
 

(A)   GE.13-62701    240913    290913 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

الثامنة تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا             
/ حزيـران  ١٤  إىل ٣والثالثني، املعقودة يف بـون يف الفتـرة مـن           

  ٢٠١٣ يونيه

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

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

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

 برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه              - ثالثاً  
  ٨  ٢٢-١٠  ...............................................) من جدول األعمال٣البند (

عاثات الناجتة عن إزالة الغابات إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنب     - رابعاً  
وتدهور الغابات، ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا بصورة مـستدامة وتعزيـز            

  ١١  ٤٩-٢٣  ........) من جدول األعمال٤البند ( خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
تنسيق دعـم تنفيـذ األنـشطة املتعلقـة بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع                  - خامساً  

 من ٥البند ( تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية يتال الغابات
  ١٥  ٥٣-٥٠  ...........................................................)جدول األعمال

  ١٥  ٦١-٥٤  ..) من جدول األعمال٦البند ( تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  - سادساً  
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  ١٧  ٧٠-٦٢  ........................) من جدول األعمال٧البند ( البحوث واملراقبة املنهجية  - سابعاً  
  ١٩  ٧٧-٧١  ........................) من جدول األعمال٨البند ( تأثري تنفيذ تدابري التصدي  - ثامناً  

  ١٩  ٧٤-٧١  .............................................املنتدى وبرنامج العمل  - ألف     
  ٢٠  ٧٧-٧٥  ............ من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -  باء     

  ٢٠  ٨٥-٧٨  ..........................) من جدول األعمال٩البند ( القضايا املتعلقة بالزراعة  - تاسعاً  
  ٢١  ١٢٨-٨٦  ................) من جدول األعمال١٠البند ( القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  - عاشراً  

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

  ٢١  ١٠٠-٨٦  .................................دمة األطرافاملقدمة من البلدان املتق
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت           -  باء     

مـن  املتخـذة   تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً        
  ٢٥  ١٠٥-١٠١  ...................................... األطرافناميةجانب البلدان ال

طارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد      تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإل      - جيم     
  ٢٦  ١١٦-١٠٦  ....................السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ٢٨  ١٢٤-١١٧  ........................................واجهة بيانات غازات الدفيئة  - دال     
  ٢٩  ١٢٨-١٢٥  .. البحري الدولينيوالنقل عن الوقود املستخدم يف الطريان النامجةاالنبعاثات   -  هاء     

  ٣٠  ١٥٢-١٢٩  .......) من جدول األعمال١١البند ( ا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتوالقضاي  - حادي عشر  
 على  ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢آثار تنفيذ املقررات من       - ألف     

 بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول كيوتـو،        املتعلقةاملقررات السابقة   
  ٣٠  ١٣٦-١٢٩  .............. بروتوكول كيوتو من٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد  مبا

 ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           -  باء     
  ٣٣  ١٤٨-١٣٧  ......... من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣ من املادة ٤و

اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد هبا غابات آيلة              - جيم     
الستنفاد ضمن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آليـة           ل

  ٣٥  ١٥٢-١٤٩  .....................................................التنمية النظيفة
  ٣٦  ١٧٦-١٥٣  ...) من جدول األعمال١٢البند ( اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  - ثاين عشر  

  ٣٦  ١٥٩-١٥٣  ................................................إطار للنُُّهج املختلفة  - ألف     
  ٣٩  ١٦٧-١٦٠  .......................................ئمة على السوقالنُُّهج غري القا  -  باء     
  ٤١  ١٧٦-١٦٨  ....................................اآللية اجلديدة القائمة على السوق  - جيم     

  ٤٤  ١٨٠-١٧٧  ................) من جدول األعمال١٣البند ( ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   - ثالث عشر  
برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات علـى نطـاق              - رابع عشر  

  ٤٥  ١٨٥-١٨١  .) من جدول األعمال١٤البند ( ة بالبلدان املتقدمة األطرافاالقتصاد ككل املتعلق
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  االقتصادية للتخفيف من آثار تغيُّر املناخ      -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       - خامس عشر  
  ٤٦  ١٨٨-١٨٦  ..............................................) من جدول األعمال١٥البند (

  ٤٧  ١٩٤-١٨٩  ............)ن جدول األعمال م١٦البند ( التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  - سادس عشر  
  ٤٧  ١٩٥  .................................) من جدول األعمال١٧البند ( مسائل أخرى  - سابع عشر  
  ٤٨  ١٩٦  ..................................) من جدول األعمال١٨البند ( تقرير الدورة  - ثامن عشر  
  ٤٨  ٢٠٠-١٩٧  ..............................................................اختتام الدورة  - تاسع عشر  
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 FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1 -إضافة     

  اف ليعتمدهامشاريع مقررات حمالة إىل مؤمتر األطر    
  طرائق النظم الوطنية لرصد الغابات  
توقيت وتواتر موجز املعلومات املتعلقة بكيفية التعامل مع مجيع الضمانات املـشار              

   والتقيد هبا١٦-أ م/١إليها يف التذييل األول للمقرر 
  الغابات وتدهور الغابات معاجلة أسباب إزالة  

 )١(FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2 - إضافة    

نصوص مقدمة إىل اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة والتكنولوجيـة       مشاريع      
  لتواصل النظر فيها

  برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه  
  عناصر مشروع مقرر ميكن اعتماده بشأن طرائق القياس واإلبالغ والتحقق  
 املبادئ التوجيهية واإلجـراءات املتعلقـة      اعتماده بشأن  عناصر مشروع مقرر ميكن     

املستويات املرجعية املقترحة لالنبعاثات    بالتقييم التقين لإلسهامات املقدمة من األطراف بشأن        
  أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات/من الغابات و

 الداخليـة   املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبـالغ والتحقـق        عناصر    
تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخذة من جانـب البلـدان              اليت

  األطراف النامية
تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد الـسنوية              

  لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 على املقررات   ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ آثار تنفيذ املقررات من     

 ٥فيها تلك املتصلة بـاملواد       السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا       
   من بروتوكول كيوتو٨ و٧و

__________ 

ول إىل هـذه الوثيقـة      متشياً مع سياسة األمم املتحدة بشأن احلد من استخدام الوثائق والورق، ميكن الوص             )١(
، وسُتتاح عند الطلب أثناء الدورة التاسـعة        <http://unfccc.int/2860.php>إلكترونياً على العنوان الشبكي     

 .عشرة ملؤمتر األطراف
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    افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (

للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة        والثالثون   الثامنة الدورة   افُتتحت  -١
 / حزيـران  ١٤إىل   ٣ الفتـرة مـن      ، يف أملانيـا ،  بون يف   فندق ماريتيم يف  ) الفرعية اهليئة(

  .٢٠١٣ يونيه
مجهوريـة ترتانيـا    ( رئيُس اهليئة الفرعية، السيد ريتشارد مويـونغي         وافتتح الدورة   -٢

. ورّحب جبميع األطـراف واملـراقبني     ،  ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣يف يوم االثنني،    ،  )املتحدة
نارسيس بـولني   ومل يتمكن السيد     .راًمقرِّ) جزر سليمان (ورحب أيضاً بالسيد كولن بيك      

  .من املشاركة يف الدورة ، نائب رئيس اهليئة الفرعية،)رومانيا(جيلر 

    املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

    مالإقرار جدول األع  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢  الفرعيالبند(

، يف مذكرة مقدمة    يونيه/حزيران ٣نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف           -٣
  ).FCCC/SBSTA/2013/1(من األمينة التنفيذية تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  : أُقر جدول األعمال بالصيغة التالية،ويف اجللسة نفسها  -٤
  .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(    
  . معهبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف  -٣  
إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة            -٤  

 احلفاظ على الغابات وإدارهتا      االتفاقية يف  الغابات وتدهور الغابات، ودور   
  .بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
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ات التخفيف يف قطاع الغابـات      تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بإجراء       -٥  
  .اليت تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية

  .التكنولوجيا آلية تطوير التكنولوجيات ونقلها وتنفيذ  -٦  
  .البحوث واملراقبة املنهجية  -٧  
  :تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -٨  
  املنتدى وبرنامج العمل؛  )أ(    
  . من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣قة بالفقرة املسائل املتعل  )ب(    
  .القضايا املتعلقة بالزراعة  -٩  
  :القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -١٠  

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

  من البلدان املتقدمة األطراف؛الوطنية، املقدمة 
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية          )ب(

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

بالغ عن قـوائم   تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإل        )ج(
  اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

  واجهة بيانات غازات الدفيئة؛  )د(
االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخَدم يف الطريان والنقل البحـري            )ه(

  .الدوليني
  :القضايا املنهجية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١١  

 ٨-م أإ /١، واملقرر   ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-أإم  /٢آثار تنفيذ املقررات من       )أ(
على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكـول         

   من بروتوكول كيوتو؛٨ و٧ و٥فيها تلك املتصلة باملواد  كيوتو، مبا
استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني          )ب(

  توكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة؛ من برو٣ من املادة ٤ و٣
اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراضي اليت توجد هبا غابات             )ج(

آيلة لالستنفاد ضمن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحـريج يف          
  .إطار آلية التنمية النظيفة
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  :اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -١٢  
  ر للنُُّهج املختلفة؛إطا  )أ(    
  النُُّهج غري القائمة على السوق؛  )ب(    
  .اآللية اجلديدة القائمة على السوق  )ج(    
  .٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -١٣  
  برنامج العمل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق    -١٤  

  .االقتصاد ككل املتعلقة بالبلدان املتقدمة األطراف  
   االقتصادية للتخفيف مـن آثـار       -اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية       -١٥  

  .املناخ تغيُّر  
  .التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  -١٦  
  .مسائل أخرى  -١٧  
  .تقرير الدورة  -١٨  

 باسـم   مخسة عشر طرفاً، مبا فيها بيانات     ويف اجللسة األوىل أيضاً أدىل ببيانات ممثلو          -٥
الـدول  وحتالف الدول اجلزريـة الـصغرية،       واجملموعة اجلامعة،   و والصني،   ٧٧  جمموعة ال 
أقل البلـدان   و،  ٢٧    ل ا االحتاد األورويب ودوله األعضاء   وجمموعة السالمة البيئية،    واألفريقية،  

التحالف البوليفاري لـشعوب  ، وجامعة الدول العربية، و  ائتالف بلدان الغابات املطرية   ومنواً،  
والرابطة املستقلة  ،  البلدان النامية املتقاربة التفكري   ، و املعاهدة التجارية للشعوب  /نيةأمريكا الالتي 

جمموعة البلدان اليت تضم الربازيل وجنوب أفريقيا       ، و ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
سـم  أُديل ببيانات با  يف اجللسة الثانية،    و. منظومة التكامل ألمريكا الوسطى   ، و والصني واهلند 

  .ومنظمات الشعوب األصليةاملنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة 

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

نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل اليت وّجه فيها الـرئيس                 -٦
وقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري        االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف امل       

يونيه زواالً كموعد   /ن حزيرا ١٣  يوم اخلميس   ووجه الرئيس أيضاً انتباه املندوبني إىل      .املناخ
 للمجموعات هبدف ضمان إتاحة مشاريع االستنتاجات يف الوقت املناسب للجلـسة            هنائي

 الفرعية على مباشرة عملها استناداً إىل  وبناء على اقتراح الرئيس، وافقت اهليئة  .العامة اخلتامية 
  .املذكور أعالهبرنامج العمل 
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    انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢  الفرعيالبند(

نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني                -٧
  .يونيه/ حزيران١٤ يف
الثالثة، أبلغ الرئيس األطراف بأن اجملموعات اإلقليمية توصلت إىل اتفاق          ويف اجللسة     -٨

 وأعادت.  املرشحني انتخاب الرئيس   واقترحبشأن تعيني نائب رئيس اهليئة الفرعية ومقررها،        
 وسيشغل السيد جيلر منصبه لوالية ثانيـة      .نائب رئيس هلا   السيد جيلر     انتخاب اهليئة الفرعية 

.  هلـا  مقـررة ) أرمينيا(السيدة ديانا هاروتيونيان     اهليئة الفرعية    نتخبتوا .مدهتا سنة واحدة  
  . ثانية مدهتا سنة واحدةلوالية امنصبهالسيدة هاروتيونيان شغل توس

    انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتب  -دال  
  )من جدول األعمال) د(٢  الفرعيالبند(

يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتـو       ميثل نائب الرئيس واملقرر املنتخبان طرفني         -٩
  .أعضاء حيلون حمل أعضاء من املكتبالختيار ، مل تنظم أية انتخابات وبالتايل. امللحق هبا

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

  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
.  اهليئة الفرعيـة يف هـذا البنـد الفرعـي يف جلـستيها األوىل والثالثـة                نظرت  -١٠

 FCCC/SBSTA/2013/INF.1 وFCCC/SBSTA/2013/2 الوثــائقعليهـا   معروضــاً وكـان 
جمموعـة   أحدمها باسم    حتدث ممثال طرفني،    نيوأدىل ببيان . FCCC/SBSTA/2013/MISC.2و
  .والصني واآلخر باسم أقل البلدان منواً ٧٧  ال

واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظـر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -١١
 خوان هوفمايـستر والسيد ) كندا (دون ليمنشترك يف تيسريها السيد     يمشاورات غري رمسية    

ويف اجللـسة الثالثـة، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف            ). ) املتعدد القوميات  -دولة  (بوليفيا  (
  .حها الرئيس واعتمدهتا اليت اقتر)٢(االستنتاجات

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.9اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢(



FCCC/SBSTA/2013/3 

9 GE.13-62701 

  استنتاجات  -٢  
  : اليت أُعدت للدورة التاليةرحبت اهليئة الفرعية بالوثائق  -١٢

لقة العمل التقنية بشأن ُنُهج التكّيف مع تغري املناخ القائمة          حب املتعلقتقرير  ال  )أ(  
  ؛)٣(على النظم اإليكولوجية

برنامج عمل نـريويب املتعلـق      التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة      ب املتعلقتقرير  ال  )ب(  
  ؛)٤(بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

آراء األطراف واملنظمات املعنية بشأن جماالت العمل الـيت         ب املتعلقتقرير  ال  )ج(  
  .)٥(ميكن تناوهلا مستقبالً يف سياق برنامج عمل نريويب

مجهورية ترتانيا املتحدة الستضافتها حلقة     وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة         -١٣
العمل التقنية بشأن ُنُهج التكيف مع تغري املناخ القائمة علـى الـنظم اإليكولوجيـة يف دار                 

  .٢٠١٣مارس / آذار٢٣ إىل ٢١السالم، مجهورية ترتانيا املتحدة، يف الفترة من 
وحكومـات إسـبانيا    وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن تقديرها لالحتـاد األورويب            -١٤
  . تنفيذ أنشطة برنامج عمل نريويبمن أجليرلندا وكندا والنمسا ملسامهاهتا املالية أو

ورّحبت اهليئة الفرعية بااللتزام الذي أبدته املنظمات الشريكة يف سياق برنامج عمل              -١٥
ـ نريويب وباملسامهات اليت تقدمها، ودعت إىل مواصلة اختاذ تدابري وبرامج ملموسـة دع             اً م

  .للتكيف
ونظرت اهليئة الفرعية يف مسألة تعزيز برنامج عمل نريويب واتفقت علـى مواصـلة                -١٦

على ) ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين (املناقشات بشأن هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني         
  :أساس مجلة أمور منها

املتفق عليهـا   النظر يف نطاق العمل احملدد يف برنامج عمل نريويب، بصيغته             )أ(  
  ، من خالل تناول قضايا شاملة إضافية؛١١-م أ/٢الواردة يف املقرر 

األخذ بتسلسل يف األنشطة يسمح بوجود تآزر بينها، وإشراك املمارسـني             )ب(  
  املعنيني مبسألة التكيف؛

بلورة أوجه ترابط مع مسارات العمل املتصلة بـالتكيف ومـع هيئـات               )ج(  
  .يئة الفرعية للتنفيذ، حسب االقتضاءاالتفاقية، مبا يف ذلك اهل

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2013/2.  
)٤( FCCC/SBSTA/2013/INF.1.  
)٥( FCCC/SBSTA/2013/MISC.2.  



