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 )تابع (احملتويات

       الصفحة       املقرر
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   ٢١  ..................................                            الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية
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   ٢٤  ..........                                      ن االمتنان حلكومة كينيا ولشعب مدينة نريويب        اإلعراب ع   ١٢-   م أ / ١
 



FCCC/CP/2006/5/Add.1 
Page 3 

 ١٢-م أ/١املقرر 

  ُ                                        ي عهد إليه بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية، الذيلكيانلتوجيهات إضافية 
 من أجل تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ

                إن مؤمتر األطراف،

       من    ١٠    و  ٩    و  ٨    و  ٧    و  ٥    و  ٤    و  ٣    و  ١                                                        إىل األحكام ذات الصلة اليت وردت خباصة يف الفقرات                    إذ يشـري   
        منها،  ١١                        من االتفاقية، ويف املادة  ٤      املادة 

  ، ٩-   م أ / ٥   و ٨-   م أ / ٧   و ٧-   م أ / ٧   و ٧-   م أ / ٥   و ٧-   م أ / ٤             إىل مقرراته             ً وإذ يشري أيضاً 

                                                                                    آراء األطراف بشأن األنشطة والربامج والتدابري املنفذة يف اجملاالت املبينة يف الفقرتني الفرعيتني         وإذ يالحظ 
  ، ٧-   م أ / ٧           من املقرر  ) د ( و  )  ج ( ٢

                                                 عقد للماحنني احملتملني للصندوق اخلاص لتغري املناخ،                         ُ    إعالن التربعات اليت تُ       ات                 بنتائج اجتماع           وإذ يرحب  
                                                 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة هلذا الصندوق،    ٦٠                                    وإذ يالحظ أنه جرى التعهد بالتربع مببلغ 

                                موارد إضافية لدعم تنفيذ أنشطة      تعبئة                     ملية جهوده الرامية إىل                                     بضرورة مواصلة مرفق البيئة العا              وإذ يعترف  
  ،                       الصندوق اخلاص لتغري املناخ                       املشاريع املؤهلة يف إطار

  ،                         الصندوق اخلاص لتغري املناخ      لتشغيل                       مرفق البيئة العاملية                    بالعمل الذي يضطلع به           وإذ يعترف 

                     التفاقية فيما يتعلق    ل                       ملدرجة يف املرفق األول                                                          دواعي القلق اليت أعرب عنها معظم األطراف غري ا                    وإذ يالحـظ   
                                                              َّ                                                    مبعـايري التشغيل والسياسات اليت يتعني اتباعها يف متويل األنشطة اليت تنفَّذ يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ خالل              

  ،    ٢٠٠٤      نوفمرب  /                                     جملس مرفق البيئة العاملية يف تشرين الثاين                              مخس سنوات، كما وافق على ذلك    مدهتا           فترة أولية 

  ،                                                                      االنفصال بني إدارة وأنشطة مرفق البيئة العاملية والصندوق اخلاص لتغري املناخ             ً وإذ يالحظ أيضاً 

      تراعي                                                 م هلا الدعم من خالل الصندوق اخلاص لتغري املناخ جيب أن                  َّ أن األنشطة اليت يقدَّ      كذلك     الحظ ي    وإذ  
                                        وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة اليت                         يف حال توافرها،                                                            الـبالغات الوطنية أو برامج العمل الوطنية للتكيف،         

      لطلب، ل    قدم   امل      الطرف    ّ     بوفّرها 

                        لزيادة املوارد اإلضافية   ِّ  حمفِّز                                                                 على أنه ينبغي أن يكون الصندوق اخلاص لتغري املناخ مبثابة                              وإذ يعيد التأكيد   
                                              من مصادر ثنائية ومن مصادر أخرى متعددة األطراف،

                                           اليت يراد متويلها موجهة على أساس قطري وفعالة               ن تكون األنشطة                  على أنه ينبغي أ                     ً وإذ يعيد التأكيد أيضاً 
           حدة الفقر،   من       تخفيف   لل                        وطنية للتنمية املستدامة و                                           من حيث التكاليف، وأن تدمج يف االستراتيجيات ال
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                                                                         على أن تقدمي الدعم لتنفيذ األنشطة املؤهلة يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ                     وإذ يعيد التأكيد كذلك 
                                      مع التوجيهات اليت قدمها مؤمتر األطراف،    يتفق    أن   جيب 

                                              متويل األنشطة والربامج والتدابري املتصلة بتغري         يف                                          استخدام الصندوق اخلاص لتغري املناخ             يقـرر  - ١ 
     ِّ            املكمِّلة لتلك           والتدابري                         ، وهي األنشطة والربامج      ٧-    م أ  / ٧           من املقرر     )  ج ( ٢                                     املـناخ يف اجملاالت احملددة يف الفقرة        

                                                              تغري املناخ يف مرفق البيئة العاملية واملمولة بتمويل ثنائي ومتعدد     سياق    يف                  جملال العمل الرئيسي           مبوارد خمصصة        املمولة 
  :             ذات األولوية                        ال سيما يف اجملاالت التالية ،      األطراف

                                                   ، والطاقة املتجددة، وتكنولوجيات الوقود األحفوري                               الطاقة، وتوفري الطاقة                     كفـاءة اسـتخدام     ) أ ( 
                                        يت تصدر انبعاثات قليلة من غازات الدفيئة؛          املتقدمة ال

                                                                                    االبتكار مبا يف ذلك من خالل البحث والتطوير فيما يتصل بكفاءة استخدام الطاقة وتوفري الطاقة   ) ب ( 
                        يف قطاعي النقل والصناعة؛

  ؛                             منها أساليب الزراعة التقليدية و             ضارة باملناخ،   ال   غري          الزراعية        مارسات   امل            تكنولوجيات و  ال  ) ج ( 

  ؛                                           لتحريج وإعادة التحريج واستخدام األراضي احلدية ا  ) د ( 

                                             فايات الصلبة والسائلة من أجل استعادة امليثان؛ ن        إدارة ال    ) ه ( 

                                                                                         استخدام الصندوق اخلاص لتغري املناخ يف متويل األنشطة والربامج والتدابري املتصلة بتغري                   يقـرر  - ٢ 
           جملال العمل                                          ، اليت تكمل تلك املمولة مبوارد خمصصة         ٧-    م أ  / ٧           من املقرر     )  د ( ٢                                   املناخ يف اجملاالت احملددة يف الفقرة       

  :             اجملاالت التالية     ً    ابتداًء ب                    ثنائي ومتعدد األطراف     آخر                                           تغري املناخ يف مرفق البيئة العاملية وبتمويل     سياق    يف        الرئيسي

  :                                             بناء القدرات على الصعيد الوطين يف اجملاالت التالية  ) أ ( 

                  التنويع االقتصادي؛ ̀  ١̀ 

                                                    ً     ً                                اسـتخدام الطاقة يف البلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً كبرياً على استهالك الوقود                      كفـاءة    ̀  ٢̀ 
                                                      األحفوري واملنتجات املرتبطة به اليت تستهلك الطاقة بكثافة؛

