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 ناالتفاقية اإلطارية بشأ
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السابعة والثالثني املعقـودة يف               
كـانون   ٢نـوفمرب إىل    / تـشرين الثـاين    ٢٦الدوحة يف الفترة من     

  ٢٠١٢ديسمرب /األول
  احملتويات

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

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

 ٣البند   (البالغات الوطنية املقّدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           - ثالثاً  
  ٩  ١٢-١٠  ........................................................)من جدول األعمال

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة من األطـراف            - ألف     
  ٩    .................................... يف املرفق األول لالتفاقيةاملدرجة

مة مـن األطـراف     تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّ       
  ٩  ١٠  ...........٢٠١٠-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق باء            -  باء     
  ١٠  ١٢-١١  ...........................٢٠١٢ عن عام مبوجب بروتوكول كيوتو

 لالتفاقيـة  مة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول        البالغات الوطنية املقدّ    - رابعاً  
  ١٠  ٤٠-١٣  ...............................................) من جدول األعمال٤ البند(

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة املقّدمـة مـن              - ألف     
  ١٠  ٢٧-١٣  ........................تفاقيةاألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لال
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املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة            -  باء     
  ١٣    ............................................يف املرفق األول لالتفاقية

  ١٣  ٤٠-٢٨  ...........................................تقدمي الدعم املايل والتقين  - جيم     
 من  ٥ البند(إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف          - خامساً  

  ١٦  ٤٧-٤١  ...........................................................)جدول األعمال
  ١٦  ٤٢-٤١  ............................................النموذج األويل للسجل  - ألف     
تشكيل فريق اخلرباء الفنيني املعين باملـشاورات والتحلـيالت الدوليـة             -  باء     

  ١٦  ٤٧-٤٣  .................................................وإجراءاته وطرائقه
  ١٧  ٥٢-٤٨  .........................) من جدول األعمال٦البند  (التمويلباملسائل املتصلة   - سادساً  

  ١٧    ...............................................اض اآللية املاليةاستعر  - ألف     
 مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات اإلضافية          تقرير

  ١٧    .......................................املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية
  ١٧  ٥٠-٤٨  ................. تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواًإرشادات

  ١٨  ٥٢-٥١  ...يوتواالستعراض األويل لصندوق التكيف املنشأ مبوجب بروتوكول ك  -  باء     
 مـن   ٧البنـد    ( مـن االتفاقيـة    ٤ من املـادة     ٩ و ٨املسائل املتعلقة بالفقرتني      - سابعاً  

  ١٨  ٧٣-٥٣  ...........................................................)األعمال جدول
  ١٨  ٥٥-٥٣  ..............................١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   - ألف     
  ١٩  ٧٣-٥٦  .....................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -  باء     

  ٢١  ٧٦-٧٤  ..............................) من جدول األعمال٨البند (يف تقرير جلنة التك  - ثامناً  
  ٢٢  ٩٠-٧٧  ...........................) من جدول األعمال٩البند  (خطط التكيف الوطنية  - تاسعاً  

عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطـط تكيـف              
  ٢٢    للتكيف وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية

الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً والبلدان النامية            
  ٢٢  ٩٠-٧٧  ........األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لدعم خطط التكيف الوطنية

ج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية            ُنُه  - عاشراً  
   تعزيز القدرة على التكيفبصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف املعرضة 

 مـن   ١٠البنـد   ( اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العمـل        األنشطة    -
  ٢٤  ٩٧-٩١  ......................................................)األعمال جدول

 مـن   ١١البنـد   (  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة      - حادي عشر  
  ٢٥  ١٠٠-٩٨  ...........................................................)جدول األعمال
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 التـأثري  املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلـق هبـذا             - ثاين عشر  
  ٢٦  ١٠٨-١٠١  ..............................................) من جدول األعمال١٢ البند(

  ٢٧  ١٢٤-١٠٩  ....................) من جدول األعمال١٣البند ( تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ثالث عشر  
  ٢٧  ١١٢-١٠٩  .............................بالتكنولوجياتقرير اللجنة التنفيذية املعنية   - ألف     
اختيار املضيف وتشكيل   : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ       -  باء     

  ٢٨  ١١٧-١١٣  .................................................اجمللس االستشاري
  ٢٩  ١٢٤-١١٨  ..................برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا  - جيم     

  ٣٠  ١٢٧-١٢٥  ...........................)ألعمال من جدول ا١٤البند (  من االتفاقية٦املادة   - رابع عشر  
  ٣١  ١٣٣-١٢٨  .................................) من جدول األعمال١٥البند ( تبناء القدرا  - خامس عشر  

  ٣١  ١٣٠-١٢٨  .......................................بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ألف     
  ٣١  ١٣٣-١٣١  ..............................بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -  باء     

 تـصلة باالمتثـال   تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليـات امل          - سادس عشر  
  ٣٢  ١٤١-١٣٤  ..............................................) من جدول األعمال١٦ البند(

اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي آللية            - سابع عشر  
  ٣٣  ١٤٤-١٤٢  ................................) من جدول األعمال١٧البند ( التنمية النظيفة

  ٣٣  ١٤٩-١٤٥  ...........)ن جدول األعمال م١٨البند ( استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  - ثامن عشر  
 مـن   ١٩البنـد   ( تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو         - تاسع عشر  

 ٣٤  ١٥٤-١٥٠  ...........................................................)جدول األعمال

  ٣٥  ١٥٧-١٥٥  ...............) من جدول األعمال٢٠البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - عشرون  
  ٣٥    ..........................٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني 

  ٣٥  ١٥٧-١٥٥  .....................................٢٠١٣-٢٠١٢أداء ميزانية فترة السنتني 
  ٣٥  ١٦١-١٥٨  .................................) من جدول األعمال٢١البند ( مسائل أخرى  -حادي وعشرون
  ٣٦  ١٦٢  ..................................) من جدول األعمال٢٢البند ( تقرير الدورة  -ثاين وعشرون
  ٣٦  ١٦٧-١٦٣  ..............................................................اختتام الدورة  -ثالث وعشرون

  املرفق
  ٣٨  .........................على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثنيالوثائق اليت ُعرضت      
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  FCCC/SBI/2012/33/Add.1 -إضافة     

  مشروعا نصني موضع نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ    
  االتفاقية لصاحل البلدان الناميةبناء القدرات مبوجب 

  آلية الطعون
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  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
مركز قطر  يف  ) اهليئة الفرعية ( والثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ      السابعةقدت الدورة   ُع  -١

 كـانون   ٢نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٦يف الفترة من    الوطين للمؤمترات يف الدوحة، بقطر،      
  .٢٠١٢ديسمرب /األول

 ٢٦ االثنني يوم   ،)بولندا(خروتسوف  وافتتح الدورةَ رئيُس اهليئة الفرعية، السيد توماس          -٢
ورحب أيضاً بالسيد صـمويل أورتيـز   . ، ورّحب جبميع األطراف واملراقبني   نوفمرب/تشرين الثاين 

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

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  األعمالإقرار جدول   -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
نـوفمرب، يف   / تشرين الثاين  ٢٦نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف           -٣

مذكرة قدمتـها األمينـة التنفيذيـة تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 
)FCCC/SBI/2012/16 .(        ما يلي،  ويف اجللسة نفسها، اعُتمد جدول األعمال بصيغته الواردة في

  :من جدول األعمال معلّقاً) ب(٤وأُبقي 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 لالتفاقيةقّدالبالغات الوطنية امل  -٣
حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقدَّمـة مـن            )أ(

  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
مة من األطراف  تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّ         )ب(

  ؛٢٠١٠-١٩٩٠فاقية عن الفترة املدرجة يف املرفق األول لالت
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تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق بـاألطراف املدرجـة يف            )ج(
  .٢٠١٢املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو عن عام 

  :مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقّد  -٤
الغات الوطنية املقّدمة من    عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالب       )أ(

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

  ؛)١(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(

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

  .وطرائقه وإجراءاته
  :املسائل املتصلة بالتمويل  -٦

  استعراض اآللية املالية؛  )أ(
شـادات  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلر          )ب(

  اإلضافية املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛
  االستعراض األويل لصندوق التكيف املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو؛  )ج(
  .إرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً  )د(

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

  .تقرير جلنة التكيف  -٨
  :)٢(خطط التكيف الوطنية  -٩

عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صـياغة وتنفيـذ              )أ(
خطط تكيف وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف إعداد وتنفيذ       

  ؛)٣(فبرامج العمل الوطنية للتكي
__________ 

 وقررت اهليئة الفرعية، بناًء. قاًبقي معل، فمل حيصل توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف جدول األعمال )١(
 .ة والثالثنيثامن من الرئيس، إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الاقتراحعلى 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً            )ب(
والبلدان النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لدعم        

  .)٤(خطط التكيف الوطنية
ج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان           ُنُه  -١٠

 خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف تعزيز القدرة         النامية املعرضة بصفة  
  .)٥(على التكيف

 .اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العملاألنشطة   -

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١١
  .ا التأثرياملنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدي وبرنامج العمل املتعلق هبذ  -١٢
  :تطوير التكنولوجيات ونقلها  -١٣

  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(

  .تفاقية من اال٦املادة   -١٤
  :تبناء القدرا  -١٥

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

  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٦
اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللس التنفيذي      -١٧

  .لتنمية النظيفةآللية ا
  .استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  -١٨
  .تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٩
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -٢٠

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
 .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
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  ؛٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   )أ(
  .٢٠١٣-٢٠١٢أداء ميزانية فترة السنتني   )ب(

  .مسائل أخرى  -٢١
  .تقرير الدورة  -٢٢

  طرفـاً  ١١أكتـوبر، أدىل ممثلـو      / تشرين الثاين  ٢٧ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٤
 والصني، واجملموعة اجلامعـة، وحتـالف الـدول         ٧٧    لببيانات، منها بيانات باسم جمموعة ا     

 األورويب ودولـه    اجلزرية الصغرية، والدول األفريقية، وجمموعة السالمة البيئيـة، واالحتـاد         
، والتحالف البوليفاري   ائتالف بلدان الغابات املطرية   ، و األعضاء وكرواتيا، وأقل البلدان منواً    

.  املعاهدة التجارية للشعوب، ومنظومة التكامل ألمريكا الوسطى       -لشعوب أمريكا الالتينية    
 والـصناعة،    باسم املنظمات غري احلكومية املعنيـة بقطـاع األعمـال          وأديل ببيانات أيضاً  

واملنظمات غري احلكومية النقابية، واملنظمات املعنية باملرأة والقضايا اجلنسانية، واملنظمات غري           
  .احلكومية البيئية، واملنظمات غري احلكومية الشبابية، ومنظمات الشعوب األصلية

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

 مقترح مـن  وبناء على   . االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية         
  . استناداً إىل ذلك الربنامجأن تعملالرئيس، وافقت اهليئة الفرعية على 

 خدمات موفِّرة للورق، إىل جانب       يف الدورة  دوأخرب الرئيس الوفود بأن األمانة تعتم       -٦
النظام املتكامل للخدمات املستدامة املوفِّرة للورق، إذ ُتصِدر بلغات األمم املتحـدة الرمسيـة             