FCCC/SBSTA/2013/3 

GE.13-62701 10 

وإذ تدرك اهليئة الفرعية أمهية معارف وممارسات الـشعوب األصـلية واملعـارف               -١٧
واملمارسات التقليدية والنُّهج واألدوات املراعية للمنظور اجلنساين، طلبـت إىل األمانـة أن             

املعنية، باألنشطة التالية   تضطلع، وفق توجيهات رئيس اهليئة الفرعية وبالتعاون مع املنظمات          
هبدف وضع توصيات موجهة إىل املمارسني بشأن استخدام معارف وممارسـات الـشعوب        
األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية يف جمال التكيف، وإعمال ُنُهـج وأدوات تراعـي             

  :معهاملنظور اجلنساين يف فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف 
إعداد ورقة تقنية، قبل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية، بشأن أفضل             )أ(  

املمارسات واألدوات املتاحة اليت ميكن االستفادة منها يف اسـتخدام معـارف وممارسـات              
الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية يف جمال التكيف، ويف إعمال ُنهج وأدوات            

  ر اجلنساين يف فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه؛تراعي املنظو
تنظيم اجتماع تقين للخرباء، قبـل الـدورة األربعـني للهيئـة الفرعيـة                )ب(  

، لتناول موضوع استخدام معارف وممارسات الـشعوب األصـلية          )٢٠١٤يونيه  /حزيران(
كيف، وإعمال ُنُهج وأدوات تراعـي املنظـور        واملعارف واملمارسات التقليدية يف جهود الت     

اجلنساين يف فهم وتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه، مـع األخـذ            
  .أعاله) أ(١٧باملعلومات الواردة يف الورقة التقنية املشار إليها يف الفقرة 

تنفيذ األنشطة املناسـبة    وأعربت اهليئة الفرعية عن استعدادها لدعم جلنة التكيف يف            -١٨
ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف إىل تقدمي       . من خطة عملها من خالل برنامج عمل نريويب       

توصيات يف تقريرها املقبل بشأن الكيفية اليت ميكن هبا تقدمي هذا الدعم يف إطـار برنـامج                 
  .العمل
 ٢ إىل األمانة، حبلـول      ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعنية إىل أن تقدم          -١٩
، وجهات نظرها بشأن سبل تعزيز أمهية برنامج العمل، ودعم هدفـه،            ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول

  . أعاله١٦مع مراعاة الفقرة 
وشرعت اهليئة الفرعية يف إعادة النظر يف جماالت العمل املندرجة يف إطار برنـامج                -٢٠

واتفقت على مواصلة النظر يف هذه      . ١٧-م أ /٦عمل نريويب عمالً بالوالية الواردة يف املقرر        
املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني مستندة، يف مجلة أمور، إىل مشروع الـنص الـوارد يف                

  .FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2الوثيقة 
اهليئة الفرعية علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت             وأحاطت  -٢١

  . أعاله١٧نة على النحو املشار إليه يف الفقرة ستضطلع هبا األما
األمانة أن تضطلع باإلجراءات الواردة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر            إىل وطلبت  -٢٢

  .املوارد املالية
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إرشادات منهجية بشأن األنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة عن           -رابعاً  
اظ على الغابات وإدارهتـا     إزالة الغابات وتدهور الغابات، ودور احلف     

    بصورة مستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
  ) من جدول األعمال٤البند (

  املداوالت  -١  
أدىل  ويف اجللسة الثالثة،   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثة           -٢٣
  . ان باسم منظمات الشعوب األصليةوأُديل أيضاً ببي .)٦(طرفني  ممثالنيببيان
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق        -٢٤

 كوربـوز  -والسيدة فيكتوريـا تـويل      ) كندا(اتصال يشترك يف رئاسته السيد بيتر غراهام        
 الـسيدة نـور      دعا رئيس اهليئـة الفرعيـة       كوربوز، -  السيدة تويل  ويف غياب ). الفلبني(

 )٧(يف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات    و .لتحل حملها ) إندونيسيا(ماسريباتان  

  . واعتمدهتا بالصيغة املعدلة يف اجللسة العامةاقترحها الرئيس

  استنتاجات  -٢  

  النظم الوطنية لرصد الغابات    
ائق النظم الوطنيـة لرصـد      مقرر بشأن طر   قررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع       -٢٥

 )٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين  (يف دورته التاسعة عشرة    الغابات لكي يعتمده مؤمتر األطراف    
  ).FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1يرد نص مشروع املقرر يف الوثيقة (

  القياس واإلبالغ والتحقق    
لقياس واإلبالغ  اتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة عملها بشأن اإلرشادات املنهجية ل           -٢٦

، ١٦-أ م/١من التـذييل الثـاين للمقـرر        ) ج(والتحقق، على النحو املشار إليه يف الفقرة        
 من أجـل إعـداد      FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2الوثيقة  باالستناد إىل العناصر الواردة يف      

مشروع مقرر حمتمل بشأن هذه املسألة، وذلك هبدف االنتهاء من هذا العمـل يف دورهتـا                
ة والثالثني وإعداد أي توصيات متعلقة مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي ينظر فيها        التاسع

  .مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورته التاسعة عشرة
__________ 

 FCCC/SBSTA/2013/L.12/Add.3ك األطراف عن قلقها إزاء غموض يف نص الديباجـة يف الوثيقـة              أعربت تل  ) ٦(
والبيان متـاح   . ، وطلبت بأن ُيسجل ذلك يف تقرير الدورة       التصدي ألسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات     بشأن  

 /http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/sb38/templ>: على املوقع الشبكي للهيئة الفرعية يف العنوان التـايل    
play.php?id_kongresssession=6500&theme=unfccc>. 

  .Add.1-3 وFCCC/SBSTA/2013/L.12اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٧(
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  املستويات املرجعية للغاباتأو /املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات و    
 املتعلقة بالتقييم الـتقين     اتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة عملها بشأن اإلرشادات         -٢٧

للمستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات واملستويات املرجعية للغابـات، علـى النحـو             
الوثيقـة  ، باالستناد إىل العناصر الـواردة يف        ١٧-أ م/١٢ من املقرر    ١٥املطلوب يف الفقرة    

FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2           ألة، من أجل إعداد مشروع مقرر حمتمل بشأن هـذه املـس
وذلك هبدف االنتهاء من هذا العمل يف دورهتا التاسعة والـثالثني وإعـداد أي توصـيات                

مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدها يف دورتـه               متعلقة
  .التاسعة عشرة

   الضمانات     
ـ       شجعت اهليئة الفرعية، استحضاراً     -٢٨  مـن   ٢رة   منها لإلرشادات الـواردة يف الفق
، البلدان النامية األطراف على أن تواصل بناء خرباهتا وممارساهتا الفضلى           ١٧-أ م/١٢ املقرر

يف إطار النهوض بنظمها املتعلقة بتقدمي املعلومات عن كيفية التعامل مع مجيـع الـضمانات               
وشجعت كذلك البلدان النامية األطراف على تبادل هذه اخلـربات والـدروس            . والتقيد هبا 

  . ستفادة مع سائر األطرافامل
 ٢٤ودعت اهليئة الفرعية البلدان النامية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلـول                -٢٩
، آراءها بشأن اخلربات والدروس املستفادة من تطويرها لُنظم تقـدمي           ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول

يت اعترضـتها يف    مجيع الضمانات والتقيد هبا والتحديات ال      املعلومات عن كيفية التعامل مع    
تنظـر  ل متفرقات   وثيقةوطلبت إىل األمانة أن ُتجمع تلك اآلراء يف         . سبيل تطوير تلك النظُم   

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني 
انة،  بصفة مراقب إىل أن تقدم إىل األم       املعتمدةودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات        -٣٠

املعلومـات   ، آراءها عن نوع املعلومات املستقاة من ُنظم تقدمي        ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٤حبلول  
مجيع الضمانات والتقيد هبا اليت قد تكون مفيـدة وُيمكـن أن تقـدمها               عن كيفية التعامل مع   

ـ ل متفرقـات    وثيقـة وطلبت إىل األمانة أن ُتجمع تلك اآلراء يف         . النامية األطراف  البلدان ر تنظ
وطلبت أيضاً إىل األمانة أن تنشر اآلراء الـواردة         . اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني      فيها
  .لالتفاقية  املوقع الشبكي على)٨( بصفة مراقب على املنصة اإللكترونيةاملعتمدةاملنظمات  من
ـ وشجعت اهليئة الفرعية أيضاً البلدان النامية األطراف واملنظمات           -٣١  بـصفة   دةاملعتم

مراقب على أن ُتجري تبادالً، عن طريق املنصة اإللكترونية املوجودة يف املوقـع الـشبكي               
 لالتفاقية، خلرباهتا ودروسها املستفادة من تطوير ُنظم تقدمي املعلومات عن كيفية التعامل مـع    

  .مجيع الضمانات والتقيد هبا والتحديات اليت اعترضتها يف سبيل تطوير تلك النظُم

__________ 

)٨( <http://unfccc.int/redd>.  
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وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر عن توقيت وتواتر موجز املعلومـات              -٣٢
 ١٦-أ م/١املتعلقة بكيفية التعامل مع مجيع الضمانات املشار إليها يف التذييل األول للمقـرر          

يرد نص مشروع املقرر يف     (والتقيد هبا، كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة           
  ).FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1الوثيقة 

واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنظر، أثناء دورهتا احلادية واألربعني، يف ضرورة وضع           -٣٣
، مـع   ١٧-أ م/١٢ من املقـرر     ٦مزيد من اإلرشادات بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة          

  . أعاله٣٠ و٢٩مراعاة اآلراء املشار إليها يف الفقرتني 

  بات وتدهور الغاباتأسباب إزالة الغا    
 مـن   ٧٢أشارت اهليئة الفرعية إىل أن مؤمتر األطراف طلـب، مبوجـب الفقـرة                -٣٤
، إىل البلدان النامية األطراف أن تعاجل، عند وضع وتنفيـذ اسـتراتيجياهتا             ١٦-أ م/١ املقرر
خطط عملها الوطنية، مجلة أمور منها أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات، وأن تضمن              أو
فيها السكان األصليون واجملتمعـات      ملشاركة التامة والفعالة للجهات املعنية ذات الصلة، مبا       ا

والحظت أن إجراءات معاجلة أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات ينبغي أن تنظـر             . احمللية
  .١٦-أ م/١ يف اإلرشادات الواردة يف التذييل األول للمقرر أيضاً
أمهية التنسيق على نطـاق القطاعـات يف سـياق تطـوير            وأقرت اهليئة الفرعية ب     -٣٥

  .خطط عمل وطنية ملعاجلة أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات استراتيجيات أو
وأقرت اهليئة الفرعية كذلك بأن التعاون الدويل باستطاعته أن يـساهم يف معاجلـة                -٣٦

  .أسباب إزالة الغابات وتدهور الغابات
الغابـات   ة أن توصي مبشروع مقرر يتعلق مبعاجلة أسباب إزالة        وقررت اهليئة الفرعي    -٣٧

يرد نـص مـشروع     (وتدهور الغابات كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة           
  ).FCCC/SBSTA/2013/3/Add.1املقرر يف الوثيقة 

  النهج غري القائمة على السوق    
لسوق، مثـل النـهج املـشتركة    الحظت اهليئة الفرعية أن النهج غري القائمة على ا         -٣٨

للتخفيف والتكيف من أجل اإلدارة السليمة واملستدامة للغابات، على النحو املشار إليـه يف              
 مـن  ٧٠، مهمة لدعم تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة ١٧-م أ/٢ من املقرر ٦٧الفقرة  
  .١٦-م أ/١املقرر 
ع الّنُهج غري القائمة على السوق      والحظت اهليئة الفرعية كذلك ضرورة توضيح أنوا        -٣٩

إذا كان مـن     ، وما ١٦-أ م/١ من املقرر    ٧٠املتعلقة بتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة        
 بالعالقة القائمة بني هـذه املـسألة        وأحاطت علماً . الالزم القيام مبزيد من األعمال املنهجية     

  .وارد املاليةيشمل امل وتقدمي الدعم الكايف الذي ميكن التنبؤ به، مبا
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 بصفة مراقب إىل أن تقـدم إىل        املعتمدةودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات        -٤٠
، آراءها بشأن اإلرشادات املنهجيـة للـّنُهج غـري          ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٦األمانة، حبلول   

 متفرقات تنظر فيهـا     وثيقةوطلبت إىل األمانة أن ُتجمع تلك اآلراء يف         . على السوق  القائمة
  .يئة الفرعية يف دورهتا األربعنياهل
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنظم، مبناسبة الدورة األربعني للهيئة الفرعيـة،               -٤١

 أعاله، وأن ُتعّد   ٣٩ و ٣٨بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني         للخرباء أثناء الدورة   اجتماعاً
  .عية يف دورهتا احلادية واألربعنيتقريراً عن االجتماع تعرضه على نظر اهليئة الفر

وقررت اهليئة الفرعية أن تواصل، يف دورهتا األربعني، نظرها يف وضـع إرشـادات                -٤٢
  .بشأن الّنُهج غري القائمة على السوق منهجية
اهليئة الفرعية علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت             وأحاطت  -٤٣

  . أعاله٤١انة عمالً بالفقرة ستضطلع هبا األم
األمانة أن تتخذ اإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتـوافر            وطلبت إىل   -٤٤

  .املالية املوارد

  املنافع غري املرتبطة بالكربون    
اتفقت اهليئة الفرعية على أمهية مراعاة املنافع غري املرتبطة بـالكربون عنـد تنفيـذ                 -٤٥

  .١٦-أ م/١ من املقرر ٧٠ليها يف الفقرة األنشطة املشار إ
جيري االضطالع به، يف إطار منظمات واتفاقيـات         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا      -٤٦

  .دولية أخرى، من أعمال تتعلق باملنافع غري املرتبطة بالكربون
واتفقت اهليئة الفرعية كذلك على ضرورة توضيح أنواع املنـافع غـري املرتبطـة                -٤٧

  .ون واملسائل املنهجية املتصلة هبابالكرب
 بصفة مراقب إىل أن تقـدم إىل        املعتمدةودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات        -٤٨

 من  ٤٠املسائل املشار إليها يف الفقرة       ، آراءها بشأن  ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٦األمانة، حبلول   
تنظر فيهـا   ل متفرقات   قةوثيوطلبت إىل األمانة أن ُتجمع تلك اآلراء يف         . ١٨-أ م/١املقرر  

  .اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني
وقررت اهليئة الفرعية أن تواصل، يف دورهتا األربعني، نظرها يف املـسائل املنهجيـة          -٤٩

  .املتصلة باملنافع غري املرتبطة بالكربون
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تنسيق دعم تنفيذ األنشطة املتعلقة بـإجراءات التخفيـف يف قطـاع              -خامساً  
   تضطلع هبا البلدان النامية، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية         الغابات اليت 

  ) من جدول األعمال٥البند (

  املداوالت    
وكان معروضاً عليها   . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثة           -٥٠
 دهمحتدث أح  أطراف،   سبعةوأدىل ببيانات ممثلو    . Add.1 و FCCC/SB/2013/MISC.3 ةقيالوث

  .أقل البلدان منواًباسم 
، على النظر يف هذا البند بـاالقتران مـع          األوىل اهليئة الفرعية، يف جلستها      واتفقت  -٥١
 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار منتدى مشترك بني اهليئتني الفرعيتني              ٦ البند

 .)سويسرا(يث أندرسن والسيد ك) السنغال(السيدة مادلني ديوف   كل منيشترك يف رئاسته

تتعلق هبذا البند    بشأن مسائل    )٩( أثناء الدورة  حلقة عمل يونيه  / حزيران ٧وُنظمت يف     -٥٢
تقريراً عن حلقة العمل هذه لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية          األمانة  تعد  وس. من جدول األعمال  

 والـثالثني لكـل     ةالتاسـع للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة         
  .)١٠(منهما
ومل تكن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية قادرة على القيـام بالعمـل               -٥٣

اخلاص هبذا البند لتعذر إنشاء فريق االتصال املشترك بينها وبني اهليئة الفرعية للتنفيذ املعـين               
  .والثالثنيهبذه املسألة، لذلك ستنظر يف هذا البند أثناء دورهتا التاسعة 

    تطوير التكنولوجيا ونقلها وتنفيذ آلية التكنولوجيا  -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
.  يف جلستيها األوىل والثالثـة      من جدول األعمال   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٥٤

حد األطراف باسم   وأدىل ببيان ممثل أ   . FCCC/SB/2013/INF.5 ةوكان معروضاً عليها الوثيق   
  .أقل البلدان منواً

__________ 

يت ميكن االطالع على مجيع املعلومات املتعلقة حبلقة العمل، مبا يف ذلك موجز غري رمسي للمسائل الرئيسية ال                 )٩(
 .<http://unfcc.int/7672.php>: أثارها الرئيسان املشتركان، على املوقع الشبكي التايل