                                                 تهيئة الظروف املواتية لالستثمار يف القطاعات اليت ميكن                                       تقدمي الدعم من خالل املساعدة التقنية ل     ) ب ( 
  ؛          ع االقتصادي ي            ثمار يف التنو                 أن يسهم فيها االست

                                                      لنشر ونقل تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمة اليت                                  من خالل املساعدة التقنية                  تقدمي الدعم     ) ج ( 
  ؛                                    تصدر انبعاثات قليلة من غازات الدفيئة

                                                                                      تقدمي الدعم من خالل املساعدة التقنية للتكنولوجيات الوطنية املتقدمة واملبتكرة يف جمال الوقود؛  ) د ( 
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                                                                                     تقدمي الدعم من خالل املساعدة التقنية لتعزيز االستثمارات يف مصادر الطاقة اليت تصدر انبعاثات     ) ه ( 
                                      ً                             ً                         قليلة من غازات الدفيئة والسليمة بيئياً، مبا فيها الغاز الطبيعي، وفقاً للظروف الوطنية لألطراف؛

                                 ، بغية النظر يف تقدمي توجيهات             أعاله  ٢      ّ                                                     أن يقّيم يف دورته اخلامسة عشرة حالة تنفيذ الفقرة               يقرر - ٣ 
  ؛ ٧-   م أ / ٥           من املقرر   ٢٩-  ٢٢                                                               ً          أخرى بشأن الطريقة اليت سيدعم هبا الصندوق مشاريع تنفيذ ملموسة وفقاً للفقرات 

                                                                                         أال تطبق مبادئ ومعايري تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ وطريقة تنفيذها يف تشغيل                    يقـرر  - ٤ 
                                                               شطة مرفق البيئة العاملية املمولة يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛                                 الصندوق اخلاص لتغري املناخ إال على أن

                                              اخلاص لتغري املناخ مواصلة االلتزام الصارم                                                الكيان الذي يعهد إليه بتشغيل الصندوق            إىل       يطلب - ٥ 
                                                    مبقررات مؤمتر األطراف يف تشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

                                                 اخلاص لتغري املناخ مواصلة جهوده لتعبئة املوارد،                  تشغيل الصندوق                            الكيان الذي يعهد إليه ب           إىل       يطلب - ٦ 
                                                                                                باإلضافة إىل تلك املتعهد هبا بالفعل، لدعم متويل أنشطة املشاريع املؤهلة يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

        دورته                                         أعاله أن يدرج يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف ٦                                   إىل الكيان املشار إليه يف الفقرة        يطلب - ٧ 
  .                                         اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ هذا املقرر            الثالثة عشرة

 ٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧
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 ١٢-م أ/٢املقرر 

 استعراض اآللية املالية

   ،               إن مؤمتر األطراف

               من االتفاقية،  ١١           من املادة  ٤          والفقرة  ٤           من املادة  ٣          إىل الفقرة        إذ يشري  

    ٤-    م أ  / ٣    و  ٣-    م أ  /  ١٢    و  ٣-    م أ  /  ١١    و  ٢-    م أ  /  ١٣    و  ٢-    م أ  /  ١٢    و  ٢-    م أ  /  ١١             إىل مقرراته                   ً   وإذ يشري أيضاً   
  ،  ١٠-   م أ / ٩   و ٨-   م أ / ٥ و

                                                                                           بالتقرير الذي أعدته األمانة بشأن جتربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة                        ً       وإذ حيـيط عـلماً     
ـ                                           تزاماهتا مبوجب االتفاقية                                                                                           األطـراف فـيما يتصـل باحتـياجات الـبلدان النامـية لالسـتثمار للوفـاء بال

) FCCC/SBI/2005/INF.7(  ،مبا يف ذلك بشأن التدفقات املالية من مصادر القطاع اخلاص ،                                                       

  ) FCCC/SBI/2006/7 (                                          الذي أعدته األمانة بشأن اآللية املالية                           بالتقرير التوليفي               ً     ً         وإذ حيـيط عـلماً أيضاً        
            ، والدراسة   )FCCC/SBI/2006/3 (                        يف دورته احلادية عشرة                                                               وتقريـر مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف          

  ،(GEF/C.22/10)                                           الثالثة عن األداء العام ملرفق البيئة العاملية 

                                                                                                   بالتقرير املتعلق بتقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب                         ً   وإذ حييط علماً   
                                                                  انة يف سياق مذكرة التفاهم املعقودة بني مؤمتر األطراف وجملس املرفق البيئة                                     االتفاقية، وهو التقرير الذي أعدته األم

                                                                                                                   العاملية، مبا يف ذلك بشأن مصادر التمويل األخرى املتاحة من خالل مجلة قنوات منها القنوات الثنائية والقنوات                  
  ، )   امس          ، الفصل اخلFCCC/SBI/2004/18 (                                              األخرى املتعددة األطراف والتدفقات من القطاع اخلاص 

                                                                                                     باملناقشـات اليت جرت يف اجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية، مبا يف ذلك املناقشات السياسية                           وإذ يـنوه   
                                                                                                                     الرفيعة املستوى، بشأن الفرص املتاحة ملرفق البيئة العاملية والتحديات اليت تواجهه يف أدائه بدوره ككيان لتشغيل                

                       اآللية املالية لالتفاقية،

                                                          الختتام عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية،     قديره             وإذ يعرب عن ت 

                                                                                               أن التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه مها من الشواغل الرئيسية جلميع األطراف يف                         وإذ يالحظ  
          االتفاقية،

           يف استجابة                                                                                       بأن الطابع العاملي لتغري املناخ يتطلب التعاون واملشاركة على أوسع نطاق ممكن                         وإذ يسـلم   
                        ً                 دولية فعالة ومالئمة وفقاً ملبادئ االتفاقية،

                                                                                    أن التكيف مع تغري املناخ وآثاره الضارة يتسم بأولوية عالية بالنسبة جلميع البلدان وأن                 ً    وإذ يالحظ أيضاً     
ّ                     البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية، معّرضة للتأثر بتغري املن                اخ بصفة خاصة،                                         ً                                 
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ّ                          أن النصـيب األكرب من موارد مرفق البيئة العاملية املكرسة لتغري املناخ قد ُخّصص ملشاريع                        وإذ يالحـظ     ُ                                                                   
                      التخفيف الطويلة األجل،

                                                                                             بتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، مبا يف ذلك                           ً      وإذ حيـيط علماً      
                                               بشأن تقدمي إرشادات إضافية إىل كيان يتوىل          ١١-    م أ  / ٥              من املقرر     ١                         بات الواردة يف الفقرة                         استجابة املرفق للطل  
                    تشغيل اآللية املالية،

