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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف
 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧بون يف الفترة من 

 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

               افتتاح الدورة  -   ً  أوالً 
  ٥  ٣- ١ ............................................. )                من جدول األعمال ١      البند  ( 

                 املسائل التنظيمية -     ً  ثانياً 
  ٥  ٩- ٤ ............................................. )                من جدول األعمال ٢      البند  ( 
  ٥  ٦- ٤ ............................................                 إقرار جدول األعمال -    ألف  
  ٨  ٩- ٧ .............................................                  تنظيم أعمال الدورة -    باء  

            ول لالتفاقية                                                  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األ -     ً  ثالثاً 
  ٩   ١٧-  ١٠ ............................................. )                من جدول األعمال ٣      البند  ( 
      من   ٢                                            ً                   عـرض توليفي للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة            -    ألف  

  ٩   ١٦-  ١٠ ....................................                   من بروتوكول كيوتو ٣      املادة 
   ١٠   ١٧ ...............                                              تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة -    باء  
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

                                                                 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -  ً عاً    راب
   ١٠   ٣٨-  ١٨ ............................................. )                من جدول األعمال ٤      البند  ( 
                                                                أعمـال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة         -    ألف  
   ١٠   ٣٠-  ١٨ ...............                                         من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  
   ١٢  .............................                             ً د جدول األعمال الذي أبقي معلقاً  بن -    باء  
   ١٢   ٣٨-  ٣١ .........................................                      تقدمي الدعم املايل والتقين -    جيم  

                      ً صندوق أقل البلدان منواً   ):         االتفاقية (             اآللية املالية  -     ً خامساً 
   ١٣   ٤٧-  ٣٩ ............................................. )                من جدول األعمال ٥      البند  ( 

             صندوق التكيف   ):               بروتوكول كيوتو (             اآللية املالية  -     ً  سادساً 
   ١٥   ٥٥-  ٤٨ ............................................. )   مال             من جدول األع ٦      البند  ( 

              من االتفاقية ٦      املادة  -     ً  سابعاً 
   ١٦   ٦٦-  ٥٦ ............................................. )                من جدول األعمال ٧      البند  ( 

              من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني  -     ً  ثامناً 
   ١٨   ٨٣-  ٦٧ ............................................. )                من جدول األعمال ٨      البند  ( 
   ١٨   ٧٠-  ٦٧ ..........................  ١٠-   م أ / ١                          التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  -    ألف  
   ١٩   ٨٣-  ٧١ ..................................              ً قل البلدان منواً                 املسائل املتعلقة بأ -    باء  

                    من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة   ١٤                       املسائل املتعلقة بالفقرة  -     ً  تاسعاً 
   ٢١   ٨٥-  ٨٤ ............................................. )                من جدول األعمال ٩      البند  ( 

                           بناء القدرات مبوجب االتفاقية -     ً  عاشراً 
   ٢١   ٩٦-  ٨٦ ........................................... )                من جدول األعمال  ١٠      البند  ( 

                                 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -         حادي عشر 
   ٢٣    ١٠٦-  ٩٧ ..................................... )                من جدول األعمال  ١١     لبند  ا (  

                                                                    تعديـل بـروتوكول كـيوتو فـيما يـتعلق باإلجـراءات واآلليات             -        ثاين عشر 
                املتصلة باالمتثال  
   ٢٤    ١٠٨-   ١٠٧ ..................................... )                من جدول األعمال  ١٢      البند  (  

                                      التقدم احملرز يف تنفيذ سجل املعامالت الدويل -         ثالث عشر 
   ٢٤    ١١٧-   ١٠٩ ..................................... )                من جدول األعمال  ١٣      البند  (  
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 )تابع( احملتويات
       الصفحة     ـراتـ     الفق 

                                       ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -         رابع عشر 
   ٢٦    ١٣٥-   ١١٨ .................................... )                من جدول األعمال  ١٤      البند  (  
                                الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف -    ألف   
                                                          الـدورة الثالثة ملؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف            

   ٢٦    ١٢٥-   ١١٨ ..........................................              بروتوكول كيوتو
   ٢٧    ١٣٢-   ١٢٦ .....................................                    فترات الدورات املقبلة -    باء   
   ٢٨    ١٣٥-   ١٣٣ ............                                       املنظمات ذات صفة املراقب يف عملية االتفاقية -    جيم   

                                املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -         خامس عشر 
   ٢٩    ١٦٨-   ١٣٦ .................................... )                من جدول األعمال  ١٥      البند  (  

   ٢٩    ١٣٩-   ١٣٦ ................    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                           أداء امليزانية لفترة السنتني  -    ألف   
   ٣٠    ١٥٠-   ١٤٠ ...........    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  -  ء   با  
                                       من اإلجراءات املالية لالتفاقية فيما يتعلق   )  ج ( ٧             تنفيذ الفقرة  -    جيم   

                                                            بـالدعم املـايل للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة          
   ٣١    ١٥٥-   ١٥١ ..................................                      اإلطارية بشأن تغري املناخ

   ٣٢    ١٥٩-   ١٥٦ ...........................................                تنفيذ اتفاق املقر -    دال   
                                                          امتـيازات وحصـانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة          -    هاء   

   ٣٣    ١٦٨-   ١٦٠ .................................                   مبوجب بروتوكول كيوتو
           مسائل أخرى -         سادس عشر 

   ٣٧    ١٦٩ .................................... )                من جدول األعمال  ١٦      البند  (  
                       التقرير املتعلق بالدورة -         سابع عشر 
   ٣٤    ١٧٠ .................................... )                من جدول األعمال  ١٧      البند  (  

   ٣٤    ١٧٢- ١  ١٧ ......................................................             اختتام الدورة -         ثامن عشر 
 املرفقات

   ٣٦ ...............................            صندوق التكيف  :  ٣-    م أإ /-                      نص تفاوضي ملشروع املقرر  -     األول 
   ٣٧ ...........................                                                   نقاط للمناقشات بشأن الترتيبات املؤسسية لصندوق التكيف -      الثاين 

   من   )  أ ( ٨                                                                    العناصـر اليت ميكن أن يتناوهلا رئيسا فريق االتصال بشأن البند             -       الثالث 
   ٤١ .........................................................................           جدول األعمال

   ٤٤ .................................                                لإلبالغ السنوي عن رصد بناء القدرات          جدول ملخص  -       الرابع 
   ٤٥ ...................                                                                   الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشـرين -     اخلامس
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 FCCC/SBI/2007/15/Add.1 -إضافة 

 مشاريع املقررات احملالة لكي يعتمدها مؤمتر األطراف أو مؤمتر األطراف 
 روتوكول كيوتوالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف ب

 تبيان ما حترزه األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من تقدم يف ٣-م أإ/-مشروع املقرر 
 الوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو

ملؤمتر  موعد ومكان انعقاد الدورتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة ١٣-م أ/-مشروع املقرر 
 االتفاقيةاألطراف وجدول اجتماعات هيئيت 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ١٣-م أ/- املقررمشروع 
 )٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٣-م أإ/- مشروع املقرر ذلكمبا يف (
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  افتتاح الدورة-   ً أوال  
 ) من جدول األعمال١البند (

   ٧                                                       نفيذ يف فندق ماريتيم، بون، أملانيا، يف الفترة من                                                               عقدت الدورة السادسة والعشرون للهيئة الفرعية للت       - ١
  .    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨   إىل 

                                ، بافتتاح الدورة، فرحب جبميع      )                      مجهورية إيران اإلسالمية   (                                                وقام رئيس اهليئة الفرعية، السيد باقر أسدي         - ٢
                       فرعية وبالسيدة كوينا        ً                  نائباً لرئيس اهليئة ال     )        هنغاريا (         ً               َ  َ         ورحب أيضاً بالسيد جوزيف فَيلَر        .                     األطـراف واملراقـبني   

                        وأعرب الرئيس عن امتنانه   .                    من بروتوكول كيوتو  ١٥           من املادة  ٣     ً      ً     ً           مقررةً بديلةً وفقاً للفقرة   )       ليسوتو (           موريبوتساين 
                                                                                                        جململ اهليئة احلكومية الدولية على انتخابه وعن شكره لرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ولألمانة 

  .   دعم                   على ما قدماه له من 

                                                                                                           ودعا الرئيس األمني التنفيذي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، السيد إيفو دي بور، إىل                 - ٣
                                     ً                                  واغتنم األمني التنفيذي فرصة إلقائه كلمةً أمام اهليئة للمرة األوىل منذ توليه   .                                      إلقاء كلمة أمام اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                         انطباعاته بعد قضائه مثانية أشهر يف هذا املنصب، وللتفكري يف التحديات                                               منصـبه حلصر املنجزات وتقاسم بعض       
          ً      وأشار أيضاً إىل     .                                                                                     وسلط الضوء على أمهية قيام األمانة بتعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى              .         املقـبلة 

                       اآلفاق اجملهولة اليت فتحها                                                                              النمو اهلائل يف حجم العمل الذي جيب القيام به لدعم اآلليات القائمة على مشاريع وإىل 
                                                 وأوضح األمني التنفيذي أن اآلمال املعقودة على الدورة    .                                                      أمام األمانة االجتار باالنبعاثات وسجل املعامالت الدويل      

                                                                                                               الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               
               تقرير التقييم                                                                   آمال كبرية، مبا فيها التوقعات املتعلقة بتقدمي رد سياسي على             )                  اجتماع األطراف   /              مؤمتر األطراف    (

                                                   وقال إن اهليئتني الفرعيتني كان عليهما ضغط شديد          .                                                             الرابع الذي قدمه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ        
                                             ج املتوقعة من اهليئة الفرعية للتنفيذ وضع جمموعة                                                       من أجل اإلعداد ملؤمتر سلس يف بايل، إذ كانت إحدى أبرز النتائ