  .٣٨، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )١٠(
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وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق             ،  األوىلويف اجللسة     -٥٥
والـسيد سـتيغ    ) اإلمارات العربية املتحدة  (اتصال يشترك يف رئاسته السيد ماجد السويدي        

 الـيت   )١١(يف االسـتنتاجات  ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية       ). النرويج(سفينينغسن  
  .اقترحها الرئيس واعتمدهتا

   االستنتاجات   -٢  
أثنت اهليئة الفرعية على اجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه اجلهة               -٥٦

املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ، يف وضع الترتيبات الضرورية للتعجيل بانطالق عمل املركز،            
املركز (االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ      جتماع األول للمجلس    مبا يشمل عقد اال   

 مـن  ٩ و٦ كوبنهاغن بالدامنرك، وفقاً للفقرتني ، يف٢٠١٣مايو / أيار١٥ و ١٤يف  ) والشبكة
  .١٨-م أ/١٤املقرر 
) الواليات املتحدة األمريكية(ورحبت اهليئة الفرعية بانتخاب السيد غريفني تومسون   -٥٧

نائباً ) أوغندا(لمجلس االستشاري للمركز والشبكة، والسيد فريد ماشولو أوندوري         رئيساً ل 
  .للرئيس
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير املرحلي عن طرائق وإجراءات املركز والشبكة             -٥٨

وشجعت اجمللس االستشاري للمركز والشبكة على إجناز عملـه         . )١٢(وجملسهما االستشاري 
ة وتقدمي تقريره عن طرائق وإجراءات املركز والشبكة وجملسهما االستشاري        بشأن هذه املسأل  

إىل مؤمتر األطراف، عن طريق اهليئتني الفرعيتني يف الدورة التاسعة والثالثني لكل منهما، كي              
  .تتخذ األطراف قراراً بشأن هذه املسألة يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف

 إىل اجمللس االستشاري للمركز والشبكة أن يراعـي، لـدى           وطلبت اهليئة الفرعية    -٥٩
 ١٢٠ أعاله، الفقـرتني     ٥٨صياغة طرائق وإجراءات املركز والشبكة املشار إليها يف الفقرة          

، واملرفق الـسابع مـن      ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٣٥، والفقرة   ١٦-م أ /١ من املقرر    ١٢٣و
 ٥٩اخل آلية التكنولوجيا وفقاً للفقرة      ، فضالً عن أوجه االتساق والتآزر د      ١٧-م أ /٢ املقرر

  .١٨-م أ/١من املقرر 
، وفقـاً  )الكيانـات (ورحبت اهليئة الفرعية بتسمية األطراف كياناهتا الوطنية املعّينـة      -٦٠

وأبرزت اهليئة الفرعية الدور األساسي الذي تضطلع       . )١٣(١٨-م أ /١٤ و ١٧-أ م/٢ للمقررين
شبكة، وشجعت األطراف اليت مل تـسّم بعـد كياناهتـا        به هذه الكيانات يف تفعيل املركز وال      

  .الوطنية املعّينة على أن تبعث فوراً تسمياهتا إىل األمانة عن طريق جهاهتا الوطنية املعنية بالتنسيق
__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.11اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١١(
)١٢( FCCC/SB/2013/INF.5.  
قـع الـشبكي لالتفاقيـة      ميكن االطالع على قائمة بالكيانات الوطنية املعّينة اليت ّمستها األطراف على املو            )١٣(

  .<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM_nda>: اإلطارية على العنوان التايل
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وطلبت اهليئة الفرعية إىل اجمللس االستشاري للمركز والشبكة أن يعمل، لدى صياغة     -٦١
ى استشارة خمتلف اجلهات املعنية، وال سيما الكيانات        طرائق وإجراءات املركز والشبكة، عل    

  :الوطنية املعّينة، يف مجلة أمور منها ما يلي
  سبل تقدمي الدعم إىل الكيانات الوطنية املعّينة بناًء على طلبات البلدان النامية؛  )أ(  
سبل متكني التفاعل بني مركز تكنولوجيا املناخ والكيانات الوطنية املعّينـة             )ب(  

  .لشبكة اجلامعة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخوا

    البحوث واملراقبة املنهجية  -سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت  -١  
وكـان معروضـاً    . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثـة            -٦٢

، Add.1و FCCC/SBSTA/2013/MISC.5، وFCCC/SBSTA/2013/MISC.4الوثــائق  عليهــا
وأدىل ببيان ممثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية       . 2 و Add.1و FCCC/SBSTA/2013/MISC.6و

  .بتغري املناخ
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظـر يف هـذا البنـد يف إطـار                   -٦٣

والسيد ) نياأملا (كريستيان تيكستور  ة السيد  كل من  شترك يف تيسريها  يمشاورات غري رمسية    
ونظـرت اهليئـة الفرعيـة، يف جلـستها الثالثـة، يف            ). جنوب أفريقيا  (كريس موسيكي 

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١٤(االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير باآلراء اليت أدىل هبا ممثل اهليئـة احلكوميـة                 -٦٤

والربامج  )١٥(وأحاطت علماً أيضاً باملعلومات اليت قدمتها األطراف      . ناخالدولية املعنية بتغري امل   
املـشار إليهـا    ()١٦(واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية العاملة يف جمال حبوث تغري املنـاخ        

حتضرياً للحوار املتعلق بالبحوث خالل الدورة الثامنـة        ) يلي بالربامج واملنظمات البحثية    فيما
  .ئة الفرعيةوالثالثني للهي

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.2اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٤(
)١٥( FCCC/SBSTA/2013/MISC.4.  
)١٦( FCCC/SBSTA/2013/MISC.5و Add.1.  
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 أعـاله،   ٦٤ واملشار إليه يف الفقـرة       )١٧(ورحبت اهليئة الفرعية باحلوار املتعلق بالبحوث       -٦٥
وأعربت عن تقديرها للربامج واملنظمات البحثية وللهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ علـى              

ألطراف على تبادهلا املعلومات    وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن تقديرها ل      . مسامهاهتا يف هذا احلوار   
  .بالبحوث وعلى اإلدالء بآرائها بشأن االحتياجات واألولويات البحثية يف سياق احلوار املتعلق

والحظت اهليئة الفرعية جوانب التقّدم يف البحوث اليت قدمتها الربامج واملنظمـات              -٦٦
اإلقليمي يف هذه األنـشطة     البحثية ورحبت بالتقدم املُحرز يف توسيع املشاركة على الصعيد          

وأكدت اهليئة الفرعية أمهية دور أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية، وشـجعت             . البحثية
على زيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز مشاركة العلماء من البلدان النامية يف حبوث تغري املنـاخ                

فرعية علماً كذلك باحلاجـة إىل  وأحاطت اهليئة ال. ويف نشر املعلومات العلمية يف جمال املناخ 
بيانات ومعلومات مناخية مفّصلة على الصعيدين احمللي واإلقليمي، خـصوصاً يف البلـدان             

  .النامية، دعماً لفهم تغري املناخ وللتنفيذ العملي جلهود التكيف والتخفيف
ون حبلول  والحظت اهليئة الفرعية أن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ستك            -٦٧

دورة اهليئة الفرعية األربعني قد أصدرت مسامهات األفرقة العاملة األول والثـاين والثالـث              
تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وأن مـن شـأن هـذه                 يف

املسامهات أن تقدم معلومات هامة للحوار املتعلق بالبحوث الذي سُيعقد خـالل الـدورة              
  .ألربعني للهيئة الفرعيةا

 / آذار ٢٦ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة يف مهلة أقـصاها                -٦٨
 آراءها بشأن املواضيع املمكنة كي تنظر فيها يف إطار احلوار املتعلق بالبحوث             ٢٠١٤مارس  

راء علـى املوقـع     خالل الدورة األربعني للهيئة الفرعية، وطلبت إىل األمانة أن تتيح هذه اآل           
  .الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت توصلت إليها يف دوراهتا الثانية والـثالثني              -٦٩
 وأشارت إىل أن إتاحة املعلومات العلمية ذات الصلة         )١٨(والرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني   

وطلبت اهليئة الفرعيـة إىل     . ة والتعريف هبا على املوقع الشبكي لالتفاقية قد تعززت        باالتفاقي
  .األمانة أن تقدم تقريراً موجزاً عن هذا العمل كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني

وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت توصلت إليها يف دورهتا السابعة والثالثني             -٧٠
ا يتعلق بتنظيم حلقة عمل، رهناً بتوفر املوارد املالية، ُتعقد قبل الدورة التاسعة والـثالثني               فيم

للهيئة الفرعية، للنظر يف املعلومات املتعلقة باجلوانب التقنية والعلمية للنظم اإليكولوجية ذات            
تفاقيـة،  اخلزانات الكثيفة الكربون غري املشمولة ببنود جدول األعمال األخرى يف إطـار اال            

__________ 

ومات املتعلقة بالربامج واملنظمات البحثية اليت أسهمت       ميكن االطالع على جدول األعمال والعروض واملعل       )١٧(
  .<http://unfcc.inf/7663.php>: يف احلوار املتعلق بالبحوث على الرابط التايل

)١٨ ( FCCC/SBSTA/2010/6   ٤٩، الفقرة)ب( و ،FCCC/SBSTA/2011/2   ٥٥، الفقرة)و) بFCCC/SBSTA/2011/5 ،
  .٤٢الفقرة 
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 .)١٩(النظم اإليكولوجية البحرية الساحلية، يف سياق جهود التخفيف والتكيف األوسع نطاقاً           مثل
 وطلبت إىل األمانة    )٢٠(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بآراء األطراف بشأن حمتوى حلقة العمل         

 .هليئة الفرعية أن تأخذ هذه اآلراء يف احلسبان عند تنظيم حلقة العمل، بناًء على توجيهات رئيس ا              
وطلبت كذلك إىل األمانة أن ُتعد تقريراً عن حلقة العمل ُيتاح قبل انعقاد الدورة األربعـني                

  .للهيئة الفرعية

    تأثري تنفيذ تدابري التصدي  -ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

    املنتدى وبرنامج العمل  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٨البند الفرعي (

  تاملداوال  -١  
 يف جلـستيها األوىل      الفرعي من جدول األعمال    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٧١
 FCCC/SB/2013/INF.3 و FCCC/SB/2013/INF.2 وكان معروضاً عليهـا الوثـائق        .ةلثوالثا
  .FCCC/SB/2013/MISC.2 وFCCC/SB/2013/INF.4و

 باالقتران   الفرعي هذا البند ، على النظر يف     األوىل اهليئة الفرعية، يف جلستها      واتفقت  -٧٢
 من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار منتدى مشترك بـني             )أ(١٤  الفرعي مع البند 

اهليئتني الفرعيتني يشترك يف رئاسته رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، السيد       
 أيـضاً   واتفقت). بولندا(سوف  مويونغي، ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس خروت       

 مـن   )ب(٨  الفرعـي   باالقتران مع البند    احلالية أثناء الدورة   الفرعي  يف هذا البند   النظرعلى  
 ويف اجللسة نفسها، ذكّر رئيس      .اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية     جدول أعمال 

داث املعقودة أثناء الدورة،    اهليئة الفرعية بأن األطراف وافقت على املشاركة يف عدد من األح          
  .١٧-م أ/٨وفقاً للمقرر 

يونيـه ومشلـت   / حزيران٧ إىل ٤وُعقدت أربعة أحداث أثناء الدورة يف الفترة من         -٧٣
وتناولت حلقات العمل فـرص التنـوع والتحـول       . ثالث حلقات عمل واجتماعاً للخرباء    

ق ووظائف جيدة، وتقيـيم     االقتصاديني، وانتقال عادل للقوة العاملة، واستحداث عمل الئ       
وتناول اجتماع اخلرباء النمذجة االقتـصادية واالجتاهـات        . وحتليل تأثريات تدابري التصدي   

  . االقتصادية-االجتماعية 
__________ 

)١٩( FCCC/SBSTA/2012/5 ٥٠، الفقرة.  
)٢٠( FCCC/SBSTA/2013/MISC.6و Add.12 و.  
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ومل تستطع اهليئة الفرعية تسيري األعمال املتعلقة هبذا البند الفرعي لتعذر إنشاء فريق               -٧٤
لذلك ستتناول اهليئة الفرعية هـذا      . ملعين هبذه املسألة  االتصال املشترك بني اهليئتني الفرعيتني ا     
  .البند الفرعي أثناء دورهتا التاسعة والثالثني

     من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   -باء  
  ) من جدول األعمال)ب(٨  الفرعيالبند(

  املداوالت    
  .ةلثجلستيها األوىل والثايف  الفرعي نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند  -٧٥
  يف هذا البند، خالل هذه الدورةالنظر، اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل على واتفقت  -٧٦

 اهليئة الفرعية أيضاً على     اتفقتاجللسة نفسها،     ويف .)أ(٨البند الفرعي    باالقتران مع    الفرعي
السيد مويونغي، ورئيس اهليئة    أن ُيجري رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،         

 هـذا   تناولالفرعية للتنفيذ، السيد خروتسوف، مشاورات مع األطراف املهتمة بشأن كيفية           
  .يف الدورة املقبلة الفرعي البند
 التاسـعة  اهليئة الفرعية على مواصلة املشاورات يف دورهتا         اتفقتة،  لثويف اجللسة الثا    -٧٧

  .الفرعي لبند هذا اطريقة تناولوالثالثني بشأن 

    القضايا املتعلقة بالزراعة  -تاسعاً  
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت  -١  
ببيانات ممثلـو   وأدىل  . ةلثيف جلستيها األوىل والثا    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند       -٧٨

  والصني وآخر باسم الـدول األفريقيـة،       ٧٧    لمثانية أطراف، حتدث أحدهم باسم جمموعة ا      
  .)٢١( باسم أقل البلدان منواًثوثال
واتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتـصال         -٧٩

. )كينيـا (والسيدة إيـستر ماغـامبو      ) السويد(يشترك يف رئاسته السيد هانس إيكي نيلساغارد        
  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢٢(ونظرت اللجنة الفرعية، يف جلستها الثالثة، يف االستنتاجات

__________ 

طلب أحد األطراف، مدعوماً بطرف آخر، أن ُيسجَّل يف تقرير الدورة القلق الذي أعرب عنه فيما خيـص تنظـيم                     )٢١(
: والبيان متاح على البث الشبكي للهيئة الفرعية على املوقع التايل         . حلقات العمل، مبا يف ذلك اجلدولة والتمثيل املتوازن       

<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/sb38/templ/play.php?id_kongresssession=6500&theme=unfccc>. 
  .FCCC/SBSTA/2013/L.20اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٢(
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  االستنتاجات  -٢  
 من االتفاقيـة، واسـتناداً إىل مبـادئ    ٩واصلت اهليئة الفرعية، باإلشارة إىل املادة       -٨٠

 من ٧٥االتفاقية وأحكامها، تبادل وجهات النظر بشأن القضايا املتعلقة بالزراعة، وفقاً للفقرة 
  .١٧-م أ/٢املقرر 
عية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل أن تقـدم إىل           ودعت اهليئة الفر    -٨١

، آراءها بشأن احلالة الراهنة للمعارف العلمية املتعلقة        ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢األمانة، حبلول   
بكيفية تدعيم تكيف الزراعة مع آثار تغري املناخ والقيام يف اآلن ذاته بتعزيز التنميـة الريفيـة      

إنتاجية النظم الزراعية واألمن الغذائي يف مجيع البلـدان، وال سـيما يف             والتنمية املستدامة و  
وينبغي أن تأخذ هذه اجلهود بعني االعتبار تنوع النظم الزراعية واالختالفات           . البلدان النامية 

  .يف احلجم عالوة على املنافع املشتركة املمكن جنيها من التكيف
 أعاله  ٨١يع اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة       وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتم       -٨٢
  .وثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني يف
 تنظيم حلقة عمل أثنـاء الـدورة التاسـعة          وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أيضاً       -٨٣

وطلبت إليها كذلك   .  أعاله ٨١ والثالثني للهيئة الفرعية بشأن القضايا املشار إليها يف الفقرة        
  .األربعنييف دورهتا هليئة الفرعية ا فيه تنظرإعداد تقرير عن حلقة العمل كي 

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت               -٨٤
  . أعاله٨٣ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة 

األمانة أن تتخذ اإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتـوافر            طلبت إىل و  -٨٥
  .املالية املوارد

    القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية  -عاشراً  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

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

    البلدان املتقدمة األطراف
  )من جدول األعمال) أ(١٠البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
 وكـان معروضـاً     . والثالثة الثانيةيف جلستيها    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -٨٦