، بفـضل   وميكـن أيـضاً   .  رقمية للوثائق الرمسية املتداولة قبل الدورة وأثناءها       الست نسخاً 
 ُيدىل به من بيانات     وفِّرة للورق، االطالع على ما    النظام املتكامل للخدمات املستدامة امل     بوابة

  .)٦(خالل الدورة

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس   -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
 جلستها الرابعة، املعقودة  والثانية  ا  هنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلست          -٧
 من مـشروع    ٢٧، ذكّر الرئيس باملادة     الثانيةلسة  جلاويف  . )٧(ديسمرب/كانون األول  ٢و ١ يف

  . الداخلي املعمول به، اليت يتعّين مبوجبها على اهليئة أن تنتخب نائب رئيسها ومقررها النظام
__________ 

)٦( >http://www3.unog.ch/dohaclimatechange/content/subsidiary-body-implementation-sbi-37< .  
ـ  / كانون األول  ٢ و ١علقت اجللسة الرابعة واستؤنفت ثالث مرات يف         )٧( شار إليهـا يف البـث      ديسمرب، وي

، واجللـسة   )اجلزء الثالث (، واجللسة الرابعة    )اجلزء الثاين ( واجللسة الرابعة    اجللسة الرابعة، : الشبكي مبا يلي  
  ).اجلزء الرابع(الرابعة 
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أخرب الرئيس األطراف بأن الترشيحات ملنصب نائب الـرئيس         ،  الرابعةاجللسة  ويف    -٨
 ٢٧ من املـادة  ٦ كاستثناء ألحكام الفقرة ،ترد، وطلبت اهليئة الفرعية إىل مؤمتر األطراف     مل

  يف  ومقررهـا   اهليئة الفرعيـة    نائب رئيس  من مشروع النظام الداخلي املعمول به، انتخاب      
  .)٨(ديسمرب/ األول كانون٧ يف  لدورته الثامنة عشرة العامة اخلتاميةاجللسة

   انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -دال  
  )ألعمالمن جدول ا) د(٢البند (
  .مل ُينتخب أي أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -٩

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

  ) من جدول األعمال٣البند (

حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة املقّدمة من األطراف املدرجة            -ألف  
   ل لالتفاقيةيف املرفق األو

  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

مة من األطراف املدرجة يف     تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّ           
  ٢٠١٠-١٩٩٠املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  املداوالت    
 جدول األعمال يف جلستها الثانية      نظرت اهليئة الفرعية يف هذين البندين الفرعيني من         -١٠

  .FCCC/SBI/2012/31 وFCCC/SBI/2012/INF.11وأحاطت علماً بالوثيقتني 

__________ 

نائباً للـرئيس، والـسيدة     ) سانت كيتس ونيفس  (فان لريوب   .  روبريت ف  السيدانتخب مؤمتر األطراف     )٨(
مقررة، وتشمل واليتامها الدورتني الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني        ) ليسوتو(ا  ماهاهابيز. مابافوكينغ ف 
  .للهيئة الفرعية
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تقرير التجميع واحملاسبة السنوي املتعلق باألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب    -باء  
  ٢٠١٢بروتوكول كيوتو عن عام 

  )من جدول األعمال) ج(٣البند (

  املداوالت    
ويف جلـستها   . اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة         نظرت    -١١

  .Add.1 وFCCC/KP/CMP/2012/9الثانية، أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالوثيقتني 
 بشأن هذه املسألة    )٩(وأوصت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة مبشروع استنتاجات         -١٢

مـؤمتر  (مل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو          ليعتمده مؤمتر األطراف العا   
  . )١٠(يف دورته الثامنة) اجتماع األطراف/األطراف

مة من األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق           البالغات الوطنية املقدّ    -رابعاً  
  لالتفاقية األول

  )األعمال  من جدول٤البند (

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

  )من جدول األعمال) أ(٤البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي مـن جـدول األعمـال يف جلـستيها                  -١٣

 FCCC/SBI/2012/18 و FCCC/SBI/2012/17وُعرضـت عليهـا الوثـائق       . والرابعة األوىل
 FCCC/SBI/2012/32 و FCCC/SBI/2012/28 و FCCC/SBI/2012/26 و FCCC/SBI/2012/25و
ويف اجللـسة األوىل،  . وأدىل ببيان ممثالن عن اثنني من األطراف . FCCC/SBI/2012/INF.15و

فريق اخلرباء االستشاري املعين    ، رئيسة   )أنتيغوا وبربودا (دعا الرئيس السيدة روليتا كاماتشو      
فريق اخلـرباء    (مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        املقّدبالبالغات الوطنية   

  .، إىل تقدمي معلومات عن التقدم احملرز يف عمل الفريق)االستشاري
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -١٤

  ). اليابان(والسيد كيوتو تانايب ) ساموا(ن مشاورات غري رمسية تيسرها السيدة آن رامسوس
__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.28اعُتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٩(
  .٩١، الفقرة FCCC/KP/CMP/2012/13لالطالع على نص االستنتاجات، انظر الوثيقة  )١٠(
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  . )١١( االستنتاجات التالية واعتمدهتاونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف  -١٥

  االستنتاجات  -٢  
وأقرت . )١٢(رحبت اهليئة الفرعية بالتقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري           -١٦

تشاري يف حتسني عملية إعداد وتقدمي البالغات الوطنيـة         باملسامهة الكبرية لفريق اخلرباء االس    
لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن طريق تقدمي املشورة والدعم التقنيني إىل              

  .٢٠١٢-٢٠١٠األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إطار برنامج عمله للفترة 
ملرحلية التالية الصادرة عن حلقـات العمـل        ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً بالتقارير ا       -١٧

التدريبية التطبيقية اخلمس اليت عقدها فريق اخلرباء االستشاري على الصعيد اإلقليمي لفائـدة            
أبريـل  /األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، واليت ُنظمت يف الفترة بني نيـسان             

  : ٢٠١٢أكتوبر /وتشرين األول
لي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري فيما يتصل حبلقة العمل          التقرير املرح   )أ(  

  ؛)١٣(التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة
التقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري فيما يتصل حبلقة العمل             )ب(  

رييب بشأن تقييم القابلية للتأثر بـتغري املنـاخ         التدريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والكا     
  ؛)١٤(والتكيف معه

التقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري فيما يتصل حبلقـة العمـل               )ج(  
  ؛)١٥(التدريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب بشأن تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ

مل فريق اخلرباء االستشاري فيما يتصل حبلقة العمل        التقرير املرحلي عن ع     )د(  
  ؛)١٦(التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ

التقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري فيمـا يتـصل حبلقـة               )ه(  
 القابلية للتأثر بـتغري املنـاخ       التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تقييم        العمل

  .)١٧(والتكيف معه

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.53/Rev.1قة اعُتمدت بصيغتها الواردة يف الوثي )١١(
)١٢( FCCC/SBI/2012/28.  
)١٣( FCCC/SBI/2012/25.  
)١٤( FCCC/SBI/2012/17.  
)١٥( FCCC/SBI/2012/18.  
)١٦( FCCC/SBI/2012/26.  
)١٧( FCCC/SBI/2012/32.  
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وأعربت اهليئة الفرعية عـن امتناهنـا حلكومـات ناميبيـا، وأنتيغـوا وبربـودا،                 -١٨
ومجهورية الوس الدميقراطية الشعبية، على استضافتها حللقات العمل املشار إليهـا يف             وغانا،
  . أعاله١٧الفقرة 
 اليت بذهلا فريق اخلرباء االستشاري، بـدعم مـن          وأثنت اهليئة الفرعية على اجلهود      -١٩

 ١٧األمانة، إليصال مضمون حلقات العمل اإلقليمية التدريبية التطبيقية املشار إليها يف الفقرة        
أعاله باستخدام أداة للتداول الفيديوي، وبالتايل تيسري مشاركة أكرب عدد ممكن من ممثلـي              

وإضافة إىل ذلـك، رحبـت اهليئـة    . حلقات العمل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف        
الفرعية باجلهود اليت بذلتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول للمشاركة يف حلقات العمل              

وشّجعت اهليئة األطراف على مواصلة االستفادة من التسهيالت املتاحة للمشاركة من           . من ُبعد 
  . العمل التدريبية هذه يف املستقبلبعد واختيار خرباء وطنيني للمشاركة يف حلقات

واملنظمـات   )١٨(وشكرت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة            -٢٠
  . اليت قدمت مسامهات مالية لتمويل تنفيذ أعمال فريق اخلرباء االستشاري)١٩(املتعددة األطراف

ثة بشأن قوائم اجلـرد الوطنيـة       والحظت اهليئة الفرعية بتقدير املواد التدريبية احملدَّ        -٢١
لغازات الدفيئة، وتقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وتقييم التخفيف من آثار تغري         

وطلبت إىل األمانة ترمجة املواد التدريبية احملدَّثـة   . املناخ، املتاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية     
وأشـارت اهليئـة    . لغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة    املتاحة حالياً باإلنكليزية فقط إىل ال     

  .الفرعية أيضاً إىل قيمة ترمجة املواد التدريبية احملدَّثة إىل لغات أخرى
والحظت اهليئة الفرعية بتقدير أيضاً التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء االستشاري يف              -٢٢

، باالستناد إىل املواد التدريبية احملدَّثة      تنفيذ أنشطته املقررة، مثل وضع برامج للتعلم اإللكتروين       
 أعاله، وإنشاء شبكة على اإلنترنت للخرباء املشاركني يف إعـداد           ٢١املشار إليها يف الفقرة     

ورحبت اهليئة الفرعيـة    . البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         
روين املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية املقدمة مـن        باملذكرة املفاهيمية عن برامج التعلم اإللكت     

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وكررت طلبها أن تعّد األمانة برامج التعلم اإللكتروين              
  .على أساس هذه املذكرة املفاهيمية

وواصلت اهليئة الفرعية نظرها يف فترة تكليف فريق اخلرباء االستشاري وواليته، ويف              -٢٣
واتفقت اهليئة الفرعية على . جة إىل استمرار عمله لكنها مل تنته من النظر يف هذا املوضوع     احلا

دعوة مؤمتر األطراف إىل أن يقدم يف دورته الثامنة عشرة املزيد من التوجيهات من أجل ختم                
  . النظر يف هذه املسألة

__________ 

االحتاد األورويب، ورومانيا، وسويسرا، وفنلندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية،            )١٨(
  .والنرويج، واليابان

وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، التابعة للهيئة احلكومية الدولية  )١٩(
  .املعنية بتغري املناخ
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 وأوصت اهليئة الفرعيـة بـنص مـشروع املقـرر الـوارد يف مرفـق الوثيقـة                  -٢٤
FCCC/SBI/2012/L.53/Rev.1      النهائيـة يف دورتـه       لينظر فيه مؤمتر األطراف ويضع صيغته 

  .)٢٠(عشرة الثامنة
علـى األنـشطة املقـرر       املقدرة املترتبة يف امليزانية      وأحاطت اهليئة الفرعية باآلثار     -٢٥

  . أعاله، كما عرضتها األمانة٢٢ و٢١ بأحكام الفقرتني االضطالع هبا عمالً
وة على ذلك، حثت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة             وعال  -٢٦

واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول ذات االستطاعة على تقدمي موارد مالية لتمكني              
. فريق اخلرباء االستشاري من أن ينفذ يف الوقت املناسب األنشطة املقررة وفقاً لربنامج عمله             

