعية     -١٨٣

 تقرير  ه املقترحات وإعداد  هتقييملدى  فريق التقييم   ومن  ركز،  امل الستضافةإىل تقدمي مقترحات    
  .تقدمي الدعم لعملية االنتقاء، وكل ذلك يف إطار زمين حمدودسياق التقييم، ومن األمانة يف 

 أعاله، الذي يشتمل على ١٨١ التقرير املشار إليه يف الفقرة   ونظرت اهليئة الفرعية يف    -١٨٤
املركز وعلى معلومات عـن     الستضافة  قائمة تصفية تتضمن املقترحات الثالثة األعلى ترتيباً        

املعـايري الـيت    ب مقارنةالطريقة اليت اتبعها فريق التقييم إلجراء تقييمه للمقترحات اليت تلقاها           
للجهـات  قترحـات الثالثـة     املوالحظت أن   . ١٧-م أ /٢املقرر  يتضمنها املرفق الثامن من     

  .)٦٩( يف قائمة التصفية أُتيحت على املوقع الشبكي لالتفاقية وفقاً ملا طلبته األطرافةاملدرج
، اتفقت اهليئة الفرعية علـى قائمـة        ١٧-م أ /٢من املقرر   ) أ(١٣٨وعمالً بالفقرة    -١٨٥

 الذي يقوده برنـامج األمـم       االئتالفرتبة األوىل    يف امل  تصدرها،  للجهات املترشحة ترتيبية  
 مرفق البيئة العاملية يف املرتبة الثانية، ومؤسسة ديت نورسكي فرييتاس         يليه  ،  )٧٠(املتحدة للبيئة 

(Det Norske Veritas AS)  املركزالستضافةيف املرتبة الثالثة .  
__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.18اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٦٥(
)٦٦( FCCC/SBI/2012/INF.4.  
 من املرفق الثامن من     ١٢يف الفقرة   بيانه   وفق ما يرد  أحد املقترحات املعلومات املطلوب إدراجها      يف  قدم  تمل   )٦٧(

  .، مبا يف ذلك املوجز التنفيذي للمقترح١٧-م أ/٢ املقرر
)٦٨( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/technology/items/6602.php>. 
)٦٩( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/technology/items/6602.php>.  
:  منظمة ُتتاح قائمتها علـى املوقـع الـشبكي لالتفاقيـة يف العنـوان التـايل                ١٣من  االئتالف  يتكون   )٧٠(

<http://unfccc.int/cooperation_and_support/technology/items/6602.php>.  
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ـ    ـة إىل الطل  ـة الفرعي ـوأشارت اهليئ  -١٨٦ مـن  ) و( و)ه(١٣٧رة ـب الوارد يف الفق
، وطلبت إىل األمانة أن تبدأ على الفور مناقشة بشأن العناصـر الرئيـسية              ١٧-م أ /٢ املقرر

 املرتبة األوىل حسبما هو مشار إليـه يف         تحتلاجلهة املترشحة اليت ا   التفاق املقر احملتمل مع     
االقتـضاء مـع     أعاله بعد اختتام الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية، وعند           ١٨٥الفقرة  

، حسبما هـو    وذلك بصورة متوازية   املرتبتني الثانية والثالثة،     جاءتا يف  اجلهتني املترشحتني اللتني  
وطلبت أيضاً إىل األمانة أن تتيح التقريـر املتعلـق بنتـائج            .  أعاله ١٨٥مشار إليه يف الفقرة     

 ٢٠١٢أكتوبر  /ن األول  تشري ٢٦ املناقشات بشأن العناصر الرئيسية التفاق املقر احملتمل حبلول       
 يف لتنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والثالثني، بغية توصية مـؤمتر األطـراف بـالنظر           

  . يف دورته الثامنة عشرة واملوافقة عليهمشروع اتفاق املقر
، اتفقت اهليئة الفرعية أيضاً على أن       ١٧-م أ /٢من املقرر   ) ب(١٣٨وعمالً بالفقرة    -١٨٧
مؤمتر األطراف يف دورته    ليوافق عليه    املركز يف دورهتا السابعة والثالثني       ستضيف مبن ي  توصي

  .الثامنة عشرة
 التقييم الواردة يف التقرير املشار إليـه يف         باستنتاجات  علماً  اهليئة الفرعية  وأحاطت -١٨٨

 اه مبجرد اختيار  اجلهة املترشحة أن تتناول هذه االستنتاجات      أعاله وطلبت إىل     ١٨١الفقرة  
  :أخرى يف مجلة أمورما يلي  ذلك يف للمركز، مبا ةمضيف

   تكنولوجيات التكيف؛يف جمال ا وقدراهتاتعزيز خرباهت )أ(  
  .، حسب االقتضاءجهات مترشحة أخرىاستكشاف طرائق للتعاون مع  )ب( 
اجلهـة  ، طلبت اهليئة الفرعية كذلك إىل       ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٣وعمالً بالفقرة    -١٨٩
 تشغيل مركـز     سياق  ما يلي يف   تلبية للمركز،   ة مضيف اضمن، مبجرد اختياره  تأن   حةاملترش

  :وشبكة تكنولوجيا املناخ
شبكة من املراكـز والـشبكات واملنظمـات واملبـادرات          إنشاء  تيسري   )أ( 

  التكنولوجية الوطنية واإلقليمية والقطاعية والدولية؛
ليمة بيئياً القائمة والناشـئة،     التكنولوجيات الس ونقل  حتفيز وتشجيع تطوير     )ب( 

بني بلدان اجلنوب والتعاون     وكذلك فرص التعاون التكنولوجي بني الشمال واجلنوب وفيما       
من خالل التعاون مع القطاع اخلاص، واملؤسـسات العامـة، واألوسـاط            ، وذلك   الثالثي

  .األكادميية، واملؤسسات البحثية
 الـذي يطلـب إىل      ١٧-م أ /٢من املقرر    ١٤٠وشددت اهليئة الفرعية على الفقرة       -١٩٠

مرفق البيئة العاملية أن يدعم تشغيل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ وأنشطته دون حكم مسبق 
  .على أي اختيار للجهة املضيفة

، نظرت اهليئة الفرعية يف تشكيل اجمللس       ١٧-م أ /٢من املقرر   ) ج(١٣٨وعمالً بالفقرة    -١٩١
 واتفقت على مواصلة    ١٧-م أ /٢ من املرفق السابع من املقرر       ٧فقرة  االستشاري املشار إليه يف ال    
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نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والثالثني، على أساس عناصر مشروع املقرر الـواردة يف                
  .املرفق، بغية تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها ويعتمدها يف دورته الثامنة عشرة

  االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيابرنامج بوزنان   -جيم  
  ) من جدول األعمال)ج(١٢ البند(

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة            -١٩٢

  .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان. FCCC/SBI/2012/9عليها الوثيقة 
 بالبند  فقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي مقترناً         ويف اجللسة الثانية، ات     -١٩٣

  .يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيد فولر والسيد ولد دادا) ب(١٢الفرعي 
 عن مشاورات فريق االتصال ونظرت      ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد ولد دادا تقريراً         -١٩٤

  .واعتمدهتا )٧١( اليةاهليئة الفرعية يف االستنتاجات الت

  االستنتاجات  -٢  
 بتقرير مرفق البيئة العاملية عن التقـدم احملـرز يف           أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً      -١٩٥

دعت إليه اهليئة    ، على حنو ما   )٧٢(تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا      
  .)٧٣(الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني

والحظت اهليئة الفرعية الدعم املقدم من مرفق البيئة العاملية لتنفيذ مـشاريع رائـدة              -١٩٦
 باآلراء اليت أعربـت     لنقل التكنولوجيا يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي وأحاطت علماً        

ودعت اهليئة  . عنها األطراف بشأن ضرورة موازنة الدعم املقدم ملشاريع التخفيف والتكيف         
 البيئة العاملية إىل تعزيز التوازن بني مشاريع التخفيف والتكيف يف إطار تنفيـذ              الفرعية مرفق 

برنامج بوزنان االستراتيجي يف األجل الطويل، بوسائل منها النهوض جبهوده يف جمايل التوعية             
وأشارت اهليئة الفرعيـة  . والتثقيف بشأن فرص متويل املشاريع املتصلة بتكنولوجيات التكيف   

يف دورهتا اخلامسة والثالثني الذي يشجع األطراف غري املدرجة يف املرفـق             )٧٤(هاإىل استنتاج 
األول لالتفاقية على أن تقدم إىل مرفق البيئة العاملية مقترحات مشاريع، ال سـيما مـشاريع              
لتكنولوجيات التكيف تكون متماشية مع عناصـر الربنـامج الطويـل األجـل املبينـة يف               