  .دىل ببيان ممثل أحد األطراف باسم أقل البلدان منواًوأ. FCCC/SBSTA/2013/INF.2عليها الوثيقة 
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يف إطـار    ، على النظر يف هذا البند الفرعي      الثانية اهليئة الفرعية، يف جلستها      واتفقت  -٨٧
). الصني( والسيد شيانغ لو  ) فنلندا (ريتا بيبايت فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيدة         

  . الرئيس واعتمدهتااليت اقترحها )٢٣(رعية يف االستنتاجاتاجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الف ويف

  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية مناقشاهتا بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فترة             -٨٨

السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلـدان              
، هبدف القيـام    )يشار إليها فيما يلي باسم املبادئ التوجيهية لالستعراض       (ف  املتقدمة األطرا 

  :يلي مبا
إكمال تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية وتقارير فتـرة            )أ(  

  السنتني حبلول الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف؛
لقوائم جـرد غـازات     املبادئ التوجيهية لالستعراض التقين     "إكمال تنقيح     )ب(  

حبلول الدورة العشرين ملـؤمتر    " الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        
  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(األطراف 

وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا السابعة والثالثني، إىل املستعرضني الرئيـسيني أن              -٨٩
، خيارات حتسني فعالية عملية االستعراض من حيث        ٢٠١٣يناقشوا، أثناء اجتماعهم يف عام      

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً، يف دورهتا الثامنة والثالثني،        .  وكفاءهتا وطابعها العملي   تهاتكلف
لقـوائم  باملعلومات الواردة يف االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن املستعرضني الرئيسيني          

  .)٢٤(هلذا الطلبيف اجتماعهم العاشر استجابة اجلرد 
 لعملية االستعراض ميكن أن حيّسن      )٢٥(السليمالترشيد  وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن        -٩٠

املمكـن  الترشـيد   وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل أن       . كفاءهتا وفعاليتها من حيث التكلفة    
  .والسليم لعملية االستعراض سُيراعى مع ضمان شفافية العملية وجودهتا

اهليئة الفرعية إىل أن استعراض البالغات الوطنية ينبغي إجـراؤه مبـوازاة            وخلصت    -٩١
واتفقت اهليئة الفرعية  . استعراض تقارير فترة السنتني يف السنوات اليت ُيقدَّم فيها التقريران معاً          

 املعلومات نفسها اليت تقدمها األطراف يف بالغاهتا الوطنية          فقط على أن ُتستعرض مرة واحدة    
  .ا لفترة السنتني وقوائمها الوطنية جلرد غازات الدفيئةوتقاريره

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.10اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٣(
)٢٤( FCCC/SBSTA/2013/INF.2 ١٤-٩، الفقرات.  
ن حيث التكلفة والكفاءة والطابع العملـي دون إخـالل          احلاجة إىل عمليات استعراضية تتسم بالفعالية م       )٢٥(

  .بالنوعية
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وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن استعراضات البالغات الوطنية وتقارير فترة الـسنتني              -٩٢
ميكن إجراؤها من خالل اجلمع بني االستعراضات القطرية الداخلية واالستعراضات املركزية،           

أو من خالل االستعراضات القطرية الداخليـة       أو من خالل االستعراضات املركزية وحدها،       
ذات االقتـصادات   األطراف  أعربت عنها    اليت   بالشواغلوأقرت اهليئة الفرعية أيضاً     . وحدها

بإمكانية إجراء مناقشات إضافية بـشأن      مت  سلَّإزاء شكل االستعراضات، و   الصغرية احلجم   
املقرر عقـدها يف تـشرين      ، وذلك خالل حلقة العمل      وتوليفتهاشكل االستعراضات احملدد    

  . أدناه٩٥، واليت ترد اإلشارة إليها يف الفقرة ٢٠١٣أكتوبر /األول
 بفريـق   أفرقة خرباء االستعراض احلالية   تدعيم  وخلصت اهليئة الفرعية إىل أن خيار         -٩٣

مـن حيـث    حبثه  خدمات خرباء االستعراض، خيار ميكن      أتعاب لقاء   ، أو فرض    خرباء دائم 
  .عملية االستعراض وكفاءهتا وتكاليفهاالتأثري يف نوعية 

وحددت اهليئة الفرعية بديلني لتفصيل وهيكلة العمل املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية             -٩٤
  :لالستعراض مها

يتوخى تنقيُح املبادئ التوجيهية الستعراض البالغـات الوطنيـة       : ١البديل    )أ(  
 يتـألف هيكـل املبـادئ التوجيهيـة         وتقارير فترة السنتني وقوائم جرد غازات الدفيئة أن       

  :لالستعراض وعناصرها الرئيسية مما يلي
النهج العام املتبع يف االستعراض، مبا يشمل، يف مجلة أمور، األهداف العامة،  '١'

والتوقيت واإلجراءات، وأفرقة خرباء االستعراض والترتيبـات املؤسـسية،         
  واإلبالغ والنشر؛

ت الوطنية، مبا يشمل، يف مجلة أمـور،        املتطلبات احملددة الستعراض البالغا    '٢'
  الغرض من االستعراضات ونطاقها، والتوقيت واإلبالغ؛

املتطلبات احملددة الستعراض تقارير فترة السنتني، مبا يشمل، يف مجلة أمور،            '٣'
  الغرض من االستعراضات ونطاقها، والتوقيت واإلبالغ؛

 مبا يشمل، يف مجلة     املتطلبات احملددة الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة،       '٤'
  أمور، الغرض من االستعراضات ونطاقها، والتوقيت واإلبالغ؛

ينبغي أن تكون املبـادئ التوجيهيـة السـتعراض البالغـات           : ٢البديل    )ب(  
ثالث جمموعات منفصلة   وتقارير فترة السنتني وقوائم جرد غازات الدفيئة عبارة عن           الوطنية
  .توجيهية لالستعراضالبادئ من امل
 /وخلصت اهليئة الفرعية إىل أن حلقة العمل التقنية املقرر عقدها يف تـشرين األول               -٩٥

على حتديد ما ُيطلب مـن معلومـات يف املبـادئ           أوالً   ينبغي أن تركز     )٢٦(٢٠١٣أكتوبر  
__________ 

)٢٦( FCCC/SBSTA/2012/5املرفق األول ،.  
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التوجيهية املتعلقة بتقدمي تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية ملعرفة مدى تداخل متطلبات            
واملعلومات اليت تنفرد هبا تقارير فترة      )  واملكررة املعلومات املوضوعية املشتركة  مثل  (اإلبالغ  

اليت تنفرد هبـا  املبلغ عنها شكل املعلومات توميكن أن . السنتني أو تنفرد هبا البالغات الوطنية 
 فتـرة   تقارير فترة السنتني منطلقاً ملناقشة هتدف إىل وضع مبادئ توجيهية الستعراض تقارير           

أما املعلومات اليت يتبني أهنا تتداخل بني املبادئ التوجيهية لتقدمي البالغات الوطنيـة             . نيالسنت
واملبادئ التوجيهية لتقدمي تقارير فترة السنتني فيمكن أن تشكل ُمدخالت تسهم يف مناقـشة             

وخلصت األطراف إىل استصواب إجراء كلتا املناقـشتني        .  عملية االستعراض  ترشيدمسألة  
، بتوجيه من رئيس    ٢٠١٣أكتوبر  /لعمل املقرر أن تنظمها األمانة يف تشرين األول       حلقة ا  يف

  .اهليئة الفرعية
ودعت اهليئة الفرعية األطراف، وفقاً لربنامج العمل املتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية             -٩٦

ـ               ١٥ول  لالستعراض، واملتفق عليه يف دورهتا السابعة والثالثني، إىل أن تقدم إىل األمانة، حبل
، آراء إضافية بشأن مجلة أمور منها نطاق تقارير االسـتعراض وهيكلـها             ٢٠١٣يوليه  /متوز

وتوقيتها وتصميمها ونشرها، وآراء حمددة بشأن العناصر الرئيسية واحملتويـات والنـصوص            
وطلبـت إىل   . لمبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني       لاملقترحة  
، تقريراً توليفياً آلراء األطراف، ومـشروعاً       ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٥ أن ُتعّد، حبلول     األمانة

للمبادئ التوجيهية لالستعراض استناداً إىل املعلومات املقدمة من األطراف، ميكن فيه تعقُّـب             
اخليارات املقترحة من األطراف تعقُّباً شفافاً، كي يكون التقرير التوليفي ومشروع املبـادئ             

وجيهية ُمدخلني لإلسهام يف املناقشات اليت ستجري يف حلقة العمل املقـرر عقـدها يف               الت
  .٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول

وأبرزت اهليئة الفرعية أمهية التدريب على استعراض تقارير فترة السنتني والبالغـات              -٩٧
 كذلك إىل األمانة أن     وطلبت اهليئة الفرعية  . الوطنية، وال سيما تدريب اخلرباء من البلدان النامية       

تشرع يف وضع مواد تدريبية وإجراءات جديدة قبل استعراض البالغات الوطنية املقبلة وقبـل              
يف دورهتـا   تعرض عليهـا    وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن       .  تقارير فترة السنتني   تقدمي أوىل 

مل إعداد املواد التدريبية    وينبغي أن يش  . التاسعة والثالثني ما تضعه من مواد تدريبية وإجراءات       
واتفقت اهليئـة   . متطلبات اإلبالغ واإلجراءات الالزمة للجوانب العامة من عملية االستعراض        

  .عداد املواد التدريبيةإلالفرعية على أن تنظر، أثناء دورهتا التاسعة والثالثني، يف اخلطوات املقبلة 
تمارة الترشيح لقائمة خرباء االتفاقية وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تستعرض اس      -٩٨

وعالوة على ذلك، طلبت اهليئة الفرعية إىل       . اإلطارية، وُتدخل عليها تغيريات عند االقتضاء     
األمانة أن ُتبلغ األطراف بأي تغيريات يف استمارة الترشيح، وتبلغها أيضاً بطلب ترشيح خرباء      

لفرعية األطراف بتحديث قائمـة خـرباء   وأوصت اهليئة ا  . الستعراضات تقارير فترة السنتني   
 من أجل تلبية االحتياجات احملـددة       ٢٠١٣سبتمرب  /االتفاقية اإلطارية وتوسيعها حبلول أيلول    

  .من اخلربة الالزمة الستعراضات تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية
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األنشطة الـيت   على  ة  امليزانيباآلثار التقديرية املترتبة يف     وأحاطت اهليئة الفرعية علماً       -٩٩
  . أعاله٩٧و ٩٥ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرتني 

األمانـة أن تـضطلع بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه              إىل وطلبت اهليئة الفرعية    -١٠٠
  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

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

    األطرافناميةالبلدان ال
  )من جدول األعمال) ب(١٠البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
  وكان معروضاً  . والثالثة ةنييف جلستيها الثا   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -١٠١

وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف باسم      . Add.1 و FCCC/SBSTA/2013/MISC.7عليها الوثيقة   
  .أقل البلدان منواً

يف إطـار    ، على النظر يف هذا البند الفرعي      الثانيةواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٠٢
 .لـو   والسيد شـيانغ   )بلجيكا(سارة كوين   فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيدة         

  . الرئيس واعتمدهتااليت اقترحها )٢٧(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتلثاجللسة الثا ويف

  االستنتاجات  -٢  
 الـيت  Add.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.7علماً بالوثيقـة  اهليئة الفرعية  أحاطت    -١٠٣

يـات القيـاس    لعملتبادل اآلراء فيما بني األطراف بشأن املبادئ التوجيهية العامـة           تتضمن  
 واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومـة حمليـاً            

  ).املبادئ التوجيهية بيشار إليها فيما يلي (املتخذة من جانب البلدان النامية األطراف 
 واتفقت على مواصـلة هـذه     وبدأت اهليئة الفرعية عملية وضع املبادئ التوجيهية          -١٠٤

العملية يف دورهتا التاسعة والثالثني باالستناد إىل عناصر املبادئ التوجيهية العامة الـواردة يف              
، دون إصدار حكم مسبق بشأن مكان إدراج هـذه          FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2الوثيقة  

  .العناصر، إما يف مشروع مقرر أو يف مشروع مبادئ توجيهية
ستحيل مشروع مبادئ توجيهية إىل مؤمتر األطراف       وأكدت اهليئة الفرعية جمددا أهنا        -١٠٥

  .)٢٨(كي يعتمده يف دورته التاسعة عشرة
__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.19اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٧(
)٢٨( FCCC/SBSTA/2012/5 ٩٢، الفقرة.  
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تنقيح املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عـن قـوائم اجلـرد          -جيم  
    السنوية لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) ج(١٠البند الفرعي (

  تاملداوال  -١  
وكان معروضاً  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة            -١٠٦

  .Add.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.14عليها الوثيقة 
لبند الفرعي يف إطـار     ، على النظر يف هذا ا     الثانيةواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٠٧

يف و. )أوغندا( والسيد شيبيت مايكوت      بيبايت ةسيد ال  كل من  شترك يف رئاسته  يفريق اتصال   
  . الرئيس واعتمدهتااليت اقترحها )٢٩(يف االستنتاجات اهليئـة الفرعيةنظرت اجللسة الثالثة، 

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء املقدمة مـن األطـراف، الـواردة يف الوثيقـة                 -١٠٨

FCCC/SBSTA/2013/MISC.14 و Add.1       بشأن جتربة األطراف املتعلقة باالستخدام التجرييب ،
املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق              "  ل

املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري         : األول لالتفاقية، اجلزء األول   
املبادئ التوجيهيـة     "  بُيشار إليها الحقاً    " (غ عن قوائم اجلرد السنوية    املناخ فيما يتعلق باإلبال   

، والربنامج احلاسـويب    ")لإلبالغ عن قوائم اجلرد لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
  .املطور لنموذج اإلبالغ املوحد

املعنية بتغري املناخ   والحظت اهليئة الفرعية التقدم املطرد لعمل اهليئة احلكومية الدولية            -١٠٩
املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد البالغات الوطنيـة  "فيما يتعلق بربنامج العمل اخلاص بتنقيح   

املبـادئ التوجيهيـة    : املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلـزء األول          
ـ     التفاقية اإلبالغ عـن قـوائم اجلـرد    األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ فيما يتعلق ب
، على النحو املتفق عليه يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية، ورحبت اهليئة الفرعية على  "السنوية

للمبـادئ التوجيهيـة الـصادرة يف        ٢٠١٣وجه اخلصوص بالتقدم احملرز بشأن ملحق عام        
 اجلرد الوطنية لغـازات   عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قوائم       ٢٠٠٦ عام

لك ، حيث اضطلعت احلكومات واخلرباء باستعراض املشروع الثاين لت  األراضي الرطبة : الدفيئة
  .٢٠١٣فرباير /الوثيقة يف شباط

 أعاله، واملناقشات   ١٠٨واستناداً إىل النظر يف آراء األطراف املشار إليها يف الفقرة             -١١٠
ني للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة،        اليت جرت خالل الدورة الثامنة والثالث     

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.15اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(
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أحرزت اهليئة تقدماً يف عملها املتعلق مبشروع املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن قـوائم اجلـرد               
لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك جداول منوذج اإلبالغ املوحد، على              

، واتفقت على مواصـلة مناقـشاهتا       FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2الوثيقة  النحو الوارد يف    
خالل دورهتا التاسعة والثالثني، من أجل تقدمي مشروع مقرر للنظر فيه واعتماده من جانب              

  . األطراف يف دورته التاسعة عشرةمؤمتر
وأقرت اهليئة الفرعية بضرورة مواصلة النظر، خالل دورهتا التاسـعة والـثالثني، يف               -١١١

ثات ثاين أكسيد الكربون النامجة عن إنتـاج األمونيـا واسـتخدام اليوريـا              اإلبالغ عن انبعا  
يتعلق  وفيما.  أعاله ١٠٩واإلرشادات اإلضافية املتعلقة باألراضي الرطبة املشار إليها يف الفقرة          

بانبعاثات ثاين أكسيد الكربون النامجة عن إنتاج األمونيا واستخدام اليوريا، دعت اهليئة الفرعية             
 إىل مواصلة مناقشة هذه املسألة، بغية التوصل إىل فهم مشترك بشأن كيفية وتوقيـت               األطراف

وفيما يتعلق باألراضي الرطبة، دعـت اهليئـة الفرعيـة          .  هبما ةاإلبالغ عن االنبعاثات املرتبط   
األطراف إىل النظر يف كيفية إدراج اإلرشادات اإلضافية بشأن األراضي الرطبة املـشار إليهـا               