 املنظمات الثنائية واملتعددة األطراف والدولية على مواصلة دعم عمل فريـق            وشّجعت أيضاً 
  . اخلرباء االستشاري

وطلبت اهليئة الفرعية أن تضطلع األمانة باإلجراءات املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات              -٢٧
  .رهناً بتوفر املوارد املالية

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

  ) أبقي عليه معلقاً-من جدول األعمال ) ب(٤البند (

  تقدمي الدعم املايل والتقين  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٤البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٢٨

. FCCC/SBI/2012/MISC.15 و FCCC/SBI/2012/INF.10وُعرضت عليها الوثيقتان    . والرابعة
  .وأدىل ببيان ممثال اثنني من األطراف

ويف اجللسة األوىل، دعا رئيس اهليئة الفرعية ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل أن يديل           -٢٩
هذا البند الفرعي من جـدول      ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف          . ببيان

  .األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية تيسرها السيدة رامسوسن وتانايب
  .)٢١( االستنتاجات التالية واعتمدهتاويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف  -٣٠

__________ 

  .١٨-م أ/١٨لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٢٠(
  .FCCC/SBI/2012/L.52اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٢١(
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  االستنتاجات  -٢  
ئة العاملية عن الدعم أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البي  -٣١

وعن الترتيبات املتخـذة لتقـدمي الـدعم        عداد البالغات الوطنية    إلاملرفق  الذي يقدمه   املايل  
من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق         إلعداد التقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمة        املايل
  .)٢٢(لالتفاقية األول
 اليت أعربت عنها األطراف غري املدرجة       وأحاطت اهليئة الفرعية أيضاً ببواعث القلق       -٣٢

يف املرفق األول بشأن توفر املوارد املالية الكافية، فضالً عن الدعم التقين، إلعـداد التقـارير                
  .احملّدثة لفترة السنتني املقدمة من تلك األطراف

 ١والحظت اهليئة الفرعية بقلق أن أمانة مرفـق البيئـة العامليـة مل تتلـق حـىت                    -٣٣
.  إال أربعة طلبات بشأن دعم إعداد التقارير احملّدثة لفترة السنتني٢٠١٢أكتوبر  /ألولا تشرين

األطـراف غـري    حثت  ،  ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د(٤١الفقرة   إىل   اهليئة الفرعية وإذ أشارت   
حـسب االقتـضاء،    و،   يف الوقت املناسب   على أن تقدم  من جديد   املدرجة يف املرفق األول     

لحصول على دعم إلعداد تقاريرهـا احملدثـة األوىل لفتـرة           يئة العاملية ل  اهتا إىل مرفق الب   طلب
 وشجعت اهليئة الفرعية أيضاً الوكاالت املنفذة ملشاريع مرفق البيئة العاملية علـى             .)٢٣(السنتني

 من  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     تيسري إعداد وتقدمي مقترحات املشاريع املقدمة من        
  .ها احملّدثة لفترة السنتنيأجل إعداد تقارير

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات مفصلة ودقيقـة               -٣٤
ومناسبة التوقيت وكاملة عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف             

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

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

   .ة والثالثنيثامنيف دورهتا ال
إىل مواصلة تقدمي معلومات مفـصلة      أيضاً  ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية         -٣٥

 التقارير احملّدثة لفترة الـسنتني،      ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملة عن أنشطته املتعلقة بإعداد       
تاريخ املوافقـة   و  تاريخ تقدمي طلبات احلصول على التمويل      لومات عن يف ذلك تقدمي مع    مبا

 تنظر فيها اهليئة الفرعيـة يف دورهتـا         يك،  صرف املبالغ ، وكذلك تاريخ    على تقدمي التمويل  
  .ة والثالثنيثامنال

__________ 

)٢٢( FCCC/SBI/2012/INF.10و FCCC/CP/2012/6/Add.1 2و.  
)٢٣( FCCC/SBI/2012/15 ٥٣، الفقرة.  
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 يف املرفـق األول     وأشارت اهليئة الفرعية إىل تقدمي أحد األطراف غـري املدرجـة            -٣٦
صيل التكاليف اليت تكبدها، مبا يف ذلك املسامهات العينية، مـن أجـل             عن تفا  )٢٤(معلومات

 تلبيـةً    العاملية إعداد آخر بالغ وطين له، وبشأن املوارد املالية اليت تلقاها عن طريق مرفق البيئة             
 ودعـت اهليئـة    .)٢٦( والسادسة والثالثني)٢٥(ة والثالثني ها اخلامس تيلطلب اهليئة الفرعية يف دور    

ما لديها من آراء بشأن     بعُد  غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم         األخرى  طراف  ة األ الفرعي
وطلبت إىل األمانة جتميع تلـك       . ٢٠١٣ مارس/آذار ٢٥هذه املسألة إىل أن تفعل ذلك حبلول        

   .املعلومات يف وثيقة متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني
، علـى أن    ١٤-م أ /٤ت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية، وفقـاً للمقـرر           وشّجع  -٣٧

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

  . االتفاقية من١٢املادة 
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقدير بالتقرير الشفوي ملرفق البيئة العاملية بشأن املوافقة     -٣٨

على مشروع سيشترك يف إدارته برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة              
رفق األول من أجـل     ملواصلة تقدمي الدعم اللوجسيت والتقين إىل األطراف غري املدرجة يف امل          

  .إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرها احملّدثة لفترة السنتني
وأوصت اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف بأن يطلب، يف دورته الثامنة عشرة، إىل مرفق               -٣٩

إعداد التقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمة      املتعلق ب  للدعم التقين    متويالت يتيحالبيئة العاملية أن    
 برنـامج   تتاح يف إطار   اليت   التمويالتن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، على غرار          م

 املقـدم إىل    التمويل أن تكاليف هذا الدعم التقين ال ُتخصم من          علمادعم البالغات الوطنية،    
  اهليئـة  وطلبت. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني          

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يبلغ عن هذه املسألة يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته                 الفرعية
  .عشرة التاسعة
، ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول  ١تقدير أنه قد ورد، حىت      بوالحظت اهليئة الفرعية      -٤٠
غات وطنيـة ثالثـة،      بالغاً وطنياً ثانياً، وثالثة بال     ٨١ بالغاً وطنياً أولياً، و    ١٤١جمموعه   ما

والحظت اهليئة الفرعيـة  . وبالغ وطين رابع واحد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  
من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغه الوطين طرفاً  ١٧أيضاً أن من املتوقع أن يقدم 

  .٢٠١٣الثاين بنهاية عام 

__________ 

)٢٤( FCCC/SBI/2012/MISC.15.  
)٢٥( FCCC/SBI/2011/17 ٣٩، الفقرة.  
)٢٦( FCCC/SBI/2012/15 ٥٨، الفقرة.  
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  يت تتخذها البلدان النامية األطرافإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ال  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

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

  املداوالت    
ويف جلستها  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة            -٤١

 إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته كـل   األوىل، اتفقت على النظر يف هذا البند الفرعي يف        
  ).إثيوبيا(والسيد ووندووسن سينتاييهو ) كرالدامن(من السيد سورين جاكوبسون 

 ليعتمده مؤمتر األطراف    )٢٧(ة يف جلستها الرابعة مبشروع مقرر     وأوصت اهليئة الفرعي    -٤٢
  .)٢٨(يف دورته الثامنة عشرة

باملـشاورات والتحلـيالت الدوليـة      تشكيل فريق اخلرباء الفنـيني املعـين          -باء  
   وإجراءاته وطرائقه

  )من جدول األعمال) ب(٥البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٤٣

وأدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات،     . FCCC/SBI/2012/INF.9وُعرضت عليها الوثيقة    . والرابعة
  . والصني٧٧  لنها بيان باسم جمموعة ام

واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جـدول                 -٤٤
  .األعمال يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته كل من السيد جاكوبسون والسيد سينتاييهو

  .)٢٩(ت التالية واعتمدهتا االستنتاجاونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف  -٤٥

  االستنتاجات   -٢  
تشكيل فريق اخلرباء الفنـيني املعـين باملـشاورات     واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف        -٤٦

واتفقت اهليئة الفرعية علـى     . ، لكنها مل تنته من ذلك     والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته   
رته الثامنة عشرة ليتسىن ختم النظر يف       دعوة مؤمتر األطراف إىل تقدمي مزيد من التوجيه يف دو         

  .هذه املسألة
__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.39اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٢٧(
  .CP.18/16لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٢٨(
  .FCCC/SBI/2012/L.50ة يف الوثيقة اعتمدت بصيغتها الوارد )٢٩(
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وأوصت اهليئة الفرعيـة بـنص مـشروع املقـرر الـوارد يف مرفـق الوثيقـة                   -٤٧
FCCC/SBI/2012/L.50              لينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عـشرة ويـضع صـيغته 

  .)٣٠(النهائية

  التمويلباملسائل املتصلة   -سادساً  
  )ألعمال من جدول ا٦البند (

  استعراض اآللية املالية  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٦البند (

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات اإلضـافية املوجهـة إىل                  
  مرفق البيئة العاملية

  )من جدول األعمال) ب(٦البند (

  إرشادات تكميلية موجهة إىل صندوق أقل البلدان منواً    
  )من جدول األعمال) د(٦لبند ا(

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذه البنود الفرعية من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٤٨

ــة ــائق . والرابع ــا الوث  FCCC/SBI/2012/INF.10 وFCCC/SBI/2012/27وُعرضــت عليه
 FCCC/SBI/2012/MISC.12 و  FCCC/SBI/2012/MISC.10 و  FCCC/SBI/2012/INF.13و
  .Add.2 وAdd.1 وFCCC/CP/2012/6 وAdd.1و

ويف اجللسة األوىل، دعا رئيس اهليئة الفرعية ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء                -٤٩
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف البنود الفرعية السالفة الذكر من      . ببيان

ية تيسرها السيدة آنا فـورنيلس دي فروتـوس         جدول األعمال يف إطار مشاورات غري رمس      
  ).إندونيسيا(والسيدة سوزانيت سيتوروس ) إسبانيا(

تلـك البنـود    بشأن )٣١(وأوصت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة مبشاريع مقررات   -٥٠
  .)٣٢(الفرعية من جدول األعمال ليعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

  .١٨-م أ/١٧لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٣٠(
، FCCC/SBI/2012/L.48، وFCCC/SBI/2012/L.45اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثائق  )٣١(

  .FCCC/SBI/2012/L.49و
  .ايل على التو١٨-م أ/١٠ و١٨-م أ/٩ و١٨-م أ/٨لالطالع على النص املعتمد، انظر املقررات  )٣٢(
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  ويل لصندوق التكيف املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتواالستعراض األ  -باء  
  )من جدول األعمال) ج(٦البند (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٥١

 FCCC/SBI/2012/INF.8/Rev.1 و FCCC/SBI/2012/INF.2وُعرضـت عليهـا الوثـائق       . والرابعة
 FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1 و Add.1 و FCCC/KP/CMP/2011/6 و Add.1 و FCCC/SBI/2012/MISC.11و
 واتفقت اهليئة الفرعيـة يف جلـستها        .FCCC/KP/CMP/2012/7 و FCCC/KP/CMP/2011/MISC.1و