  .FCCC/SBI/2011/14الوثيقة  من مرفق ٤٧ و٤٦ الفقرتني
__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.19اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٧١(
)٧٢( FCCC/SBI/2012/9. 
)٧٣( FCCC/SBI/2011/7 ١٣٧، الفقرة. 
)٧٤( FCCC/SBI/2011/17 ٩٧، الفقرة. 
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ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة إىل التعجيل بعملية تنفيـذ               -١٩٧
 للحصول على   ٢٠٠٩وإكمال ما تبقى من مشاريع نقل التكنولوجيا الرائدة املقدمة يف عام            

  .الدعم يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي
 من األطراف ٣٦فرعية بالدعم املقدم من مرفق البيئة العاملية ملساعدة        ونّوهت اهليئة ال    -١٩٨

. غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على إجراء عمليات تقييم احتياجاهتـا التكنولوجيـة             
 الذي دعا مرفق البيئة العامليـة       ١٧-م أ /١١ من مقررها    ٢وأشارت اهليئة الفرعية إىل الفقرة      

اق عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، يف تقدمي الـدعم املـايل           إىل االستمرار، يف سي   
حسب االقتضاء لسائر األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية مـن أجـل إجـراء                

  .حتديث عمليات تقييم احتياجاهتا التكنولوجية أو
 الذي دعت فيه     يف دورهتا الرابعة والثالثني    )٧٥(وأشارت اهليئة الفرعية إىل استنتاجها      -١٩٩

مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطته يف إطار برنامج بوزنان                
االستراتيجي، مبا يف ذلك تنفيذه على املدى الطويل، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتـا                

 البيئة العاملية إىل أن يقدم يف        ودعت اهليئة الفرعية مرفق     .اخلامسة والثالثني ودوراهتا الالحقة   
  : رحلية املقبلة معلومات مفصلة بشأن ما يليتقاريره امل
األنشطة اليت يضطلع هبا مرفق البيئة العاملية من أجل النهوض جبهـوده يف               )أ (  

جمايل التوعية والتثقيف بشأن فرص متويل املشاريع املتصلة بتكنولوجيات التكيف من أجـل             
  ىل توازن الدعم املقدم للمشاريع املتصلة بتكنولوجيات التكيف؛تدارك االحتياج إ

التجارب املكتسبة والدروس املستخلصة، مبا فيهـا النجاحـات احملققـة             )ب (  
  والتحديات اليت اعترضت تنفيذ األنشطة يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي؛

يا يف إطار برنامج    التقدم الذي أحرزته الوكاالت املنفذة يف نقل التكنولوج         )ج (  
  بوزنان االستراتيجي؛

، لدعم تشغيل مركز وشبكة     ١٧-م أ /٢ باملقرر   اجلهود املضطلع هبا، عمالً     )د (  
  .تكنولوجيا املناخ وأنشطته

وشددت اهليئة الفرعية على ضرورة أن تكون مواصلة تنفيذ عناصر برنامج بوزنـان              -٢٠٠
، متوائمة، بل ُمَمكّنـة     FCCC/SBI/2012/9يقة  من الوث ) أ(٢٣االستراتيجي الواردة يف الفقرة     

، أعـاله  ١٨٧ و ١٨٥لتشغيل وأنشطة مركز تكنولوجيا املناخ وشبكته، مع مراعاة الفقرتني          
  .١٧-م أ/٢ من املقرر ١٤٠والفقرة 

__________ 

)٧٥( FCCC/SBI/2011/7 ، ١٣٧الفقرة. 
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   من االتفاقية٦املادة   -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣ البند(

  املداوالت  -١  
وكـان  .  هـذا البنـد يف جلـستيها األوىل والثالثـة          ة يف ـة الفرعي ـنظرت اهليئ   -٢٠١

 FCCC/SBI/2012/5 وFCCC/SBI/2012/4 وFCCC/SBI/2012/3عليهــا الوثــائق  معروضــاً
وأدىل ببيانني ممـثال اثـنني مـن        . FCCC/CP/2011/7/Add.2 و FCCC/SBI/2012/MISC.4و

  .األطراف، منهما متحدث باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء
 اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف مشاورات غـري               ويف  -٢٠٢

  ).االحتاد األورويب(رمسية ييسرها السيد طوين كاريت 
ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف مشاورات غـري                 -٢٠٣

  .واعتمدهتا )٧٦(رمسية ييسرها السيد طوين كاريت

  االستنتاجات  -٢  
اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تواصل نظرها يف هذا البند يف دورهتا الـسابعة                 -٢٠٤

، بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن      FCCC/SBI/2102/15/Add.2الوثيقة  والثالثني، استناداً إىل    
  .هذه املسألة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

  )٧٧(ء القدراتبنا  -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤ البند(

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -ألف  
  ) من جدول األعمال)أ(١٤ البند(

  املداوالت  -١  
 عليهـا   وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة           -٢٠٥

  .أدىل ممثل أحد األطراف ببيانو. FCCC/SBI/2012/MISC.5و FCCC/SBI/2012/10 الوثيقتان
__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.26اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٧٦(
أن تواصل تعزيز رصد فعاليـة      للتنفيذ  ، إىل اهليئة الفرعية     ١٧-م أ /٢ األطراف، مبوجب املقرر     طلب مؤمتر  )٧٧(

وطلب أيـضاً   . القدرات واستعراضها بأن تنظم سنوياً أثناء دوراهتا منتدى ديربان بشأن بناء القدرات            بناء
ـ         للتنفيذ  اهليئة الفرعية    إىل . ا الـسادسة والـثالثني    أن تنظم االجتماع األول ملنتدى ديربان خـالل دورهت

 .يف التقرير املوجز ملنتدى ديربان يف دورهتا السابعة والثالثنيللتنفيذ اهليئة الفرعية  وستنظر
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ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف مشاورات غـري                 -٢٠٦
  ).اليابان(رمسية ييسرها السيد كونيهيكو شيمادا 

 عن املشاورات ونظـرت اهليئـة       ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد ليمن شيمادا تقريراً         -٢٠٧
ويف اجللسة نفسها، قدم السيد خروتـسوف،       .  واعتمدهتا )٧٨(نتاجات التالية الفرعية يف االست  

 عن االجتماع األول ملنتدى ديربان املتعلق ببناء القدرات، الـذي           رئيس اهليئة الفرعية، تقريراً   
  .، وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان)٧٩(عقد خالل الدورة

  االستنتاجات  -٢  
السادسة والثالثني أن توصي مبشروع مقرر ليعتمـده     قررت اهليئة الفرعية يف دورهتا        -٢٠٨

لالطالع على النص النهائي ملشروع املقرر، انظـر        (مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة       
  ).FCCC/SBI/2012/15/Add.1الوثيقة 

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -باء  
  ) من جدول األعمال)ب(١٤ البند(

  املداوالت  -١  
 عليهـا   وكان معروضاً . هليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة        نظرت ا   -٢٠٩

  .FCCC/SBI/2012/MISC.5و FCCC/SBI/2012/10 الوثيقتان
ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف مشاورات غـري                 -٢١٠

  .رمسية ييسرها السيد شيمادا
 عن املشاورات ونظرت اهليئة الفرعية يف       لثة، قدم السيد شيمادا تقريراً    ويف اجللسة الثا    -٢١١

  . واعتمدهتا)٨٠(االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
قررت اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثني أن توصي مبشروع مقرر ليعتمـده            -٢١٢

 النص النهائي، انظر الوثيقة     لالطالع على (اجتماع األطراف يف دورته الثامنة      /مؤمتر األطراف 
FCCC/SBI/2012/15/Add.1.(  

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.4اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٧٨(
 .أعاله) ٧٧(على غرار احلاشية  )٧٩(
 .FCCC/SBI/2012/L.5اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٨٠(
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تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليـات املتـصلة            -خامس عشر
  باالمتثال

  ) من جدول األعمال١٥ البند(

  املداوالت    
هـا   علي وكان معروضاً . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة           -٢١٣

  .FCCC/KP/CMP/2005/2الوثيقة 
ويف اجللسة الثانية، أعلن رئيس اهليئة الفرعية أنه سيجري مشاورات مع األطـراف               -٢١٤