 أعاله يف املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن قوائم اجلرد لألطـراف املدرجـة يف              ١٠٩الفقرة   يف
كما دعـت األطـراف إىل      . األول لالتفاقية، وخباصة يف جداول منوذج اإلبالغ املوحد        املرفق

  .، مبا لديها من آراء بشأن هذه املسائل٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٥موافاة األمانة، حبلول 
ئة الفرعية إىل األمانة إتاحة املعلومات املقدمة من األطراف املشار إليهـا            وطلبت اهلي   -١١٢

  .وقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية أعاله على امل١١١يف الفقرة 
والحظت اهليئة الفرعية أن استكمال الربنامج احلاسويب املطور لنمـوذج اإلبـالغ              -١١٣

 على أبعد تقدير، أمر يف غاية األمهية لتمكني األطراف من           ٢٠١٤يونيه  /املوحد، يف حزيران  
وطلبت إىل األمانة مواصلة حتسني هذا      . ٢٠١٥استخدامه لتقدمي قوائم اجلرد السنوية يف عام        

 أعاله ونتائج الدورة الثامنة ١٠٨ويب استجابة آلراء األطراف الواردة يف الفقرة    الربنامج احلاس 
 نسخة حمسنة من الربنامج لألطراف لتجريبها خالل الربع األخري          إتاحةوالثالثني للهيئة، بغية    

كما طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتهيز نسخة هنائيـة مـن الربنـامج              . ٢٠١٣من عام   
  .، على أبعد تقدير٢٠١٤يونيه /رانر لنموذج اإلبالغ املوحد إلتاحتها يف حزياحلاسويب املطو

عمليات اإلزالـة   /وناقشت اهليئة الفرعية مسألة اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة          -١١٤
من منتجات اخلشب املقطوع، والحظت احتمال وجود تباينات يف اإلبالغ حبسب البلـدان             

عمليات اإلزالة  / مسامهة منتجات اخلشب املقطوع يف االنبعاثات      بسبب الُنُهج البديلة لتقدير   
ووافق بعض األطراف على الُنُهج املتعددة لإلبالغ بوصـفها         . السنوية لثاين أكسيد الكربون   

 عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري  ٢٠٠٦املبادئ التوجيهية الصادرة يف عام    متسقة مع   
 وأعربت أطراف أخرى عن تفضيل اعتمـاد  ؛طنية لغازات الدفيئةاملناخ بشأن قوائم اجلرد الو  

. هنج موحد ومشترك يكفل إمكانية مقارنة عمليات اإلبالغ من جانـب مجيـع األطـراف    
 دواعي قلق إزاء احتمال حدوث احلساب مـرتني أو التقليـل مـن كميـة                وأُثريت أيضاً 
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واتفقت اهليئة الفرعية علـى     . تعددةعمليات اإلزالة نتيجةً الستخدام ُنُهج إبالغ م      /االنبعاثات
إلزالة عمليات ا/أن تواصل يف دورهتا التاسعة والثالثني املناقشات بشأن اإلبالغ عن االنبعاثات

  .من منتجات اخلشب املقطوع
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار املقدرة املترتبة يف امليزانية على تنفيذ األنـشطة               -١١٥

  . أعاله١١٣انة على النحو املشار إليه يف الفقرة اليت ستضطلع هبا األم
األمانـة أن تـضطلع بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه              إىل وطلبت اهليئة الفرعية    -١١٦

 .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

    واجهة بيانات غازات الدفيئة  -دال  
  )من جدول األعمال) د(١٠  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
  .ت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثةنظر  -١١٧
 يف إطـار   الفرعياتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل، على النظر يف هذا البند     و  -١١٨

ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية      ). كندا (شيا ها  ةيّسرها السيد ُتمشاورات غري رمسية    
  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٠(يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
 لعرض البيانات يف    واجهة بيانات غازات الدفيئة   رحَّبت اهليئة الفرعية بتنفيذ خاصية        -١١٩

. وحداهتا، عند االقتضاء، يف شكل وحدات مادية ويف شكل مكافئ ثاين أكسيد الكربـون             
ع الطلبات املتعلِّقة بتطوير واجهة بيانات      والحظت اهليئة الفرعية بتقدير أن األمانة أجنزت مجي       

  .غازات الدفيئة
وسلَّمت اهليئة الفرعية بضرورة إجراء تغيريات جوهرية على واجهة بيانات غازات             -١٢٠

إلعداد البالغات الوطنية املقدَّمـة مـن       ) املنقَّحة(املبادئ التوجيهية   "الدفيئة إذا ما اعُتِمَدت     
املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية    : ول لالتفاقية، اجلزء األول   األطراف املدرجة يف املرفق األ    

  .يف الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف" بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية
 أية تغيريات   ٢٠١٥يونيه  /وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتري حبلول حزيران          -١٢١

ات الدفيئة، يف حال اعُتِمدت املبادئ التوجيهية املشار        تقنية ضرورية على واجهة بيانات غاز     
  . أعاله١٢٠إليها يف الفقرة 

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٠(
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ووافقت اهليئة الفرعية على النظر يف دورهتا التاسعة والثالثني يف املـسائل املتـصلة                -١٢٢
 ذلك وظيفة مقارنـة البيانـات بـني    باملضي يف تطوير واجهة بيانات غازات الدفيئة، مبا يف  

 تستخدم مبادئ توجيهية خمتلفة فيما يتعلق باإلبالغ، بغية تقييم التقدُّم احملـرز             األطراف اليت 
  .وحتديد اخلطوات الالحقة

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت               -١٢٣
  . أعاله١٢١ستضطلع هبا األمانة، عمالً باألحكام الواردة يف الفقرة 

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانـة أن تـضطلع بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه                  -١٢٤
  .االستنتاجات، رهناً بتوافر املوارد املالية

    االنبعاثات النامجة عن الوقود املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني  -هاء  
  ) من جدول األعمال) ه(١٠البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
  وكان معروضاً  .الثانية والثالثة يف جلستيها    ت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي      نظر  -١٢٥

حتـدث  ،  مثانية أطـراف   وأدىل ببيانات ممثلو     .FCCC/SBSTA/2013/MISC.15عليها الوثيقة   
  .لمنظمة البحرية الدوليةل أيضاً ببيان ممثل وأدىل. )٣١(جمموعة من األطرافباسم أحدهم 
مـشاورات مـع     الرئيس   جيري على أن    ،الثانية، يف جلستها     الفرعية اتفقت اهليئة و  -١٢٦

 .الثالثـة مشروع استنتاجات إىل اهليئة الفرعية يف جلستها   يقدم  وهذه املسألة   األطراف بشأن   
  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣٢(اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات ويف

  االستنتاجات  -٢  
اطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة من أمانيت منظمة الطـريان املـدين             أح  -١٢٧

الدويل واملنظمة البحرية الدولية عن أعماهلما اجلارية بشأن االنبعاثات النامجة عـن الوقـود              
، وبالتقدم الذي أبلغتا عنه يف هذا الـصدد،         )٣٣(املستخدم يف الطريان والنقل البحري الدوليني     

  .راء اليت أبدهتا األطراف بشأن هذه املعلوماتوالحظت اآل
ودعت اهليئة الفرعية أمانيت منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية إىل              -١٢٨

  . هبذه املسألةاملتصلةمواصلة تقدمي تقارير، يف الدورات املقبلة للهيئة الفرعية، عن أعماهلما 
__________ 

لب أحد األطراف أن ُيسجَّل يف تقرير هذه الدورة القلق الذي أعرب عنه فيما خيص عدم التحرك بشأن هـذه                    ط )٣١(
-http://unfccc4.meta> :ويرد البيان كامالً يف البث الشبكي للهيئة الفرعية املتاح على العنـوان التـايل             . املسألة

fusion.com/kongresse/sb38/templ/play.php?id_kongresssession=6500&theme=unfccc>.  
  .FCCC/SBSTA/2013/L.18اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٢(
)٣٣( FCCC/SBSTA/2013/MISC.15.  
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     بروتوكول كيوتوالقضايا املنهجية مبوجب  -حادي عشر
  ) من جدول األعمال١١البند (

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

     من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥تلك املتصلة باملواد 
  )من جدول األعمال) أ(١١ البند الفرعي(

  املداوالت  -١  
  وكان معروضاً  .األوىل والثالثة يف جلستيها    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -١٢٩

 .2 و Add.1 و FCCC/SBSTA/2013/MISC.1 و FCCC/SBSTA/2013/INF.3 عليها الوثيقتـان  
 واآلخر باسـم  زرية الصغريةحتالف الدول اجلحتدث أحدمها باسم  ،  طرفني  ممثال نيوأدىل ببيان 

  .أقل البلدان منواً
، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار  األوىلواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٣٠

والسيدة أنكـي   ) السودان(ن  استه كل من السيد جنم الدين احلس      فريق اتصال يشترك يف رئ    
اليت اقترحهـا    )٣٤(الفرعية يف االستنتاجات  ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة      ). أملانيا(هريولد  

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
استجابة للطلب املقدم من مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف                 -١٣١

، واصلت اهليئة عملها املتعلـق بتقيـيم        )٣٥()اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بروتوكول كيوتو   
، ٨-م أإ /١، فضالً عن آثار تنفيذ املقرر       ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢ ات من ومعاجلة آثار تنفيذ املقرر   

فيها تلك املتـصلة     على املقررات السابقة املتعلقة بالقضايا املنهجية املرتبطة بربوتوكول كيوتو، مبا         
  . من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥باملواد 
اصة باآلثار املشار إليها يف     املتعلق حبلقة العمل اخل    )٣٦(ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير     -١٣٢

، ونظمتها  ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٥ و ٢٤ أعاله، اليت ُعقدت يف بون بأملانيا، يف         ١٣١الفقرة  
  .)٣٧(اجتماع األطراف/األمانة بناًء على طلب من مؤمتر األطراف

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.17اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
  .٦، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )٣٥(
)٣٦( FCCC/SBSTA/2013/INF.3.  
  ).أ(١٠، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )٣٧(
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 مـن   ٨-٦، والفقـرات    ٧-م أإ /١ مـن املقـرر      ٩ووفقاً للوالية املبّينة يف الفقرة        -١٣٣
 ١٣٢، وقائمة األولويات احملددة يف حلقة العمل املشار إليهـا يف الفقـرة              ٨- أإ م/٢ املقرر

أعاله، ناقشت اهليئة الفرعية عدداً من القضايا التقنية املتصلة باملقررات املنهجيـة األساسـية          
  :فيها القضايا التالية لتنفيذ فترة االلتزام الثانية، مبا

 الكمية املسندة وإىل فترة االلتزام      حتديث اإلشارات ذات الصلة إىل حساب       )أ(  
  األوىل لربوتوكول كيوتو، حيثما كان ضرورياً؛

 ٨-م أإ /١ واملقـرر    ٧-م أإ /٤ إىل   ٧-م أإ /٢طرائق تنفيذ املقررات مـن        )ب(  
  :يلي يتعلق جبداول النموذج اإللكتروين املوحد املتصلة مبا فيما

  الرصيد املرّحل؛ '١'
  ة؛حسابات احتياطي فائض الفترة السابق '٢'
 من بروتوكول كيوتو، بالصيغة الـواردة       ٣ مكرراً ثانياً من املادة      ٧الفقرة   '٣'

  ؛٨-م أإ/١يف مرفق املقرر 
  اإلبالغ عن حصة العائدات؛ '٤'
 ٨ و ٧أية زيادات يف مستوى الطموح، على النحو املشار إليه يف الفقرتني             '٥'

 ٣املادة   مكرراً ثالثاً من     ١ مكرراً ثانياً و   ١، والفقرتني   ٨-م أإ /١من املقرر   
  ؛٨-م أإ/١من بروتوكول كيوتو، بالصيغة الواردة يف مرفق املقرر 

توضيح متطلبات اإلبالغ اخلاصة بـاألطراف املدرجـة يف املرفـق األول              )ج(  
خفـضها يف فتـرة      لالتفاقية اليت ليست لديها التزامات كميـة بتحديـد االنبعاثـات أو           

  .الثانية االلتزام
 بشأن القـضايا    ٢٠١٣  إىل ضرورة إحراز تقدم كبري يف عام       وأشارت اهليئة الفرعية    -١٣٤

املذكورة أعاله وبشأن قضايا أخرى تتعلق هبذا البند الفرعي من جدول األعمال، من أجـل               
اجتماع األطـراف يف دورتـه التاسـعة        /استكمال هذا العمل كي ينظر فيه مؤمتر األطراف       

 ٧-م أإ /١ مـن املقـرر      ٩ يف الفقـرة     وفقاً للوالية املبينـة   ) ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين (
  .٨-م أإ/٢ من املقرر ٨-٦ والفقرات

وبغية تيسري إحراز تقدم يف إطار هذا البند الفرعي من جدول األعمال، قامت اهليئة                -١٣٥
  :يلي الفرعية مبا
، ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧دعت األطراَف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول           )أ(  

سـيما بـشأن      أعاله، وال  ١٣١بشأن اآلثار املشار إليها يف الفقرة       معلومات وآراء إضافية    
مشاريع التعديالت املقترحة جلداول منوذج اإلبالغ املوحد الالزمة لإلبـالغ عـن أنـشطة              

 ٣ من املادة    ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة املشمولة بالفقرتني         
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الثانية، مع مراعاة العمل املقبل الذي ستضطلع به اهليئـة          من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام      
تكميلية وإرشادات املمارسات اجليـدة     الساليب  األاحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن       

  ؛ربوتوكول كيوتوب املتصلة ٢٠١٣  لعاماملنقحة
 طلبت إىل األمانة أن تعّد مشاريع جداول منوذج اإلبالغ املوحد الالزمـة             )ب(  

لإلبالغ عن أنشطة استخدام األراضي وتغيري اسـتخدام األراضـي واحلراجـة املـشمولة              
 من بروتوكول كيوتو لفترة االلتزام الثانية، استناداً إىل املعلومات          ٣ من املادة    ٤ و ٣ بالفقرتني

أعاله، وأن تتيح هذه اجلداول قبل انعقاد حلقة العمل         ) أ(١٣٥واآلراء املشار إليها يف الفقرة      
 ، وتتيح معها املعلومات واآلراء الواردة من األطـراف        )٣٨(أدناه) د(١٣٥ملذكورة يف الفقرة    ا

  أعاله؛) أ(١٣٥على املشار إليها يف الفقرة 
طلبت إىل األمانة أن حتـّدث وتتعمـق يف الورقـة التقنيـة الـواردة يف                  )ج(  
) د(١٣٥ليها يف الفقرة  وتتيحها للمناقشة أثناء حلقة العمل املشار إ      FCCC/TP/2012/6 الوثيقة

  :يلي أدناه، وتتناول ما
 تكون هلا صلة هبذا    ٨-م أإ /٢ وأي آثار ناجتة عن املقرر       ٨-م أإ /١آثار املقرر    '١'

البند الفرعي من جدول األعمال، مع مراعاة االعتبارات املـشار إليهـا يف             
  قشات بعد؛تتناوهلا املنا الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية والقضايا اليت مل

اخليارات املتاحة لتحديث اإلشارات ذات الـصلة إىل مقـررات مـؤمتر             '٢'
اجتماع األطراف، وحيثما كان ضـرورياً، إىل اإلشـارات إىل          /األطراف

لتقـدير االنبعاثـات    منهجيات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        
، وكـل   واليعالبواسطة   وعمليات إزالتها ب   ها حبسب مصادر  املنشأالبشرية  

يترتب على ذلك من تغيريات أخرى تتعلق باإلشارات املتصلة باملقررات           ما
  ؛٨-م أإ/٢ و٨-م أإ/١، واملقررين ٧-م أإ/٤ إىل ٧-م أإ/٢من 

اجتمـاع  /أوصت بأن ُتعقد حلقة العمل اليت طلب تنظيمها مؤمتر األطراف           )د(  
ية الدولية املعنية بتغري املنـاخ كـي        بعد الدورة السابعة والثالثني للهيئة احلكوم      )٣٩(األطراف

، ينبغي أن تيسِّر حلقة العمـل       ٨-م أإ /٢ووفقاً للمقرر   . يتسىن فيها حبث نتائج تلك الدورة     
األعمال املتعلِّقة جبداول منوذج اإلبالغ املوحد بشأن أنشطة اسـتخدام األراضـي وتغـيري              

.  من بروتوكول كيوتـو    ٣دة   من املا  ٤ و ٣استخدام األراضي واحلراجة املشمولة بالفقرتني      
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تتناول حلقة العمل أيضاً اآلثـار املتبقيـة املـشار إليهـا يف                  