      ً                                                                                      وختاماً، أكد األمني التنفيذي استعداد األمانة لدعم اهليئة الفرعية للتنفيذ ورئيسها قدر              .                        مـن تدابـري التكـيف     
  .                            املستطاع يف أداء أعماهلا املقبلة

  املسائل التنظيمية-     ً ثانيا  
 ) من جدول األعمال٢البند (

 ألعمال إقرار جدول ا-ألف 
 ) من جدول األعمال)أ(٢البند (

          مايو، على  /      أيار  ١٨   و  ١٠   و ٧                                           يف جلساهتا األوىل والرابعة واخلامسة املعقودة يف        الفرعية        اهليـئة        نظـرت   - ٤
     وأدىل   . (FCCC/SBI/2007/1)                                                                   التوايل، يف مذكرة أعدها األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

                                          والصني، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا   ٧٧                       هم واحد باسم جمموعة ال               أطراف، من    ١٠                   ببـيانات ممـثلو     
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                                                                                         ، وواحد باسم اجملموعة اجلامعة، وواحد باسم اجملموعة األفريقية، وواحد باسم جمموعة السالمة البيئية،  )١ (      األعضاء
  .                                                               ً وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسم أقل البلدان منواً

                                                ، بناء على اقتراح الرئيس، جدول األعمال كما ورد يف        للتنفيذ        الفرعية        اهليئة                 لسة األوىل، اعتمدت      ويف اجل - ٥
                    ُ           ويف اجللسة الرابعة، اعُتمد البند   .      معلقني  )  أ   ( ٨ و  )  ب   ( ٤                           ، مع إبقاء البندين الفرعيني FCCC/SBI/2007/1         الوثيقة  
  .  ١٠-   م أ / ١                          التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   :              بصيغته املعدلة  )  أ   ( ٨       الفرعي 

  :   ُ                        واعُتمد جدول األعمال كما يلي

  .             افتتاح الدورة - ١

  :                املسائل التنظيمية - ٢

                   إقرار جدول األعمال؛  ) أ (  

  .                  تنظيم أعمال الدورة  ) ب (  

  :                                                             البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - ٣

      من  ٣              من املادة     ٢     ً            وفقاً للفقرة                                                   عـرض توليفي للتقارير اليت تبني التقدم احملرز         ) أ (   
                بروتوكول كيوتو؛

  .                                              تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة  ) ب (  

  :                                                                البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - ٤

  ف                                                                         أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطرا           ) أ ( 
                                 غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

  ؛                    ً أبقي هذا البند معلقاً  ) ب ( 

  .                      تقدمي الدعم املايل والتقين  ) ج (  

  .                     ً صندوق أقل البلدان منواً   ):         االتفاقية (             اآللية املالية  - ٥

  .            صندوق التكيف   ):               بروتوكول كيوتو (             اآللية املالية  - ٦

  .             من االتفاقية ٦      املادة  - ٧
                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  ) ١ (
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  :             من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني  - ٨

  ؛  ١٠-   م أ / ١                          التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   ) أ (  

  .                               ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ) ب (  

  .                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة   ١٤                       املسائل املتعلقة بالفقرة  - ٩

  .                          بناء القدرات مبوجب االتفاقية -  ١٠

  .                                بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -  ١١

  .                                                                 تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -  ١٢

  .                 سجل املعامالت الدويل                    التقدم احملرز يف تنفيذ  -  ١٣

  :                                     ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية -  ١٤

                                 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف؛  ) أ (  

                                اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛                                        الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه   ) ب (  

                      فترات الدورات املقبلة؛  ) ج (  

  .                                       املنظمات ذات صفة املراقب يف عملية االتفاقية  ) د (  

  :                               املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -  ١٥

  ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                           أداء امليزانية لفترة السنتني   ) أ (  

  ؛    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ) ب (  

                                                          من اإلجراءات املالية لالتفاقية فيما يتعلق بالدعم املايل          )  ج ( ٧                   تنفـيذ الفقـرة       ) ج ( 
                                                             للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

                  تنفيذ اتفاق املقر؛  ) د (  

  .                                                                   امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو    ) ه (  

  .        ائل أخرى  مس -  ١٦

  .                      التقرير املتعلق بالدورة -  ١٧
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  )  ب   ( ٤                                                                                                  ويف اجللسـة اخلامسة، أبلغ الرئيس األطراف أنه مل يتكون توافق يف اآلراء إلدراج البند الفرعي                  - ٦
         من جدول    )                                                                                                   املعلومـات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية               (

    ً                                                         وبناًء على اقتراح من الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على    .                             على جدول أعمال االجتماع                   األعمـال املؤقت  
                      مل تتوصل اهليئة الفرعية    : "                                                                              إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والعشرين مع احلاشية التالية

ِ      ولذلك ُتِركت   .                                         حول إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال                                                                   للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، إىل توافق يف اآلراء            ُ      
    ً                                                                                                   وبناًء على اقتراح من الرئيس، قررت اهليئة الفرعية إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا               .              املسألة معلقة 

  . "                السابعة والعشرين

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

                 مايو، واليت وجه    /       أيار  ٧                                                       يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف                        رعية للتنفيذ           اهليئة الف       نظرت   - ٧
    ً                            وبناًء على اقتراح من الرئيس،       .                                                                                    فيها الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية           

                                               الرئيس األطراف إىل أن تضع يف اعتبارها، لدى          ودعا  .                         ً                     على مباشرة عملها استناداً إىل ذلك الربنامج             اهليئة         وافقت  
                بشأن العالقة   FCCC/SB/2007/INF.2                                                                          النظر يف بنود جدول األعمال ذات الصلة، املعلومات الواردة يف الوثيقة            

  .                                                                 بني خمتلف أحكام استراتيجية موريشيوس وأعمال االتفاقية وبروتوكول كيوتو

    ١١                                                           ا تلقت طلبات اعتماد مؤقت لدوريت اهليئتني الفرعيتني من                                                       وأبلغـت األمانة اهليئة الفرعية للتنفيذ أهن       - ٨
     من  ٧           من املادة  ٦                                                  ً                  ووافقت اهليئة الفرعية على قبول هذه املنظمات، استناداً إىل أحكام الفقرة   .                منظمة غري حكومية

  .                                                          ً االتفاقية، دون اإلخالل باإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف الحقاً

                                                  ً ُ              مايو، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ أن اجتماعاً ُنظم يف أثناء  /      أيار  ١٨         ملعقودة يف                  ويف اجللسة اخلامسة ا - ٩
                                                                                                                       الدورة لرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ مع رؤساء أفرقة اخلرباء               

      تبادل   :                                  ان هلذا االجتماع أهداف ثالثة هي       وك  .                            ً     ، مبشاركة األمني التنفيذي أيضاً     )٢ (                            املنشـأة مبوجـب االتفاقـية     
                                                                                                              املعلومات حول وضع برنامج عمل كل فريق؛ وتبادل املعلومات حول التعاون بني أفرقة اخلرباء حىت اآلن والنظر                 
                                                                                                                 يف التوصـيات اخلاصـة بزيادة التعاون؛ والنظر يف مسامهة األفرقة يف برنامج عمل نريويب بشأن آثار تغري املناخ                   

                                                     ً       ً                     وأفاد الرئيس أن أفرقة اخلرباء الثالثة أحرزت حىت اآلن تقدماً ملموساً يف تعزيز               .                      أثر به والتكيف معه                 والقابلية للت 
 ُ                     ً           وُتدعى أفرقة اخلرباء عادةً إىل حضور   .                                                                  التعاون فيما بينها، وأهنا عازمة على اإلسهام بنشاط يف برنامج عمل نريويب

                 ُ         وباإلضافة إىل ذلك، ُتمنح      .                         ً    العمل هبذه املمارسة مستقبالً                                                         اجتماعات أفرقة اخلرباء األخرى، ومن املتوقع استمرار        
                  وأبدى رئيسا اهليئة   .                                                                                    أفرقة اخلرباء بانتظام فرصة التعليق على ما يصدره بعضها اآلخر من منشورات املواد التدريبية

                اخلرباء بات ممارسة                                                                                           الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ارتياحهما ألن التعاون بني أفرقة 
  .                                                                                              راسخة يف تنفيذ برنامج عمل كل فريق وأعربا عن أملهما أن يستمر هذا التعاون ويتعزز يف السنوات املقبلة

                                                      

   ول                                                                                               فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األ                ) ٢ (
  .                                                                              ً لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
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                                           الـبالغات الوطنـية املقدمـة من األطراف         -     ً  ثالثاً 
                             املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 ) من جدول األعمال٣البند (

          ً     احملرز وفقاً         التقدم   ني                                  عـرض توليفي للتقارير اليت تب      �    ألف 
      كيوتو         بروتوكول     من  ٣           من املادة  ٢       للفقرة 
 ) من جدول األعمال)أ(٣البند (

 املداوالت -١

    ١٨    و  ٨                                                                     يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف                                     اهليـئة الفرعية للتنفيذ           نظـرت    -  ١٠
ــار ــتوايل   /      أي ــلى ال ــايو، ع ــتان    .                         م ــيها الوثيق ــاً عل ــان معروض    FCCC/SBI/2007/INF.4             ً                            وك

                                                                                  وأدىل ببـيانات ممـثلو سـتة أطراف، منهم واحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا                . FCCC/SBI/2006/INF.2 و
  .       والصني  ٧٧                      ، وواحد باسم جمموعة ال  )٣ (      األعضاء