  . عن حمصلة هذه املشاورات إىل اهليئة الفرعية يف جلستها العامة اخلتاميةاملهتمة ويقدم تقريراً
صول اتفاق بشأن مواصلة مناقـشة      ويف اجللسة الثالثة، أبلغ الرئيُس اهليئةَ الفرعية حب         -٢١٥

املسألة يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية وإدراج البند يف جدول األعمال املؤقـت              
لتلك الدورة، هبدف االنتهاء من النظر فيه وإصدار توصيات بـشأنه وتقـدميها إىل مـؤمتر                

  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/األطراف

ت واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللـس         اإلجراءا  -سادس عشر
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  ) من جدول األعمال١٦ البند(

  املداوالت  -١  
وكـان  . ة يف هذا البنـد يف جلـستيها الثانيـة والثالثـة           ـة الفرعي ـنظرت اهليئ   -٢١٦

 FCCC/SBI/2011/MISC.2 املرفـق األول و    - FCCC/SBI/2011/17الوثـائق    عليها معروضاً
  .FCCC/TP/2011/3و

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال                 -٢١٧
  . والسيد شيمادا) غانا(يتشارك يف رئاسته السيد بيدياكو أوسافو 

صال ونظـرت   عن مشاورات فريق االت  ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد شيمادا تقريراً        -٢١٨
  .واعتمدهتا )٨١(اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.8صيغتها الواردة يف الوثيقة اعتمدت ب )٨١(
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  االستنتاجات  -٢  
مزيداً من التقدم يف بلورة بعض من مسات هيئة الطعون           اهليئة الفرعية للتنفيذ     أحرزت  -٢١٩

بيد أن األطراف ظلت على آرائها املختلفة فيما يتعلق مبسألة النطاق، مـن             . املزمع إنشاؤها 
  .أخرىمجلة أمور 

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا الـسابعة       -٢٢٠
والثالثني على أساس مجلة أمور منها مشروع نص الرئيسني املتشاركني الـوارد يف الوثيقـة               

FCCC/SBI/2012/15/Add.2 اجتماع األطراف / هبدف إحالة مشروع مقرر إىل مؤمتر األطراف
  .ظر فيه يف دورته الثامنةلكي ين

  استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  -سابع عشر
  ) من جدول األعمال١٧ البند(

  املداوالت  -١  
وأدىل ممثـل أحـد     . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثـة            -٢٢١

  .األطراف ببيان باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية
 الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال              ويف اجللسة   -٢٢٢

  .يرأسه رئيس اهليئة الفرعية، السيد خروتسوف
ويف اجللسة الثالثة، أبلغ السيد خروتسوف األطراف، بأنه طلب إىل السيد نـسياال               -٢٢٣

 عدة صعوبات مرتبطة   توسي بيباندا مبانو مبانو أن يدعم الرئيس يف ذلك الدور بسبب وجود           
  .باجلدول الزمين ألعمال فريق االتصال

 عن مشاورات فريق االتصال     ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد بيباندا مبانو مبانو تقريراً          -٢٢٤
  .واعتمدهتا )٨٢(ونظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
 استعراض صـيغة احتيـاطي فتـرة االلتـزام          بدأت اهليئة الفرعية للتنفيذ نظرها يف       -٢٢٥

وتنقيحها، حسب االقتضاء، فيما يتعلق بفترة االلتزام الالحقة، دعماً للتنفيذ الفعال لالجتـار             
باالنبعاثات، آخذة يف االعتبار مجلة أمور من بينها القواعد والطرائق واملبـادئ التوجيهيـة              

والتحقق واالمتثال، وفقاً للوالية احملـددة يف       واإلجراءات املناسبة املرتبطة بالقياس واإلبالغ      
  .٧-م أإ/٣ من املقرر ٣ و٢الفقرتني 

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.11اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٨٢(
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واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف هذا البند يف دورهتا السابعة والثالثني       -٢٢٦
، FCCC/SBI/2012/15/Add.2استناداً إىل مشروع النص املقترح من الرئيس والوارد يف الوثيقة           

لتوصية مبشاريع مقررات بشأن هذه املـسألة لكـي يعتمـدها مـؤمتر األطـراف               هبدف ا 
  .اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/العامل

  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨ البند(

  املداوالت  -١  
 عليها  وكان معروضاً . ثالثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل وال           -٢٢٧

ودعا رئيس اهليئة الفرعية ممثال عن حكومة قطـر إىل اإلدالء           . FCCC/SBI/2012/11الوثيقة  
وأدىل ببيانات ممثلو أربعة من األعضاء، منهم متحدث باسم االحتاد األورويب ودولـه             . ببيان

  . والصني٧٧  لاألعضاء ومتحدث باسم جمموعة ا
ة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال             ويف اجللسة الثاني    -٢٢٨

  .يرأسه رئيس اهليئة الفرعية السيد خروتسوف
 عن مشاورات فريـق االتـصال       ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد خروتسوف تقريراً        -٢٢٩

  .)٨٣(ونظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا بصيغتها املنقحة

  االستنتاجات  -٢  
 لعرضها الـسخي استـضافة      قطرأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة          -٢٣٠

اجتمـاع األطـراف يف     /مؤمتر األطراف  ثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة ال     ثامنةالدورة ال 
 .٢٠١٢ديـسمرب  / كانون األول٧نوفمرب إىل  / تشرين الثاين  ٢٦ يف الفترة من     الدوحة بقطر، 

 واألمانة  قطرتقدير باألعمال التحضريية اليت تضطلع هبا حكومةبوأحاطت اهليئة الفرعية علماً    
ـ ثامنـة  عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة ال     ثامنةلعقد الدورة ال  واجلهود اليت تبذالهنا     ؤمتر  مل

  .اجتماع األطراف وتيسري جناح الدورتني/األطراف
ليت ميكن أن تنشأ عن عقد اجتماعـات سـبع          والحظت اهليئة الفرعية التحديات ا      -٢٣١

ودعت مجيع رؤساء اهليئات    . هيئات خالل فترة الدورات اليت ستستغرق أسبوعني يف الدوحة        
إىل النظر جدياً، بالتشاور مع املكتب، يف الوسائل الكفيلة بترشيد العمل مع ضـمان متكـن     

رعية أيضاً األطراف إىل أن تراعي      ودعت اهليئة الف  . مجيع اهليئات من إكمال املهام املنوطة هبا      

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.24اعتمدت بصيغتها املنقحة الواردة يف الوثيقة  )٨٣(
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هذا التحدي املتعلق باجلدول الزمين عند التداول بشأن تنظيم األعمال أثناء الـدورة الثامنـة       
  .اجتماع األطراف/عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف

يف ملـستوى   اجلزء الرفيع ا  لتنظيم  ترتيبات  وضع ما يلزم من     وأوصت اهليئة الفرعية ب     -٢٣٢
ديسمرب، لكي يديل الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو املنظمات        / كانون األول  ٧ إىل   ٤الفترة من   

  .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببياناهتم
اجللسات املشتركة ملـؤمتر األطـراف ومـؤمتر        فيما يتعلق ب  واتفقت اهليئة الفرعية      -٢٣٣

الترتيبات الالزمة ليديل    على أن ُتّتخذ     زء الرفيع املستوى  اجتماع األطراف أثناء اجل   /األطراف
الوزراء وسائر رؤساء الوفود ببيانات وطنية موجزة ال تتجاوز مدة الثالث دقائق املوصى هبا،              

يديل ممثلو املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ببيانات موجزة ال تتجاوز            لو
  .مدة الدقيقتني املوصى هبما

 بعةة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الـسا      ابعودعت اهليئة الفرعية مكتب الدورة الس       -٢٣٤
ة عـشرة ملـؤمتر     ثامنترتيبات الدورة ال  استكمال تفاصيل   اجتماع األطراف إىل    /ملؤمتر األطراف 

اجتماع األطراف، مبا يف ذلك الترتيبات اخلاصة باجلزء        /ة ملؤمتر األطراف  ثامناألطراف والدورة ال  
 ثامنةة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة ال     مناثرفيع املستوى، بالتشاور مع الرئيس املعّين للدورة ال       ال

على أمهية مبـدأي    أيضاً  وشددت اهليئة الفرعية    . اجتماع األطراف ومع األمانة   /ملؤمتر األطراف 
  . الدورتـني ويف أثنائهما هاتنيالشفافية والشمول يف الفترة املمتدة حىت انعقاد