  . أعاله١٣٤ الفقرة

__________ 

  ).ج(١٠، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )٣٨(
  . أعاله٣٧احلاشية مثل  )٣٩(
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واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال               -١٣٦
ـ            ررات كـي يعتمـدها مـؤمتر       يف دورهتا التاسعة والثالثني، بغيـة إعـداد مـشاريع مق

اجتماع األطراف يف دورته التاسعة، مع مراعاة مشروع النص الوارد يف الوثيقـة             /األطراف
FCCC/SBSTA/2013/3/Add.2           الذي يقترح عناصر ملشروع مقـرر، ويـبني املعلومـات ،

رعيـة،  من األطراف والعمل املضطلع به حىت اختتام الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الف            املقدمة
حيول ذلك دون مواصلة النظر يف هذه القضايا أثناء الدورة التاسعة والثالثني للهيئـة               على أال 
وينبغي أن تراعى يف النظر يف هذه القضايا أيضاً املعلومات اإلضافية الـواردة مـن               . الفرعية

عمل املـشار   املتعلق حبلقة ال   )٤٠(أعاله، والتقرير ) أ(١٣٥األطراف على النحو املبّين يف الفقرة       
  .أعاله) ج(١٣٥أعاله، والورقة التقنية املذكورة يف الفقرة ) د(١٣٥إليها يف الفقرة 

 ٤ و ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني           -باء  
     من بروتوكول كيوتو ومبوجب آلية التنمية النظيفة٣من املادة 

  )المن جدول األعم) ب(١١البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
  وكان معروضاً  .الثانية والثالثة يف جلستيها    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -١٣٧

أحد األطراف باسم    ممثل    وأدىل ببيان  .Add.1 و FCCC/SBSTA/2013/MISC.8عليها الوثيقة   
  .ة بتغري املناخلهيئة احلكومية الدولية املعنيل أيضاً ببيان ممثل وأدىل. أقل البلدان منواً

يف إطـار    ، على النظر يف هذا البند الفرعي      الثانيةواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٣٨
لوسـيا   ةوالـسيد ) الربازيـل  (مارسيلو روشافريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيد    

اليت اقترحها   )٤١(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     لثاجللسة الثا  ويف). إيطاليا (بريوجيين
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
، ٧-م أإ /٢ مـن املقـرر      ١٠ و ٧ و ٦ و ٥بناء على الطلبات الواردة يف الفقـرات          -١٣٩

النظر يف املسائل املتصلة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي   واصلت اهليئة الفرعية    
  .واحلراجة

__________ 

  ).د(١٠، الفقرة ٨-م أإ/٢املقرر  )٤٠(
  .FCCC/SBSTA/2013/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤١(
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 واملنظمات  )٤٢( ذات الصلة اليت قدمتها األطراف     وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء      -١٤٠
  .)٤٣(املعتمدة بصفة مراقب

  ٧-م أإ/٢ من املقرر ٥ بناء على الطلب الوارد يف الفقرة البحثنتيجة     
وافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا التاسعة والثالثني، النظر يف املسائل               -١٤١

البشرية املنشأ من املصادر وعمليات اإلزالة بواسـطة        طرق حساب أمشلَ لالنبعاثات     املتصلة ب 
واحلراجة، بوسائل منها اتباع    البواليع الناجتة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي         

هنج قائم على األنشطة أو هنج قائم على األراضي يتسمان بقدر أكرب من الشمول، كي تقدم                
  .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/ف إىل مؤمتر األطراتقريراً عن نتائج حبثها

  ٧-م أإ/٢من املقرر  ٧ و٦قرتني  بناء على الطلب الوارد يف الفالبحثنتيجة     
وافقت اهليئة الفرعية أيضاً على أن تواصل، يف دورهتا التاسعة والثالثني، النظـر يف                -١٤٢

ضي وتغيري اسـتخدام    املسائل املتصلة بطرائق وإجراءات أنشطة إضافية ممكنة الستخدام األرا        
األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة، وطرائق وإجراءات النهج البديلة للتـصدي             
خلطر عدم الدوام يف إطار آلية التنمية النظيفة، بغية إحالة مشاريع مقررات بشأن هذه املسائل               

  .اجتماع األطراف يف دورته التاسعة/إىل مؤمتر األطراف
ة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل موافاة األمانة،          اهليئودعت    -١٤٣

، بآرائها بشأن أنشطة إضافية حمددة ممكنة الستخدام األراضي         ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ٢حبلول  
وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف إطار آلية التنمية النظيفة، وهنج بديلة حمددة للتـصدي              

طار آلية التنمية النظيفة، بغية إدراجها يف حبث الطرائق واإلجـراءات           خلطر عدم الدوام يف إ    
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع اآلراء املقدمة يف          .  أعاله ١٤٢املشار إليها يف الفقرة     

  .وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني
أيضاً إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل، قبل دورهتـا التاسـعة            وطلبت اهليئة الفرعية      -١٤٤

نشطة اإلضافية املمكنة الستخدام األراضـي وتغـيري        لتتناول األ والثالثني أو بالتزامن معها،     
استخدام األراضي واحلراجة والنهج البديلة للتصدي خلطر عدم الدوام يف إطار آلية التنميـة              

 أعاله، لكي تستنري هبا األطراف ١٤٣ة املشار إليها يف الفقرة       مع مراعاة اآلراء املقدم    النظيفة،
  . أعاله١٤٢يف حبثها للطرائق واإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 

__________ 

)٤٢( FCCC/SBSTA/2013/MISC.8و Add.1و ،FCCC/SBSTA/2012/MISC.16 ،
  .Add.1 وFCCC/SBSTA/2012/MISC.19، وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2012/MISC.18و

 <http://unfccc.int/3689.php>: لى موقع االتفاقية على العنوان التايل     تتاح آراء املنظمات املعتمدة بصفة مراقب ع       ) ٤٣(
  .<http://unfccc.int/3714.php>و
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  ٧-م أإ/٢من املقرر  ١٠الفقرة  بناء على الطلب الوارد يف البحثنتيجة     
 املسائل  ، النظر يف  وافقت اهليئة الفرعية على أن تواصل، يف دورهتا التاسعة والثالثني           -١٤٥

بطرائق وإجراءات تطبيق مفهوم العنصر اإلضايف، هبدف إحالة مشروع مقرر بـشأن            املتصلة  
  .اجتماع األطراف لكي يعتمده يف دورته التاسعة/هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف

اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل موافاة األمانة،          ودعت    -١٤٦
 أعـاله،   ١٤٥، بآرائها بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة         ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ٢لول  حب

وطلبت إىل األمانة أن جتمع اآلراء املقدمة يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف                
  .دورهتا التاسعة والثالثني

  اآلثار املالية    
قدرة املترتبة يف امليزانية على اضطالع األمانـة        أحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار امل       -١٤٧

  . أعاله١٤٤باألنشطة املشار إليها يف الفقرة 
األمانـة أن تـضطلع بـاإلجراءات املطلوبـة يف هـذه             وطلبت اهليئة الفرعية إىل     -١٤٨

  .االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املالية

ي اليت توجد هبا غابات آيلة لالسـتنفاد        اآلثار املترتبة على إدراج إعادة حتريج األراض        -جيم  
    ضمن أنشطة مشاريع التحريج وإعادة التحريج يف إطار آلية التنمية النظيفة

  )من جدول األعمال) ج(١١  الفرعيالبند(

  املداوالت  -١  
 نيوأدىل ببيـان  .  والثالثة الثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها            -١٤٩
  . حتدث أحدمها باسم أقل البلدان منواًطرفني ممثال
يف إطـار   الفرعي  ، على النظر يف هذا البند       الثانيةاتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها      و  -١٥٠

ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة ). شيلي(مشاورات غري رمسية ُييّسرها السيد إدواردو ساهنوزا 
  .س واعتمدهتا اليت اقترحها الرئي)٤٤(الفرعية يف االستنتاجات

  االستنتاجات  -٢  
واصلت اهليئة الفرعية نظرها يف هذا البند الفرعي، ودعت األطراف إىل أن تقدم إىل                -١٥١

، آراءها بشأن التأثريات املترتبة على التنقيح املمكن        ٢٠١٤ فرباير/  شباط ١٩األمانة، حبلول   

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.14اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٤(
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، تحريج آللية التنمية النظيفة    أنشطة مشاريع التحريج وإعادة ال     ألهلية األراضي باعتبارها من   
  .خالل فترة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح تلك اآلراء على املوقع الشبكي لالتفاقيـة،                -١٥٢
  .وأن جتمع الحقاً تلك اآلراء يف وثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا األربعني

    اآلليات السوقية وغري السوقية مبوجب االتفاقية  -شرثاين ع 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

    إطار للنُُّهج املختلفة  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٢البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
  وكان معروضاً  .الثانية والثالثة يف جلستيها    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -١٥٣

 .FCCC/SBSTA/2013/MISC.16 و Add.1 و FCCC/SBSTA/2013/MISC.11 تانقعليها الوثي 
ثالثة أطراف، حتدث أحدهم باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية وآخر           و ممثل ناتوأدىل ببيا 

  .)٤٥(باسم أقل البلدان منواً
يف إطـار    ، على النظر يف هذا البند الفرعي      الثانيةواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٥٤

مـارتن  والـسيد   ) أنغوال (غيزا غاسرب مارترت  فريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيد         
اليت اقترحهـا    )٤٦(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     لثاجللسة الثا  ويف). أملانيا (كامس

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
 عمـالً   للنُُّهج املختلفـة   إطار   بدأت اهليئة الفرعية تنفيذ برنامج العمل املتعلق بوضع         -١٥٥

  .١٨-م أ/١ من املقرر ٤٦-٤١بالفقرات 
الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل          واستناداً إىل عمل      -١٥٦

فيما يتعلق هبذه املسألة، مبا يف ذلك تقارير حلقات العمل والورقة التقنيـة             مبوجب االتفاقية   
__________ 

طلب أحد األطراف، مدعوماً خبمسة أطراف آخرين، أن ُيسجَّل يف تقرير الدورة قلقه فيما يتعلق بتنظـيم                  )٤٥(
هيئة الفرعية علـى    والبيان متاح على البث الشبكي لل     .  ذلك اجلدولة والتمثيل املتوازن    حلقات العمل، مبا يف   

 =http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/sb38/templ/play.php?id_kongresssession>: املوقع التايل 
6500&theme=unfccc>.  

  .FCCC/SBSTA/2013/L.6اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٦(
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املنظمـات   واآلراء املقدمة مـن األطـراف وآراء       ليات القائمة ذات الصلة، وإىل خربات اآل    
 :نظرت اهليئة الفرعية فيما يلي ،)٤٧(املعتمدة بصفة مراقب

دور إطار الُنُهج املختلفة، مبا يف ذلك أوجه ربطه باملسائل األخـرى ذات               )أ(  
  الصلة يف إطار االتفاقية والصكوك امللحقة هبا؛

ُنُهج املختلفة، مبا يف ذلك كيفية صياغة عناصـره،         التصميم التقين إلطار ال     )ب(  
 ؛ ١٨-م أ/١ من املقرر ٤٦فيها تلك الواردة يف الفقرة  مبا

  .اخلطوات املقبلة لربنامج العمل بشأن هذا البند من جدول األعمال  )ج(  
ووافقت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على مواصلة النظر يف هـذه              -١٥٧
، من أجل االضطالع بواليتها علـى النحـو الـوارد يف            ني والثالث التاسعة هتادور يف   املسألة

  ؛١٨-م أ/١ من املقرر ٤٦-٤٤الفقرات 
 أعاله، اضطلعت   ١٥٥وتوخياً لتنفيذ برنامج عملها على النحو املشار إليه يف الفقرة             -١٥٨

 :اهليئة الفرعية مبا يلي

 مراقـب إىل موافـاة األمانـة،        دعت األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة      )أ(  
، مبا لديها من آراء عن مجلة أمور منها املسائل الواردة أدناه،            ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢ حبلول

 :وطلبت إىل األمانة إتاحة هذه املعلومات على املوقع الشبكي لالتفاقية

  : الُنُهج املختلفةإطار دوربشأن   '١'
لفة، مبا يف ذلـك     ما هو غرض ونطاق إطار الُنُهج املخت        )أ(    

  دورها املتعلق بكفالة السالمة البيئية؟
ما هي الروابط احملتملة بني إطار الُنُهج املختلفة وغريه من            )ب(    

  املسائل ذات الصلة مبوجب االتفاقية والصكوك امللحقة هبا؟
هل ينبغي أن تعمل عناصر إطار الُنُهج املختلفـة مبوجـب             )ج(    

لتزامات الواردة فيها، وما هي الكيفية، إذا كـان         مبادئ وأحكام االتفاقية واال   
  األمر كذلك؟

  :بشأن التصميم التقين إلطار الُنُهج املختلفة  '٢'
   مـن   ٤٦كيف ميكن إعداد العناصر الواردة يف الفقـرة           )أ(    

 بالنظر إىل اخليارات اليت أعربت عنها األطراف بـشأن          ،١٨-م أ /١ املقرر
  فة؟غرض ونطاق إطار الُنُهج املختل

__________ 

)٤٧( FCCC/AWGLCA/2012/INF.4و FCCC/AWGLCA/2012/INF.9و FCCC/TP/2012/4 
  .FCCC/SBSTA/2013/MISC.16 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.11و
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ما هي التجارب املستقاة من اآلليات املرنـة يف إطـار             )ب(    
بروتوكول كيوتو، والربامج احمللية واإلقليمية، والترتيبات املؤسسية واهلياكل        
األساسية القائمة، ذات الصلة بوضع إطار الُنُهج املختلفة وكيـف ميكـن            

  تطبيقها على هذه الُنُهج؟
ُهج املختلفة الترتيبات املؤسسية    هل ينبغي أن يقّيم إطار النُ       )ج(    

  للُنُهج املختلفة، وما هي الكيفية، إذا كان األمر كذلك؟
 للُنُهج تخصيص نصيب من العائداتما هو الدور احملتمل ل  )د(    

  الواردة يف إطار الُنُهج املختلفة؟
أو اإلجـراءات   /ما هي القواعد واملقـاييس واملعـايري و         ) ه(    

 وجدت، اليت ميكن وضعها مبوجب االتفاقية، مـع         احملاسبية املشتركة، إن  
مراعاة القواعد احملاسبية املتفق عليها دولياً، لكفالة السالمة البيئية للـُنُهج            

، مبـا يف ذلـك      لتفادي احلساب مّرتني  الواردة يف إطار الُنُهج املختلفة، و     
  يتعلق بنتائج التخفيف والدعم؟  فيما

 للمواد، مبا يف ذلك تلك املشار إليها         تقنياً اًإىل األمانة أن تعد ملخص    طلبت    )ب(  
 أعاله، ومناقشات األطراف خالل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعيـة،           ١٥٦يف الفقرة   

أعاله، من أجل إتاحتها حللقة العمل املشار إليها        ) أ(١٥٨واملعلومات املشار إليها يف الفقرة      
  ل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية؛أدناه، وللنظر فيها خال) ج(١٥٨يف الفقرة 
طلبت إىل األمانة تنظيم حلقة عمل، قبل الدورة التاسعة والثالثني للهيئـة              )ج(  

الفرعية، مع كفالة املشاركة الواسعة من قبل البلدان النامية والبلدان املتقدمة، بشأن املـسائل              
ات أخرى، بغية حتقيق تقدم يف عمل اهليئة        أعاله، يف مجلة فقر   ) أ(١٥٨املشار إليها يف الفقرة     

، وإعـداد  ١٨-م أ /١ من املقرر    ٤٦-٤٤الفرعية من أجل تنفيذ واليتها الواردة يف الفقرات         
  .تقرير عن حلقة العمل وإتاحته للنظر فيه خالل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية

األنـشطة  ترتبة يف امليزانية على تنفيذ      باآلثار املقدرة امل  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً       -١٥٩
. أعاله) ج(و) ب(١٥٨اليت ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرتني الفرعيتني            

 األمانة أن تضطلع باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهنـاً            إىل وطلبت اهليئة الفرعية  
  .بتوافر املوارد املالية
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    لقائمة على السوقالنُُّهج غري ا  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(١٢البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
  وكان معروضاً  .الثانية والثالثة يف جلستيها    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -١٦٠

 .FCCC/SBSTA/2013/MISC.13 و Add.1 و FCCC/SBSTA/2013/MISC.12 الوثيقتانعليها  
  .)٤٨(دث أحدمها باسم حتالف الدول اجلزرية الصغريةطرفني حت  ممثالنيوأدىل ببيان

يف إطـار    ، على النظر يف هذا البند الفرعي      الثانيةواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٦١
). أوكرانيـا  (ناتاليا كوزكو  ة والسيد ساهنوزافريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيد         