ّ                                                            أنه على الرغم من أن مرفق البيئة العاملية قد أّدى بفعالية دوره ككيان لتشغيل اآللية املالية                            وإذ يالحـظ                                                 
                                                                      ة لألداء العام ملرفق البيئة العاملية، فإن هذه الدراسة قد تضمنت                                  ّ                                لالتفاقـية على النحو املبلّغ عنه يف الدراسة الثالث        

                                                         توصيات إلدخال حتسينات على إجراءات عمل مرفق البيئة العاملية،

  :                        من مرفق البيئة العاملية    يطلب - ١ 

                                        ً                                 إعطاء األولوية الواجبة ألنشطة التكيف وفقاً لإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف؛  ) أ ( 

                                                                                  عمل املتعلق بزيادة الوعي بربامج مرفق البيئة العاملية وإجراءاته من أجل مساعدة البلدان           أن يعزز ال  ) ب ( 
                                                    النامية يف الوصول إىل التمويل من مرفق البيئة العاملية؛

                                                                                          حبث اخليارات املتاحة لتنفيذ مشاريع يف جمال استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي ضمن               ) ج ( 
                                                              البيئة العاملية يف سياق تغري املناخ وذلك على ضوء التجارب السابقة؛                       اجملال الرئيسي لعمل مرفق 

                                                 أن يواصل تشجيعه للمشاريع اليت تتسم بكفاءة الطاقة؛  ) د ( 

                                                                                       من مرفق البيئة العاملية أن يعترف بالتحديات اليت تواجه الدول النامية اجلزرية                         يطلـب كذلك   - ٢ 
                                                                  ويل من مرفق البيئة العاملية على النحو املبني يف الدراسة الثالثة لألداء                        ً                  الصغرية وأقل البلدان منواً يف الوصول إىل التم

                           ، وأن يستجيب هلذه التحديات؛ )١ (                         العام ملرفق البيئة العاملية

  :                                      ً                                           من مرفق البيئة العاملية أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة بشأن    يطلب - ٣ 

                                       ثالثة لألداء العام ملرفق البيئة العاملية؛                           استجابته لتوصيات الدراسة ال  ) أ ( 

                                                         الكيفية اليت راعى هبا توصيات االستعراض الثالث لآللية املالية؛  ) ب ( 

                                                      

) ١ (  Global Environment Facility and ICF Consulting, 2005.  OPS3: Progressing Toward Environmental 

Results.  Third overall performance study of the Global Environment Facility.  Office of Monitoring Evaluation of the 

Global Environment Facility, Washington.  In particular, its section 5.3.  .  

<http://www.gefweb.org/MonitoringandEvaluation/MEPublications/MEPOPS/documents/Publications-

OPS3_complete_report.pdf>.  
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                          ُ                                                             استجابته لالستنتاجات اليت خلُص إليها التقرير بشأن إدارة دورة املشاريع من قبل مكتب التقييم   ) ج ( 
                            التابع ملرفق البيئة العاملية؛

                                                     إلشراك القطاع اخلاص يف توفري املوارد للتصدي لتغري املناخ؛              اجلهود اليت بذهلا  ) د ( 

                                                                                                    اخلطوات املتخذة لتعزيز العمل بشأن زيادة الوعي بربامج مرفق البيئة العاملية وإجراءاته من أجل                  ) ه ( 
                                                                   مساعدة البلدان النامية يف الوصول إىل التمويل من مرفق البيئة العاملية؛

                                 ً                                        لتحديات اليت تواجه أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية،                                     الكيفية اليت اعترف هبا با      ) و ( 
                                  أعاله، وكيف استجاب هلذه التحديات؛ ٢                              على النحو املشار إليه يف الفقرة 

                                                              اخلطوات املتخذة ملساعدة البلدان النامية يف صياغة مقترحات املشاريع؛  ) ز ( 

                                                   الثالثة لألداء العام ملرفق البيئة العاملي، إىل استعراض                                        مرفق البيئة العاملية، على ضوء الدراسة     يدعو - ٤ 
                                                                                                                 التماسـك االسـتراتيجي العـام لرباجمه التشغيلية يف اجملال الرئيسي لعمله يف سياق تغري املناخ وذلك على ضوء                   

                                                                   استنتاجات وتوصيات الدراسة الثالثة لألداء العام ملرفق البيئة العاملية؛

                                                                    نفيذ الشروع يف االستعراض الرابع لآللية املالية يف دورهتا السابعة                                    من اهليئة الفرعية للت          يطلـب  - ٥ 
ّ                ، أو كما ُتعّدل يف وقت الحق،  ٤-    م أ  / ٣             ً                                                               والعشـرين وفقـاً للمعايري الواردة يف املبادئ التوجيهية املرفقة باملقرر               ُ         

                   ورته السادسة عشرة؛                                                                            واختاذ التدابري املالئمة وتقدمي تقرير عن النتائج إىل مؤمتر األطراف يف موعد ال يتجاوز د

  :                                                             أن يتم يف االستعراض الرابع لآللية املالية تقييم واستعراض ما يلي    يقرر - ٦ 

                                                                      التمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية ألغراض التخفيف من آثار تغري املناخ؛  ) أ ( 

           إلرشادات                                                                            ً              مـدى استجابة مرفق البيئة العاملية الحتياجات البلدان النامية يف جمال التكيف وفقاً              ) ب ( 
             مؤمتر األطراف؛

                                                                                              األطراف املتربعة لعملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تربعات يف                    يدعـو  - ٧ 
                                                                                    ً                               الوقـت املناسـب للمساعدة يف ضمان توفري املوارد الكافية واليت ميكن التنبؤ هبا من أجل السري قدماً يف تنفيذ                    

          االتفاقية؛

  ،     ٢٠٠٧                                                                    أن تقوم، من أجل الشروع يف عملية االستعراض الرابعة يف عام                            مـن األمانة         يطلـب  - ٨ 
  :                                                                                                   بإعداد ما يلي لعرضه على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين من أجل اختاذ اإلجراءات املناسبة

      ا من                                                                                        ورقـة تقنية تستعرض خربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف وغريه             ) أ ( 
                                                                                                           مصـادر الـتمويل ذي الصلة من أجل تلبية االحتياجات االستثمارية واملالية للبلدان النامية يف احلاضر واملستقبل        

                                       ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية؛
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      ُ                                                                                                   تقريـر ُيعـد بالتعاون مع أمانة مرفق البيئة العاملية بشأن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان                  ) ب ( 
      ً                                                                                                    ، وفقاً لإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف، يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية خالل الدورة التالية                        النامـية 

                                            من مرفق مذكرة التفاهم املعقودة بني مؤمتر         )  د   (-  )  أ ( ١                                                               لـتجديد مـوارد مرفق البيئة العاملية، مع مراعاة الفقرة           
   ). ٣-   م أ /  ١٢      املقرر  (                                األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية 

 ٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧
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 ١٢-م أ/٣املقرر 

 تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية

                 إن مؤمتر األطراف، 

      من   ٤    و  ٣             ، والفقرتني     ١١           ، واملادة    ٤              من املادة     ٩    و  ٨    و  ٧    و  ٤    و  ٣    و  ١             ، والفقرات    ٣              إىل املادة             إذ يشـري   
                من االتفاقية،   ١٢      املادة 

  ٤-    م أ  / ١   ،   ٣-    م أ  /  ١٢    ، و  ٢-    م أ  /  ١٢    ، و  ٢-    م أ  /  ١١    و  ٢-    م أ  /  ١٠    ، و  ١-    م أ  /  ١٣                إىل مقرراته      ً   ضـاً               وإذ يشـري أي    
  ، ٨-    م أ  / ٧    ، و  ٨-    م أ  / ٦    ، و  ٨-    م أ  / ٥    ، و  ٧-    م أ  / ٧    ، و  ٧-    م أ  / ٦    ، و  ٧-    م أ  / ٣    ، و  ٧-    م أ  / ٢    ، و  ٥-    م أ  / ٨    ، و  ٤-    م أ  / ٢ و
  ،  ١١-   م أ / ٥   ، و  ١٠-   م أ / ٨   ، و ٩-   م أ / ٩   ، و ٩-   م أ / ٤   ، و ٩-   م أ / ٣ و

  ،Corr.1)   و(FCCC/CP/2006/3                           عاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف                        بتقرير مرفق البيئة ال            ً وإذ حييط علماً 

                                                             نظر مرفق البيئة العاملية يف تكنولوجيا احتجاز الكربون وختزينه،        وإذ يالحظ 

   ،  ٤-    م أ  / ٢    ، و  ١-    م أ  /  ١١                                من االتفاقية، وإىل املقررات       ٦           واملادة    ٤              من املادة     ١                 إىل الفقـرة               وإذ يشـري   
  ، ٨-   م أ /  ١١   و ٨-   م أ / ٦ و

                                                                                      ما أعربت عنه األطراف من البلدان النامية من قلق إزاء اآلثار املترتبة على اشتراطات التمويل           وإذ يالحظ 
                                          املشترك، وال سيما بشأن أنشطة مشاريع التكيف،

ٍ                        يطلب من مرفق البيئة العاملية، بوصفه كيان تشغيٍل لآللية املالية لالتفاقية - ١                                              :  

                                               لعملية اليت من خالهلا تتلقى البلدان النامية                                                           أن يواصـل تبسـيط إجـراءاته وأن حيسن كفاءة ا            ) أ ( 
               من االتفاقية؛ ٤           من املادة  ١           ً                                                    األطراف متويالً ملشاريع من أجل تنفيذ التزاماهتا القائمة مبوجب الفقرة 

                                                                                      أن يبحـث عن خيارات ملعاجلة ما تشعر به األطراف من البلدان النامية من قلق إزاء اشتراطات      ) ب ( 
        مشاريع؛                      احلصول على متويل إضايف لل

                                                                                          تقـدمي تقريـر مفصل عن املوارد املتاحة لكل طرف من البلدان النامية يف مرحلة التنفيذ األوىل          ) ج ( 
                                                                                                إلطار ختصيص املوارد، مبا يف ذلك قائمة باألنشطة املمولة من هذه املوارد خالل هذه الفترة األولية يف جمال العمل 

   خ؛                                           الرئيسي ملرفق البيئة العاملية يف سياق تغري املنا
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       ، مبا يف  ٧-   م أ / ٤                                                                         أن يواصل تقدمي الدعم املايل لتنفيذ إطار نقل التكنولوجيا الوارد يف مرفق املقرر         ) د ( 
                                                                    ، من خالل جمال عمله الرئيسي يف سياق تغري املناخ والصندوق اخلاص لتغري املناخ  )١ (                          ذلك املواضيع الفرعية اجلديدة

  ؛ ٧-   م أ / ٧                 املنشأ مبوجب املقرر 

                                                                               لـتمويل لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واليت حصلت على متويل                          أن يوفـر ا       ) ه ( 
                                                                                              تكميلي ولكنها مل جتر عمليات تقييم الحتياجاهتا من التكنولوجيا، وذلك من أجل متكني هذه األطراف من إجراء 

                        ف غري املدرجة يف املرفق                                                                                               عملـيات التقييم هذه كجزء من بالغاهتا الوطنية الثانية، وأن يوفر هذه األموال لألطرا             
                                                                                                            األول باالتفاقـية واليت أجرت عمليات تقييم الحتياجاهتا من التكنولوجيا ولكنها حتتاج إىل تأوين هذه العمليات           
                                    ً                                                                       كجزء من بالغاهتا الوطنية الثانية أيضاً، باإلضافة إىل املبلغ الذي متت املوافقة عليه إلعداد بالغاهتا الوطنية الثانية؛ 

ٍ                                          فق البيئة العاملية، بوصفه كيان تشغيٍل لآللية املالية لالتفاقية، إىل القيام مبا يلي    مر    يدعو - ٢                                    :  

  يف          غري املدرجة       ألطراف                           ِّ                                    أن يواصل تبسيط إجراءاته وحيسِّن كفاءة العملية اليت من خالهلا تتلقى ا  ) أ ( 
                   من االتفاقية، هبدف   ١٢           من املادة  ١  ة      ً                                              متويالً من أجل الوفاء بالتزاماهتا القائمة مبوجب الفقر                    املرفق األول باالتفاقية

                                                                                                               ضـمان صـرف األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها املتكبدة من قبل األطراف من                  
                                          البلدان النامية يف تنفيذها لتلك االلتزامات؛

                   لوطنية املقدمة من                      ّ                                                                أن يقـدم معلومـات مؤّونة بشأن اإلجراءات التشغيلية للتمويل املعجل للبالغات ا              ) ب ( 
                                                                    ، وذلك كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين؛                    املرفق األول باالتفاقية  يف          غري املدرجة        األطراف 

                                                                             ً                 أن يـأخذ يف االعتـبار لـدى تقدمي الدعم لعمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، وفقاً               ) ج ( 
                                           ً                        ءات الرامية إىل ختطي احلواجز وتذليل القيود فضالً عن هتيئة بيئات متكينية،        ، اإلجرا ٩-   م أ / ٥   و ٩-   م أ / ٤         للمقررين 

                     على النحو الوارد يف                     املرفق األول باالتفاقية  يف          غري املدرجة                                            وسـد الفجـوات يف القدرات اليت حددها األطراف   
  ؛FCCC/SBSTA/2006/INF.1        الوثيقة 

                    يف مقترحات املشاريع  ٦                  شطة املتصلة باملادة                                              إعداد مبادئ توجيهية بسيطة حول كيفية تعزيز األن  ) د ( 
  ؛              البيئة العاملية     مرفق                                  لدى تقدمي طلبات للحصول على متويل من 

                                                                    على تقدمي املزيد من التمويل يف وقت أنسب لألطراف من البلدان                           البيئة العاملية         مـرفق       حيـث  - ٣ 
                                               لتمكني هذه البلدان من تنفيذ األنشطة املتصلة                                       ً                                         النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية،           