أن تعقد األفرقـة العاملـة       أمهيةأحاطت اهليئة الفرعية علماً باتفاق األطراف على        و  -٢٣٥
وأحاطـت  . ة خارج فترة الدورات    إضافي ة مستأنف اتاجتماعاملخصصة، قبل مؤمتر الدوحة،     

باملعلومات املقدمة من األمينة التنفيذية عن األعمال التحـضريية املؤقتـة           اهليئة الفرعية علماً    
ت املستأنفة اإلضافية لألفرقة العاملة املخصصة خارج فترة الدورات، والحظـت           لالجتماعا

 ودعت اهليئـة    .ألمانة اختاذ الترتيبات الالزمة    مالية تتيح ل   احلاجة املاسة والعاجلة إىل تربعات    
الفرعية األمينةَ التنفيذية إىل استكشاف تدابري ترمي إىل خفض التكاليف لتيسري انعقاد هـذه              

ت املستأنفة اإلضافية لألفرقة العاملة املخصصة خارج فترة الدورات ابتداء من يـوم             االجتماعا
، يف مركز األمم املتحدة     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٥أغسطس إىل يوم األربعاء،     / آب ٣٠اخلميس،  

ودعت . للمؤمترات مبقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك، تايلند          
لفرعية مجيع رؤساء اهليئات إىل النظر جدياً، بالتشاور مع املكتب، يف ترشيد عمل األفرقة              اهليئة ا 

وأحاطت اهليئـة   . العاملة املخصصة مع ضمان متكن مجيع اهليئات من إكمال املهام املنوطة هبا           
الفرعية علماً بعدم تأكيد ما يكفي من التربعات وأشارت إىل أن األمانة لن تتمكن من اختـاذ                 

  .٢٠١٢مايو / أيار٢٩ترتيبات الالزمة يف غياب تربعات أو تعهدات حبلول ال
 ملؤمتر األطراف والـدورة  التاسعة عشرةأن رئيس الدورة  إىل  اهليئة الفرعية   أشارت  و  -٢٣٦

ورئيَس ،  جمموعة دول أوروبا الشرقية   اجتماع األطراف سيكون من     / ملؤمتر األطراف  تاسعةال
اجتمـاع األطـراف مـن    /اف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف    الدورة العشرين ملؤمتر األطر   
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مع مبدأ التنـاوب فيمـا بـني اجملموعـات     جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، متاشياً   
فيما يتعلق باستضافة الدورة    جلارية  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً باملشاورات ا      . اإلقليمية

وحثـت  اجتماع األطـراف    / ملؤمتر األطراف  تاسعةدورة ال  ملؤمتر األطراف وال   التاسعة عشرة 
األطراف على االتفاق على نتيجة بشأن هذه املسألة لكي يتسىن اختاذ مقرر يف الدورة الثامنة               

دعت اهليئة الفرعية أيضاً األطراف إىل تقدمي عـروض الستـضافة           و. عشرة ملؤمتر األطراف  
اجتماع األطراف، مبا فيها الدورة العشرون      /افالدورات املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطر     

  .اجتماع األطراف/ملؤمتر األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف
 لكي ينظر ٢٠١٧وأوصت اهليئة الفرعية باملوعدين التاليني لفتريت انعقاد دورات عام   -٢٣٧

  :فيهما مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
مايو إىل يـوم    / أيار ١٠من يوم األربعاء،    : د الدورات الفترة األوىل النعقا    )أ(  
 ؛٢٠١٧مايو / أيار٢١األحد، 

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٩من يوم األربعاء،    : الفترة الثانية النعقاد الدورات     )ب(  
 .٢٠١٧ديسمرب / كانون األول١٠إىل يوم األحد، 

ـ              -٢٣٨  تـشرين   ١٥ول  ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة، حبل
، آراءها بشأن سبل حتسني كفاءة العملية وفعاليتها والتخطيط هلا فضالً           ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

وطلبت اهليئة الفرعية   . عن حتسني هيكلها لترشيدها، مبا يشمل اآلثار املترتبة عليها يف امليزانية          
ياً استناداً إىل ما سيقدم مـن       إىل األمانة أن جتّمَع اآلراء يف وثيقة متفرقات وُتعدَّ تقريراً توليف          

  .معلومات مشار إليها أعاله لكي تنظر اهليئة الفرعية يف ذلك أثناء دورهتا الثامنة والثالثني
 مبا تبديه املنظمات املعتمدة بصفة مراقب من اهتمام متزايـد           اهليئة الفرعية ورحبت    -٢٣٩

 املتعلقة بإشراك تلك املنظمات     بدورات االتفاقية اإلطارية وبالتطورات األخرية يف املمارسات      
ونظرت اهليئة الفرعية أيضاً، بناء على ما اتُّفق عليه يف دورهتـا            . يف عملية االتفاقية اإلطارية   

الرابعة والثالثني، يف اخليارات املتعلقة بالقنوات اجلديدة اليت تتيح للمنظمات املعتمدة بـصفة             
رفيع املستوى من دورات مؤمتر األطـراف       مراقب إمكانية تقدمي إسهامات رمسية يف اجلزء ال       

  .)٨٤(اجتماع األطراف/ومؤمتر األطراف
وذكّرت اهليئة الفرعية مبا خلصت إليه من استنتاجات يف دورهتا الرابعـة والـثالثني                -٢٤٠

األمهية األساسية للمشاركة الفعالة للمراقبني وأمهية إسهامات املنظمات        أكدت فيها من جديد     
املسائل املوضوعية، معترفة يف الوقت ذاته بالزيـادة  املتعلقة ب ب يف املداوالت     بصفة مراق  عتمدةامل

  .)٨٥( بصفة مراقبعتمدةالكبرية اليت شهدها مؤخراً عـدد املشـاركني من املنظمات امل

__________ 

 .٤٦-٣٩، الفقرات FCCC/SBI/2012/11حسبما يرد يف الوثيقة  )٨٤(
)٨٥( FCCC/SBI/2011/7 ١٧١، الفقرة. 
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واقترحت اهليئة الفرعية أن تستكشف اجلهاُت اليت ستستضيف الدورات املقبلة ملؤمتر             -٢٤١
اجتماع األطراف واألمانةُ إمكانية تنظيم أنشطة رفيعة املـستوى،         /األطراف ومؤمتر األطراف  

رهناً بتوافر املوارد املالية، من قبيل تنظيم جلسة إحاطة إعالمية واجتماع مائـدة مـستديرة               
للمنظمات املعتمدة بصفة مراقب، مبا يشمل ممثلني رفيعي املستوى للقطاع اخلاص واجملتمـع             

، متاشياً مع املمارسات املتبعة، وذلك أثناء اجلـزء         )٨٦(ةاملدين وجهات أخرى صاحبة مصلح    
  .اجتماع األطراف/الرفيع املستوى من دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

واستحضرت اهليئة الفرعية االستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا الرابعة والثالثني             -٢٤٢
ائمة اليت تتيح إشراك املنظمات املعتمدة      حيث اتفقت على أن باإلمكان زيادة حتسني الوسائل الق        

بصفة مراقب، سعياً لتعزيز االنفتاح والشفافية والشمول، وذلك من خالل سبل شـىت علـى               
، وطلبت إىل رؤساء اهليئات، واجلهات املـضيفة للـدورات          )٨٧(النحو الوارد يف االستنتاجات   

ع األطراف واألمانة أن تراعـي      اجتماع األطراف، ومجي  /املقبلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف    
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانـة أن       . هذه االستنتاجات لدى إشراك اجلهات صاحبة املصلحة      

تقدم، يف دورهتا الثامنة والثالثني، معلومات مستكملة عن مشاركة املنظمات املعتمدة بـصفة             
 االستنتاجات اليت خلصت إليها     مراقب يف عملية االتفاقية اإلطارية، مبا فيها معلومات عن تنفيذ         

  .)٨٨(اهليئة الفرعية بشأن هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -تاسع عشر
  ) من جدول األعمال١٩ البند(

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء امليزانية لفترة السنتني   -ألف  
  ) من جدول األعمال)أ(١٩ البند(

  اض مهام األمانة وعملياهتا مواصلة استعر    
  ) من جدول األعمال)ب(١٩ البند(

  املداوالت    
 وكان معروضـاً  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذين البندين الفرعيني يف جلستها الثانية           -٢٤٣

وأدىل ببيان كل من األمينة التنفيذية وممـثال اثـنني          . FCCC/SBI/2012/INF.5عليها الوثيقة   
  .األطراف من