األوىل على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مشاورات غـري رمسيـة                 
  ).أستراليا(ديان باركلي تيسرها السيدة كاماتشو والسيدة 

 ليعتمـده مـؤمتر     )٣٣(وأوصت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة مبـشروع مقـرر           -٥٢
  .)٣٤(اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/األطراف

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

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

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها األوىل                -٥٣

  .والرابعة
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على أن تنظر خالل الدورة يف هذا البنـد                 -٥٤

 من جدول أعمال    ٨ من جدول األعمال والبند      ١١رنا بالبند   الفرعي من جدول األعمال مقت    
ويف اجللسة  . اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني          

 على أن جيري رئيس اهليئة الفرعية، السيد خروتـسوف،          نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية أيضاً    
كيفية تناول هذا البند الفرعي من جدول األعمـال يف          مشاورات مع األطراف املهتمة بشأن      

  .الدورة املقبلة

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.46اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٣٣(
  .٨-م أإ/٤لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٣٤(
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 املقدمـة يف    )٣٥(ونظرت اهليئة الفرعيـة يف جلـستها الرابعـة يف االسـتنتاجات             -٥٥
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل         .  أدناه واعتمدهتا  ١٠٨-١٠٤ الفقرات

  .ا بشأن كيفية تناول هذا البند الفرعي من جدول األعماليف دورهتا الثامنة والثالثني مشاوراهت

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

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها الثانيـة                 -٥٦

وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات، منها . FCCC/SBI/2012/27وُعرضت عليها الوثيقة    . والرابعة
، وبيان باسم منظومة التكامل      والصني، وبيان باسم أقل البلدان منواً      ٧٧    لبيان باسم جمموعة ا   
  .ألمريكا الوسطى

، رئيـسة   )توفالو(ويف اجللسة الثانية، دعا رئيس اهليئة الفرعية السيدة بيبيتوا التازي             -٥٧
ويف اجللـسة نفـسها،     . ، إىل اإلدالء ببيان   )فريق اخلرباء ( بأقل البلدان منواً     فريق اخلرباء املعين  

اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف إطار مـشاورات   
  ).جزر سليمان(غري رمسية ييسرها السيد كولني بيك 

  . )٣٦(اجات التالية واعتمدهتاونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف االستنت  -٥٨

  االستنتاجات  -٢  
 فريـق اخلـرباء،     ةه رئيـس  تأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدم         -٥٩

 يف  توفـالو،  ب فونـافويت،  الذي ُعقد يف     ثاين والعشرين فريق عن اجتماعه ال   الورحبت بتقرير   
  .)٣٧(٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٩ إىل ٢٦الفترة من 

 الثـاين    الستضافتها االجتمـاع   توفالو اهليئة الفرعية عن شكرها حلكومة       وأعربت  -٦٠
والستضافتها حلقة العمل التدريبية اإلقليمية األوىل بشأن التكيف يف         ،  والعشرين لفريق اخلرباء  

، وذلك يف فونافويت، بـتوفالو، يف الفتـرة        ٢٠١٣-٢٠١٢أقل البلدان منواً، املتعلقة بالفترة      
  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣رب إىل سبتم/ أيلول٢٨من 
 ،وآيرلنـدا وأستراليا، وأملانيا،    ،عن امتناهنا حلكومات إسبانيا   أعربت اهليئة الفرعية    و  -٦١

  .وكندا على تقدمي موارد مالية لدعم عمل فريق اخلرباء

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.34اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٣٥(
  .FCCC/SBI/2012/L.35اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٣٦(
)٣٧( FCCC/SBI/2012/27.  
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وأشارت اهليئة الفرعية بتقدير إىل التربعات اليت قدمتها بعض األطراف إىل صندوق              -٦٢
  .لبلدان منواً وشجعت األطراف األخرى على االحتذاء هباأقل ا
 وثالثة بـرامج  برناجماً من برامج العمل الوطنية للتكيف ٤٧ الفرعية بتقدمي يئةورحبت اهل   -٦٣

 .٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١إىل األمانة حـىت     منقحة من برامج العمل الوطنية للتكيف       
 عملها الوطنية   لداً من البلدان اليت انتهت من إعداد برامج        ب ٤٥رحبت اهليئة الفرعية أيضاً بتقدمي      و

، مقترحات مشاريع إىل مرفق البيئة العامليـة        ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١للتكيف، حىت   
  .ابتغاء متويل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف من صندوق أقل البلدان منواً

أحرزه من تقدم يف إطار برنامج      اء ملا   وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرب        -٦٤
  .)٣٨(٢٠١٣-٢٠١٢عمله للفترة 

البلدان منواً   ورحبت اهليئة الفرعية حبلقات العمل التدريبية اإلقليمية بشأن التكيف يف أقل            -٦٥
وأعربت عن تقـديرها للمنظمـات والوكـاالت واملراكـز          . ٢٠١٣-٢٠١٢املتعلقة بالفترة   

نظيم حلقة العمل التدريبيـة اإلقليميـة األوىل بـشأن التكيـف             اليت شاركت يف ت    )٣٩(اإلقليمية
وشجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء     .  أعاله ٦٠خيص أقل البلدان منواً، املشار إليها يف الفقرة          فيما

  .على مواصلة إشراك املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات ذات الصلة يف أنشطته يف املستقبل
لفرعية إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً توليفياً عن حلقات العمل التدريبيـة            وطلبت اهليئة ا    -٦٦

 أعاله، وتعرضه على اهليئة الفرعية كي تنظر فيه بعد إمتام           ٦٥اإلقليمية املشار إليها يف الفقرة      
  .حلقات العمل

ورحبت اهليئة الفرعية بالتقدم الذي أحرزته البلدان يف احلصول على التمويل مـن               -٦٧
، وطلبت إىل فريـق  )٤٠(ق أقل البلدان منواً من أجل تنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف  صندو

اخلرباء أن يواصل، خالل اجتماعاته، بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية والوكـاالت املنفـذة              
ملشاريعه، استكشاف املسائل اخلاصة ببعض األطراف من أقل البلدان منواً فيما يتعلق حبصوهلا             

وطلبت اهليئة الفرعية كذلك  . تمويل من الصندوق لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف       على ال 
إىل فريق اخلرباء أن يدرج يف التقارير املتعلقة باجتماعاته معلومات عن سبل ووسائل تعزيـز               

  .تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية
فريق اخلرباء أن يقّدم، وفقاً لواليته، آراءه بشأن السبل اليت          وطلبت اهليئة الفرعية إىل       -٦٨

ميكن له من خالهلا أن يقدم مزيداً من الدعم إىل أقل البلدان منواً يف إعداد خططها الوطنيـة                  
، لكي تنظر فيها اهليئـة      )٤١(للتكيف، على النحو املذكور يف تقرير اجتماعه الثاين والعشرين        

  . والثالثنيالفرعية يف دورهتا الثامنة
__________ 

)٣٨( FCCC/SBI/2012/7األول، املرفق .  
)٣٩( FCCC/SBI/2012/27 ٢٨، الفقرة.  
)٤٠( FCCC/SBI/2012/27 و٩ و٨، الفقرتان ،FCCC/CP/2012/6.  
)٤١( FCCC/SBI/2012/27.  
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وطلبت اهليئة الفرعية كذلك إىل فريق اخلرباء أن ينظم، بدعم من األمانة وبالتعاون                -٦٩
 يتناول خطط التكيف الوطنية اخلاصة بأقل البلـدان منـواً           مع املنظمات ذات الصلة، نشاطاً    

ائمـة ذات  بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية، مع مراعاة أنـشطته الق    
  .يتعلق بربنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً األولوية فيما

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على األنشطة املقرر أن               -٧٠
  . أعاله٦٩ إىل ٦٦تضطلع هبا األمانة عمالً بالفقرات 

ة بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه        وطلبت اهليئة الفرعية كذلك أن تضطلع األمان        -٧١
  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

وطلبت اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء أن يطلعها باستمرار على ما يبذله من جهـود      -٧٢
  .٢٠١٣-٢٠١٢يف تنفيذ برنامج عمله خالل الفترة 

دمي املوارد لدعم تنفيذ     إىل مواصلة تق   ذات االستطاعة ودعت اهليئة الفرعية األطراف       -٧٣
  .برنامج عمل فريق اخلرباء

  تقرير جلنة التكيف  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت    
. والرابعـة نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها الثانية               -٧٤

FCCC/SB/2012/3وُعرضت عليها الوثيقة 
  .الثة أطرافوأدىل ببيانات ممثلو ث. )٤٢(

الواليـات  (ويف اجللسة الثانية، دعا رئيُس اهليئة الفرعية السيدةَ كريـستينا تـشان               -٧٥
ويف اجللسة نفسها، اتفقـت  . ، نائبة رئيس جلنة التكيف، إىل اإلدالء ببيان       )املتحدة األمريكية 

ل أعمـال   و من جد  ٤ بالبند   اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال مقترناً          
العلمية والتكنولوجية يف إطار مشاورات غري رمسية ييـسرها الـسيد           اهليئة الفرعية للمشورة    
  ).ترينيداد وتوباغو(كريشان كومارسينغ 

ر األطراف  ليعتمده مؤمت  )٤٣(وأوصت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة مبشروع مقرر         -٧٦
  .)٤٤(يف جلسته الثامنة عشرة

__________ 

  ).FCCC/SB/2012/3/Corr.1انظر الوثيقة (صدر تصويب لتقرير جلنة التكيف  )٤٢(
  .FCCC/SBI/2012/L.33اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٤٣(
  .١٨-م أ/١١ املقرر لالطالع على النص املعتمد، انظر )٤٤(



FCCC/SBI/2012/33 

GE.13-60527 22 

  )٤٥(لوطنيةخطط التكيف ا  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيـف                 
وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنيـة             

  )٤٦(للتكيف
  )من جدول األعمال) أ(٩البند (

 لألطراف من أقل البلدان منواً والبلـدان        الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح        
النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة لدعم خطـط التكيـف           

  )٤٧(الوطنية
  )من جدول األعمال) ب(٩البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذين البندين الفرعيني من جدول األعمـال يف جلـستيها                -٧٧

، FCCC/SBI/2012/27، وFCCC/SBI/2012/8 عليهــا الوثــائق وُعرضــت. الثانيــة والرابعــة
، FCCC/SBI/2012/MISC.3، و Add.1، و FCCC/SBI/2012/MISC.2، و FCCC/SBI/2012/MISC.1و
وأدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات، منها بيان باسـم         . FCCC/CP/2012/6، و FCCC/SB/2012/3و

  .أقل البلدان منواً
 جلستها الثانية على النظر يف هذين البندين الفرعيني مـن           واتفقت اهليئة الفرعية يف     -٧٨

) أسـتراليا (جدول األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية ييسرها السيد ريتشارد مريزيـان             
  ).ملديف(والسيد أجمد عبد اهللا 

  .)٤٨(ونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا  -٧٩

  ستنتاجاتاال  -٢  
 يف إطار هذا البند من جدول       اليت كانت موضع نظرها   رحبت اهليئة الفرعية بالوثائق       -٨٠

، وجتميع الدراسات اإلفرادية املتعلقة بعمليـات       )٥٠(، مبا فيها تقرير جلنة التكيف     )٤٩(األعمال
__________ 