        رمسية                                                      على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري                                اهليئة الفرعية للتنفيذ                              ويف اجللسة الثالثة، اتفقت      -  ١١
                                 ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة        ).             جزر البهاما  (                   والسيد آرثر رول      )       هولندا (                                تعقدهـا السيدة هنرييت برسي      
  .           ً                 برسي تقريراً عن هذه املشاورات

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٤ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ١٢

 االستنتاجات -٢

               ً        ً                 اليت تتضمن عرضاً توليفياً للمعلومات      FCCC/SBI/2006/INF.2                                           نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الوثيقة        -  ١٣
           ً          اليت هي أيضاً أطراف      )                               األطراف املدرجة يف املرفق األول     (                                                       اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

                             من بروتوكول كيوتو، كما      ٣              من املادة     ٢     ً            وفقاً للفقرة                                                             يف بـروتوكول كيوتو يف تقاريرها اليت تبني التقدم احملرز         
                                                                  اليت تتضمن معلومات عن حالة تقدمي البالغات الوطنية الرابعة          FCCC/SBI/2007/INF.4                      نظـرت يف الوثـيقة      

  .                                                 والتقارير اليت تبني التقدم احملرز مبوجب بروتوكول كيوتو

                                         ً          من األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أيضاً                                          ً                       وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بأن مثانية فقط          -  ١٤
      ً                         طرفاً قدمت تقاريرها حبلول       ٢٨                                                                                 أطـراف يف بروتوكول كيوتو قد التزمت باملوعد النهائي لتقدمي تقاريرها، وأن             

  .           ً      ً              وأن تقريراً واحداً مل يقدم بعد    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار ١

                                       ً           األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أيضاً                                          ً                       وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باجتاهات انبعاثات       -  ١٥
  .FCCC/SBI/2006/INF.2                                                          أطراف يف بروتوكول كيوتو وباملعلومات األخرى الواردة يف الوثيقة 

                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  ) ٣ (
  .FCCC/SBI/2007/L.17  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٤ (
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                                     بشأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر         )٥ (                                                                ووافقـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ على التوصية مبشروع مقرر           -  ١٦
  .               دورته الثالثة               اجتماع األطراف يف /             األطراف العامل

 تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة -باء 
 ) من جدول األعمال)ب(٣البند (

     وكان   .     مايو /       أيار  ٧                                                       يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف                                    اهليـئة الفرعية للتنفيذ           نظـرت    -  ١٧
                                    وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف باسم        .     ً علماً                   اليت أحاطت هبا     FCCC/SBI/2007/INF.4      ً                    معروضـاً عليها الوثيقة     

  . )٦ (                            اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية-     ً رابعا  
 ) من جدول األعمال٤البند (

أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة  -ألف 
 ن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةم

 ) من جدول األعمال)أ(٤البند (

 املداوالت -١

    ١٨    و  ٧                                                                  يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                                     اهليـئة الفرعية للتنفيذ           نظـرت    - ٨ ١
   FCCC/SBI/2007/6    و FCCC/SBI/2007/3           ً                            وكان معروضاً عليها الوثائق الوثيقة        .                       مـايو، عـلى التوايل     /      أيـار 

                                                   وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، منهم واحد باسم          . Add.1      و   FCCC/SBI/2007/10      و   FCCC/SBI/2007/7 و
                               ، وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية  )٧ (                                                   والصني، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء     ٧٧               جمموعـة ال      

  .                                  الصغرية، وواحد باسم اجملموعة األفريقية

                                                     ، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف كال          ) ج   ( ٤                                                    ويف اجللسة الثانية، وبعد النظر يف البند الفرعي          -  ١٩
    جزر  (                   والسيد آرثر رول      )         أستراليا (                                                                            البـندين الفرعـيني يف مشـاورات غري رمسية تعقدها السيدة كريستني تيلي              

  .                 عن هذه املشاورات                                        ً ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة تيلي تقريراً   ).        البهاما

                                      ، رئيسة فريق اخلرباء االستشاري املعين       )        باراغواي (                                            ّ            ويف اجللسة األوىل، دعا الرئيس السيدة ليليان بورتّيو          -  ٢٠
        إىل تقدمي   )                    فريق اخلرباء االستشاري   (       التفاقية ل           املرفق األول   يف          غري املدرجة                                   بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف 

  .                     تقرير عن أنشطة الفريق

                                                      

) ٥ (  FCCC/SBI/2007/L.17/Add.1 .  النهائي، انظر                ولالطالع على النص                FCCC/SBI/2007/15/Add.1.  
  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  ) ٦ (
  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  ) ٧ (
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  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٨ (              يف االستنتاجات                     اهليئة الفرعية للتنفيذ                      ويف اجللسة اخلامسة، نظرت  -  ٢١

 االستنتاجات -٢

                                ً                                                                        أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء االستشاري عن                 -  ٢٢
  ،     ٢٠٠٧      مارس   /       آذار  ٣       إىل    ١                                   دينة بليز، ببليز يف الفترة من                                                           حصـيلة االجـتماع الثامن الذي عقده الفريق يف م         

                    وأعربت عن تقديرها     . (FCCC/SBI/2007/10)                                                             ورحبـت بالتقرير املرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري          
  .                                                            حلكومة بليز الستضافتها االجتماع وحلكومة كندا ملا قدمته من دعم مايل

                                                               اخلرباء االستشاري ملا قام به من عمل يف إعداد التقارير التالية اليت                                     وأثنت اهليئة الفرعية للتنفيذ على فريق -  ٢٣
        ، واليت   )                                  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      (                                                                ترمي إىل مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           

  :                                                                     قد تفيد يف مساعدهتا على حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة

                                                                                            منـوذج بشـأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري                 ) أ ( 
  ؛ )FCCC/SBI/2007/3 (                    املدرجة يف املرفق األول 

  ؛ )FCCC/SBI/2007/6 (                                                                 استراتيجية تدريب فعالة من حيث التكلفة لدعم إعداد البالغات الوطنية   ) ب ( 

                                                   ددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف                            سبل حتسني اإلبالغ عن املشاريع احمل  ) ج ( 
   ).FCCC/SBI/2007/7 (           املرفق األول 

                                                                                                                ودعـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ برنامج دعم البالغات الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم                 -  ٢٤
    ٢٣                                                      لية إىل النظر يف التقارير املشار إليها يف الفقرة                                                                         املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واملنظمات الدو       

  .                                                                                   أعاله عند تقدمي املساعدة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف عملية إعداد بالغاهتا الوطنية

                                   أعاله قد تشكل مسامهة مفيدة يف         ٢٣                                                                       والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن التقارير املشار إليها يف الفقرة            -  ٢٥
  .                                                                  ات أخرى مبوجب االتفاقية، مثل بناء القدرات وتطوير التكنولوجيات ونقلها    عملي

                                                                                                           ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ فريق اخلرباء االستشاري إىل أن يقوم، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل                 -  ٢٦
                          ة أقصى ما ميكن من املعلومات            ً                                                               البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، مبساعدة األطراف على االستفاد 

  .      أعاله  ٢٣                                       الواردة يف الوثائق املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                                     ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل أن تستخدم، على أساس طوعي،                 -  ٢٧
                          تعد ذات أمهية لتحقيق                   ً                        ، بوصفها منوذجاً لتقدمي معلومات أخرى     FCCC/SBI/2007/3                             اجلداول الواردة يف الوثيقة     

  . ٨-   م أ /  ١٧                من مرفق املقرر   ٤٨     إىل   ٤١                                                هدف االتفاقية، على النحو املشار إليه يف الفقرات من 

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.13  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٨ (
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                                                   ً                                                                       وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، بإعداد مواد إخبارية لتعميمها على اخلرباء                  -  ٢٨
  .    أعاله  )  ج ( و  )  أ (  ٢٣                                                       ة يف املرفق األول، بناء على التقارير املشار إليها يف الفقرة                             ذوي الصلة من األطراف غري املدرج

                                       نتائج عملية حصر املنجزات للفترة من                                                                         ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقرير فريق اخلرباء االستشاري عن           -  ٢٩
             حتسني عملية                                            وأقـرت بأن مسامهة الفريق كانت كبرية يف          ). FCCC/SBI/2007/10/Add.1   (    ٢٠٠٧       إىل       ٢٠٠٣

                                                                                                إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من خالل تقدمي املشورة والدعم التقنيني 
  .    ٢٠٠٧     إىل     ٢٠٠٣                                   يف إطار برنامج عمل الفريق للفترة من 

               تقدم لألمانة،      إىل أن  )   ٢٨         ، الفقرة FCCC/SBI/2006/11 (                                         وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ دعوهتا األطراف  -  ٣٠
                                                            ، آراءها بشأن والية واختصاصات فريق اخلرباء االستشاري، وطلبها إىل     ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب  ١٥             يف موعد أقصاه 

  .                                                                                  األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا السابعة والعشرين

                                 ً بند جدول األعمال الذي أبقي معلقا -باء 
 )          ًأبقي معلقا  جدول األعمال من) ب (٤البند (

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

 املداوالت -١

    ١٨    و  ٧                                                                                                     نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف                  -  ٣١
     وأدىل   . FCCC/SBI/2007/INF.2    ً                  روضاً عليها الوثيقة            وكان مع    ).        أعاله   ١٩              انظر الفقرة    (                    مايو، على التوايل     /    أيار

                                                والصني، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا          ٧٧                                                               ببـيانات ممثلو ثالثة أطراف، منهم واحد باسم جمموعة ال             
   .  )٩ (      األعضاء

  .                                                                         ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء ببيان -  ٣٢

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )١٠ (                                                    جللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات    ويف ا -  ٣٣

 االستنتاجات -٢

                                                                                                          نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن إجراءاته التشغيلية بشأن           -  ٣٤
                                                     من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                                                                     التعجـيل بـتمويل إعـداد الـبالغات الوطنـية املقدمـة           

) FCCC/SBI/2007/INF.2 .(   وأعربت اهليئة الفرعية عن قلقها ألن تلك املعلومات كانت ناقصة وغري حمدثة                                                                 .  