__________ 

 . إشارة إىل طائفة واسعة من اجلهات صاحبة املصلحة١٦-م أ/١ من املقرر ٧ة ترد يف الفقر )٨٦(
)٨٧( FCCC/SBI/2011/7 ١٧٨، الفقرة. 
)٨٨( FCCC/SBI/2011/7 ١٧٨-١٧٥، الفقرات. 
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 حبالة املسامهات ودعت األطراف الـيت مل تـسدد بعـد            طت اهليئة الفرعية علماً   وأحا  -٢٤٤
وسيقدَّم تقرير عن مكاسب الكفاءة     . مسامهاهتا يف امليزانية األساسية إىل أن تفعل ذلك دون تأخري         

.  إىل اهليئة الفرعية لتنظر فيـه يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني        ٢٠١٢اليت حتققت حىت هناية عام      
  . باملعلومات املقدمة بشأن وظائف وعمليات األمانة أيضاًاهليئة الفرعية علماًوأحاطت 

  تنفيذ اتفاق املقر  -باء  
  ) من جدول األعمال)ج(١٩ البند(

  املداوالت  -١  
وأدىل ببيانات  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة            -٢٤٥

  . ثل عن احلكومة املضيفة لألمانة واألمينة التنفيذيةممثلو أربعة من األطراف ومم
ويف اجللسة الثانية، اقترح الرئيس صياغة مشروع استنتاجات هذا البنـد الفرعـي               -٢٤٦

  .مبساعدة األمانة وبالتشاور مع األطراف املهتمة
  .ا واعتمدهت)٨٩(ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات التالية  -٢٤٧

  االستنتاجات  -٢  
 باملعلومات اليت قدمها ممثل احلكومـة املـضيفة         أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً      -٢٤٨

لألمانة ومفادها أن أعمال تشييد مرافق املؤمترات اجلديدة يف بون، أملانيا، قد استؤنفت، وأن              
/ رعيتني يف حزيـران   من املمكن أن تنظم فيها أجزاء من الدورة الثامنة والثالثني للهيئتني الف           

وشجعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة على السهر على إكمال إجناز مرافق           . ٢٠١٣يونيه  
 بتقريـري    أيضاً اًوأحاطت اهليئة الفرعية علم   . ٢٠١٣املؤمترات يف أقرب وقت ممكن يف عام        

ملكاتب اجلديـدة   ممثل احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية بشأن التقدم احملرز يف إجناز مباين ا           
 بوجه خاص بأن من املقرر تنظيم حفل تسليم املـبىن األول            وأحاطت علماً . لألمانة يف بون  

 كي يتسىن إجراء عملية االنتقال ٢٠١٢أكتوبر / ليصادف يوم األمم املتحدة يف تشرين األول  
ز مـبىن    إجنا ٢٠١٧الفعلي بعد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، فيما يتوقع حبلول عام            

  .ثالث، هو مبىن جديد يف ُمجّمع مقر األمم املتحدة إىل جانب مرافق اجتماعات إضافية
بـاجلهود  وشكرت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة على التقرير املرحلي، ونّوهـت             -٢٤٩

وكـررت  .  وباسـتثماراهتما  احلكومة املضيفة ومدينة بون املضيفةاخلاصة اليت تبذهلا كل من   
 القلق إزاء التأخريات الكبرية وما يترتب عليها من تكـاليف بالنـسبة لكافـة               اإلعراب عن 

األطراف، وكذا الصعوبات اليت تواجهها كل من العملية احلكومية الدولية واألمانة بـسبب             

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.17اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٨٩(
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وحثت احلكومة املضيفة على التعجيل بإجناز مرافق املؤمترات        . ُشّح األماكن الذي طال أمده    
  .  دعم اجلهود اليت تبذهلا مدينة بون والتعاون الوثيق مع األمانةواملكاتب، بوسائل منها

ـ             -٢٥٠ شاركة يف  وشجعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة على االستمرار يف تيـسري امل
  .االجتماعات املعقودة يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو

األمانة أن حترص على إطالع األطراف باسـتمرار        وطلبت اهليئة الفرعية كذلك إىل        -٢٥١
على التقدم احملرز يف جمال توفري املرافق، ودعت احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية إىل موافاهتا              
بتقارير يف دورهتا الثامنة والثالثني عن التقدم اإلضايف احملرز فيما يتعلق هبذه اجلوانب وسواها              

 .من تنفيذ اتفاق املقر

  ٢٠١٥-٢٠١٤ منهجية لتحصيل رسوم سجل املعامالت الدويل يف فترة السنتني  -جيم  
  ) من جدول األعمال)د(١٩ البند(

  املداوالت  -١  
. ثـة نظرت اهليئة الفرعية يف هـذا البنـد الفرعـي يف جلـستيها الثانيـة والثال                 -٢٥٢

 Add.1 و FCCC/SBI/2009/MISC.3 و FCCC/TP/2010/1معروضة عليهـا الوثـائق       وكانت
 FCCC/KP/CMP/2010/8 و Corr.1و FCCC/KP/CMP/2011/7 و FCCC/SBI/2010/MISC.4و
  .FCCC/KP/CMP/2009/19و

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعية يف مشاورات   -٢٥٣
  ).اليابان(غري رمسية ييسرها السيد طوشياكي ناغاتا 

 عن املشاورات ونظرت اهليئة الفرعية يف       م السيد ناغاتا تقريراً   ويف اجللسة الثالثة، قد     -٢٥٤
  .واعتمدهتا )٩٠(االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
قررت اهليئـة الفرعيـة، يف دورهتـا الـسادسة والـثالثني، أن توصـي مـؤمتر                   -٢٥٥

لالطالع علـى الـنص    ( يف دورته الثامنة   باعتماد مشروع مقرر  اجتماع األطراف   /األطراف
  ).FCCC/SBI/2012/15/Add.1النهائي ملشروع املقرر، انظر الوثيقة 

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.6اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٩٠(
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االمتيازات واحلصانات املخولة لألفراد العاملني يف اهليئات املنـشأة مبوجـب             -دال  
  بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال)ه(١٩ البند(

  املداوالت  -١  
  .ثانية والثالثةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها ال  -٢٥٦
ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات   -٢٥٧

  .غري رمسية ييسرها السيد شيمادا
 عن املشاورات ونظرت اهليئة الفرعية يف       ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد شيمادا تقريراً        -٢٥٨

  .واعتمدهتا )٩١(االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بآراء األطراف بشأن االمتيـازات واحلـصانات              -٢٥٩

  .املخولة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو
واتفقت اهليئة الفرعية على أن ُتنهي نظرها يف هذه املسألة وحتيل مـشروع الـنص                 -٢٦٠

اجتماع األطـراف   / إىل مؤمتر األطراف العامل    FCCC/SBI/2012/15/Add.2 الوارد يف الوثيقة  
  .لكي ينظر فيه أثناء دورته الثامنة

اجتماع األطراف بأن ينظر، أثنـاء دورتـه        /وأوصت اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف      -٢٦١
طـاق  الثامنة، يف آفاق هذه املسألة، ال سيما يف شكل املنتدى املناسب ملواصلة املناقشات ون             

  .هذه املناقشات

آثار متويل سفر مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني ومشاركتهم يف اجتماعـات             -هاء  
  اهليئات املنشأة على السياسات وامليزانية

  ) من جدول األعمال)و(١٩ البند(

  املداوالت  -١  
  معروضاً وكان. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة            -٢٦٢

  .FCCC/SBI/2012/INF.1عليها الوثيقة التالية 
ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات   -٢٦٣

  .غري رمسية ييسرها الرئيس
__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.9لواردة يف الوثيقة اعتمدت بصيغتها ا )٩١(
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 عن املشاورات ونظرت اهليئـة الفرعيـة يف         ويف اجللسة الثالثة، قدم الرئيس تقريراً       -٢٦٤
  .واعتمدهتا )٩٢( التاليةاالستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
  .٤-م أإ/٤ و٢-م أإ/٤ و١-م أإ/٢٧ذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملقررات   -٢٦٥
  .١٧-م أ/٤ و١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١وذكّرت اهليئة الفرعية أيضاً باملقررات   -٢٦٦
ثال يف تقريريهـا    وأخذت اهليئة الفرعية يف االعتبار التوصيات اليت قدمتها جلنة االمت           -٢٦٧

  .)٩٣(السنويني
ونظرت اهليئة الفرعية يف التقرير املتعلق بآثار متويل سفر مجيع األعضاء واألعـضاء               -٢٦٨