  .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٥(
  .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٦(
  .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٤٧(
  .FCCC/SBI/2012/L.41اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٤٨(
)٤٩( FCCC/SBI/2012/8و ،FCCC/SBI/2012/27و ،FCCC/SB/2012/3و ،FCCC/CP/2012/6. 
 ).FCCC/SB/2012/3/Corr.1انظر الوثيقة (قرير جلنة التكيف صدر تصويب لت )٥٠(
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ملنـاخ   برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري ا يف إطار  التخطيط الوطين للتكيف الذي أعد    
ـ        )٥١(والقابلية للتأثر به والتكيف معه     رباء ، والتقرير عن االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخل

  . )٥٢(املعين بأقل البلدان منواً
 علماً بالتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء يف تقدمي اإلرشادات           الفرعية وأحاطت اهليئة   -٨١

حبت باملبادئ التوجيهية التقنية لعمليـة      ور. التقنية والدعم إىل عملية اخلطط الوطنية للتكيف      
 وأعربت عن تطلعهـا إىل تطبيـق مجيـع          ،اخلطط الوطنية للتكيف اليت أعدها فريق اخلرباء      

  . خططها الوطنية للتكيف، حسب االقتضاءوضعاألطراف تلك املبادئ التوجيهية يف 
واً من الدعم لوضع    حتديد فريق اخلرباء احتياجات أقل البلدان من      الفرعية  والحظت اهليئة     -٨٢

  املنفذة ملـشاريعه   وكاالتال، وحثت مرفق البيئة العاملية و     )٥٣(خططها الوطنية للتكيف وتنفيذها   
 من املنظمات املعنية على أخذ احتياجات الدعم احملددة يف احلسبان يف اجلهود اليت تبذهلا               اوغريه

  .الوطنية للتكيفلدعم األطراف من أقل البلدان منواً يف االضطالع بعملية اخلطط 
لدعم عملية اخلطط الوطنية للتكيف اليت أبلغـت هبـا          املتاحة  ورحبت بالفرص املتعددة      -٨٣

، ودعتـها إىل    )٥٤(األطراف ومنظمات األمم املتحدة وغريها من املنظمات يف بياناهتا وتقاريرهـا          
  .١٧-م أ/٥قرر  من امل٣٥-٣٢شياً مع أحكام الفقرات امواصلة إخبارها باجلهود اليت تبذهلا، مت

وأعربت أيضاً عن تطلعها إىل األعمال اليت ستضطلع هبا جلنة التكيف بشأن املسائل               -٨٤
ـ       وطنيـة للتكيـف   اًاملتصلة بوضع البلدان النامية األطراف من غري أقل البلدان منـواً خطط

  .  وإىل تلقي توصيات بشأن هذه املسائل،وتنفيذها
 إىل تفعيل تقدمي الدعم إىل األطراف من أقل          أيضاً عن تطلعها الفرعية  وأعربت اهليئة     -٨٥

عملية اخلطط الوطنية للتكيف يف إطار صندوق أقل البلدان منـواً يف            ب ما يتصل البلدان منواً في  
  .موعد ال يتعدى دورهتا التاسعة والثالثني

 أقل البلدان    غري وأعربت كذلك عن تطلعها إىل تفعيل تقدمي الدعم إىل األطراف من            -٨٦
  .عملية اخلطة الوطنية للتكيف يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخما يتصل بواً فيمن

 األطراف إىل زيادة املسامهة يف صندوق أقـل         املتقدمةالبلدان  الفرعية  ودعت اهليئة     -٨٧
البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ لدعم أنشطة إعـداد عمليـة اخلطـط الوطنيـة                

، وغريه من مقررات مؤمتر األطراف      ١٨ الفقرة   يشمل، مبا   ١٦-م أ /١ روفقاً للمقر  للتكيف
  .ذات الصلة

__________ 

)٥١( FCCC/SBSTA/2012/INF.6 . 
)٥٢( FCCC/SB/2012/27. 
)٥٣( FCCC/SBI/2012/27 ١٩، الفقرة. 
)٥٤( FCCC/SBI/2012/MISC.1و ،FCCC/SBI/2012/MISC.1و ،Add.1و ،FCCC/SBI/2012/MISC.3. 
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إىل األعمـال   ودعت أيضاً األطراف واملنظمات املعنية إىل مواصلة تقدمي املـساعدة     -٨٨
  .املتعلقة بعملية اخلطط الوطنية للتكيف يف أقل البلدان النامية

 ورقة معلومات عن عملية اخلطط الوطنيـة        تعّدإىل األمانة أن    الفرعية  وطلبت اهليئة     -٨٩
 من  ٣٦شياً مع أحكام الفقرة     ا أعاله، مت  ٨٣ اجلهود املشار إليها يف الفقرة       يشملللتكيف، مبا   

  .، لتنظر فيها اهليئة يف دورهتا احلادية واألربعني١٧-م أ/٥املقرر 
وثيقـة   ال  بنص مشروع املقرر الـوارد يف مرفـق        يأن توص  الفرعية   وقررت اهليئة   -٩٠

FCCC/SBI/2012/L.41            لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف أثناء دورته الثامنة عشرة ويضع صيغته 
  .)٥٥(النهائية

ج التصدي للخسائر واألضرار النامجة عن تأثريات تغري املنـاخ يف           ُنُه  -عاشراً  
البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ هبـدف           

  )٥٦( التكيفتعزيز القدرة على
  اليت ينبغي االضطالع هبا يف إطار برنامج العملاألنشطة   -    

  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البنـد مـن جـدول األعمـال يف جلـستيها األوىل                   -٩١

، FCCC/SBI/2012/INF.14و، FCCC/SBI/2012/29وُعرضــت عليهــا الوثــائق  .والرابعــة
ــو أربعــة .FCCC/TP/2012/7، وAdd.2، وAdd.1، وFCCC/SBI/2012/MISC.14و  وأدىل ممثل

 والصني، وبيان باسم حتالف الدول اجلزريـة    ٧٧    لأطراف ببيانات، منها بيان باسم جمموعة ا      
  .الصغرية، وبيان باسم أقل البلدان منواً

بند من جدول األعمال    واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا ال            -٩٢
والـسيد دون   ) األرجنتني(يف سياق مشاورات غري رمسية ييسرها السيد لوكاس دي بييترو           

  ).كندا(ليمني 
  .)٥٧( االستنتاجات التالية واعتمدهتاونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف  -٩٣

__________ 

 .١٨-م أ/١٢لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٥٥(
  .٢٩-٢٦، الفقرات ١٦-م أ/١ املقرر )٥٦(
  .FCCC/SBI/2012/L.44اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٥٧(
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  املداوالت  -٢  
ورحبت بتبادل اآلراء أثنـاء      )٥٨(لدورةا أُعد من وثائق هلذه ا     بت اهليئة الفرعية مب   رّح  -٩٤

االجتماع غري الرمسي لألطراف املنعقد قبل الدورة لتيسري إعداد مشاريع التوصيات املتعلقـة             
  .)٥٩(تغري املناخاآلثار الضارة لخلسائر واألضرار النامجة عن با

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومـات إثيوبيـا، واملكـسيك، وتايلنـد،               -٩٥
، ١٧-م أ /٧املقـرر   من  ) أ(٨الفقرة   اجتماعات اخلرباء املشار إليها يف       الستضافةبادوس  وبر

،  واليابـان  ، ونيوزيلندا ، وكندا ، وسويسرا ، والسويد ، وأملانيا ، وأستراليا ،إسبانياوحلكومات  
وكذلك للمفوضية األوروبية لتقدمي الدعم املايل لتنظيم االجتماعات، كمـا أعربـت عـن            

 .اليت قدمت الدعم ملشاركة بعض اخلرباء يف هذه االجتماعات )٦٠(ماتتقديرها للمنظ

 يف التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمـل املتعلـق باخلـسائر             اهليئة الفرعية ونظرت    -٩٦
طائفة من النُُّهج ملعاجلة اخلسائر واألضرار النامجة عن اآلثار         واألضرار والحظت لزوم إعمال     

يف ذلك التأثريات املرتبطة بالظواهر املناخية القصوى والظواهر البطيئة         الضارة لتغري املناخ، مبا     
، مع مراعاة اخلربة املكتسبة على مجيع املستويات، مبا يف ذلك مـا أُشـري إليـه يف                  احلدوث
 . FCCC/SBI/2012/29 الوثيقة

وقررت اهليئة الفرعية أن توصي بنص مشروع املقرر الـوارد يف مرفـق الوثيقـة                 -٩٧
FCCC/SBI/2012/L.44              كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويضع صيغته النهائيـة أثنـاء دورتـه

  .)٦١(عشرة الثامنة

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

  املداوالت    
  .يها األوىل والرابعةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلست  -٩٨
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على أن تنظر، خالل الدورة، يف هذا البند                -٩٩

 من جدول أعمال اهليئـة الفرعيـة        ٨من جدول األعمال والبند     ) أ(٧مقترنا بالبند الفرعي    
ويف اجللـسة   . للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني الفرعيتني         

__________ 

)٥٨( FCCC/SBI/2012/29و ،FCCC/SBI/2012/INF.14 ،FCCC/SBI/2012/MISC.14 ،وAdd.1 ،
 .FCCC/TP/2012/7و

 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ُعقد االجتماع يف الدوحة بقطر يف  )٥٩(
ملناخية التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، وشبكة املعارف يف جمايل            للسياسات ا  األفريقياملركز   )٦٠(

املناخ والتنمية، ومبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واستراتيجية األمـم               
 .املتحدة الدولية للحد من الكوارث

  .١٨-م أ/٣لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٦١(
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 على أن جيري رئيسها، السيد خروتسوف، مشاورات مع         نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية أيضاً    
  .األطراف املهتمة بشأن طريقة تناول هذا البند الفرعي يف الدورة املقبلة

 الـواردة يف    )٦٢(ونظرت اهليئة الفرعية أثناء جلـستها الرابعـة يف االسـتنتاجات            -١٠٠
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل،         . ه واعتمدهتا  أدنا ١٠٨-١٠٤ الفقرات

  . يف دورهتا الثامنة والثالثني، مشاوراهتا بشأن طريقة تناول هذا البند من جدول األعمال

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

  )األعمال من جدول ١٢البند (

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والرابعـة               -١٠١

  .FCCC/SB/2012/MISC.2وُعرضت عليها الوثيقة 
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -١٠٢
عمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف إطـار           من جدول أ   ٨ بالبند   مقترناً

منتدى مشترك بني اهليئتني يتشارك يف رئاسته رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد خروتسوف،   
مجهوريـة  (ورئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، السيد ريتشارد مويـونغي           

على أن تنظر خالل هذه الدورة يف هذا البند مـن جـدول              واتفقت أيضاً ). ترتانيا املتحدة 
  . من جدول األعمال١١والبند ) أ(٧األعمال مقترنا بالبند الفرعي 

  .)٦٣(ونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا  -١٠٣

  االستنتاجات  -٢  
اهليئتان (لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة ا       -١٠٤

 )٦٤(علماً بتقدير باجتماع املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التـصدي وبـالعروض           ) الفرعيتان
__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.34اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٦٢(
  .FCCC/SBI/2012/L.34اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٦٣(
األورويب،   والـصني، واالحتـاد    ٧٧    ، قدم عروضاً ممثلو األرجنتني باسم جمموعـة ال        )أ(فيما يتعلق باجملال     )٦٤(