                      وبرنامج عمل نيودهلي؛ ٦       باملادة 

                                                                أن يدرج، يف تقريره العادي الذي يقدمه إىل مؤمتر األطراف،                          البيئة العاملية    ق     مرف         مـن          يطلـب  - ٤ 
        أعاله؛ ٢                                                                    معلومات عن اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ التوجيهات الواردة يف الفقرة 

                                                      

) ١ (  FCCC/SBSTA/2006/5 ٢١         ، الفقرة  .  
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                                       ، بتقدمي آرائها وتوصياهتا إىل األمانة          ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب   ١٧                          األطراف إىل القيام، قبل             يدعـو  - ٥ 
                                                                                                      بشأن التمويل املتاح لتلك األطراف يف جمال العمل الرئيسي املتعلق بتغيري املناخ، لكي تقوم األمانة بتجميعها للنظر 

                                         الثالثة عشرة وإلحالتها من خالل األمانة                                                                              فيها واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنا من قبل مؤمتر األطراف يف دورته            
  .              البيئة العاملية      مرفق       إىل جملس 

  ٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧
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 ١٢-م أ/٤املقرر 

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية

                إن مؤمتر األطراف،

      من   ٦    و  ٥             ، وباملادتني  ٣                   ، يف سياق املادة      ٧- ٤    ، و  ٥- ٤    ، و  ٤- ٤    ، و  ٣- ٤    ، و  ١- ٤           باملواد               إذ يسترشـد   
          االتفاقية،

  ، ٩-   م أ / ٩   ، و ٩-   م أ / ٤                                                                     إىل األحكام ذات الصلة ببناء القدرات للبلدان النامية الواردة يف مقرريه        وإذ يشري 

َ                                              املناشدين مؤمتَر األطراف أن يقوم، عرب اهليئة الفرعية للتنفيذ،   ١٠-   م أ / ٢   و ٧-   م أ / ٢            إىل مقرريه        وإذ يشري               
        َ                        ، واهليئةَ الفرعية للتنفيذ أن      ٧-    م أ  / ٢                                        يذ إطار بناء القدرات املرفق باملقرر                                               برصـد منتظم للتقدم احملرز يف جمال تنف       

                           ً                       ترفع إىل مؤمتر األطراف تقريراً عن كل دورة من دوراهتا،

                                                                                                   أن الغـرض من الرصد تيسري تقييم التقدم احملرز، وحتديد الثغرات، وفعالية تنفيذ إطار بناء                           وإذ يـدرك   
                              القدرات ودعم االستعراض الشامل،

                                               ً        ً                                                  بـالدعم املايل من مرفق البيئة العاملية بصفته كياناً تشغيلياً لآللية املالية يف تنفيذ إطار بناء                          ذ يرحـب    وإ 
                                                                           القدرات، مع اإلشارة إىل ضرورة تقدمي املوارد الكافية لدعم التنفيذ الفعال لإلطار،

                      والثنائية، والتابعة                                                                ضرورة اإلبالغ عن األنشطة اليت تضطلع هبا الكيانات متعددة األطراف،              وإذ يالحـظ   
  ، ٧-   م أ / ٢                                        ً         للقطاع اخلاص فيما يتعلق ببناء القدرات عمالً باملقرر 

                                                   أن اخلطوة األوىل للرصد هي إنشاء إطار لبناء القدرات،                وإذ يؤكد من جديد 

                                            بأن عملية تنفيذ إطار بناء القدرات جارية،        وإذ يقر 

                                       ً   رصد منتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات عمالً                                   ً              اختاذ اخلطوات اإلضافية التالية سنوياً من أجل         يقرر - ١ 
  :  ١٠-   م أ / ٢   و ٧-   م أ / ٢         باملقررين 

   ٧-   م أ / ٢                                                         ً              دعوة األطراف إىل تقدمي معلومات عـن األنشطـة اليت اضطلعت هبا عمالً باملقررين      ) أ ( 
                                                                                ، وينبغي أن تتضمن مجلة عناصر منها االحتياجات والثغرات، والتجارب والدروس املستخلصة؛  ١٠-   م أ / ٢ و

                                                                                        تقدمي مرفق البيئة العاملية لتقرير عما أحرزه من تقدم يف دعم تنفيذ اإلطار ضمن تقاريره املرفوعة   ) ب ( 
                إىل مؤمتر األطراف؛
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                      ، مستندة يف ذلك إىل      ٧-    م أ  / ٢              من املقرر     ٩                              ً                       تقـدمي األمانة لتقرير توليفي وفقاً ألحكام الفقرة           ) ج ( 
                                                           قييم االحتياجات من التكنولوجيا والتقييم الذايت للقدرات                                                               املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف، وت       

      أعاله؛  )  أ (                                           الوطنية واملعلومات الواردة يف الفقرة الفرعية 

                أعاله ويف التقرير   )  ب (                                                                     نظـر األطـراف يف تقرير مرفق البيئة العاملية املذكور يف الفقرة الفرعية       ) د ( 
             ً                    ً                   كون ذلك أساساً للرصد املنتظم ومسامهةً يف االستعراض                   أعاله حىت ي    )  ج (                                        التولـيفي املوصوف يف الفقرة الفرعية       

                          الشامل إلطار بناء القدرات؛

                                                                                                 إىل األمانة أن تقوم، قبل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، وبالتعاون مع مرفق البيئة                   يطلب - ٢ 
  :             ً                                                   العاملية ورهناً بوجود املوارد، بتنظيم حلقة عمل للخرباء هدفها ما يلي

                                                                         راء بشأن التجارب يف رصد وتقييم بناء القدرات من جانب األطراف، وعند االقتضاء،          تبادل اآل   ) أ ( 
                                                                                              من قبل الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية إضافة إىل املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛

                 قدرات تالئم رصد                                                                                    مناقشة عمل مرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بوضع مؤشرات لألداء يف بناء ال              ) ب ( 
                         تنفيذ إطار بناء القدرات؛

                        ً                                                                           إىل األمانة أن تعد تقريراً عن نتائج حلقة العمل لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف                       يطلـب  - ٣ 
                        دورهتا السابعة والعشرين؛

                                        ً       ً     ً                                            إىل األمانة أن تضع للتقرير التوليفي شكالً هيكلياً حمتمالً، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية                    يطلـب  - ٤ 
                                  للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين؛

                                          ً        ً                                     طلبها إىل مرفق البيئة العاملية، بصفته كياناً تشغيلياً لآللية املالية، أن يراعي                               تعـيد مـن جديد     - ٥ 
                     عند دعم أنشطة بناء   ١٠-   م أ / ٢           من املقرر  ١                                                              العوامل الرئيسية لبناء القدرات على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 