املناوبني ومشاركتهم يف اجتماعات اهليئات املنشأة على السياسات وامليزانيات، الذي طُلب           
  .FCCC/SBI/2012/INF.1 والوارد يف الوثيقة ٧-م أإ/١٢إعداده مبوجب املقرر 

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقّدرة يف امليزانية الناجتة عن متويل سفر مجيـع                -٢٦٩
األعضاء واألعضاء املناوبني ومشاركتهم يف اجتماعات اهليئات املنشأة، وفق ما قدمته األمانة            

  .من معلومات
طراف بأن ينظر يف اإلبقاء     اجتماع األ /وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف       -٢٧٠

  .على املمارسات الراهنة املتعلقة بتمويل نفقات سفر أعضاء اهليئات املنشأة وأعضائها املناوبني

  مسائل أخرى  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠ البند(

  املداوالت  -١  
انية، دعا  ويف اجللسة الث  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة           -٢٧١

  .الرئيس إىل اإلدالء ببيان ممثالً عن األمانة املؤقتة للصندوق األخضر للمناخ
 ١٨ مـن املـادة      ٢ويف اجللسة نفسها، أثار أحد األطراف مسألة تطبيق الفقـرة             -٢٧٢
، فيما يتصل بعضوية منظمات التكامل االقتـصادي اإلقليميـة يف           ٢٢ من املادة    ٢ والفقرة

وأدىل ببيانات ممثلو أربعة مـن األطـراف، منـهم          .  العضوية احملدودة  اهليئات الفرعية ذات  
واتفقت اهليئة الفرعية على أن جيري الرئيس       .  األعضاء همتحدث باسم االحتاد األورويب ودول    

  .مشاورات بشأن هذه املسألة مع األطراف املهتمة

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.3اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٩٢(
)٩٣( FCCC/KP/CMP/2007/6و FCCC/KP/CMP/2011/5. 
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اها بشأن هذه املسألة     عن املشاورات اليت أجر    ويف اجللسة الثالثة، قدم الرئيس تقريراً       -٢٧٣
فان لريوب، نائب رئيس مؤمتر األطراف، واعتمـدت اهليئـة          . مبساعدة السيد روبرت ف   
  .الفرعية االستنتاجات التالية

  االستنتاجات  -٢  
 ٢٢ و ١٨أجرى الرئيس مشاورات ناقشت خالهلا األطراف إمكانية تطبيق املادتني            -٢٧٤

 بأن األطراف أقرت باملعاجلة التالية للمسألة وفـق         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً   . من االتفاقية 
ورد يف رسالة تقدمي ترشيحات األطراف املدرجة يف املرفق األول للجنة الدائمة، ومـؤداه               ما
 من االتفاقية تنطبقان علـى عمليـات        ٢٢ من املادة    ٢ والفقرة   ١٨ من املادة    ٢الفقرة   أن"

  ".الدائمة اللجنة

  ةتقرير الدور -حادي وعشرون
  ) من جدول األعمال٢١ البند(

يف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعيـة يف مـشروع تقريـر دورهتـا الـسادسة                  -٢٧٥
ويف اجللسة نفسها، أذنت للمقرر، بناء على اقتراح من الرئيس، أن يـستكمل              )٩٤(والثالثني

  .تقرير الدورة، مبساعدة من األمانة وتوجيه من الرئيس

  الدورةاختتام  -ثاين وعشرون
يف اجللسة الثالثة، قدمت األمينة التنفيذية تقييما أوليا ملا يترتب على االسـتنتاجات               -٢٧٦

 من  ٢٠ويستند ذلك إىل الفقرة      .املعتمدة خالل الدورة من آثار إدارية وآثار متعلقة بامليزانية        
إذا كان   )٩٥(اآلثارلتلك  ألمينة التنفيذية أن تقدم بياناً      ، اليت طُلب فيها إىل ا     ٩-م أ /١٦املقرر  

  .من غري املمكن تلبيتها باالعتماد على املوارد املتاحة يف امليزانية األساسية
وأبلغت األمينة التنفيذية األطراف بأن عددا من األنشطة املنبثقة عن مفاوضات هذه              -٢٧٧

افية الدورة تتطلب أن تضطلع األمانة مبزيد من األعمال، ومن مث حتتاج األمانة إىل موارد إض              
وسيتطلب األمر إتاحة   . ٢٠١٣-٢٠١٢يف السنة املقبلة، تضاف إىل امليزانية األساسية للفترة         

  : يورو لتغطية األنشطة التالية١ ٩٨٠ ٠٠٠مبلغ أويل إضايف مقداره 

__________ 

 .FCCC/SBI/2012/L.1اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٩٤(
باستنتاجات اهليئـتني   ، فهو ينطوي أيضا على آثار ذات صلة         "مقررات" يشري إىل    ٩-م أ /١٦مع أن املقرر     )٩٥(

 .الفرعيتني
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عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات "، )أ(٤يف إطار البند الفرعي   )أ(  
مليون  ١، يلزم مبلغ قدره     "غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     مة من األطراف    الوطنية املقدّ 

  ؛واستحداث دورات تدريبية إلكترونيةعمل الحلقات اثنتني من يورو لتمويل 
، طُلب إىل األمانة أن     "النموذج األويل للسجل  "،  )أ(٥يف إطار البند الفرعي       )ب(  

  ؛ يورو٦٠٠ ٠٠٠مببلغ وتقدر تكلفة ذلك . تستحدث وتشغل منوذجا أوليا للسجل
ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري "،  ٩يف إطار البند      )ج(  

املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لـتغري املنـاخ هبـدف تعزيـز                 
 وتقدر تكلفـة ذلـك    . ، طُلب إىل األمانة أن تنظم اجتماعات للخرباء       "على التكيف  القدرة
   يورو؛٣٣٥ ٠٠٠ مببلغ

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل "،  ١١يف إطار البند      )د(  
، طلب إىل األمانة أن تضع ترتيبات لعقد حلقات عمل خـالل الـدورة              "املتعلق هبذا التأثري  

  . يورو٤٥ ٠٠٠غ بلوتقدر تكلفة هذه األنشطة مب.  للخرباءواجتماعاً
، منهم متحدث باسم االحتاد      طرفاً ١١لسة الثالثة املستأنفة، أدىل ببيانات ممثلو       ويف اجل   -٢٧٨

 والصني، ومتحدث باسم اجملموعـة      ٧٧    لاألورويب ودوله األعضاء، ومتحدث باسم جمموعة ا      
، ومتحدث باسم أقل البلدان منوا، ومتحـدث        جمموعة السالمة البيئية  اجلامعة، ومتحدث باسم    

ة، ومتحدث باسم منظومة التكامل ألمريكا الوسطى، ومتحـدث باسـم           باسم الدول األفريقي  
  .ائتالف بلدان الغابات املطرية، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

وإضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات ختامية ممثلو منظمات غري حكومية بيئية، وسلطات              -٢٧٩
كر الرئيس اجملتمع املـدين علـى       وش. حكومية وبلدية حملية، ومنظمات شباب غري حكومية      

  . إسهامه القّيم يف العملية
وقبل اختتام اجللسة شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال ومنسقي املشاورات             -٢٨٠

  . املترمجني الشفويني وموظفي األمن على دعمهموشكر أيضاً. غري الرمسية على إسهاماهتم
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  املرفق األول

  ري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذا التأثرياملنتدى املعين بتأث    
  ٢٠١٣    ٢٠١٢        
خـالل الـدورة   /قبل  

ــسابعة والثالثـــني  ال
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

خــالل الـدورة    /قبل  
الثامنة والثالثـني للهيئتني   

  )أ(الفرعيتني

خـالل الـدورة   /قبل  
عة والثالثـني  ـالتاس

  )أ(للهيئتني الفرعيتني

  

  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات   اإلجنازات  اإلجراءات  الاجمل
ورقات مقدمـة مـن     
األطراف واملنظمـات   

  )د(ذات الصلة

  وثيقة متفرقات
  

تبادل املعلومات واخلـربات،            
يشمل تقـدمي التقـارير      مبا

وتعزيز فهم التأثريات اإلجيابية    
والسلبية لتـدابري التـصدي     

  )ب())أ(اجملال (
لقة عمـل يف إطـار      ح

  )ج(املنتدى
تقرير حلقة العمـل    
املعقودة يف إطـار    

  املنتدى

        

بيانات مقدمـة مـن     
األطراف واملنظمـات   

  )د(الصلةذات 

اجلوانب املتصلة بتنفيذ املقررات              وثيقة متفرقات
، ١٣-م أ /١، و ١٠-م أ /١
 مـن   ٣، والفقرة   ١٦-م أ /١و