                                                      

  .                                                ورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا                      أيد هذا املوقف كل من مجه  ) ٩ (
  .FCCC/SBI/2007/L.12  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١٠ (
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                                                                                                              ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل تضمني تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة                  -  ٣٥
                                                                                                                 معلومات مفصلة وحديثة بشأن طرائق ومصادر متويل إعداد البالغات الوطنية الثانية وما يليها، وتقدمي معلومات                       عشـرة   

                                                                                                                        وتوضيحات بشأن أي تغيريات يف إجراءات املرفق فيما يتعلق بتمويل إعداد البالغات الوطنية، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية             
  .                                للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين

  ّ                             ً                                                                               أكّدت اهليئة الفرعية للتنفيذ جمدداً أن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ميكن أن تطلب املساعدة من مرفق                   و -  ٣٦
   ٤    ً        وفقاً للفقرة   )  ٢         ، الفقرة   ١١-   م أ / ٥      املقرر  (                                                                            البيئة العاملية يف صياغة وتطوير مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية        

  .             من االتفاقية  ١٢         من املادة 

                                                                                                                      ودعـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل تضمني تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة                    -  ٣٧
                                        أعاله، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية         ٣٦                                               ً                                   معلومات مفصلة عن اخلطوات احملددة اليت اختذها استجابةً للطلب الوارد يف الفقرة             

  .                                للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين

      سبتمرب  /       أيلول  ٢١                                                                                       كما دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل تقدمي آرائها إىل األمانة، يف موعد أقصاه             -  ٣٨
                                                                                                                           ، بشـأن جتارهبا احلالية مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته املشرفة على التنفيذ فيما يتعلق بتوفري الدعم املايل إلعداد                       ٢٠٠٧

  يف                                                                                  عية للتنفيذ من األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متفرقات كي تنظر فيها                                وطلبت اهليئة الفر    .                     الـبالغات الوطنـية   
   .                       دورهتا السابعة والعشرين

                      ًصندوق أقل البلدان منوا ): االتفاقية( اآللية املالية -     ً خامسا  
 ) من جدول األعمال٥البند (

 املداوالت -١

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٧                             ا الثانية واخلامسة املعقودتني يف                                                       نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيه       -  ٣٩
  . )١١ (                                                                          وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، منهم واحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء  .           على التوايل

                                                                                                             ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية يعقدها                  -  ٤٠
   .                                        ً                 ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد ليسويل تقريراً عن هذه املشاورات   ).         بوتسوانا (              د ديفيد ليسويل     السي

       ماليني    ٧,٥                                           ً         مايو، أعلن ممثل أستراليا أن بلده سيقدم مبلغاً يصل إىل  /      أيار ٨                           ويف اجللسة الثالثة املعقودة يف  -  ٤١
     ١,٨                                                     امسة، أعلن ممثل نيوزيلندا أن بلده سيساهم مببلغ                      ويف اجللسة اخل    .      ً         ً                       ً      دوالراً أسترالياً لصندوق أقل البلدان منواً     

  .    ٢٠٠٦                                             ً                                مليون دوالر نيوزيلندي إىل صندوق أقل البلدان منواً، وهو مبلغ يعادل ما قدمه يف عام 

                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  )  ١١ (
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  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )١٢ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ٤٢

 االستنتاجات -٢

                                                 ورقة برجمة لتمويل تنفيذ برامج العمل الوطنية        "                                ً                             أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثيقة املعنونة           - ٣ ٤
                                                                      اليت أعدها مرفق البيئية العاملية استجابة لتوجيه من مؤمتر األطراف             )١٣ ( "                                   ً       للتكيف يف إطار صندوق أقل البلدان منواً      

   .           ً لبلدان منواً                            وبالتشاور مع األطراف من أقل ا  )   ١١-   م أ / ٣      املقرر  (

                                            مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة          ١٢٠                                                       والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك مع التقدير أن          -  ٤٤
                                     ً                                                                                   قـد مت التعهد هبا لصندوق أقل البلدان منواً وأقرت بضرورة مواصلة مرفق البيئة العاملية جلهوده الرامية إىل تعبئة                   

  .                                                                  ً يع احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار صندوق أقل البلدان منواً                                   موارد إضافية لدعم تنفيذ أنشطة املشار

                                                                                                        ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد                 -  ٤٥
                 ك معلومات بشأن                                                                   ، معلومات عن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذل              ٢٠٠٨       سبتمرب   /        أيلول   ١٩       أقصاه  

                                         ً                                                              احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منواً، حىت يتسىن للهيئة الفرعية للتنفيذ النظر فيها يف دورهتا التاسعة  
  .        والعشرين

    ١١-    م أ  / ٣                                                           ً                                          ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل أن ينظر، وفقا للمقرر                  -  ٤٦
                                                                                                التقييمي، يف اخلربات املكتسبة من تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا فيها تلك املتعلقة                                  وكجزء من اجتماعه    

                                          ً                 ً                                           باحلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منواً، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا 
  .                التاسعة والعشرين

                                                              مداوالهتا بشأن هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والعشرين، هبدف                                                   وقـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ مواصلة        -  ٤٧
                 ، لتمكني املؤمتر من  )    ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول (                                                       إعداد مسامهة ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة 

           ً    البلدان منواً،                                                      والنظر يف اعتماد توجيه آخر بشأن صندوق أقل            ١١-    م أ  / ٣                                           تقييم التقدم احملرز يف جمال تنفيذ املقرر        
  :                                عند االقتضاء، مراعيا يف ذلك ما يلي

        أعاله؛  ٤٥                                     املعلومات املقدمة املشار إليها يف الفقرة   ) أ ( 

        أعاله؛  ٤٦                                      ً                     تقرير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً املشار إليه يف الفقرة   ) ب ( 

 . األطراف يف دورته الثالثة عشرةاملعلومات اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية يف تقريره إىل مؤمتر )ج(

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.2                 بوصفها الوثيقة   ُ     اعُتمدت  )  ١٢ (
) ١٣  (  <http://www.thegef.org/Documents/Council_Documents/GEF_C28/documents/C.28.18LDCTrustFund_000.pdf>.  
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 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو( اآللية املالية -     ً سادسا  
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٨                                                                                     نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف          -  ٤٨
                                   وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، منهم   .  FCCC/SBI/2007/Misc.2               عليها الوثيقة           ً وكان معروضاً  .           على التوايل

      وواحد                                                                ً  وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسم أقل البلدان منواً،          والصني،   ٧٧                    واحد باسم جمموعة ال  
  .                            ، وواحد باسم اجملموعة األفريقية )١٤ (                                 باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                                                                                ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف                    - ٩ ٤
                  ُ              ويف اجللسة اخلامسة، قُدم تقرير        ).       فنلندا (                         والسيد جوكا أوسوكاينن      )       نيجرييا (                                    رئاسته السيد أوسيتادينما أنايدو     

  .                                   باسم الرئيسني عن مشاورات فريق االتصال

   .                            اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )١٥ (                                                    جللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات    ويف ا -  ٥٠

 االستنتاجات -٢

                                ً                                                                              أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثيقة املقدمة بشأن اآلراء الواردة من مؤسسة مهتمة باألمر فيما                 -  ٥١
  .(FCCC/SBI/2007/Misc.2)   ٢-    م أإ / ٥                            يتعلق بكيفية تفعيلها للمقرر 

                                                                                             ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اآلراء الواردة من األطراف بشأن معايري األهلية، واجملاالت ذات األولوية،  -  ٥٢
                                                                     ُ                                  وتسييل حصة صندوق التكيف من اإليرادات، واتفقت على نص تفاوضي ملشروع مقرر ُيستكمل بعناصر أخرى               

   ).        رفق األول       انظر امل (                                 منها ما يتعلق بالترتيبات املؤسسية 

                         ً                                                                               وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً بورقة أعدها الرئيسان املشاركان لفريق االتصال الذي مت تشكيله واملعين                -  ٥٣
                                                                                                              بصـندوق التكـيف، وهي ورقة تتضمن بعض نقاط املناقشة فيما يتصل بالترتيبات املؤسسية لكي تواصل اهليئة                 

   ).                انظر املرفق الثاين (                                              الفرعية النظر فيها خالل دورهتا السابعة والعشرين 

                         ً          ، ومبساعدة من األمانة ورهناً بتوافر   ٢-     م أإ  / ٥                                             ً                   واتفقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن يتم، وفقاً للمقرر            -  ٥٤
                                                                                                      املوارد، تنظيم مشاورات فيما بني األطراف ملناقشة مجلة أمور منها اآلراء واملقترحات املتعلقة بالترتيبات املؤسسية، 

  .                             سابعة والعشرين للهيئة الفرعية                    قبل انعقاد الدورة ال

                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  )  ١٤ (
  .FCCC/SBI/2007/L.14                 بوصفها الوثيقة   ُ     اعُتمدت  )  ١٥ (
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                                                                                                               واتفقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة مداوالهتا حول هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين على أساس               -  ٥٥
               أعاله، بغية     ٥٣                                                                        أعاله، مع مراعاة مجلة أمور منها الورقة املشار إليها يف الفقرة               ٥٢                                        النص التفاوضي املشار إليه يف الفقرة       