         النامية؛                  القدرات يف البلدان 

                                                                            طلبها إىل مرفق البيئة العاملية مواصلة تقدمي املوارد املالية لدعم إعداد مصادر                     تعـيد مـن جديد     - ٦ 
  ،  ٩-   م أ / ٤   ، و ٧-   م أ / ٦   ، و ٧-   م أ / ٢                          ً           ، أعاله، عند االقتضاء، وفقـاً للمقررات  ) ج ( ١                          املعلومات املذكورة يف الفقرة 

  .  ١٠-   م أ / ٨   ، و  ١٠-   م أ / ٢ و

 ٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧

 



FCCC/CP/2006/5/Add.1 
Page 15 

 ١٢-م أ/٥املقرر 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها

                إن مؤمتر األطراف،

                                                                                التمديد لسنة واحدة فترة عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، ويشمل ذلك العضوية      يقرر  - ١ 
               احلالية للفريق؛

                     لتكنولوجية كي تنظر                                            على اهليئة الفرعية للمشورة العلمية وا        )١ (                           أن حييل نص مشروع مقرر         يقرر - ٢ 
  .                                                                                                  فيه أثناء دورهتا السادسة والعشرين هبدف اعتماد مقرر بشأن هذه املسألة يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف

 ٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧

 

                                                      

                                                      يف تقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن   )    ّ                 وكلّه بني قوسني معقوفني  (                       يرد نص مشروع املقرر       ) ١ (
   ).             ، املرفق الثاينFCCC/SBSTA/2006/11 (                            أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين 
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 ١٢-م أ/٦املقرر 

                            ً       ً مواصلة األنشطة املنفذة تنفيذا  مشتركا  
 يف إطار املرحلة التجريبية

               مؤمتر األطراف،  إن

  ،  ١٠-   م أ /  ١٠   ، و ٨-   م أ /  ١٤   ، و ٧-   م أ / ٨   ، و ٥-   م أ /  ١٣   ، و ٣-   م أ /  ١٠   ، و ١-   م أ / ٥             إىل مقرراته       إذ يشري 

                                                                                             يف االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا                         وقـد نظـر    
                 اخلامسة والعشرين،

   ً                                                           ركاً يف إطار املرحلة التجريبية قد أتاحت وتتيح فرصة هامة                                   ً          بأن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشت            ِّ     وإذ يسـلِّم   
                               ً                                   للتعلم من خالل العمل، وبأن عدداً من األطراف حيتفظ بربامج هلذه األنشطة، 

         ً                                                                              بأن عدداً من األطراف يستفيد يف برامج التخفيف من جتربته يف جمال األنشطة املنفذة                      ِّ         وإذ يسلِّم كذلك   
           التجريبية،      ً       ً                 تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة 

                                                   ً       ً                                   أنـه ميكـن تقدمي تقارير يف أي وقت عن أنشطة منفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة                             وإذ يالحـظ   
                                                                        التجريبية، وأن هذه التقارير متاحة على موقع االتفاقية على الشبكة العاملية،

                                              ً       ً    مواصلة املرحلة التجريبية لألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً؛    يقرر - ١ 

                                                            هو املوعد النهائي لتقدمي التقارير اليت تتعلق باألنشطة             ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران  ١       أن            ً    يقـرر أيضاً   - ٢ 
  .             ً       ً                                                                  املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية واليت سوف تدرج يف التقرير التوليفي الثامن

 ٧اجللسة العامة 
٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧
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 ١٢-م أ/٧املقرر 
 ألساس لكرواتيامستوى االنبعاثات يف سنة ا

  ،           مؤمتر األطراف   إن 

               من االتفاقية، ٤           من املادة  ٦                  إىل أحكام الفقرة       إذ يشري 

                                                                                               لطلب حكومة كرواتيا بشأن النظر يف مستوى االنبعاثات من غازات الدفيئة يف سنتها األساس                            وإذ يسـتجيب   
               من االتفاقية، ٤           من املادة  ٦    ً        وفقاً للفقرة 

  ،  ١١-   م أ /  ١٠         ، واملقرر  ٤-   م أ /  ١١         ، واملقرر  ٢-   م أ / ٩                 إىل أحكام املقرر        وإذ يشري 

   ، FCCC/SBI/2006/MISC.1                                 تقرير كرواتيا الوارد يف الوثيقة          وإذ يراعي 

                    والوارد يف الوثيقة     ٢٠٠٤                                                           ُ                  إىل تقرير االستعراض الفردي جلرد غازات الدفيئة لكرواتيا الذي قُدم يف عام                 وإذ يشري  
FCCC/WEB/IRI/2004/HRV      نها أن جرد غازات الدفيئة لكرواتيا ال يتضمن االنبعاثات من                                       ، الـذي يقر جبملة أمور م                                                                

  .                   أو السنوات الالحقة    ١٩٩٠                                              حمطات توليد الطاقة اخلارجة عن حدود كرواتيا لسنة 

                                                                                             هذا املقرر ليست لـه أية آثار على مستويات االنبعاثات األصلية بالنسبة ألي طرف آخر، ال                      أن              وإذ يالحـظ   
  ، ) ١ (                     ، وصربيا، واجلبل األسود                           سيما بالنسبة للبوسنة واهلرسك

                 من االتفاقية من  ٤           من املادة  ٦                                                                       أن مخسة أطراف سبق هلا أن احتجت باملرونة املنصوص عليها يف الفقرة                   وإذ يرى  
         ً                                                               ، مراعاةً للظروف االقتصادية للبلدان اليت هي يف طور االنتقال إىل اقتصاد السوق،    ١٩٩٠                       أجل اختيار سنة أساس غري 

                 وبعده، ويف هيكل     ١٩٩٠                                                         رواتيا اخلاصة فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة قبل عام                 يف ظـروف ك               وإذ يـنظر   
                                        قطاع توليد الكهرباء ليوغوسالفيا السابقة،

ّ     ّ   ً                                                                  أن النـّية تتجه إىل أن يكون النهج املتوّخى حتفّظياً، وأنه ال ينبغي منح درجة عالية من املرونة بدون                        ُ       وإذ ُيالحـظ                                 ّ       
   ِّ  مربِّر،

      ٣١,٧          يعادل       ١٩٩٠                                               يبني أن إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة يف             ٢٠٠٤              ملبلغ عنه يف                  أن اجلرد ا       يالحظ - ١ 
                               مليون طن من ثاين أكسيد الكربون؛

     ٣,٥                                     من االتفاقية، بإضافة ما يعادل      ٤              من املادة     ٦                                                    السماح لكرواتيا، بعدما احتجت بأحكام الفقرة            يقرر - ٢ 
      ١٩٩٠                                                               هتا من غازات الدفيئة غري املراقبة بربوتوكول مونتريال لعام                                                               ماليني طن من ثاين أكسيد الكربون إىل مستوى انبعاثا        

  .             من االتفاقية ٤           من املادة  ٢                                                                             لغرض إثبات مستوى انبعاثات السنة األساس لتنفيذ التزاماهتا املنصوص عليها يف الفقرة 
 ٧اجللسة العامة 

٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧
                                                      

  .                بشأن تغري املناخ                    ً                                            يعد اجلبل األسود حالياً دولة مراقبة لدى اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  ) ١ (
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 ١٢-م أ/٨املقرر 

 ة واملؤسسيةاملسائل اإلدارية واملالي

  ،              إن مؤمتر األطراف

  ، )١ (                                                                                    يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية       وقد نظر 

   ،  ١-   م أ /  ١٥                                                باإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف، املعتمدة يف املقرر     ُ   ِّ   وإذ ُيذكِّر 

َ           البيانات املالية امل راج عة لفترة -   ً أوال    ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنتني                    ُ  

َ                          بالبيانات املالية املُراَجعة لفترة السنتني               ً    حيـيط علماً   - ١                             وتقرير مراجعة احلسابات        ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                    ُ  
                                                                               الذي أعده جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة إىل جانب التوصيات وتعليقات األمانة عليه؛

                     عة حسابات االتفاقية                                                                      عـن تقديـره لألمـم املـتحدة الختاذ الترتيبات لعمليات مراج            ُ      ُيعـرب  - ٢ 
                         ِّ                           وللمالحظات والتوصيات القيِّمة املتعلقة مبراجعة احلسابات؛

                                                                   األمني التنفيذي على تنفيذ توصيات مراجعي احلسابات، على النحو املناسب؛  حيث - ٣ 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أداء امليزانية يف فترة السنتني -     ً ثانيا  

    ٣٠           يناير إىل    /               كانون الثاين   ١               ة املمتدة من                                                بالـتقرير املـتعلق باألداء املايل للفتر               ً      حيـيط عـلماً    - ٤ 
                                                        ، مبا يف ذلك حالة املسامهات يف الصناديق االستئمانية لالتفاقية؛    ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران

                                                                     عن تقديره لألطراف اليت دفعت مسامهاهتا يف امليزانية األساسية يف الوقت احملدد؛ُ     ُيعرب - ٥ 

                                        ألطراف والرامية إىل تيسري اشتراك األطراف من                        للمسامهات الواردة من اُ         ً            ُيعرب أيضاً عن تقديره - ٦ 
                                                       ً                                                              البلدان النامية يف عملية االتفاقية، وخاصة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية، وللمسامهات املقدمة               

                                      إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

                       وق االستئماين للمشاركة يف                                                    األطـراف على زيادة جهودها املبذولة لإلسهام يف الصند        يشـجع  - ٧ 
                                                                                                                   عملـية اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية بغية تلبية                 

  ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                       االحتياجات لفترة السنتني 

    الة                                                      ً     ً           ً                  إىل األمـني التنفيذي أن يقدم، يف التقارير املستقبلية، عرضاً عاماً أكثر تفصيالً حل                    يطلـب  - ٨ 
                                َّ                                          اإليرادات املتلقاة والنفقات املتكبَّدة خبصوص كل نشاط تغطيه الصناديق التكميلية؛

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2006/14و   Adds.1-2و ،   FCCC/SBI/2006/15و ،   FCCC/SBI/2006/INF.6.  
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     ٧٦٦     ٩٣٨                                                          حلكومة أملانيا لتربعها السنوي للميزانية األساسية مببلغ                                 يكـرر اإلعراب عن تقديره     - ٩ 
                                          يورو بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون؛ ١     ٧٨٩     ٥٢٢                         يورو وملسامهتها اخلاصة مببلغ 

      ٢٠٠٦                                                                            العدد الكبري لألطراف اليت مل تقدم مسامهاهتا يف امليزانية األساسية لعام                            يالحظ مع القلق   -  ١٠ 
                                                                                                                 أو لسـنوات سابقة، وبعضها مل يفعل ذلك منذ إنشاء الصناديق االستئمانية، وخباصة بالنظر إىل املالحظة املبداة                 

                ُ                                         للمسامهات اليت مل ُتدفع بعد قد ازدادت زيادة هامة               ً                                                      مؤخراً بشأن مراجعة احلسابات واليت تبني أن النسبة املئوية        
                             باملقارنة مع السنوات السابقة؛

                                                                                           األطراف اليت مل تدفع مسامهاهتا يف امليزانية األساسية على أن تفعل ذلك بدون مزيد من                    حيـث  -  ١١ 
         ً     عام وفقاً                يناير من كل   /               كانون الثاين   ١             ً                                                        الـتأخري، واضـعةً نصـب عينيها أن املسامهات مستحقة الدفع حبلول             

                 لإلجراءات املالية؛

  االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة-     ً ثالثا  

                                                                             باملعلومات املتعلقة مبهام وعمليات األمانة، كما ترد يف عدة وثائق وخباصة يف الوثيقة         ً حييط علماً -  ١٢ 
FCCC/SBI/2006/15 ؛   

                               ً           يف دورهتا السابعة والعشرين، متشياً مع                                                                على أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه املسألة              يوافق -  ١٣ 
         ُ                                                           ً   املقرر املُتخذ يف دورهتا احلادية والعشرين مبواصلة النظر يف هذه املسألة سنوياً؛

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -     ً رابعا  

   ٩   ٢٠٠-    ٢٠٠٨                                                                            إىل األمـني التنفيذي أن يقدم ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السنتني                   يطلـب  -  ١٤ 
             ً         ً                                                                                       تتضـمن اعتماداً احتياطياً لتمويل خدمات املؤمترات، إذا ثبت أن ذلك ضروري يف ضوء املقررات اليت تتخذها                 
                                                                                                                     اجلمعـية العامـة يف دورهتا التاسعة واخلمسني، وذلك لكي تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه امليزانية يف دورهتا                   

                  السادسة والعشرين؛

                                                                  تنفيذ التوصية يف دورهتا السادسة والعشرين مبيزانية برناجمية كي                                    إىل اهليـئة الفرعية لل           يطلـب  -  ١٥ 
                                                                                              يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثني ويعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول 

                       كيوتو يف دورته الثالثة؛

                              بإخطار األطراف مبسامهاهتا لعام                                                              إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي                   ً  يطلب أيضاً  -  ١٦ 
                              على أساس امليزانية املوصى هبا؛    ٢٠٠٨
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  تنفيذ اتفاق املقر-     ً خامسا  

    ِّ                                                         املعدِّل لالتفاق املعقود بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا        )٢ (                   عـلى الربوتوكول          يوافـق  -  ١٧ 
                  لكي يعكس بدء نفاذ    )٣ (                       اخلاص مبقر أمانة االتفاقية                                                           االحتادية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ و

                بروتوكول كيوتو؛

                                                                              مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد هذا املقرر     يدعو -  ١٨ 
  .               يف دورته الثانية

 ٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧

 

                                                      

            ُ  ِّ                                                                                               الـربوتوكول املُعـدِّل لالتفاق املربم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة اتفاقية األمم                  ) ٢ (
  .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٧       َّ         ة، املوقَّع عليه يف                                                      املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واخلاص مبقر أمانة االتفاقي