 مـن   ١٤، والفقـرة    ٢املادة  
 من بروتوكول كيوتـو     ٣ املادة

  )ب())و(اجملال (

مناقشة مـن جانـب     
  األطراف

ملخص الرئيـسني   
  للمناقشات

        

ورقات مقدمـة مـن     
األطراف واملنظمـات   

  )د(ذات الصلة

بناء تعلّم مجاعي وفردي مـن                وثيقة متفرقات
أجل االنتقـال إىل جمتمـع      
خفيض انبعاثـات غـازات     

 حلقة عمـل يف إطـار       )ب())ح(اجملال (الدفيئة 
  )ج(املنتدى

تقرير حلقة العمـل    
املعقودة يف إطـار    

  املنتدى
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  ٢٠١٣    ٢٠١٢        
خـالل الـدورة   /قبل  

ــسابعة والثالثـــني  ال
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

خــالل الـدورة    /قبل  
الثامنة والثالثـني للهيئتني   

  )أ(الفرعيتني

خـالل الـدورة   /قبل  
عة والثالثـني  ـالتاس

  )أ(للهيئتني الفرعيتني

  

  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات   اإلجنازات  اإلجراءات  الاجمل
ــة مــن      ــات مقدم ورق

األطـراف واملنظمـات   
  )ه(ذات الصلة

ــأثريات       وثيقة متفرقات ــل الت ــيم وحتلي تقي
  )ب())ج( اجملال(

حلقة عمـل يف إطـار          
  )ج(املنتدى

تقرير حلقـة العمـل     
 املعقودة يف إطار املنتدى

    

ناقشة فرص  تبادل التجارب وم  
التنويع والتحول االقتصاديني   

  )ب())د(اجملال (

ــة مــن      ــات مقدم ورق
األطـراف واملنظمـات   

  )ه(ذات الصلة

      وثيقة متفرقات

حلقة عمـل يف إطـار            
  )ج(املنتدى

تقرير حلقـة العمـل     
 املعقودة يف إطار املنتدى

    

ــة مــن      ــات مقدم ورق
األطـراف واملنظمـات   

  )ه(ذات الصلة

وضع النماذج االقتصادية ومراقبة          وثيقة متفرقات
ــة   ــات االجتماعي  -االجتاه

  )ب())ه(اجملال (ادية االقتص
اجتماع خرباء يف إطـار         

  املنتدى 
      تقرير اجتماع اخلرباء

ــن      ــة م ــات مقدم ورق
األطــراف واملنظمـات   

  )ه(الصلةذات 

االنتقال العادل للقوة العاملة،          وثيقة متفرقات
وإجياد وظائف الئقة وجيـدة     

  )ب())ز(اجملال (
حلقة عمـل يف إطـار          

  )ج(املنتدى
تقرير حلقـة العمـل     
 املعقودة يف إطار املنتدى
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  ٢٠١٣    ٢٠١٢        
خـالل الـدورة   /قبل  

ــسابعة والثالثـــني  ال
  )أ(للهيئتني الفرعيتني

خــالل الـدورة    /قبل  
الثامنة والثالثـني للهيئتني   

  )أ(الفرعيتني

خـالل الـدورة   /قبل  
عة والثالثـني  ـالتاس

  )أ(للهيئتني الفرعيتني

  

  اإلجنازات  اإلجراءات  اإلجنازات  اإلجراءات   اإلجنازات  اإلجراءات  الاجمل
التعاون املتعلق باستراتيجيات   

  )ب())ب(اجملال (التصدي 
ورقات مقدمـة مـن             

راف واملنظمات  ـاألط
  )و(ذات الصلة

 وثيقة متفرقات

حلقة عمل يف إطـار               
  )ج(املنتدى

ة ـرير حلق ـتق
  العمل 

استعراض عمل              جزء عام
املنتدى وإعداد  
التوصيات ملؤمتر  

  األطراف

  .ميكن للورقات أن تتناول جتارب ودراسات حاالت إفرادية وممارسات فضلى وآراء  :ملحوظة
  .اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ  )أ(
  .١، الفقرة ١٧-م أ/٨ت وفقاً للمقرر ُيشار إىل اجملاال  )ب(
  .سُتجرى مناقشات املنتدى يف شكل حلقة عمل ُتقدم خالهلا عروض من األطراف واملنظمات ذات الصلة، يليها تبادل تفاعلي لآلراء  )ج(
) و(و) أ(ة تتألف من فروع خمتلفة تتناول اجملـاالت         من أجل تيسري إعداد وثائق املتفرقات، يرجى من األطراف تقدمي آرائها يف ورقات منفصلة أو يف ورقة واحد                   )د(

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٧وآخر موعد لتقدمي الورقات هو . ١، الفقرة ١٧-م أ/٨من برنامج العمل وفقاً للمقرر ) ح(و
) د(و) ج(ألف من فروع خمتلفة تتناول اجملـاالت  من أجل تيسري إعداد وثائق املتفرقات، يرجى من األطراف تقدمي آرائها يف ورقات منفصلة أو يف ورقة واحدة تت          )ه(

  .٢٠١٣مارس / آذار٢٥وآخر موعد لتقدمي الورقات هو . ١، الفقرة ١٧-م أ/٨من برنامج العمل وفقاً للمقرر ) ز(و) ه(و
 ٢وآخـر موعـد لتقـدمي الورقـات هـو      . ١، الفقرة ١٧-م أ/٨من برنامج العمل وفقاً للمقرر ) ب(يرجى من األطراف تقدمي آرائها اليت تتناول فقط اجملال      )و(

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول
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  املرفق الثاين

الوثائق اليت ُعرضت على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا الـسادسة                
  والثالثني

  الوثائق اليت أُعدت للدورة    
FCCC/SBI/2012/1      منمقدمة  مذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه

  ة التنفيذيةاألمين
FCCC/SB/2012/1   تقرير عن طرائق الربط وخطة العمل املتجددة للجنـة

.٢٠١٣-٢٠١٢التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا للفترة     
 مذكرة من رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

FCCC/SBI/2012/2   تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين
طراف غري املدرجـةبالبالغات الوطنية املقدمة من األ    

  مذكرة مقدمة من األمانة. يف املرفق األول لالتفاقية
FCCC/SBI/2012/3   تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي

 من االتفاقية وعن فعاليـة هـذا٦ املعدَّل بشأن املادة 
  مذكرة مقدمة من األمانة. التنفيذ

FCCC/SBI/2012/4      وير شبكة املعلومات املتعلقة بتغريتقرير عن مواصلة تط
  مذكرة مقدمة من األمانة. املناخ

FCCC/SBI/2012/5           من٦العناصر املمكنة لربنامج عمل جديد بشأن املادة 
 مذكرة مقدمة من األمانة. االتفاقية

FCCC/SBI/2012/7   تقرير عن االجتماع احلادي والعشرين لفريق اخلـرباء
  مذكرة مقدمة من األمانة. اًمنو املعين بأقل البلدان

FCCC/SBI/2012/8            تقرير توليفي عن الدعم املقدَّم إىل عملية خطط التكيف
 مذكرة مقدمة من األمانة.  منواًنالوطنية يف أقل البلدا

FCCC/SBI/2012/9  Report of the Global Environment Facility on the 
progress made in carrying out the Poznan strategic 
programme on technology transfer. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2012/10             حتليل التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية دعمـاً لالسـتعراض         

  مذكرة من األمانة. الشامل الثالث، وفعالية هذا التنفيذ
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FCCC/SBI/2012/11       مذكرة. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية
  مقدمة من األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2012/12           تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف        

دريبية تقرير عن حلقة العمل الت    : املرفق األول لالتفاقية  
التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم القابلية للتأثر بـتغري         

  مذكرة مقدمة من األمانة. املناخ والتكيف معه
FCCC/SBI/2012/13           تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين

بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف        
ر عن حلقة العمل التدريبية     تقري: املرفق األول لالتفاقية  

جلـرد  االتطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن قوائم       
 مذكرة مقدمة من األمانة. غازات الدفيئةلالوطنية 

FCCC/SBI/2012/14           تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف        

تقرير عن حلقة العمل التدريبية     : ول لالتفاقية املرفق األ 
التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلـادي بـشأن تقيـيم          