  .                             اجتماع األطراف يف دورته الثالثة /                                           داد مشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل  إع

  من االتفاقية٦ املادة -     ً سابعا  
 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

            مايو، على  /       أيار   ١٨    و  ٧                                                                                             نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف                 -  ٥٦
                                        وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، منهم        . Add.1    و FCCC/SBI/2007/MISC.3           ً                     وكان معروضاً عليها الوثيقتان       .         الـتوايل 

  .                                        ، وواحد باسم الدول اجلزرية الصغرية النامية )١٦ (              ودوهلا األعضاء                         واحد باسم اجلماعة األوروبية

                                               يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية تعقدها                                                                        ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر         -  ٥٧
  .                                         ً                 ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة جوديه تقريراً عن هذه املشاورات   ).      فرنسا (                  السيدة ماري جوديه 

                                                                                                      ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس ممثلي برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية  -  ٥٨
                                                                                                        املتحدة للبيئة املتعلقة حبفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة، واالتفاق املتعلق حبفظ الطيور املائية                            بـرنامج األمم  

  .                                                   األفريقية األوروبية اآلسيوية املهاجرة، إىل اإلدالء ببيانات

  .  هتا                           اليت اقترحها الرئيس واعتمد )١٧ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ٥٩

 االستنتاجات -٢

                                                                                                         نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف جتميع آلراء األطراف بشأن تنفيذ برنامج                -  ٦٠
                                                                           مـن االتفاقـية، وبشـأن هنـج اسـتراتيجي ميكن اتباعه يف املستقبل                ٦                                     عمـل نـيودهلي املـتعلق باملـادة         

) FCCC/SBI/2007/Misc.3و   Add.1 .(    الفرعية للتنفيذ أن األطراف ترى يف برنامج عمل نيودهلي             والحظت اهليئة                                                  
   .  ٦                                أداة إرشادية مفيدة لتنفيذ املادة 

                                                        عملية طويلة األمد، وأن مثة حاجة لوضع إطار يدعم           ٦   ّ                                                   وسـلّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن تنفيذ املادة          -  ٦١
ّ        وأقّرت اهلي   .                                                           املضي يف تنفيذها من أجل تعزيز اجلهود الوطنية وتشجيعها                                                     ئة الفرعية للتنفيذ بضرورة توسيع برنامج         

       واتفقت   .                                                                                        عمل نيودهلي وتكييفه ملعاجلة الثغرات واالحتياجات اليت حددهتا األطراف لدى استعراضها برنامج العمل
  :                                           األطراف على أن برنامج عمل نيودهلي املوسع ينبغي

                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  )  ١٦ (
  .                ، بصيغتها املعدلةFCCC/SBI/2007/L.11              وصفها الوثيقة   ُ       اعُتمدت ب  )  ١٧ (
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               ً      ً     ً               أن يتضمن إطاراً زمنياً حمدداً ومعامل حمددة؛  ) أ ( 

             ً                                                التوجه وفعاالً من حيث التكلفة وأن يعترف بتنوع الظروف الوطنية؛            أن يظل قطري   ) ب ( 

                                                          أن يعزز اجلهود الوطنية ويوطد اجلهود اإلقليمية ودون اإلقليمية؛  ) ج ( 

               ً        ً                                                    أن يصوغ أهدافاً وأدواراً ومسؤوليات إلتاحة التنفيذ والرصد على حنو أكثر كفاءة؛  ) د ( 

           ادل املواد؛              ً       ً                  أن يركز تركيزاً إضافياً على التوجيه وتب    ) ه ( 

ّ                          أن ييّسر تقدمي الدعم التقين واملايل  ) و (       .  

  ،  )  ٦١         ، الفقرة FCCC/SBI/2006/28 (   ّ                                                              وذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ باستنتاجاهتا السابقة بشأن هذه املسألة  -  ٦٢
  :                                      ولغرض الدراسة يف دورهتا السابعة والعشرين

                              نيودهلي، مبا يف ذلك النظر يف جدوى                                                    طلبت من األمانة إعداد تقرير عن مدى تنفيذ برنامج عمل   ) أ ( 
  ، Add.1    و FCCC/SBI/2007/Misc.3                                                                           حلقـات العمل اإلقليمية، مع مراعاة آراء األطراف الواردة يف الوثيقتني            

                       ، وتقرير حلقة العمل    FCCC/SBI/2006/17                                                                      وباالسـتناد إىل املعلومـات الواردة يف البالغات الوطنية، والوثيقة           
                                                             ة النامية وغري ذلك من التقارير ذات الصلة اليت ميكن لألمانة مجعها؛                         املقررة للدول اجلزرية الصغري

                         بآرائها بشأن برنامج        ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب   ١٧                                                     دعـت األطـراف إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه             ) ب ( 
      رقات؛                                 أعاله، من أجل جتميعها يف وثيقة متف  ٦١                                                           العمل املوسع حبيث تعكس، يف مجلة أمور، العناصر املذكورة يف الفقرة 

                                                                                        طلبت من األمانة إعداد تقرير توليفي هلذه اآلراء حبيث ميكن استخدامه كأساس ملشروع برنامج           ) ج ( 
  .FCCC/SBI/2006/17                                                                      عمل يوضع يف املستقبل، مع مراعاة النهج االستراتيجي املقترح املوضح يف الوثيقة 

                                  لق مبركز التنسيق التجرييب لشبكة                                                                               وطلبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ من األمانة مواصلة عملها فيما يتع             -  ٦٣
               بآرائها بشأن     ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب  ١٧                                          ودعت األطراف إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه   ) CC:iNet (         املعلومات 

  :                                                               وقد ترغب األطراف، لدى إعداد مسامهاهتا، يف التفكري يف أمور تشمل ما يلي  .                          القضايا املتعلقة هبذا العمل

                     وأداة املعلومات هذه؛               مالءمة وجدوى -       التأثري   ) أ ( 

                                                       مالءمة وجدوى املنتجات اإلعالمية اإلضافية القائمة واملمكنة؛-      احملتوى   ) ب ( 

                                                 أو احلاجة إىل مصادر إضافية، مبا يف ذلك بدائل          /                                     مالءمة مصادر املعلومات القائمة و     -         العملية    ) ج ( 
                                            احلصول على املعلومات وحتديثها بطريقة استباقية؛

                                        املعلومات وعرضها يف مركز التنسيق التجرييب؛        تنظيم -      اهليكل   ) د ( 

                                                سهولة الوصول إىل مركز التنسيق التجرييب وتعزيزه؛-               سهولة االستعمال     ) ه ( 
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  .                      كالتصفح واملظهر واالسم-                  االعتبارات الشكلية   ) و ( 

                  ء، عند االقتضاء،                                                                                                    وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات وإجراء استقصا               -  ٦٤
                                                                                                              آلراء مسـتخدمي مركز التنسيق التجرييب لشبكة املعلومات املسجلني وغري املسجلني، حبيث يركز هذا االستقصاء على                

                                                                      كما طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة إعداد تقرير تقييمي،            .                                                        القضايا الرئيسية اليت تثريها األطراف ويسهب يف تناوهلا       
                                                              ُ                                    السابعة والعشرين، يستند إىل آراء األطراف ونتائج االستقصاء، إذا أُجري، وإحصاءات االستخدام                                لدراسـته يف دورهتا   

  .                                                                      ُ   ً                وتقييم احملتوى، ويتضمن توصيات حول كيفية حتسني مركز التنسيق التجرييب واملضي قُدماً يف تنفيذه الشامل

              ُ              ً            ا العام، واليت ُيحتفل هبا سنوياً يف منظومة                                                                   والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن األيام املواضيعية التالية هلذ         -  ٦٥
ّ                              األمم املتحدة، تنّمي الوعي بشأن قضايا تغري املناخ                :  

                     فهم اآلثار العاملية؛-                     األرصاد اجلوية القطبية   :     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٣                           اليوم العاملي لألرصاد اجلوية،   ) أ (

  ؛ )١٨ (                 هاجرة يف مناخ متغري         الطيور امل  :     مايو /      أيار  ١٣   و  ١٢                             اليوم العاملي للطيور املهاجرة،   ) ب ( 

   ؛  )١٩ (                           التنوع البيولوجي وتغري املناخ  :     مايو /      أيار  ٢٢                              اليوم الدويل للتنوع البيولوجي،   ) ج ( 

  ؛ )٢٠ (             موضوع ساخن؟-            ذوبان اجلليد   :      يونيه /        حزيران ٥                   يوم البيئة العاملي،   ) د ( 

   .                       أحد التحديات العاملية-                  التصحر وتغري املناخ   :      يونيه /        حزيران  ١٧                            اليوم العاملي ملكافحة التصحر،     ) ه ( 

                                                             ّ                   ً                           ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األمانة إىل التماس آراء األمانات املنظّمة هلذه املناسبات فضالً عن املنظمات                -  ٦٦
                                                                                                                   األخـرى فيما يتعلق بنجاح هذه املناسبات يف زيادة الوعي بشأن قضايا تغري املناخ، وتقدمي تقرير يف هذا الشأن                   

  .           عة والعشرين                   إليها يف دورهتا الساب

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -     ً ثامنا  
 ) من جدول األعمال٨البند (

 ١٠-م أ/١ التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر �ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٨البند (

 املداوالت -١

  ١٨    و   ١٠                  مسة املعقودتني يف                                                                                     نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الرابعة واخلا             -  ٦٧
   FCCC/SBI/2006/18    و FCCC/SBI/2006/13           ً                     وكـان معروضاً عليها الوثائق        .                         مـايو، عـلى الـتوايل      /      أيـار 