  .الرئيس واعتمدهتااليت اقترحها  )٤٩( االستنتاجاتة، نظرت اهليئة الفرعية يفلثاجللسة الثا ويف

  االستنتاجات  -٢  
، تنفيذ برنامج العمـل     ١٨-م أ /١ من املقرر    ٤٧بدأت اهليئة الفرعية، وفقاً للفقرة        -١٦٢

املتعلق بوضع هنج غري قائمة على السوق، بغية التوصية مبشروع مقـرر يقـدم إىل مـؤمتر                 
  . عشرةاألطراف كي يعتمده يف دورته التاسعة

واسترشدت اهليئة الفرعية يف حبثها باآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات املعتمدة              -١٦٣
  .)٥٠(بصفة مراقب

واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والثالثني               -١٦٤
غري القائمة على السوق    بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن نطاق برنامج العمل املتعلق بالنهج           
  .وعناصره األخرى كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

وتيسرياً الستمرار املناقشة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف النهج غري القائمة على             -١٦٥
  :السوق اليت اقترحتها األطراف فيما يتعلق بعناصر منها األسئلة التالية

 من مصطلح النهج غري القائم على السوق؟ وماذا يعين يف سياق            ماذا ُيفهم   )أ(  
  التصدي لتغري املناخ؟

__________ 

طلب أحد األطراف، مدعوماً خبمسة أطراف آخرين، أن ُيسجَّل يف تقرير الدورة قلقه فيما يتعلق بتنظـيم                  )٤٨(
ان متاح على البث الشبكي للهيئة الفرعية علـى         والبي. حلقات العمل، مبا يف ذلك اجلدولة والتمثيل املتوازن       

 =http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/sb38/templ/play.php?id_kongresssession> :املوقع التايل 
6500&theme=unfccc>. 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.7اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٩(
  .FCCC/SBSTA/2013/MISC.13 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.12الوثيقتان  )٥٠(
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ما هو نطاق األنشطة اليت سُينظر فيها يف إطار النهج غري القائمـة علـى                 )ب(  
  السوق؟

  :باالستناد إىل مثال أو أمثلة عن هنج حمدد أو ُنهج حمددة، ُيرجى شرح ما يلي  )ج(  
هج مع وصف النهج غري القائم على السوق يف إطـار         كيف يتطابق هذا الن     '١'

  االتفاقية؟
ويعزز " فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة"كيف حيّسن هذا النهج   '٢'

هذه اإلجراءات مع مراعاة الظروف املختلفة يف البلدان املتقدمة والبلـدان           "
  ؟)٥١(فة، كما جاء يف الوالية املتعلقة بوضع إطار للنهج املختل"النامية

ما هي فوائد استخدام هنج غري قائم على السوق بدالً مـن هنـج قـائم                  '٣'
  السوق؟ على

هل توجد أية عملية أخرى لتناول النهج غري القائم على السوق يف إطـار                '٤'
االتفاقية أو خارجها؟ وإن مل يكن األمر كذلك، فهل ينبغي التفاقية األمم            

  ختاذ إجراءات يف هذا الصدد؟املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ا
  ما هي وسائل التنفيذ املمكنة لتيسري النهج غري القائم على السوق؟  '٥'

اختـذت    أعاله، ١٦٢وللمضي يف االضطالع بربنامج العمل املشار إليه يف الفقرة            -١٦٦
  :اهليئة الفرعية اإلجراءين التاليني

 أن تقدم إىل األمانة،     دعت األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقب إىل        )أ(  
، مزيداً من اآلراء بشأن عناصـر برنـامج العمـل املتعلـق             ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢حبلول  
غري القائمة على السوق وأمثلة حمددة لنهج غري قائمة علـى الـسوق، مفكـرة يف                 بالنهج
لـى   أعاله، وطلبت إىل األمانة إتاحة هذه اإلسهامات ع        ١٦٥املشار إليها يف الفقرة      األسئلة

  املوقع الشبكي لالتفاقية؛
طلبت إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل قبـل انعقـاد الـدورة التاسـعة                 )ب(  
للهيئة الفرعية، وأن تكفل مشاركة البلدان النامية واملتقدمة على نطاق واسع، بغية             والثالثني

 مـن   ٤٧املضي قدماً بعمل اهليئة الفرعية صوب أداء الوالية املنصوص عليهـا يف الفقـرة               
، وذلك بالنظر يف أمور منها الردود املمكنة على األسـئلة املعروضـة يف              ١٨-م أ /١ املقرر
أعاله، وطلبـت إىل    ) أ(١٦٦ أعاله، ومبراعاة اإلسهامات املشار إليها يف الفقرة         ١٦٥ الفقرة

ـ                  ا األمانة أن تعّد تقريراً عن نتائج حلقة العمل وأن تتيحه لتنظر فيه اهليئة الفرعيـة يف دورهت
  .التاسعة والثالثني

__________ 

  .٤٦-٤١، الفقرات ١٨-م أ/١املقرر  )٥١(
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وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت               -١٦٧
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تـضطلع        .  أعاله ١٦٦ستضطلع هبا األمانة عمالً بالفقرة      

  . املاليةباإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد

    اآللية اجلديدة القائمة على السوق  -جيم  
  )من جدول األعمال) ج(١٢البند الفرعي (

  املداوالت  -١  
 وكان معروضاً   .الثانية والثالثة يف جلستيها    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي        -١٦٨

 .FCCC/SBSTA/2013/MISC.10 و2 وAdd.1 وFCCC/SBSTA/2013/MISC.9عليها الوثيقتان 
ثالثة أطراف، حتدث أحدهم باسم حتالف البلدان اجلزرية الصغرية وآخر           و ممثل اتوأدىل ببيان 

  .)٥٢(باسم أقل البلدان منواً
يف إطـار    ، على النظر يف هذا البند الفرعي      الثانيةواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٦٩

). سويـسرا  (ورانس مـورتيي  ل ة والسيد ببيكفريق اتصال يشترك يف رئاسته كل من السيد         
  .الرئيس واعتمدهتااليت اقترحها  )٥٣(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجاتلثاجللسة الثا ويف

  االستنتاجات  -٢  
، ١٨-أ م/١ من املقرر    ٥٣-٥٠ للفقرات   طرحت اهليئة الفرعية برنامج العمل وفقاً       -١٧٠

لآللية اجلديدة القائمة على الـسوق      وفاء منها بالتكليف الصادر هلا بوضع طرائق وإجراءات         
  .، بغية توصية مؤمتر األطراف مبشروع مقرر يعتمده يف دورته التاسعة عشرة)اآللية اجلديدة(

وانطلقت اهليئة الفرعية من أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين         -١٧١
 تقارير حلقات العمـل ذات      الطويل األجل مبوجب االتفاقية بشأن هذه املسألة، مبا يف ذلك         

 عن خربات اآلليات القائمة واآلراء اليت قدمتـها         الصلة والورقة التقنية الصادرة عنها، فضالً     
  : ونظرت اهليئة الفرعية فيما يلي.)٥٤( بصفة مراقباملعتمدةاألطراف واملنظمات 

جب دور اآللية اجلديدة، مبا يف ذلك روابطها بسائر املسائل ذات الصلة مبو             )أ (  
  االتفاقية، وأدواهتا؛

__________ 

طلب أحد األطراف، مدعوماً خبمسة أطراف آخرين، أن ُيسجَّل يف تقرير الدورة قلقه فيما يتعلق بتنظـيم                  )٥٢(
والبيان متاح على البث الشبكي للهيئة الفرعية علـى         . حلقات العمل، مبا يف ذلك اجلدولة والتمثيل املتوازن       

 =http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/sb38/templ/play.php?id_kongresssession> :املوقع التايل 
6500&theme=unfccc>. 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.8اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٣(
)٥٤( FCCC/AWGLCA/2012/INF.5و FCCC/AWGLCA/2012/INF.10و FCCC/TP/2012/4 

  .FCCC/SBSTA/2013/MISC.10 و2 وAdd.1و FCCC/SBSTA/2013/MISC.9و
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التصميم الفين لآللية اجلديدة، مبا يف ذلك السبل الكفيلة بصوغ عناصـرها              )ب (  
  ، يف طرائق وإجراءات؛١٨-أ م/١ من املقرر ٥١املمكنة، مبا فيها العناصر املبينة يف الفقرة 

  .الاخلطوات اإلضافية يف برنامج العمل املتعلقة هبذا البند من جدول األعم  )ج (  
 التاسـعة   هتـا واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف هذه املسألة يف دور             -١٧٢

مـن  ) ج(إىل  ) أ(والثالثني، مشرية إىل ضرورة توضيح املسائل املبينة يف الفقرات الفرعيـة            
، أثناء تلـك  وةعالدولتيسري عملية النظر هذه، اتفقت اهليئة الفرعية على         .  أعاله ١٧١ الفقرة
  . أدناه١٧٤ و١٧٣رة، إىل مناقشة املسائل املبينة يف مواضع منها الفقرتان الدو
  :دور اآللية اجلديدةبشأن   -١٧٣

  ما هي جوانب االختالف بني اآللية اجلديدة واآلليات السوقية القائمة؟  )أ (  
هل من عالقة بني مستوى طموح طرف يف أهداف التخفيف واسـتخدام              )ب (  

  يدة، وإذا كان األمر كذلك، فما هي العالقة املناسبة؟ذلك الطرف لآللية اجلد
ما هي صالت الربط بني اآللية اجلديدة واملسائل األخـرى ذات الـصلة               )ج (  

  مبوجب االتفاقية وصكوكها؟
كيف ُيكفل االتساق بني اآللية اجلديدة ومقاصـد االتفاقيـة ومبادئهـا              )د (  

   البيئية؟وأحكامها، وبينها وعلم تغري املناخ، والسالمة
  :التصميم الفين لآللية اجلديدةبشأن   -١٧٤

على أي حنـو    : تشغيل اآللية اجلديدة حتت إشراف وسلطة مؤمتر األطراف         )أ (  
ينبغي ملؤمتر األطراف أن ميارس إشرافه وسلطته على اآللية اجلديدة، ومـا هـي الترتيبـات                

لدور الذي ينبغـي أن يكـون       املؤسسية اليت ينبغي أن تكون لدى اآللية اجلديدة، وما هو ا          
  لالتفاقية فيما يتعلق بفرادى األطراف الذين ينفذون اآللية اجلديدة؟

كيف ُتكفل هذه املشاركة، وكيف     : املشاركة الطوعية لألطراف يف اآللية      )ب (  
  لآللية اجلديدة أن ُتحفز على املشاركة الواسعة من األطراف؟

ية ودائمة وإضافية وميكن التحقق منها يف       املعايري اليت تؤدي إىل نتائج حقيق       )ج (  
جمال التخفيف، وإىل جتنب االزدواجية يف اجلهود، وإىل حتقيق تراجع صـاف يف انبعاثـات               

ما هي هذه املعايري، وكيـف توضـع وتطبـق،    : أو احليلولة دون حدوثها/غازات الدفيئة و 
ذلك التجربة يف إطار    هي الدروس اليت ينبغي استخالصها من التجارب األخرى، مبا يف            وما

  بروتوكول كيوتو؟
متطلبات الدقة يف القياس واإلبالغ والتحقق من خفض االنبعاثات، وإزالة            )د (  

ما هي هذه املتطلبات، وكيف ينبغي أن تطبق، وما هي          : أو االنبعاثات املتجنَّبة  /االنبعاثات و 
تجربـة يف إطـار     الدروس اليت ينبغي استخالصها من التجارب األخرى، مبـا يف ذلـك ال            

  بروتوكول كيوتو؟
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 قطاعات االقتصاد، اليت حتـددها األطـراف         مجيع سبل حفز التخفيف يف     )ه(  
هل من أمثلة   : أو على أساس مشروع حمدد    /املشاركة وميكن أن تكون على أساس قطاعي و       

 هـذه  داخـل على هذه القطاعات، وعلى أي حنو ينبغي لآللية اجلديدة أن حتفز التخفيـف     
  ، وعلى أي أساس ينبغي أن حتدد األطراف املشاركة تلك القطاعات؟القطاعات
املعايري، مبا يف ذلك تطبيق أساليب حمافظة، فيما يتعلق بوضـع مـستويات         )و (  

أو احلدود القـصوى    /عتبات تسجيل األرصدة و   (مرجعية طموحة وإقرارها وتعديلها دورياً      
 التخفيف حتت عتبة من عتبات تـسجيل        وباإلصدار الدوري للوحدات استناداً إىل    ) للتداول

  ما هي هذه املعايري، وكيف ينبغي أن تطبق؟: األرصدة أو إىل حد أقصى للتداول
ما هي هـذه    : املعايري املتعلقة بالتسجيل الدقيق واملتسق وبتعقب الوحدات        )ز (  

 ينبغـي   املعايري، وكيف ينبغي أن تطبق، وما هي النظُم الفنية الالزمة، وما هي الدروس اليت             
  استخالصها من التجارب األخرى، مبا يف ذلك التجربة يف إطار بروتوكول كيوتو؟

هل ينبغي حتديد هذا املبدأ وكفالته، وإذا كان األمـر          : مبدأ قابلية اإلضافة    )ح (  
  كذلك، فكيف السبيل؟

ختصيص نصيب من العائدات لتغطية النفقات اإلدارية ومساعدة البلـدان            )ط (  
: طراف املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيـف       النامية األ 

هل ينبغي أن يكون هناك نصيب من العائدات، وإذا كان األمر كذلك، فكيف يكون هيكله               
  وكيف يطبق، ويف أي مستوى ينبغي حتديده؟

  كيف ميكن لآللية اجلديدة أن تعزز ذلك؟: تعزيز التنمية املستدامة  )ي (  
على أي حنو ينبغـي أن      : تيسري املشاركة الفعالة للكيانات اخلاصة والعامة       )ك (  

  تعزز اآللية اجلديدة هذه املشاركة، وكيف يتسىن وضع هيكل مناسب حلوافزها؟
ما هي التدابري اليت ينبغي اختاذها مـن أجـل          : تيسري البداية الفورية لآللية     )ل (  

  دة، وما هي املعايري اليت ينبغي وضعها؟تيسري البداية الفورية لآللية اجلدي
هل ينبغي أن تكون هناك معايري، وإذا كـان         : معايري أهلية استخدام اآللية     )م (  

  األمر كذلك، فما هي تلك املعايري، وكيف ينبغي أن تطبق وعلى من؟
ما هو الذي ينبغي أن يضطلع به الطـرف املنفـذ يف            : دور الطرف املنفذ    )ن (  

  جلديدة؟تشغيل اآللية ا
ما هي التدابري اليت ينبغي أن تتخـذ لـضمان اإلدارة الرشـيدة             : اإلدارة  )س (  
  اجلديدة؟ لآللية
تنفيذ برنامج عملـها علـى النحـو املـشار إليـه يف       لومواصلة من اهليئة الفرعية       -١٧٥
  : أعاله١٧٠ الفقرة
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أن تقدم إىل    بصفة مراقب إىل     املعتمدةدعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات        )أ (  
، آراءها بشأن املسائل املشار إليهـا يف مواضـع منـها            ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢األمانة، حبلول   

   أعاله، وطلبت إىل األمانة أن تنشر تلك اآلراء يف املوقع الشبكي لالتفاقية؛١٧٤ و١٧٣الفقرتان 
لـصلة،   للمواد ذات ا    تقنياً طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد ملخصاً         )ب (  

 أعاله، وملناقشات األطـراف يف الـدورة الثامنـة          ١٧١فيها تلك املشار إليها يف الفقرة        مبا
أعاله، وأن تعـرض    ) أ(١٧٥والثالثني للهيئة الفرعية، ولآلراء املشار إليها يف الفقرة الفرعية          

يئـة  أدناه، وعلى نظر اهل   ) ج(١٧٥امللخص على حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة الفرعية          
  الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني؛

طلبت إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل، قبـل موعـد الـدورة التاسـعة                 )ج (  
للهيئة الفرعية، على أن تضمن مشاركة واسعة من جانب البلدان النامية والبلـدان              والثالثني

 أعـاله، وذلـك   ١٧٤ و١٧٣املتقدمة، تتناول املسائل املشار إليها يف مواضع منها الفقرتان   
 من  ٥٣-٥٠ يف الفقرات    ة الصادر بالوالية بأعمال اهليئة الفرعية حنو الوفاء       هبدف املضي قدماً  

يف دورهتا  لتنظر فيه   لهيئة الفرعية   ل وتتيحه عن حلقة العمل     ، وأن تعد تقريراً   ١٨-أ م/١ املقرر
  .التاسعة والثالثني

ديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت         باآلثار التق  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٧٦
وطلبت اهليئة الفرعيـة إىل     .  أعاله ١٧٥ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرة          

  .األمانة أن تضطلع باإلجراءات املطلوبة يف هذه االستنتاجات، رهناً بتوافر املوارد املالية

   ٢٠١٥-٢٠١٣استعراض الفترة   -ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  املداوالت    
وكان معروضاً عليهـا    .  والثالثة الثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها           -١٧٧

أقل  باسم   طرفني، حتدث أحدمها    ممثال نيىل ببيان  وأد .)٥٥(إسهامات شبكية قدمتها ستة أطراف    
  .البلدان منواً

، على النظر يف هذا البند بـاالقتران مـع          الثانيةستها   اهليئة الفرعية، يف جل    واتفقت  -١٧٨
 مشترك بني اهليئـتني     فريق اتصال  من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار          ١٥ البند

والـسيد ليـون   ) النمـسا (السيدة غريترود فوالنسكي   كل منالفرعيتني يشترك يف رئاسته  
 .)فانواتو(تشارلز 

__________ 

  .<http://unfccc.int/5901.php>انظر  )٥٥(
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تيسريها السيد زو جـي     بقام    أثناء الدورة  حلقة عمل يه  يون/ حزيران ٥وُنظمت يف     -١٧٩
، الذي عينته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية مشتركاً يف تيسري حوار              )الصني(

وعقب ذلك، عّينت األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية السيد أندرياس . اخلرباء املنظّم
  ؛٢٠١٤لدور حىت منتصف للقيام هبذا ا) سويسرا(فيشلني 
ومل تكن اهليئة الفرعية قادرة على القيام بالعمل اخلاص هبذا البند لتعذر إنشاء فريـق       -١٨٠

االتصال املشترك بينها وبني اهليئة الفرعية للتنفيذ املعين هبذه املسألة، لذلك ستنظر يف هذا البند       
  .أثناء دورهتا التاسعة والثالثني

ل املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على        برنامج العم   -رابع عشر
    نطاق االقتصاد ككل املتعلقة بالبلدان املتقدمة األطراف

  ) من جدول األعمال١٤البند (

  املداوالت  -١  
وكان معروضاً عليهـا    .  والثالثة الثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها           -١٨١
  .Add.1و FCCC/SBSTA/2013/MISC.3 الوثيقة
، على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات الثانيةواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٨٢

برايـان  والـسيد   ) النرويج (كارين هريتزبرغ  ة السيد  كل من  شترك يف تيسريها  يغري رمسية   
 الـيت   )٥٦(اجاتة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنت     لثاجللسة الثا  ويف). جنوب أفريقيا  (مانتالنا

  .اقترحها الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
، تنفيذ برنـامج العمـل      ١٨-م أ /١ من املقرر    ٨ للفقرة   اهليئة الفرعية، وفقاً  بدأت    -١٨٣

املتعلق بإيضاح األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلـدان املتقدمـة             
  .)٥٧(ا باآلراء املقدمة من األطرافواسترشدت اهليئة الفرعية يف حبثه. األطراف
ورحبت اهليئة الفرعية باملعلومات املتبادلة أثناء احلدث الذي ُنظِّم أثناء الدورة بشأن              -١٨٤

األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد للبلدان املتقدمة األطراف، وأعربت           
ادي ومركز اجلنوب ومعهـد املـوارد       عن تقديرها ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص       

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقـديرها لألطـراف        . العاملية ملا قدمته هذه اجلهات من عروض      
والحظت اهليئة الفرعية أن امليسرين املتشاركني أخذوا على . لتقاسم املعلومات وتقاسم آرائها

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.13اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٦(
)٥٧( FCCC/SBSTA/2013/MISC.3و Add.1.  
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الـيت دارت يف سـياق       تضم تعليقاهتم على املناقـشات       )٥٨(عاتقهم مسؤولية إعداد مذكرة   
واملعلومات الواردة يف املذكرة ليست قائمـة مـستوفاة     . املشاورات غري الرمسية أثناء الدورة    

باملسائل واخليارات املناقشة، ومل تتفاوض بشأهنا األطراف، وال هي تعرب عـن اسـتنتاجات              
التاسـعة  وقد تود األطراف أن تنظر يف املذكرة ملواصلة املناقـشات يف الـدورة              . األطراف

  .والثالثني للهيئة الفرعية
واتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل نظرها يف هذه املسألة يف دورهتـا التاسـعة                 -١٨٥

 أعاله إىل مؤمتر ١٨٣والثالثني، بغية تقدمي تقرير عن تقدم برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة             
  .األطراف يف دورته التاسعة عشرة

 االقتصادية للتخفيف من آثار     -علمية والتقنية واالجتماعية    اجلوانب ال   -خامس عشر
    تغيُّر املناخ

  ) من جدول األعمال١٥البند (

  املداوالت  -١  
  . والثالثةالثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها   -١٨٦
 مشاورات ، على النظر يف هذا البند يف إطارالثانيةواتفقت اهليئة الفرعية، يف جلستها        -١٨٧

ميكائيـل  والسيد  ) سوازيلند (جورج واموكويا  السيد    كل من  شترك يف تيسريها  يغري رمسية   
 )٥٩(ة، نظرت اهليئة الفرعية يف االسـتنتاجات      لثاجللسة الثا  ويف). االحتاد الروسي  (غيتارسكي

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
صل النظر يف دورهتا األربعني يف اجلوانب العلميـة         اتفقت اهليئة الفرعية على أن توا       -١٨٨

 االقتصادية للتخفيف من آثار تغري املناخ، مع مراعاة أفضل املعلومات           -والتقنية واالجتماعية   
سيما املعلومات املقدمة مـن اهليئـة        العلمية املتاحة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ، وال        

ملناخ، واألعمال اجلارية اليت تضطلع هبا هيئات أخرى يف إطار          احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر ا    
  .االتفاقية بشأن املسائل ذات الصلة

__________ 

  .<http://unfccc.int/7613.php>: متاح على املوقع الشبكي التايل )٥٨(
  .FCCC/SBSTA/2013/L.3اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٩(
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    التعاون مع املنظمات الدولية األخرى  - عشرسادس
  ) من جدول األعمال١٦البند (

  املداوالت  -١  
ـ  . نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثـة            -١٨٩ ان ممثـل   وأدىل ببي

  .تفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرال
واتفقت اهليئة الفرعية يف جلستها الثانية على أن ُيجري الـرئيس مـشاورات مـع                 -١٩٠

. األطراف بشأن هذه املسألة ويعرض مشروع استنتاجات على اهليئة الفرعية يف جلستها الثالثة            
  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٦٠(نتاجاتويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعية يف االست

  االستنتاجات  -٢  
 اليت أعدهتا األمانة بشأن األنشطة )٦١(أشارت اهليئة الفرعية بتقدير إىل ورقة املعلومات  -١٩١

 ذات الصلة اليت شاركت فيها األمانة مع منظمات حكومية دولية أخرى وأحاطـت علمـاً              
  .باملعلومات املقدمة فيها

 اهليئة الفرعية علماً بالبيانات اليت أدلت هبا أمانة اتفاقية األمـم املتحـدة              وأحاطت  -١٩٢
ملكافحة التصحر بشأن أنشطتها وجهودها الرامية إىل املضي يف تنفيذ إجراءات التصدي لتغري             

 ،املناخ يف جماالت خربهتا، واالستجابة إىل احتياجات األطراف واملقررات الـيت اعتمـدهتا            
  .وأوجه التآزر احملتملةومراعاة الروابط 

وكررت اهليئة الفرعية تأكيد أمهية اخنراط األمانة مع منظمات حكومية دولية أخرى،              -١٩٣
وال سيما هيئات األمم املتحدة، ومع منظمات دولية أخرى، حسب االقتضاء، من أجل التركيز              

  . فعاالًفيذاًتنامللحق هبا على اإلجراءات اليت تدعم تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو 
وأقرت اهليئة الفرعية باملوارد واخلربة اليت تتمتع هبا املنظمـات احلكوميـة الدوليـة             -١٩٤

واملنظمات الدولية األخرى واليت هلا صلة بعملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري       
ـ    ضاء، والعمـل  املناخ وشجعت األمانة على التماس دعم املنظمات الدولية املعنية، عند االقت

  . فعاالً تنفيذاً امللحق هبابشراكة معها من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو

    مسائل أخرى  - عشرسابع 
  ) من جدول األعمال١٧البند (

  . يف إطار هذا البندمل ُتثر أية مسائل  -١٩٥
__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.16اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٠(
)٦١( FCCC/SBSTA/2013/INF.4.  
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    تقرير الدورة  - عشرثامن 
  ) من جدول األعمال١٨البند (

 والـثالثني   الثامنةية، يف جلستها الثالثة، يف مشروع تقرير دورهتا         نظرت اهليئة الفرع    -١٩٦
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية، بناء على اقتراح من الرئيس، للمقرر            . )٦٢(واعتمدته

  .بإمتام تقرير الدورة مبساعدة األمانة وبتوجيه الرئيس

  اختتام الدورة  - عشرتاسع 
ألمني التنفيذي تقييماً أولياً ملا يترتب على االستنتاجات        ل ثل مم يف اجللسة الثالثة، قدم     -١٩٧

 مـن   ٢٠ويأيت هـذا تنفيـذاً للفقـرة        . املعتمدة خالل الدورة من آثار يف اإلدارة وامليزانية       
 )٦٣(قدم بياناً مبا يترتب على املقـررات      ت أن   ة التنفيذي ة اليت تطلب إىل األمين    ٩-م أ /١٦ املقرر

  .امليزانية إذا تعذر الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسيةمن آثار إدارية وآثار يف 
 األطراف بأن عدداً من األنشطة الناشئة عن املفاوضات اليت          ة التنفيذي ة األمين توأبلغ  -١٩٨

، وبالتايل، فإن األمانـة حتتـاج        إضافياً أُجريت خالل هذه الدورة تتطلب من األمانة عمالً       
 ، وللميزانيـة املقترحـة   لة إىل موارد إضافية زيادة علـى امليزانيـة األساسـية          السنة املقب  يف

 يـورو لتغطيـة    ١,٨وسيلزم توفري مبلغ تقديري أويل إضايف بقيمة        . ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
  :ليةاألنشطة التا

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات      " من جدول األعمال     ٣يف إطار البند      )أ(  
 ُتعد ورقة تقنية قبل الدورة       األمانة أن  إىل، طُلب   "بلية للتأثر به والتكيُّف معه    تغيُّر املناخ والقا  

اجتماعاً تقنياً للخرباء قبل الدورة األربعني للهيئـة         تنظم   التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية وأن    
، أساسـاً لتغطيـة تكـاليف        يورو ١٧٠ ٠٠٠ مببلغتكاليف هذه األنشطة    ُتقدر  و. الفرعية

  ؛يف االجتماعاملشاركة 
برنامج العمـل بـشأن     "من جدول األعمال    ) أ(١٠  الفرعي يف إطار البند    )ب(  

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

. وات تدريبية وإجراءات جديدة وتقدمها أثناء الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية          تعد أد 
  ؛ لتغطية تكاليف إعداد األدوات التدريبية يورو٦٠ ٠٠٠ مببلغتكاليف ُتقدر الو

__________ 

  .FCCC/SBSTA/2013/L.1اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٦٢(
 يف اسـتنتاجات اهليئـات       تترتب عليه أيـضاً     آثاراً  مثة ، فإن "املقررات" يشري إىل    ٩-م أ /١٦مع أن املقرر     )٦٣(

  .الفرعية
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تنقيح املبادئ التوجيهية   "من جدول األعمال    ) ج(١٠  الفرعي ار البند يف إط   )ج(  
الغ عن قوائم اجلرد السنوية لألطراف املدرجة يف املرفـق األول           لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلب   

 وتعد  الربنامج احلاسويب املطور لنموذج اإلبالغ املوحد     حتسن   األمانة أن    إىل، طُلب   "لالتفاقية
تكـاليف  ُتقـدر ال  و. ٢٠١٤يونيـه   /نسخة هنائية منه إلصدارها يف موعد أقصاه حزيـران        

  ؛ خدمات تكنولوجيا املعلومات لتغطية تكاليف يورو١ ١١٠ ٠٠٠ مببلغ
واجهة بيانات غـازات    "من جدول األعمال    ) د(١٠  الفرعي يف إطار البند    )د(  
أي تغيريات تقنية يف واجهة بيانات غـازات الدفيئـة إذا            تنفذ األمانة أن    إىل، طُلب   "الدفيئة

طراف املدرجة يف   املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األ        "اعُتِمدت  
املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن        : املرفق األول لالتفاقية، اجلزء األول    

أثناء الدورة التاسعة عـشرة ملـؤمتر    " تغري املناخ فيما يتعلق باإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية        
ـ        يورو ٢٤٣ ٠٠٠ بتكلفة األطراف، وير تكنولوجيـا   لتغطية تكاليف العمـل الـالزم لتط
  .املعلومات
اسـتخدام األراضـي    "من جدول األعمال    ) ب(١١يف إطار البند الفرعي       ) ه(  

 من بروتوكول كيوتو    ٣ من املادة    ٤ و ٣وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرتني       
 اسـتخدام ، طُِلب إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل بشأن أنشطة           "ومبوجب آلية التنمية النظيفة   

 قبل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعيـة أو         األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    
وسيقتضي تنظيم حلقة العمل، إذا مل يكن متزامناً مع الدورة التاسعة والثالثني            . متزامنة معها 

  . يورو لتغطية تكاليف املشاركة يف حلقة العمل١٥٠ ٠٠٠للهيئة الفرعية، مبلغ 
اآلليات السوقية وغـري الـسوقية      " من جدول األعمال     ١٢إطار البند   يف    )و(  

 والنُُّهج  لنُُّهج املختلفة اإطار  ، طُِلب إىل األمانة أن تنظم حلقات عمل بشأن          "مبوجب االتفاقية 
وتوجد بعض األموال يف حوزة     . غري القائمة على السوق واآللية اجلديدة القائمة على السوق        

  . )٦٤( يورو٥٧ ٠٠٠إىل مبلغ إضايف قدره األمانة ولكنها حباجة 
 ٤قد تدعو احلاجة إىل تلبية بعض املتطلبات املالية الصغرية احملدَّدة للبنـدين              )ز(  

  . من جدول األعمال، ولكن األمانة ستسعى إىل استيعاب تلك التكاليف٩و
 باسـم   من بينها بيانـات   ،   طرفاً ١٧ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات ختامية ممثلو          -١٩٩

الـدول  و،  ، وحتالف الدول اجلزريـة الـصغرية      اجملموعة اجلامعة و والصني،   ٧٧ لجمموعة ا 
أقل البلـدان   و،  ٢٧    ل ا  األورويب ودوله األعضاء   داالحتاوجمموعة السالمة البيئية،    ، و األفريقية

منظومة التكامـل بـني دول      ، و ائتالف بلدان الغابات املطرية   ، وجامعة الدول العربية، و    منواً
، والرابطـة املـستقلة ألمريكـا الالتينيـة     البلدان النامية املتقاربة التفكري ، و أمريكا الوسطى 

__________ 

خلتامية فيمـا يتعلـق     ء اجللسة العامة ا    إىل أن البيانات اليت أدلت هبا األطراف أثنا        التنفيذيةأشار ممثل األمينة     )٦٤(
من جدول األعمال بشأن تنظيم حلقات العمل قد أُحيط هبا علماً وأن شواغل تلك              ) ج-أ(١٢ و ٩بالبندين  

  .األطراف قد تؤدي إىل تنقيح التكاليف
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وأدىل ببيانات أيضاً ممثلو اهليئات املكونة للمنظمات غري احلكوميـة          . البحر الكارييب  ومنطقة
ملكونـة  املعنية باألعمال واهليئات املكونة للمنظمات غري احلكومية املعنية بالبيئة واهليئـات ا           

للمنظمات غري احلكومية املعنية باملزارعني واهليئات املكونة للمنظمات غري احلكومية املعنيـة            
  .بالشباب
 ال حظ رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن          وقبل اختتام الدورة،    -٢٠٠

 بـشأن خمتلـف   هذه الدورة ستبقى يف الذاكرة على أهنا الدورة اليت أُحرز فيها تقدم كـبري    
 املشاورات ومنظمي ورؤساء أفرقة االتصال املندوبنيشكر الرئيس  و .القضايا املنهجية والتقنية  

  .قدمته من دعم  ما األمانة علىوشكر أيضاً. قدموه من مسامهات  ماغري الرمسية على

        