 مذكرة مقدمة من األمانة. التخفيف من آثار تغري املناخ
FCCC/SBI/2012/INF.1  Report on the policy and budgetary implications of 

funding the travel and participation in meetings of 
the constituted bodies of all members and alternate 
members. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.2  Views of the Adaptation Fund Board on the report 
of the review of the interim arrangements of the 
Adaptation Fund. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.3  Report on the expert meeting on assessing the risk 
of loss and damage associated with the adverse 
effects of climate change. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.4  Report on the evaluation of proposals for hosting 
the Climate Technology Centre 

FCCC/SBI/2012/INF.5  Status of contributions as at 1 May 2012. Note by 
the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.6  Status of submission and review of fifth national 
communications. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.7  Information on financial support provided by the 
Global Environment Facility for the preparation of 
national communications from Parties not included 
in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 
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FCCC/SBI/2012/MISC.1  Information on how organizations and agencies 
have responded to the invitation to support the 
national adaptation plan process in the least 
developed countries and consider establishing 
support programmes. Submissions from United 
Nations organizations, specialized agencies and 
other relevant organizations, as well as bilateral and 
multilateral agencies 

FCCC/SBI/2012/MISC.2 

Add.1و 
 Information on support to the national adaptation 

plan process in the least developed countries. 
Submissions from Parties and relevant 
organizations as well as bilateral and multilateral 
agencies 

FCCC/SBI/2012/MISC.3  Information from the Global Environment Facility, 
as an operating entity of the financial mechanism 
for the operation of the Least Developed Countries 
Fund, on how it could enable activities undertaken 
as part of the national adaptation plan process in the 
least developed countries. Submission from the 
Global Environment Facility 

FCCC/SBI/2012/MISC.4  Views of Parties, intergovernmental and non-
governmental organizations, and stakeholders, on 
the review of the implementation of the amended 
New Delhi work programme and on possible 
elements of a successor work programme on 
Article 6 of the Convention. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2012/MISC.5  Information on activities undertaken to implement 
the framework for capacity-building in countries 
with economies in transition. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2012/MISC.6  Views from Parties on the term and mandate of the 
Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in 
Annex I to the Convention and the need for 
continuation of the group. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBI/2012/MISC.7  Information by Parties not included in Annex I to 
the Convention on the detailed costs incurred, 
including in-kind contributions, for the preparation 
of their most recent national communications, and 
on the financial resources received through the 
Global Environment Facility. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBI/2012/MISC.8  Views of Parties on the composition, modalities 
and procedures of the team of technical experts 
referred to in decision 2/CP.17, annex IV, 
paragraph 1. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2012/L.1   مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيـذ عـن دورهتـا
  السادسة والثالثني
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FCCC/SBI/2012/L.2       ًمشروع استنتاجات. املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.3   آثار متويل سفر مجيع األعضاء واألعـضاء املنـاوبني
ومشاركتهم يف اجتماعات اهليئـات املنـشأة علـى

شروع اسـتنتاجات مقتـرح. السياسات وامليزانيات 
 الرئيس من

FCCC/SBI/2012/L.4   شروع اسـتنتاجات. ناء القدرات مبوجب االتفاقية   ب
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.5        مـشروع. بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتـو
  استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.6   منهجية لتحصيل رسوم سجل املعامالت الـدويل يف
مشروع اسـتنتاجات. ٢٠١٥-٢٠١٤ فترة السنتني 

  من الرئيسمقترح 
FCCC/SBI/2012/L.7     مشروع استنتاجات مقتـرح. خطط التكيف الوطنية

 من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.8   اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعـن يف
ـ     . التنميـة النظيفـة    اتقرارات اجمللس التنفيذي آللي

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.9   زات واحلصانات املخولة لألفراد العـاملني يفاالمتيا
مـشروع. اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو    

 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.10     مشروع استنتاجات مقترح. النموذج األويل للسجل
  من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.11        مـشروع. استعراض صيغة احتياطي فترة االلتـزام
  جات مقترح من الرئيساستنتا

FCCC/SBI/2012/L.12           ُنُهج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري
املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصـة لآلثـار          

  . )١(الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة على التكيف
األنشطة اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطـار برنـامج

 روع استنتاجات مقترح من الرئيسمش. العمل

__________ 

 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )١(
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FCCC/SBI/2012/L.13         االستعراض األويل لصندوق التكيف مبوجب بروتوكول
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. كيوتو

FCCC/SBI/2012/L.14      مشروع استنتاجات .  املسائل األخرى املتصلة بالتمويل
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.15    ف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات      جتميع وتولي
الوطنية اخلامسة لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول         
لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتـو،         

 مـن بروتوكـول     ٧ من املادة    ٢املقدمة وفقاً للفقرة    
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. كيوتو

FCCC/SBI/2012/L.15/Add.1   ع وتوليف املعلومـات التكميليـة الـواردة يفجتمي
البالغات الوطنية اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفق
األول لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكـول

 مـن٧ مـن املـادة      ٢كيوتو، املقدمة وفقاً للفقرة     
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة. بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2012/L.16   حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنيـة اخلامـسة
املقدَّمة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامـسة. لالتفاقية
املقدَّمة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. لالتفاقية

FCCC/SBI/2012/L.16/Add.1   الة تقدمي واستعراض البالغات الوطنيـة اخلامـسةح
املقدَّمة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول

جتميع وتوليف البالغات الوطنية اخلامـسة.  لالتفاقية
املقدَّمة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة.  لالتفاقية
FCCC/SBI/2012/L.17   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس .  يذ اتفاق املقرتنف 

FCCC/SBI/2012/L.18        اختيار: املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ
مشروع.  اجمللس االستشاري  وتشكيلالدولة املضيفة   

 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.19       التكنولوجيا برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل  .
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس 

FCCC/SBI/2012/L.20       مـشروع. تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا
 استنتاجات مقترح من الرئيس
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FCCC/SBI/2012/L.21   تشكيل فريق اخلرباء الفنـيني املعـين باملـشاورات
مـشروع. والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاتـه    

 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.22   عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية
املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. لالتفاقية
FCCC/SBI/2012/L.23      قترحممشروع استنتاجات    .  تقدمي الدعم املايل والتقين

 من الرئيس

FCCC/SBI/2012/L.24       مشروع. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBSTA/2012/L.18–

FCCC/SBI/2012/L.25 

املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التـصدي وبرنـامج  
مشروع استنتاجات مقترح. العمل املتعلق هبذا التأثري   

 لرئيسنيمن ا

FCCC/SBI/2012/L.26     مشروع اسـتنتاجات مقتـرح.  من االتفاقية  ٦املادة
 الرئيس من

  وثائق أخرى عرضت على الدورة    
FCCC/SBI/2011/17, annex I            تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتـا اخلامـسة

 تشرين  ٢٨ن يف الفترة من     والثالثني املعقودة يف ديربا   
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ نوفمرب إىل/الثاين

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

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

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

FCCC/SBI/2011/INF.2  Compilation and synthesis of supplementary 
information incorporated in fifth national 
communications submitted in accordance with 
Article 7, paragraph 2, of the Kyoto Protocol. 
Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2011/MISC.2  Views on procedures, mechanisms and 
institutional arrangements for appeals against the 
decisions of the Executive Board of the clean 
development mechanism. Submissions from 
Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2010/MISC.4  Views on the approach to be taken by the 
Executive Secretary with regard to the collection 
of international transaction log fees. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.3 

Add.1و 
 Approach to be taken by the Executive Secretary 

with regard to the collection of fees for the 
international transaction log. Submissions from 
Parties 

FCCC/CP/2011/7 

Add.2و 

. تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف         
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/KP/CMP/2011/6 

Add.1و 
 Report of the Adaptation Fund Board. Note by 

the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2011/7 

Corr.1و 
التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب         

 مذكرة من إعداد األمانة. توكول كيوتوبرو
FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1  Views on the review of the Adaptation Fund. 

Submissions from Parties and interested 
international organizations and stakeholders 

FCCC/KP/CMP/2010/8          التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطـراف
املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتـو        

 مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١١لعام 

FCCC/KP/CMP/2009/19          التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجب
  مذكرة من إعداد األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2005/2           اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعـديل
 مذكرة من إعداد األمانة. وتوكول كيوتوبر

FCCC/TP/2012/1  Current knowledge on relevant methodologies 
and data requirements as well as lessons learned 
and gaps identified at different levels, in 
assessing the risk of loss and damage associated 
with the adverse effects of climate change. 
Technical paper 

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

FCCC/TP/2010/1  Options for methodologies for the collection of 
international transaction log fees. Technical 
paper 

        