                                                      

) ١٨  (  <http://www.worldmigratorybirdday.org>.  
) ١٩  (  <http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2007.shtml>.  
) ٢٠  (  <http://www.unep.org/wed/2007/english/>.  
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  . FCCC/SBI/2007/14    و FCCC/SBI/2007/13    و FCCC/SBI/2007/11    و FCCC/SBI/2007/2    و FCCC/SBI/2006/19 و
   .          هلا األعضاء                                                  وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف باسم اجلماعة األوروبية ودو

                                                                                                               ويف اجللسـة الرابعة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال                   -  ٦٨
                      ويف اجللسة اخلامسة، قدمت    ).       أوغندا (                   والسيد فيليب غواجي   )         أستراليا (                                   يشترك يف رئاسته السيدة شايلني تومسون 

   .       االتصال                    ً                  السيدة تومسون تقريراً عن مشاورات فريق 

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٢١ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ٦٩

 االستنتاجات -٢

                                                                                                          وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين، مع                -  ٧٠
                                                                           قليمية واجتماع اخلرباء واجتماعات اخلرباء ملا قبل الدورة، مثلما جاء يف                                                  مـراعاة نـتائج حلقـات العمـل اإل        

ــية ــائق التال    FCCC/SBI/2007/2   وFCCC/SBI/2006/19 و  FCCC/SBI/2006/18   وFCCC/SBI/2006/13  :                    الوث
                                                 ، والعناصـر املمكن إدراجها الواردة يف املرفق        FCCC/SBI/2007/14    و FCCC/SBI/2007/13    و FCCC/SBI/2007/11 و

                                                             يف ذلك العناصر املمكن إدراجها من أجل اختاذ املزيد من                                                                      الثالـث، وآراء األطراف بشأن النتائج املذكورة أعاله، مبا        
  .                                                                                  التدابري، بغية حبث التدابري األخرى اليت قد يطلب مؤمتر األطراف اختاذها يف دورته الثالثة عشرة

                                 ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا �باء 
 )ن جدول األعمالم) ب(٨البند (

 املداوالت -١

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٧                                                                               نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يومي  -  ٧١
              ، منهم واحد                                   وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف      . FCCC/SBI/2007/12           ً                   وكان معروضاً عليها الوثيقة       .            على التوايل 

  .                            ً ، وواحد باسم أقل البلدان منواً )٢٢ (               ية ودوهلا األعضاء                  باسم اجلماعة األوروب

                                                                                                             ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية يعقدها                  -  ٧٢
  .                                       ً                 ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد ليسويل تقريراً عن هذه املشاورات  .            السيد ليسويل

                                                                 ً                        دعا الرئيس السيد بابو جالو، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، إىل تقدمي                                     ويف اجللسـة الثانية،    -  ٧٣
   .                          تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.16  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٢١ (
  .                                                                  هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا    أيد   )  ٢٢ (
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   .                            اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٢٣ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ٧٤

  االستنتاجات -٢

                                                                        ً               للتنفيذ بالتقرير املرحلي الذي أعده رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً                                     رحبـت اهليـئة الفرعية     -  ٧٥
ُ                                                       وبالتقرير املتعلق باالجتماع احلادي عشر للفريق الذي ُعقد يف هونيارا، جبزر سليمان، يف الفترة من                     ٢٨       إىل     ٢٦                                                

   ).FCCC/SBI/2007/12   (    ٢٠٠٧     مارس  /    آذار

                                         ُ                   الوطنية اخلامسة عشرة اخلاصة بالتكيف واليت قُدمت إىل األمانة حىت                                    ورحبت اهليئة الفرعية بربامج العمل     -  ٧٦
  .   )٢٤ (    ٢٠٠٧     مايو  /    أيار   ١

                                                                                                             وشـجعت اهليئة الفرعية بقوة البلدان اليت مل تقدم بعد برامج عملها الوطنية اخلاصة بالتكيف إىل القيام                  -  ٧٧
  .                   بذلك يف الوقت املناسب

                                                        ً  اآلن من عناصر برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً                          ً    ُ         وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبا ُنفذ حىت  -  ٧٨
  .FCCC/SBI/2007/12                           ، على النحو املبني يف الوثيقة     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       للفترة 

                      ، أن يقدم إليها يف     FCCC/SBI/2006/28                من الوثيقة      ٨٢                                 ً               اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء، وفقاً للفقرة                 وطلبـت    -  ٧٩
  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       ً                                                             تقريراً عن النتائج املتوقعة لألنشطة املتصلة بتنفيذ برنامج عمله للفترة                       دورهتا السابعة والعشرين

                            ً                                                                              كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً باجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء إلبقائها على علم باألنشطة املضطلع هبا                 -  ٨٠
  .                  لتنفيذ برنامج عمله

                                                 خلرباء وطلبت إليه أن ميضي يف ضمان تكامل عمله مع                                                          وأعربـت اهليئة الفرعية عن تقديرها لعمل فريق ا         -  ٨١
                                                                                                              أنشـطة اجلهات املعنية األخرى، وخباصة يف ترتيب وتنظيم االجتماع التقييمي بشأن إعداد وتنفيذ برامج العمل                

  .    ٢٠٠٧                                                                     الوطنية اخلاصة بالتكيف، املقرر عقده خالل الفترة الدوراتية الثانية يف عام 

                                                                                 امتناهنا حلكومات آيرلندا وبلجيكا وكندا والنرويج ونيوزيلندا ملا قدمته من موارد مالية                           وأعربت اهليئة الفرعية عن    -  ٨٢
  .                                                                                        لدعم عمل فريق اخلرباء، وحلكومة جزر سليمان الستضافتها االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء يف هونيارا

                            املوارد الالزمة لدعم برنامج                                                                 وشجعت اهليئة الفرعية األطراف اليت ميكنها مواصلة دعم عمل الفريق وتقدمي -  ٨٣
  . ٧-   م أ /  ٢٩                         ً                               عمله على أن تفعل ذلك، وفاًء بوالية الفريق املبينة يف املقرر 

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.3  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٢٣ (
) ٢٤  (  http://unfccc.int/national_reports/napa/items/2719.php><.  
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  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتعلقة بالفقرة -     ً تاسعا  
 ) من جدول األعمال٩البند (

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٧                      واخلامسة املعقودتني يف                                                                         نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية           -  ٨٤
                                         وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، منهم واحد   . FCCC/SBI/2006/27           ً                   وكان معروضاً عليها الوثيقة       .            على التوايل 

  . )٢٥ (                                 باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

             من مشروع     ١٦        ً           ة، ووفقاً للمادة                                                                                 ومل تـتمكن األطراف من التوصل إىل اتفاق بشأن كيفية النظر يف هذه املسأل              -  ٨٥
                                                                                                                               الـنظام الداخـلي املطـبق، اتفقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها اخلامسة على إحالة هذا البند إىل دورهتا السادسة                     

  . )٢٦ (        والعشرين

   بناء القدرات مبوجب االتفاقية-     ً عاشرا  
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 املداوالت -١

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٧                                                         تنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف                             نظـرت اهليئة الفرعية لل     -  ٨٦
                                               وأدىل ببيانات ممثلو مثانية أطراف، منهم واحد         . FCCC/SBI/2007/5           ً                   وكان معروضاً عليها الوثيقة       .            على التوايل 

  . )٢٧ (                                 باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                                             ة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية يعقدها                                             ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئ     -  ٨٧
                               ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد        ).       النمسا (                        والسيد هيلموت هويسكي      )            سانت لوسيا  (                         السـيد كريسبان دوفرين     

  .            ً                        دوفرين تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٢٨ (            يف االستنتاجات                                            ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  ٨٨

 االستنتاجات -٢

                                ً                                                                        أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الذي أعدته األمانة حول شكل ممكن لإلبالغ عن الرصد                 -  ٨٩
  .(FCCC/SBI/2007/5)                                املنتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات 

                                                      

  .                                                           قف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا           أيد هذا املو  )  ٢٥ (
                                                                                            أدىل ممثل عن اململكة العربية السعودية ببيان طلب فيه إنشاء فريق اتصال يف الدورة السابعة والعشرين   )  ٢٦ (

  . ١-     م أ إ /  ٣١                                         للهيئة الفرعية للتنفيذ ملناقشة فحوى املقرر 
  .                              وسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا                                        أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغ  )  ٢٧ (
  .FCCC/SBI/2007/L.8  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٢٨ (
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    ١٢-    م أ  / ٤ّ                 ُ          ً        ً     ً                   ّجه إىل األمانة لكي ُتعد تقريراً توليفياً وفقاً للمقرر                                                    وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ الطلب املو      -  ٩٠
  .                                     ً                           لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ سنوياً يف فترهتا الدوراتية الثانية

ّ                                                                     وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك الطلب املوّجه إىل مرفق البيئة العاملية لتقدمي تقرير عن التقدم الذي                 -  ٩١                                           
  .  ١٢-   م أ / ٤            ً        أحرزه وفقاً للمقرر

    ١٢-    م أ  / ٤           من املقرر     )  ج ( ١                                                                                     واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة              -  ٩٢
  .         ُ             ً     ً                          ً                                             ينبغي أن ُيقدم استعراضاً عاماً ألنشطة بناء القدرات وملخصاً هلذه األنشطة على النحو املبني يف املرفق الرابع

                                                               طراف والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من املنظمات                                               ودعـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ األ        -  ٩٣
                               أعاله لدى إعداد ما تقدمه        ٨٩                                                                                  واملؤسسات احلكومية الدولية إىل النظر يف استخدام الشكل املشار إليه يف الفقرة             