، وممثلـو مركـز     ) البوليفارية -مجهورية  ( والصني، وفرتويال    وجنوب أفريقيا، واململكة العربية السعودية،    
وهذه العروض  . ، وأحد اخلرباء  )األوبيك(اجلنوب، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة البلدان املصدرة للنفط         

األرجنتني باسـم    ، قدم عروضاً ممثلو   )ح(وفيما يتعلق باجملال    . <http://unfccc.int/7114>متاحة يف العنوان    
؛ ) البوليفاريـة -مجهوريـة  ( والصني، وجنوب أفريقيا، واململكة العربية السعودية، وفرتويال ٧٧   عة ال جممو

التعاون والتنمية يف امليـدان      وقدم عروضاً كذلك ممثلو منظمة    . وأدىل ببيان ممثل غانا باسم الدول األفريقية      
وهذه العروض متاحة يف العنـوان      . رباءاالقتصادي، واالحتاد الدويل لنقابات العمال، واألوبيك، وأحد اخل       

<http://unfccc.int/7113>.  
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 من برنـامج    )٦٦()ح( و )٦٥()أ(واملداوالت اليت جرت أثناء حلقيت عمل املنتدى بشأن اجملالني          
واملناقشات ") برنامج العمل "  باملشار إليه فيما يلي     ( التصدي   العمل املتعلق بتأثري تنفيذ تدابري    

  .)٦٨( من الربنامج)٦٧()و(املتعلقة باجملال 
وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل رئيسيهما أن ُيعّدا، بدعم من األمانة، تقارير عن حلقيت       -١٠٥

بـل  ، ق)و( بشأن مناقشة األطراف للمجـال    ، وموجزاً )ح(و) أ(عمل املنتدى بشأن اجملالني     
  . انعقاد الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتني

واتفقت اهليئتان الفرعيتان على أن تنظرا، يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منـهما،               -١٠٦
أثناء استعراض عمل املنتدى، يف العروض والبيانات املقدمة من األطراف واملنظمات واخلرباء            

 أعاله، إىل جانب تقارير حلقات      ١٠٥ و ١٠٤ الفقرتني   ويف التقريرين واملوجز املذكورين يف    
مـن برنـامج    ) ز(و) د(و) ج(و) ب(العمل املقبلة املندرجة يف إطار املنتدى بشأن اجملاالت         

  .العمل، وذلك هبدف تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة
م، بتوجيه من رئيسي اهليئتني،     وأكدت اهليئتان الفرعيتان طلبهما إىل األمانة أن تدع         -١٠٧

  .١٧-م أ/٨ من املقرر ١العمل املستأنف صوب تفعيل جماالت برنامج العمل وفقاً للفقرة 
ودعت اهليئتان الفرعيتان من جديد املنظمات املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل             -١٠٨

  .املشاركة يف أنشطة برنامج العمل

  هاتطوير التكنولوجيات ونقل  -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  تقرير اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٣البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها الثانيـة                 -١٠٩

 ممثل أحد األطراف ببيان باسـم       وأدىل. FCCC/SB/2012/2وُعرضت عليها الوثيقة    . والرابعة
  . والدول األفريقيةأقل البلدان منواً

__________ 

تقاسم املعلومات واخلربات، مبا يف ذلك تقدمي التقارير وتعزيز فهم التأثريات اإلجيابيـة والـسلبية النامجـة                  )٦٥(
  .التصدي تدابري عن

  .فيئةبناء التعلم اجلماعي والفردي من أجل االنتقال إىل جمتمع خفيض انبعاثات غازات الد )٦٦(
، ٢ من املـادة     ٣، والفقرة   ١٦-م أ /١، و ١٣-م أ /١، و ١٠-م أ /١اجلوانب املهمة املتصلة بتنفيذ املقررات       )٦٧(

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤والفقرة 
)٦٨( FCCC/SBI/2012/15املرفق األول، و ،FCCC/SBSTA/2012/2املرفق الثالث ،.  
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، نائـب   )أملانيا( أنطونيو بفلوغر     دعا رئيُس اهليئة الفرعية السيد     ويف اجللسة الثانية،    -١١٠
ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة     . رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، إىل اإلدالء ببيان       

 من جـدول    ٦ى النظر يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال مقترنا باجلدول            الفرعية عل 
األعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف إطار فريق اتصال مشترك يتشارك يف         

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (والسيد زيتوين ولد دادا     ) بليز(رئاسته السيد كارلوس فولر     
  ).شماليةيرلندا الآو

  .)٦٩(ونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا  -١١١

  االستنتاجات  -٢  
، نظرت اهليئتان الفرعيتان يف التقرير املقدم       ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٦ بالفقرة   عمالً  -١١٢

 وأوصتا  )٧٠( ٢٠١٢هامها يف عام    بشأن أنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائها مل       
 لينظر فيه مؤمتر األطراف     FCCC/SBI/2012/L.51بنص مشروع املقرر الوارد يف مرفق الوثيقة        
  .)٧١(ويضع صيغته النهائية يف دورته الثامنة عشرة 

اختيـار املـضيف وتـشكيل    : املسائل املتعلقة مبركز وشبكة تكنولوجيا املناخ   -باء  
  اجمللس االستشاري

  )من جدول األعمال) ب(١٣ البند(

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها الثانيـة                 -١١٣

وأدىل ممثال اثنني من األطراف ببيانني، . FCCC/SBI/2012/30وُعرضت عليها الوثيقة    . والرابعة
  . والدول األفريقيةأحدمها باسم أقل البلدان منواً

واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار                  -١١٤
  ).اليابان(فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيد فولر والسيد كونيهيكو شيمادا 

  .)٧٢(ونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف االستنتاجات التالية واعتمدهتا  -١١٥

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.51اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٦٩(
)٧٠( FCCC/SB/2012/2.  
  .١٨-م أ/١٣لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٧١(
  .FCCC/SBI/2012/L.54اعتمدت بصيغتها الوردة يف الوثيقة  )٧٢(
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  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي أعدته األمانة عن املناقشات املتعلقـة بالعناصـر               -١١٦

  .)٧٣(الرئيسية لالتفاق احملتمل مع اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ
، نظرت اهليئة الفرعيـة يف      ١٧-م أ /٢من املقرر   ) ج(و) ب(١٣٨وعمالً بالفقرتني     -١١٧

فيه مشروع مذكرة التفاهم املتعلقة باستضافة مركز تكنولوجيـا     التقرير املشار إليه أعاله، مبا      
املناخ وتشكيل اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وأوصت بنص مـشروع           

لثامنـة   لينظر فيه مؤمتر األطراف، يف دورته ا       FCCC/SBI/2012/L.54 املقرر الوارد يف الوثيقة   
  .)٧٤(عشرة ويضع صيغته النهائية

  رنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجياب  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٣البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها الثانيـة                 -١١٨

، نني من األطراف ببيانني   وأدىل ممثال اث  . FCCC/CP/2012/6وُعرضت عليها الوثيقة    . والرابعة
  . والدول األفريقيةباسم أقل البلدان منواًأحدمها 
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند الفرعي من جـدول     -١١٩

  .األعمال يف إطار فريق اتصال يتشارك يف رئاسته السيد فولر والسيد شيمادا
  .)٧٥(نتاجات الواردة أدناه واعتمدهتاتونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف االس  -١٢٠

  االستنتاجات  -٢  
 بتقرير مرفق البيئة العاملية عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ            أحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٢١

  .)٧٦(برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا
 مـن   ٣٦ ملـساعدة     مرفق البيئة العامليـة    الذي قدمه ونّوهت اهليئة الفرعية بالدعم       -١٢٢

. حتياجاهتا التكنولوجية ال اتعلى إجراء تقييم   األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
مرفـق البيئـة العامليـة إىل       ُدعَي فيها     يت ال ١٧-م أ /١١قرر  امل من   ٢الفقرة  كررت تأكيد   و

ة يف املرفـق     غري مدرج   أخرى أطرافإىل   ، حسب االقتضاء  ،يف تقدمي الدعم املايل    االستمرار
__________ 

)٧٣( FCCC/SBI/2012/30.  
  .١٨-م أ/١٤لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٧٤(
  .FCCC/SBI/2012/L.37اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٧٥(
)٧٦( FCCC/SBI/2012/6 ٢، الفرع)٥ من اجلزء الثاين، واملرفق ٤من اجلزء األول، والفرع ) ه.  
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ودعـت اهليئـة    .  احتياجاهتا التكنولوجية  اتحتديث تقييم  األول لالتفاقية من أجل إجراء أو     
الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل أن يبلغ مؤمتر األطراف يف التقرير املقدم إليه يف دورته التاسعة                

ة من أجل إجـراء     عشرة بالدعم الذي يتيحه لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي          
  .حتديث تقييمات احتياجاهتا التكنولوجية أو

وشددت اهليئة الفرعية على ضرورة مواصلة تنفيذ عنصر برنامج بوزنان االستراتيجي          -١٢٣
، وأن يكون ذلك متوائماً     )٧٧(املتعلق بدعم مراكز لتكنولوجيا املناخ وشبكة لتكنولوجيا املناخ       

 من  ١٤٠مع مراعاة الفقرة    ناخ وأنشطتهما وداعماً له،     تفعيل مركز وشبكة تكنولوجيا امل    مع  
  .١٧-م أ/٢املقرر 
مركز وشبكة تكنولوجيـا    ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل التشاور مع            -١٢٤
مركـز  ، بشأن الدعم الذي سيقدمه املرفق لعمـل         االستشاري عن طريق جملسهما     - املناخ

دمي تقرير عن نتائج تلك املشاورات إىل الـدورة التاسـعة          ، وإىل تق  وشبكة تكنولوجيا املناخ  
  .عشرة ملؤمتر األطراف

   من االتفاقية٦املادة   -رابع عشر
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  املداوالت    
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها األوىل والرابعـة               -١٢٥

، FCCC/SBI/2012/5، و FCCC/SBI/2012/4، و FCCC/SBI/2012/3وُعرضت عليها الوثـائق     
 وأدىل ممثلو . FCCC/CP/2011/7/Add.2، و FCCC/SBI/2012/MISC.4، و FCCC/SBI/2012/19و

  . والصني٧٧  لمخسة أطراف ببيانات، منها بيان باسم جمموعة ا
عمال واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على النظر يف هذا البند من جدول األ               -١٢٦

  ).االحتاد األورويب(يف إطار مشاورات غري رمسية ييسرها السيد طوين كاريت 
 ليعتمده مؤمتر األطراف    )٧٨(وأوصت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة مبشروع مقرر         -١٢٧

  .)٧٩(يف دورته الثامنة عشرة

__________ 

)٧٧( FCCC/SBI/2012/9 ٢٣، املرفق، الفقرة)أ.(  
  .FCCC/SBI/2012/L.47اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٧٨(
  .١٨-م أ/١٥لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٧٩(



FCCC/SBI/2012/33 

31 GE.13-60527 

  تبناء القدرا  -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

  وجب االتفاقيةبناء القدرات مب  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٥البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها الثانيـة                 -١٢٨