                                                                                                                االتفـاق املربم بني األمم املتحدة وحكومة مجهورية أملانيا االحتادية وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                  ) ٣ (
  .    ١٩٩٦      يونيه  /        حزيران  ٢٠                                        َّ         تغري املناخ واخلاص مبقر أمانة االتفاقية، املوقَّع عليه يف 
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 ١٢-م أ/٩املقرر 

 لدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف واجلدولتاريخ ومكان انعقاد ا
 الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية

                إن مؤمتر األطراف،

               من االتفاقية، ٧           من املادة  ٤            إىل الفقرة       إذ يشري 

       بشأن     ١٩٨٥      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨        املؤرخ    ٢٤٣ /  ٤٠                                    إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة        وإذ يشري 
             خطة املؤمترات،

                     فيما يتصل بالتناوب      )١ (                                            من مشروع النظام الداخلي اجلاري تطبيقه        ٢٢              من املادة     ١               إىل الفقرة      شري      وإذ ي  
                                        يف منصب الرئيس بني اجملموعات اإلقليمية اخلمس،

  تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف-   ً أوال  

                    ف والدورة الثالثة                                                           تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرا        -    ألف 
                                                        ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                               الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر         ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤       إىل    ٣                            أن تعقد يف الفترة من           تقرر - ١ 
                                                                                األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                                                                        بعرض حكومة إندونيسيا استضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف                  ً                حيـيط علماً مع التقدير     - ٢ 
                                                                                         والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف نوسا دوا ببايل؛

                       األمانة أن توفد بعثة                                                                      إىل األمني التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة إندونيسيا، وإىل                يطلب   - ٣ 
                                     لتقصي احلقائق من األمانة إىل إندونيسيا؛

                                                                                   إىل األمني التنفيذي أن يتثبت من توفر مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الستضافة     يطلب - ٤ 
       وتوكول                                                                                                          الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر              

       ً                                                   تقريراً إىل املكتب عما إذا كان من املمكن عقد تينك               ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ١                                   كيوتو، وأن يقدم يف موعد أقصاه       
  ؛   ٢٤٣ /  ٤٠                                                    الدورتني يف إندونيسيا على حنو يتفق وقرار اجلمعية العامة 

                                                      

) ١ (  FCCC/CP/1996/2.  
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   مني           ً                ، واستناداً إىل تقرير األ        ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط   ١٥                                       املكتب إىل القيام، يف موعد أقصاه              يدعـو  - ٥ 
                                                                                     أعاله، بالبت يف مسألة تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف              ٤                               التنفـيذي املذكور يف الفقرة      

                                                                         والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

                     الدورتني، هبدف إبرام                                                                      إىل األمني التنفيذي أن يفاوض على اتفاق مع البلد املضيف لعقد                  يطلب   - ٦ 
                                                                        والتوقيع عليه يف موعد ال يتجاوز الدورة السادسة والعشرين للهيئتني الفرعيتني؛  "                      االتفاق مع البلد املضيف "

                                                                                        إىل األمانة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ قرار املكتب بشأن املضيف ومكان انعقاد                   يطلب   - ٧ 
                                                           الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                                                              الـدورة الثالـثة عشـرة ملؤمتـر األطـراف والدورة          

                بروتوكول كيوتو؛

  تعبريات عن االهتمام وتقدمي عروض-باء 

                                                                               مبا أبدته حكومة بولندا من اهتمام باستضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر                    ً              حييط علماً مع التقدير    - ٨ 
                                اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛                                                األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه 

                                                                    بعرض حكومة الدامنرك استضافة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف                 ً                حيـيط علماً مع التقدير     - ٩ 
                                                                                 ً             والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وذلك رهناً مبشاورات بني 

                  اجملموعات اإلقليمية؛

 جلدول الزمين الجتماعات هيئيت االتفاقية ا-     ً ثانيا  

                                                                          حلقـة العمل الرابعة يف إطار احلوار حول العمل التعاوين الطويل األجل             -    ألف 
                                                                               ملعاجلة تغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية، والدورة الرابعة للفريق           
                                                                    العـامل املخصص لاللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول          

                 بروتوكول كيوتو    مبوجب

                                                                               على عقد حلقة العمل الرابعة يف إطار احلوار حول العمل التعاوين الطويل                                  يوافق من حيث املبدأ    -  ١٠ 
                                                                                                                  األجـل ملعاجلـة تغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية، وعلى عقد الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص                  

                                                        األول مبوجب بروتوكول كيوتو، وذلك بني الفترة األوىل والفترة                                         لاللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق 
        ً                      ، ورهناً بتوفر التمويل الكايف؛    ٢٠٠٧                  الثانية لدوريت عام 

                                                                                     إىل األمني التنفيذي أن حيدد أماكن مناسبة الستضافة هذين االجتماعني، وأن يتثبت من                   يطلب   -  ١١ 
                                                       افة، وأن يقدم تقرير عن ذلك إىل املكتب يف موعد ال                                                                      توفـر مجـيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية لالستض        

  ؛    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط ١       يتجاوز 

          ً                ، واستناداً إىل تقرير األمني     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ١٥                                   املكتب إىل القيام، يف موعد ال يتجاوز     يدعو -  ١٢ 
  ؛                                                      أعاله، بالبت يف مسألة تاريخ ومكان انعقاد هذين االجتماعني ٤                         التنفيذي املذكور يف الفقرة 
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                                                                                    األطراف املهتمة باستضافة هذين االجتماعني بني الدورتني إىل التقدم بعروض كي يتمكن                  يدعو   -  ١٣ 
                                   املكتب من اختاذ قرار يف أسرع وقت ممكن؛

 ٢٠١١ مواعيد لفترة دوريت -باء 

         كانون   ٩           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٨                    يونيه والفترة من     /         حزيران   ١٧       إىل    ٦                         اعـتماد الفترة من            يقـرر  -  ١٤ 
       ً                                                       ، وفقاً لتوصية اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين؛    ٢٠١١                                   ديسمرب باعتبارمها فتريت الدورتني يف عام  /    األول

  .                                                                           مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اعتماد هذا املقرر     يدعو  -  ١٥ 

 ٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧
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 ١٢-م أ/١لقرار ا

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة كينيا ولشعب مدينة نريويب

                                                                          إن مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

                        بدعوة من حكومة كينيا،    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     إىل  ٦                     يف نريويب يف الفترة من           وقد اجتمعا 

                                                                   حلكومة كينيا إلتاحتها عقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف                     ق امتناهنما ُ                   ُيعـربان عـن عمي     - ١ 
                                                                                 والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف نريويب؛

   اف                                                                                              إىل حكومة كينيا أن تنقل إىل مدينة وشعب نريويب ما يشعر به مؤمتر األطراف ومؤمتر األطر                      يطلبان - ٢ 
ُ         العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من امتنان ملا حظي به املشاركون من حفاوة وُحسن ضيافة                                                                                    .  

 ٧اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧

_ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 