             مة يف وثيقة                        ُ   ِّ                             ، وطلبت من األمانة أن ُتجمِّع هذه التقارير املقد         ٧-    م أ  / ٢    و   ١٢-    م أ  / ٤              ً                مـن تقارير وفقاً للمقررين      
   .                                                 ً                           متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ سنوياً يف فترهتا الدوراتية الثانية

      ّ       ، لتركّز على   ١٢-   م أ / ٤                                                                 ً         وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن يتم تنظيم حلقة عمل مدهتا يومان، عمالً باملقرر  -  ٩٤
  :               املواضيع التالية

                               لك أمثلة عملية على هذه األنشطة؛ُ                                   ُنهج رصد أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذ  ) أ ( 

 ُ                                                                   ُنهج تقييم أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك أمثلة عملية على هذه األنشطة؛  ) ب ( 

                                                                                           تعزيز فعالية بناء القدرات من خالل تقاسم اخلربات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات فيما            ) ج ( 
  .                                          يتعلق باستخدام نتائج عمليات الرصد والتقييم

  :               ً                      لقة العمل عروضاً ومناقشات بشأن ما يلي        وستشمل ح -  ٩٥

             جتارب األطراف؛  ) أ ( 

                                                                                            جتارب الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات             ) ب ( 
                   غري احلكومية املعنية؛

                    د وتقييم أنشطة بناء                                                                        اجلهود املبذولة من قبل مرفق البيئة العاملية ووكاالته املشرفة على التنفيذ لرص  ) ج ( 
                                                              القدرات، ووضع وتطبيق مؤشرات أداء تتصل بعمليات الرصد والتقييم؛

  .                   ُ                                   الدروس املستفادة من ُنهج الرصد والتقييم اليت أثبتت جناحها  ) د ( 

ّ         ً                                         وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ طلبها من األمانة أن ُتقّدم تقريراً عن نتائج حلقة العمل هذه كي تنظر فيها  -  ٩٦   ُ                                               
  .                    رهتا السابعة والعشرين    يف دو
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 املداوالت -١

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٧                                                                                   نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف        -  ٩٧
                                            وأدىل ببيانني ممثال طرفني، منهما واحد باسم         . FCCC/SBI/2007/5           ً                   وكان معروضاً عليها الوثيقة       .              عـلى التوايل  

  . )٢٩ (                            اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                                                                                    ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية يعقدها السيد                   -  ٩٨
   .             ً                 ويسكي تقريراً عن هذه املشاورات                            ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد ه  .                    دوفرين والسيد هويسكي

   .                            اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٠ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ٩٩

 االستنتاجات -٢

                                                    الذي يدعو األطراف والوكاالت الثنائية واملتعددة        ٢-     م أإ  / ٦                                ً              أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملقرر        -   ١٠٠
                                                                                  ً                         طـراف ذات الصلة والقطاع اخلاص، إىل إتاحة معلومات عن أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا عمالً باملقرر                   األ
  . ١-     م أإ  /  ٢٩

                                                                                             وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة جتميع مسامهات األطراف والتقارير املناسبة املقدمة من الوكاالت  -   ١٠١
                         ، يف وثيقة متفرقات كي      ٢-     م أإ  / ٦              ُ                         لقطاع اخلاص، املُشار إليها يف املقرر                                                 الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة وا     

  .                                     ً                           تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ سنوياً يف فترهتا الدوراتية الثانية

                                   الذي تسترشد به األمانة يف إعداد         )                   انظر املرفق الرابع   (                                 ً                  وأحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً بالشكل          -   ١٠٢
                                                ً        ووافقت اهليئة الفرعية على أن هذا الشكل مناسب أيضاً إلعداد   .   ١٢-   م أ / ٤                 شار إليه يف املقرر                    التقرير التوليفي امل

                                      ينبغي أن يقدم إرشادات بشأن اإلبالغ عن  ١-    م أإ /  ٢٩            ، وأن املقرر  ٢-    م أإ / ٦                                    التقرير التوليفي املشار إليه يف املقرر 
  .                              الفئات اليت يتضمنها ذلك التقرير

                                                                         تنفيذ األطراف واملنظمات األخرى ذات الصلة إىل النظر يف استخدام الشكل                                       ودعـت اهليـئة الفرعية لل      -   ١٠٣
  . ٢-    م أإ / ٦                            ُ                   املذكور أعاله إلعداد مسامهاهتا املُشار إليها يف املقرر 

               ُ       أعاله ينبغي أن ُيقدم    ١٠٢                                                                                ووافقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة        -   ١٠٤
  .                                 بشأن بناء القدرات مبوجب االتفاقية  ١٢-   م أ / ٤                       رير املشار إليه يف املقرر                 باالقتران مع التق

                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  )  ٢٩ (
  .FCCC/SBI/2007/L.9  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٠ (
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                                 ً                                                                          وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً مع التقدير بتنظيم االجتماع الثاين حملفل السلطات الوطنية املعتمدة               -   ١٠٥
ُ          التابع آللية التنمية النظيفة، الذي ُعقد يومي                      ري الرمسي للمحفل نفسه              ، وباالجتماع غ    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٢٧   و  ٢٦                                  

ُ       الذي ُعقد يف  ُ       الذي ُعقد يف    )٣١ (                              ، واحلدث اخلاص املتعلق بإطار نريويب    ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١١        .     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٤     
ّ                                                                                                  وأقّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأمهية حمافل كهذه لتحقيق أغراض تشمل تبادل اخلربات والعرب املستخلصة فيما يتعلق     

                                    كما أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ       .                                                          ديد املزيد من تدابري بناء القدرات يف البلدان النامية                                    بآلية التنمية النظيفة، وحت   
  .                                    إىل تطلعها لتلقي تقارير عن هذه األحداث

                                                                            ً                        وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف اجتماع األطراف، داعياً األطراف إىل               -   ١٠٦
                                                                           ليت هتدف إىل مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وخباصة أقل                                         االسـتمرار يف تنفيذ التدابري ا     

           ً                                                                                                        الـبلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وإىل املبادرة، يف ظل الصعوبات اليت تواجهها أفريقيا يف اجتذاب                 
           ، من أجل    ١-     م أإ  /  ٢٩ ّ               بّين يف املقرر                                                                                       مشـاريع آلية التنمية النظيفة، إىل تنفيذ أنشطة لبناء القدرات على النحو امل            

   ). ٢-    م أإ / ٦      املقرر  (                                                       تيسري مشاركة بلدان منطقة أفريقيا يف آلية التنمية النظيفة 

                                      تعديـل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق       -        ثاين عشر 
                                  باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال

 ) من جدول األعمال١٢البند (

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٨                                               ا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف                                         نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذ       -   ١٠٧
  .          على التوايل

                                                                                                            ويف اجللسـة اخلامسة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة                  -   ١٠٨
  .                                               والعشرين، على أن تستكمل النظر فيها يف تلك الدورة

 ز يف تنفيذ سجل املعامالت الدويل التقدم احملر-ثالث عشر
 ) من جدول األعمال١٣البند (

 املداوالت -١

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٨                                                                                     نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف          -   ١٠٩
                       و أربعة أطراف، منهم                      وأدىل ببيانات ممثل    . FCCC/SBI/2007/INF.3           ً                   وكان معروضاً عليها الوثيقة       .              عـلى التوايل  

  . )٣٢ (                                                والصني، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء  ٧٧                    واحد باسم جمموعة ال  

                                                      

  .<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework>                   حدث من أجل التعبئة   :            إطار نريويب     تنفيذ  )  ٣١ (
  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  )  ٣٢ (
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                                                                                                             ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية تعقدها                  -   ١١٠
  .                         ً                  السيدة شوانغ جينغ تقريراً عن هذه املشاورات                     ويف اجللسة اخلامسة، قدمت   ).     الصني (                  السيدة شوانغ جينغ 

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٣ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -   ١١١

 االستنتاجات -٢

                                   ً                                                                         أحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ عـلماً بالتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ سجل املعامالت الدويل                   -   ١١٢
) FCCC/SBI/2007/INF.3.(   

                                                                                                          وأشـادت اهليئة الفرعية للتنفيذ باألمانة، يف دورها كهيئة تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل، لتنفيذها                -   ١١٣
                                                 ً         اجتماع األطراف، وإتاحته ألطراف االتفاقية اليت هي أيضاً         /                                                     السـجل يف الفترة الزمنية اليت طلبها مؤمتر األطراف        

              األطراف املدرجة  (                                                          واليت تعهدت بااللتزامات املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو                       أطراف يف بروتوكول كيوتو
  .                        من أجل وصل سجالهتا الوطنية  )            يف املرفق باء

                                                                                                        كمـا أشـادت اهليئة الفرعية للتنفيذ باألمانة لعملها يف جمال تيسري التعاون بني مديري نظم السجالت                  -   ١١٤
                                                                   جه اخلصوص، الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن اإلجراءات التشغيلية                وعلى و   .                                  وطلبـت منها مواصلة هذا العمل     

ُ                              املوحدة املتعلقة بإدارة التغيريات، ومطابقة البيانات واإلبالغ عن عمليات التقييم املستقل قد ُوضعت ملديري نظم                                                                                                    
  .                          السجالت كي يضطلعوا بتنفيذها

                                           فق باء على إكمال سجالهتا الوطنية ووصلها بسجل    ّ                                            وحثّت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املر -   ١١٥
                                                                                                      املعـامالت الـدويل يف الوقت املناسب، بالتعاون مع إدارة السجل، من أجل استعراض املعلومات املتعلقة بوصل         