ــة ــائق  . والرابع ــا الوث ــت عليه ، FCCC/SBI/2012/20 ،FCCC/SBI/2012/21وُعرض
FCCC/SBI/2012/22 و ،FCCC/SBI/2012/MISC.9 . و ثالثة أطراف ببيانات، منها     وأدىل ممثل
  . والصني وبيان باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية٧٧  لبيان باسم جمموعة ا

واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند الفرعي من جـدول     -١٢٩
  ).بلجيكا(األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية ييسرها السيد بيتر ويتوك 

  ستنتاجاتاال  -٢  
اتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف هذا البند من جـدول األعمـال يف                  -١٣٠

ــثالثني ــة وال ــا الثامن ــة اســتناداً، )٨٠(دورهت ــوارد يف الوثيق ــنص ال  إىل مــشروع ال
FCCC/SBI/2012/33/Add.1          هبدف التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر ،

  .لتاسعة عشرةاألطراف يف دورته ا

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٥البند (

  املداوالت    
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلـستيها الثانيـة                 -١٣١

وأدىل . FCCC/SBI/2012/MISC.9 و FCCC/SBI/2012/21وُعرضت عليها الوثيقتان    . والرابعة
 والصني وبيان باسم حتالف الدول      ٧٧    لثلو ثالثة أطراف ببيانات، منها بيان باسم جمموعة ا        مم

  .اجلزرية الصغرية
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على أن تنظر يف هذا البند الفرعـي مـن                  -١٣٢

  .جدول األعمال يف إطار مشاورات غري رمسية ييسرها السيد ويتوك

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.42انظر الوثيقة  )٨٠(
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ليعتمـده مـؤمتر     )٨١(ة الفرعية يف جلستها الرابعة مبـشروع مقـرر        وأوصت اهليئ   -١٣٣
  .)٨٢(اجتماع األطراف يف دورته الثامنة/األطراف

تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليـات املتـصلة            -سادس عشر
  باالمتثال

  ) من جدول األعمال١٦البند (

  املداوالت  -١  
البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها الثانيـة         ونظرت اهليئة الفرعية يف هذا        -١٣٤

  .FCCC/KP/CMP/2005/2وعرضت عليها الوثيقة . والرابعة
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على أن تضطلع الـسيدة كريـستينا فويغـت                 -١٣٥

  .ئيسبإجراء مشاورات مع األطراف باسم الر) طاجيكستان(والسيد إهلوجمون رجبوف ) النرويج(
  .)٨٣(ونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف املشاورات الواردة أدناه واعتمدهتا  -١٣٦

  االستنتاجات  -٢  
تعـديل  أشارت اهليئة الفرعية إىل املقترح املقدم من اململكـة العربيـة الـسعودية ل         -١٣٧

  .)٨٤(بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال
وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل الشواغل املثارة يف البداية بشأن مدى مالءمة ومدى               -١٣٨

فعالية اإلجراءات واآلليات يف حتديد ومعاجلة حاالت عدم االمتثال ألحكـام بروتوكـول             
  .١-م أإ/٢٧كيوتو الواردة يف مرفق املقرر 

 ١-م أإ/٢٧يف تنفيذ املقـرر  وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها الستمرار األطراف          -١٣٩
  .ولألعمال اليت اضطلعت هبا من أجل مواصلة تطوير آلية االمتثال لربوتوكول كيوتو

وخلصت اللجنة الفرعية إىل أنه ما من ضرورة إىل مزيد من املناقشة يف إطار هـذا                  -١٤٠
  .مالالبند من جدول األعمال واعتربت أهنا قد أكملت نظرها يف هذا البند من جدول األع

اجتماع األطـراف  /وبناًء على ما تقدم، أوصت اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف العامل         -١٤١
  .خبتم نظره يف املقترح

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.38غتها الواردة يف الوثيقة اعتمدت بصي )٨١(
  .٨-م أإ/١٠لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٨٢(
  .FCCC/SBI/2012/L.40اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٨٣(
)٨٤( FCCC/KP/CMP/2005/2.  
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اإلجراءات واآلليات والترتيبات املؤسسية للطعن يف قرارات اجمللـس           -سابع عشر 
  التنفيذي آللية التنمية النظيفة

  ) من جدول األعمال١٧البند (

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها الثانيـة والرابعـة                -١٤٢

  .FCCC/TP/2011/3، وFCCC/SBI/2011/MISC.2، وFCCC/SBI/2011/17وُعرضت عليها الوثائق 
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال                -١٤٣

  .والسيد شيمادا) غانا(اتصال يتشارك يف رئاسته كل من السيد ياو أوسافو يف إطار فريق 

  االستنتاجات  -٢  
 )٨٥(اتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والثالثني              -١٤٤
، وذلك هبـدف    FCCC/SBI/2012/33/Add.1 إىل نص مشروع املقرر الوارد يف الوثيقة         استناداً

  .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/شروع مقرر يتعمده مؤمتر األطرافتوصية مبال

  استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام  -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨البند (

  املداوالت  -١  
  .نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها الثانية والرابعة  -١٤٥
يئة الفرعية يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند من جدول األعمال             واتفقت اهل   -١٤٦

  ).فنلندا(يف إطار فريق اتصال ترأسه السيدة كارولينا أنطونن 
ونظرت اهليئة الفرعيـة يف جلـستها الرابعـة يف االسـتنتاجات الـواردة أدنـاه                  -١٤٧

  .)٨٦(واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
 نظرها يف استعراض صيغة احتياطي فترة االلتزام وتنقيحهـا،          واصلت اهليئة الفرعية    -١٤٨

حسب االقتضاء، فيما يتعلق بفترة االلتزام الالحقة، دعماً للتنفيذ الفعال لالجتار باالنبعاثات،            
آخذة يف االعتبار مجلة أمور من بينها القواعد والطرائق واملبادئ التوجيهيـة واإلجـراءات              

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.43انظر الوثيقة  )٨٥(
  .FCCC/SBI/2012/L.29اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٨٦(
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 ٣ و ٢اإلبالغ والتحقق واالمتثال، وفقاً للوالية احملددة يف الفقرتني         املناسبة املرتبطة بالقياس و   
  .٧-م أإ/٣من املقرر 

، فيمـا يتعلـق     وخلصت اهليئة الفرعية إىل أنه ما من حاجة إىل إدخال أي تغيريات             -١٤٩
. ١-م أإ /١١ددة مبوجب املقـرر     احملعلى صيغة احتياطي فترة االلتزام      بفترة االلتزام الثانية،    

 إىل أن دعم التنفيذ الفعال لالجتار باالنبعاثات خالل فترة االلتزام         اهليئة الفرعية أيضاً   وخلصت
اجتماع األطراف يف دورته الثامنـة  /قرارات إضافية يتخذها مؤمتر األطراف  قد يتطلب   الثانية  

  .أو يف دوراته الالحقة

  تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -تاسع عشر
 ) من جدول األعمال١٩البند (

  املداوالت  -١  
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها الثانية والرابعـة               -١٥٠

  .FCCC/KP/CMP/2012/8وُعرضت عليها الوثيقة 
ويف اجللسة الثانية، اقترح الرئيس صياغة استنتاجات بشأن هذا البند مـن جـدول                -١٥١

  .دة من األمانة وبتشاور مع األطراف املهتمةاألعمال، مبساع
  .)٨٧(ونظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف االستنتاجات الواردة أدناه واعتمدهتا  -١٥٢

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل مبوجـب              -١٥٣

  .)٨٨(بروتوكول كيوتو
) ج(و) ب(٥٨ اهليئة الفرعية علماً أيضاً بالتوصيات الواردة يف الفقـرتني           وأحاطت  -١٥٤

  .من التقرير واتفقت على مواصلة النظر فيها يف دورهتا الثامنة والثالثني

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.30تمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة اع )٨٧(
)٨٨( FCCC/KP/CMP/2012/8.  
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  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -عشرون 
  ) من جدول األعمال٢٠البند (

  ٢٠١١-٢٠١٠البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني     
  )من جدول األعمال) أ(٢٠البند (

  ٢٠١٣-٢٠١٢أداء ميزانية فترة السنتني     
  )من جدول األعمال) ب(٢٠البند (

  االستنتاجات    
. نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها الثانية والرابعـة               -١٥٥

، Add.2، و Add.1، و FCCC/SBI/2012/24، و FCCC/SBI/2012/23وُعرضت عليها الوثـائق     
 عـن  وأدىل ممثال اثنني من األطراف ببيانات، فـضالً    . Corr.1، و FCCC/SBI/2012/INF.12و

  .األمينة التنفيذية، وممثل لألمانة
واقترح الرئيس يف اجللسة الثانية صياغة استنتاجات بشأن هذا البند مـن جـدول                -١٥٦

  . ملهتمةاألعمال، مبساعدة من األمانة وبتشاور مع األطراف ا
 يعتمده مؤمتر األطراف    )٨٩(وأوصت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة مبشروع مقرر         -١٥٧

اجتماع األطـراف يف  / يعتمده مؤمتر األطراف   )٩١( ومبشروع مقرر  )٩٠(يف دورته الثامنة عشرة   
  .)٩٢(دورته الثامنة

  مسائل أخرى -دي وعشرونحا
  ) من جدول األعمال٢١البند (

  املداوالت    
ظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستها الثانية وجلـستها              ن  -١٥٨

وأدىل ممثلو مثانيـة أطـراف      . نوفمرب، وجلستها الرابعة  / تشرين الثاين  ٢٨الثالثة، املعقودة يف    
  . وكرواتيا٢٧  لببيانات، منها بيان باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء ا

__________ 

  .FCCC/SBI/2012/L.31اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٨٩(
  .١٨-م أ/٢٥لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٩٠(
  .FCCC/SBI/2012/L.32اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٩١(
  .٨-م أإ/١٣نظر املقرر لالطالع على النص املعتمد، ا )٩٢(
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عية يف جلستها الثانية إىل أهنا ستنتظر حمصلة اجللسة العامة ملؤمتر           وأشارت اهليئة الفر    -١٥٩
  .األطراف اليت ستعقد يف اليوم التايل واليت سيثار فيها املوضوع املطروح

وأحاطت اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة علما بأن مؤمتر األطراف قد أحال مسألة               -١٦٠
طارية إىل اهليئة الفرعية لتنظر فيها، وطلـب إليهـا أن       تعزيز متثيل املرأة يف عملية االتفاقية اإل      

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تتوىل الـسيدة      . )٩٣(تقدم تقريرها إليه يف جلسته العامة اخلتامية      
والسيد شيمادا إجراء مشاورات غري رمسية      ) جنوب أفريقيا (ديسيكو   - نوزيبهو مكساكاتو 

  .ةيف هذا الصدد باسم رئيس اهليئة الفرعي
 ليعتمده مؤمتر األطراف    )٩٤(ويف اجللسة الرابعة، أوصت اهليئة الفرعية مبشروع مقرر         -١٦١

  .)٩٥(يف جلسته الثامنة عشرة

  تقرير الدورة -ثاين وعشرون
  ) من جدول األعمال٢٢البند (

نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها الرابعة يف مشروع مقرر دورهتا السابعة والـثالثني               -١٦٢
 على اقتراح من الرئيس،     ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية للمقرر، بناءً       . )٩٦(واعتمدته

  .أن يستكمل تقرير الدورة مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  اختتام الدورة -ثالث وعشرون
 ملا يترتب على االسـتنتاجات الـيت    أولياًيف اجللسة الرابعة، قدم ممثل لألمانة تقديراً      -١٦٣
 مـن   ٢٠ويستند ذلك إىل الفقـرة      . دت خالل الدورة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية        اعتم

 مبا يترتب من آثار إدارية       اليت طُلب فيها إىل األمني التنفيذي أن يقدم بياناً         ٩-م أ /١٦املقرر  
 املتخذة إذا كان من غري املمكن تغطيتها باالعتماد علـى           )٩٧(وآثار يف امليزانية على املقررات    

  . املتاحة يف امليزانية األساسيةاملوارد
 من األنشطة املنبثقة عن مفاوضات هذه الدورة وأبلغ ممثل لألمانة األطراف بأن عدداً     -١٦٤

تتطلب أن تضطلع األمانة مبزيد من األعمال، ومن مث حتتاج األمانة إىل موارد إضافية يف السنة            
  : ويشمل ذلك ما يلي. ٢٠١٣-٢٠١٢املقبلة، تضاف إىل امليزانية األساسية للفترة 

__________ 

  .١٥٣، الفقرة FCCC/CP/2012/8انظر  )٩٣(
  .FCCC/SBI/2012/L.36اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٩٤(
  .١٨-م أ/٢٣لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٩٥(
  .FCCC/SBI/2012/L.27اعتمدت بصيغتها الواردة يف الوثيقة  )٩٦(
  . استنتاجات اهليئتني الفرعيتني يشمل أيضاً، فهو"مقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦مع أن املقرر  )٩٧(
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عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات "، )أ(٤يف إطار البند الفرعي   )أ(  
 من املطلوب إتاحة متويل   ،  "مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        الوطنية املقدّ 

 دريبيـة للفريـق  خيصص لتهيئة وترمجـة املـواد الت   يورو ٥٠٠ ٠٠٠قدره   ٢٠١٣يف عام   
  ؛واستحداث وتنفيذ دورات تدريبية إلكترونية

، طُلب إىل األمانة    "املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    "،  )ب(٧يف إطار البند      )ب(  
إعداد تقرير بشأن حلقات العمل التدريبية اإلقليمية وتنظيم نشاط يتعلـق بعمليـة اخلطـط              

  .يورو ٥٠ ٠٠٠مببلغ يناهز وتقدر تكلفة هذه األنشطة . الوطنية للتكيف
وترد يف املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنـة عـشرة ومـؤمتر                 -١٦٥

 بتوصيات اهليئة الفرعية، الطلبات اإلضافية اجتماع األطراف يف دورته الثامنة، عمالً/األطراف
 . آخراليت تتطلب متويالً، مبا فيها النواتج ٢٠١٣املتعلقة بنواتج ستضطلع هبا األمانة يف عام 

وأشار الرئيس إىل أن األمانة قد ال تتمكن من االضطالع باألنشطة املطلوبة يف حالة                -١٦٦
 .عدم حصوهلا على التمويل اإلضايف املناسب

ويف اجللسة نفسها، أدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات، مبا فيها بيانات باسم جمموعـة                -١٦٧
امعة، والدول األفريقية، واالحتـاد األورويب ودولـه األعـضاء           والصني، واجملموعة اجل   ٧٧  لا

 . باسم املنظمات املعنية باملرأة والقضايا اجلنسانيةوأديل ببيان أيضاً. وكرواتيا، وأقل البلدان منواً
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  املرفق

الوثائق اليت ُعرضت على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا الـسابعة                
  والثالثني

  دت للدورةالوثائق اليت أُع    
FCCC/SB/2012/2   تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا

  ٢٠١٢وأدائها ملهامها يف عام 
FCCC/SB/2012/3   تقرير جلنة التكّيف 

FCCC/SBI/2012/3   تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيـودهلي
يـة هـذا من االتفاقية وعن فعال    ٦ املعدَّل بشأن املادة  

 مذكرة مقدمة من األمانة .التنفيذ

FCCC/SBI/2012/4        علومات املتعلقة بتغريتقرير عن مواصلة تطوير شبكة امل
 مذكرة مقدمة من األمانة. املناخ

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

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

FCCC/SBI/2012/16     مذكرة مقدمة مـن. جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2012/17          تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة

تقرير عن حلقـة العمـل: يف املرفق األول لالتفاقية   
التدريبية التطبيقية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر
الكارييب بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف

 مذكرة مقدمة من األمانة. معه

FCCC/SBI/2012/18   ر مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعينتقري
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة

تقرير عن حلقـة العمـل: يف املرفق األول لالتفاقية   
التدريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينيـة والكـارييب

مـذكرة. بشأن تقييم التخفيف من آثار تغري املنـاخ       
 ةمقدمة من األمان
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FCCC/SBI/2012/19          مـن٦ تقرير عن حلقة العمل املتعلقة بتنفيذ املـادة 
 مذكرة مقدمة من األمانة. االتفاقية يف أقل البلدان منواً

FCCC/SBI/2012/20   تقرير موجز عن االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن
 مذكرة مقدمة من األمانة. بناء القدرات

FCCC/SBI/2012/21    يفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلـدانتقرير تول
 مذكرة مقدمة من األمانة. النامية

FCCC/SBI/2012/22   تقرير جتميعي وتوليفي عن أنشطة بناء القدرات الـيت
مـذكرة. تضطلع هبا اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية     

 األمانة من

FCCC/SBI/2012/23      ٣٠ حىت   ٢٠١٣-٢٠١٢لسنتني  أداء ميزانية فتـرة ا
مذكرة مقدمة مـن األمينـة. ٢٠١٢ يونيه/حزيران
 التنفيذية

FCCC/SBI/2012/24 Report of the United Nations Board of Auditors. 

Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2012/24/Add.1  Report of the United Nations Board of Auditors. 

Note by the Executive Secretary. Addendum. 

Comments by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/24/Add.2  Report of the United Nations Board of Auditors. Note 

by the Executive Secretary. Addendum. Audited 

financial statements for the biennium 2010–2011 

FCCC/SBI/2012/25      فريق اخلرباء االستشاري املعينتقرير مرحلي عن عمل 
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة

تقرير عن حلقـة العمـل: يف املرفق األول لالتفاقية   
التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن قـوائم اجلـرد

 مذكرة مقدمة من األمانة. الوطنية لغازات الدفيئة

FCCC/SBI/2012/26    عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعينتقرير مرحلي 
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة

تقرير عن حلقـة العمـل: يف املرفق األول لالتفاقية   
.التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف      

 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2012/27        والعشرين لفريـق اخلـرباءتقرير عن االجتماع الثاين
 مذكرة مقدمة من األمانة. املعين بأقل البلدان منواً

FCCC/SBI/2012/28   تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة

 مذكرة مقّدمة من األمانة. يف املرفق األول لالتفاقية
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FCCC/SBI/2012/29   اجتماعات اخلرباء اإلقليمية بشأن طائفة من  عن تقرير
ُنُهج التصدي للخسائر واألضـرار املرتبطـة باآلثـار

ذلك التـأثريات يف الضارة النامجة عن تغري املناخ، مبا     
املتعلقــة بــالظواهر اجلويــة القــصوى والظــواهر

 مذكرة مقدمة من األمانة. احلدوث البطيئة

FCCC/SBI/2012/30   ر عن املناقشات املتعلقة بالعناصر الرئيسية لالتفاقتقري
.احملتمل مع اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيـا املنـاخ        

 مذكرة مقدَّمة من األمانة

FCCC/SBI/2012/31   بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة عـن الفتـرة
 مة من األمانةمذكرة مقدَّ. ٢٠١٠-١٩٩٠

FCCC/SBI/2012/32      عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعينتقرير مرحلي
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة

تقرير عن حلقـة العمـل: يف املرفق األول لالتفاقية   
التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بـشأن

مذكرة. تقييم القابلية للتأثر بتغّير املناخ والتكيف معه      
 مقدمة من األمانة

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.8/Rev.1  Compilation and synthesis of additional, 
disaggregated information on the administrative costs 
of the Adaptation Fund Board. Revised note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.9  Efficient, cost-effective and practical international 
consultations and analysis process. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.10  Information on financial support provided by the 
Global Environment Facility for the preparation of 
national communications from Parties not included 
in Annex I to the Convention. Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.11  Status of submission and review of fifth national 
communications. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.12 and 
Corr.1 

 Status of contributions as at 15 November 2012. 
Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.13  Synthesis report on the progress made in the 
implementation of the least developed countries 
work programme, including the updating and 
implementation of national adaptation programmes 
of action. Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2012/INF.14  A literature review on the topics in the context of 
thematic area 2 of the work programme on loss and 
damage: a range of approaches to address loss and 
damage associated with the adverse effects of 
climate change. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2012/INF.15  Progress report on the work of the Consultative 
Group of Experts on National Communications 
from Parties not included in Annex I to the 
Convention: concept note on the e-learning 
programmes on the preparation of national 
communications from Parties not included in Annex 
I to the Convention. Note by the Consultative Group 
of Experts on National Communications from 
Parties not included in Annex I to the Convention 

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 and 
Add.1 

 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.9  Activities to implement the framework for capacity-
building in developing countries under decision 
2/CP.7. Submissions from Parties 
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FCCC/SBI/2012/MISC.10  Views and recommendations from Parties on 
elements to be taken into account in developing 
guidance to the Global Environment Facility. 
Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2012/MISC.11 
and Add.1 

 Further views from Parties on the review of the 
Adaptation Fund in accordance with the annex to 
decision 6/CMP.6 and decision 1/CMP.3, paragraph 
33. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2012/MISC.12 
and Add.1 

 Information from Parties on their experience with 
the implementation of the least developed countries 
work programme, including the updating and 
implementation of national adaptation programmes 
of action, and in accessing funds from the Least 
Developed Countries Fund. Submissions from 
Parties 

FCCC/SBI/2012/MISC.14 
and Add.1 and Add.2 

 Views and information from Parties and relevant 
organizations on the possible elements to be 
included in the recommendations on loss and 
damage in accordance with decision 1/CP.16. 
Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2012/MISC.15  Information from 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 

  وثائق أخرى ُعرضت على الدورة  
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/CP/2012/6           تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف.
 مذكرة من األمانة

FCCC/CP/2011/7/Add.2  Report of the Global Environment Facility to the 

Conference of the Parties. Note by the secretariat. 

Addendum 

FCCC/KP/CMP/2012/7   مذكرة مقدمة من رئيس .تقرير جملس صندوق التكيف
 جملس صندوق التكيف
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FCCC/KP/CMP/2012/8   التقرير السنوي للجهة املكلفة بإدارة سجل املعامالت
مـذكرة مقدمـة. الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو   

 األمانة من

FCCC/KP/CMP/2012/9 and 

Add.1 
 عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة      التقرير السنوي   

. ٢٠١٢يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو لعـام         
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/KP/CMP/2011/6 and 
Add.1 

 Report of the Adaptation Fund Board. Note by the 
secretariat 

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/2005/2        لـسعودية لتعـديلاقتراح مقدم من اململكة العربية ا
 مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

FCCC/TP/2012/7  Slow onset events. 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 

       