   ّ          وحثّت اهليئة    .                       من بروتوكول كيوتو    ٨                                                                  السجالت أثناء االستعراض األويل الذي سيجريه األطراف مبوجب املادة          
  .                                                                   ة على مواصلة تيسري وصل السجالت الوطنية عن طريق التخطيط واجلدولة املالئمني             الفرعية األمان

                                                                                         وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق باء على بدء تشغيل سجالهتا الوطنية مع سجل  -   ١١٦
                إصدار وحدات           ، إلتاحة     ٢٠٠٧       ديسمرب   /                                                                 املعـامالت الدويل يف أسرع وقت ممكن ويف موعد أقصاه كانون األول           

  .                                    خفض االنبعاثات املعتمدة يف الوقت املناسب

   ّ                             ً                                                                            وأكّدت اهليئة الفرعية للتنفيذ جمدداً على أمهية ضمان إتاحة املوارد الكافية لألمانة من أجل تنفيذ سجل                 -   ١١٧
                                     كما طلبت من األمانة ضمان استخدام        .                                                               املعـامالت الدويل وتشغيله واالضطالع باألنشطة األخرى ذات الصلة        

ـ                                                                                                               وارد بكفاءة واإلبالغ عن االحتياجات من املوارد يف املاضي واملستقبل بصورة شفافة يف التقارير السنوية اليت                    امل
   .                               تقدمها إدارة سجل املعامالت الدويل

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.15  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٣ (
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  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية-رابع عشر 
 ) من جدول األعمال١٤البند (

 اف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطر-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٤البند (

 الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
 )من جدول األعمال) ب(١٤البند (

 املداوالت -١

     ٧                                                     ً                                                  نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذين البندين الفرعيني معاً يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                 -   ١١٨
    ١٠                     وأدىل ببيانات ممثلو      . FCCC/SBI/2007/9           ً                   وكان معروضاً عليها الوثيقة       .                       مـايو، عـلى التوايل     /         أيـار    ١٨ و

  .                                     ، وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية )٣٤ (                                                  أطراف، منهم واحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

  .                     املقبلة هليئات االتفاقية                                                      وشكر الرئيس حكومة إندونيسيا على عرضها استضافة الدورات  -   ١١٩

                                                                                               ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذين البندين الفرعيني مع البندين الفرعيني  -   ١٢٠
                                        ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة بريغال         ).       فنلندا (                                                 يف إطار فريق اتصال ترأسه السيدة أويت بريغال           )  د ( و  )  ج (

  .          ريق االتصال      ً              تقريراً عن مشاورات ف

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٥ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -   ١٢١

 االستنتاجات -٢

                                                                                                         أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة إندونيسيا على عرضها السخي استضافة الدورة الثالثة               -   ١٢٢
           ً                        وأحاطت علماً مع التقدير باألعمال       .               اجتماع األطراف  /                        الثالثة ملؤمتر األطراف                                  عشـرة ملؤمتـر األطراف والدورة     

                                                                                                                    التحضريية اليت تقوم هبا حكومة إندونيسيا واألمانة لعقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر              
         كانون    ١٤       إىل    ٣                  يف الفترة من                                                                       اجتماع األطراف يف مركز بايل الدويل للمؤمترات يف نوسا دوا، بايل،           /        األطـراف 

                                 ً     ً                                                  وأحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً باحلاجة إىل استثمارات إضافية يف اهلياكل               .     ٢٠٠٧         ديسـمرب    /    األول
                                                                                                           األساسـية ألجل عقد املؤمتر، ورحبت بقرار حكومة إندونيسيا بناء منشآت مؤقتة وتقدمي خدمات إضافية عند                

  .                           اللزوم يف غضون جدول زمين مالئم

                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  )  ٣٤ (
  . ٤- ١    رات       ، الفقFCCC/SBI/2007/L.7  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٥ (
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                                                 ً                                                            وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتيط علماً باآلراء اليت تبديها األطراف بشأن العناصر اليت                  -   ١٢٣
                                                                                                               ميكـن إدراجهـا يف جـدويل األعمـال املؤقـتني للـدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر                    

  .             اجتماع األطراف /      األطراف

      ً                       موعداً لعقد اجلزء الرفيع         ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤-  ١٢          تاريخ         لتنفيذ          الفرعية ل          اهليـئة          وأقـرت    -   ١٢٤
                             اجتماع األطراف، املقرر أن حيضره  /                                                                     املسـتوى للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف  

                      ت وطنية وسيلة التبادل             اإلدالء ببيانا                        ً           وأوصت اهليئة الفرعية أيضاً بأن يكون   .                                 الـوزراء وغريهم من رؤساء الوفود  
              اجتماع األطراف  /                                                                             بني الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف االجتماعات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

                                                            ً                         وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يشمل اجلزء الرفيع املستوى عرضاً يقدمه الفريق              .                          خالل اجلزء الرفيع املستوى   
  .                                 املناخ عن تقريره التقييمي الرابع                      احلكومي الدويل املعين بتغري

                                                                                                                     وأوصـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ بـأن تشـكل اللمحة املقترحة بشأن الفترة الدوراتية الواردة يف الوثيقة                     -   ١٢٥
FCCC/SBI/2007/9                األساس العام الذي ُيستند إليه يف ختطيط وتنظيم الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة                                                                                         ُ                  

                                                                                              اجتماع األطراف، والحظت أن إجراء بعض التعديالت قد يلزم لضمان سري العمل بسالسة يف أثناء                /        األطـراف         ملؤمتـر   
                                                                                                                ودعـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ مكتب مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة إىل وضع اللمسات النهائية على                    .         الـدورة 

                                  اجتماع األطراف، مبا يف ذلك ترتيبات  /                        ة الثالثة ملؤمتر األطراف                                             لدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدور                       تفاصيل ترتيبات ا  
  .                 عشرة ومع األمانة                                                                       اجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع الرئيس املعني ملؤمتر األطراف يف دورته الثالثة

  فترات الدورات املقبلة-باء
 )من جدول األعمال) ج(١٤البند (

 املداوالت -١

    ١٨    و  ٧                                        يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                                    نفيذ يف هذا البند الفرعي                                   نظـرت اهليـئة الفرعية للت      -   ١٢٦
     وأدىل   . FCCC/SBI/2007/9           ً                وكان معروضاً عليها الوثيقة    ).       أعاله   ١٢٠            انظر الفقرة  (                    مـايو، على التوايل    /      أيـار 

  .                        ببيانات ممثلو أربعة أطراف

                                   ة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة                                                       وشكر الرئيس حكومة بولندا على عرضها السخي استضافة الدور -   ١٢٧
                                                             كما شكر حكومة الدامنرك على عرضها السخي استضافة الدورة           .               اجتماع األطراف  /                         الـرابعة ملؤمتـر األطراف    

  .             اجتماع األطراف /                                                  اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٦ (               يذ يف االستنتاجات                                         ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنف -   ١٢٨

                                                      

  . ٨- ٥          ، الفقرات FCCC/SBI/2007/L.7  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٦ (
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 االستنتاجات -٢

                                                                                                      أعربـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ عن شكرها حلكومة النمسا على عرضها استضافة اجتماعات ما بني                  -   ١٢٩
        لتغري                                                                                                           الدورتني حللقة العمل الرابعة يف إطار احلوار اجلاري بشأن العمل التعاوين الطويل األجل من أجل التصدي               

                    بااللتزامات اإلضافية                       العامل املخصص املعين                                                                             املـناخ مـن خـالل تعزيز تنفيذ االتفاقية، والدورة الرابعة للفريق             
                    والحظت اهليئة الفرعية   .                            يف مركز النمسا، بفيينا                      بروتوكول كيوتو      مبوجب         األول                               لألطـراف املدرجـة يف املرفق     

  .    ٢٠٠٧      أغسطس  /    آب  ٣١     إىل   ٢٧        فترة من                                             للتنفيذ أن اجتماعات ما بني الدورتني ستعقد يف ال

                         الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر                                                                      وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة بولندا على عرضها استضافة  -   ١٣٠
                                                    وأحاطت اهليئة علما باملعلومات اليت قدمتها األمانة         .               اجتماع األطراف  /                                      األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف    

  . )٣٧ (                                                                                      احلقائق اليت قامت هبا إىل بولندا وأوصت مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة باعتماد مشروع مقرر               بشأن بعثة تقصي 

                     الدورة اخلامسة عشرة                                                                                    وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة الدامنرك على عرضها استضافة             -   ١٣١
                                         وأوصت مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة              اجتماع األطراف /                                        ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف  

  . )٣٨ (                  باعتماد مشروع مقرر

    ٢٥       إىل     ١٤                                                                                                وأوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يقر مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة الفترتني من                 -   ١٣٢
  .    ٢٠١٢                                  ديسمرب موعدين لفتريت الدورات يف عام /            كانون األول ٧         نوفمرب إىل  /             تشرين الثاين  ٢٦         مايو ومن  /    أيار

  املنظمات ذات صفة املراقب يف عملية االتفاقية-جيم 
 )من جدول األعمال) د(١٤البند (

 املداوالت -١

    ١٨    و  ٧                                        يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                                                                 نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي            -   ١٣٣
  .FCCC/SBI/2007/9   ً                وضاً عليها الوثيقة         وكان معر   ).       أعاله   ١٢٠            انظر الفقرة  (                 مايو، على التوايل  /    أيار

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٣٩ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -   ١٣٤

                                                      

) ٣٧  (  FCCC/SBI/2007/L.7/Add.1 .   لالطالع على النص النهائي، انظر                             FCCC/SBI/2007/15/Add.1.  
) ٣٨  (  FCCC/SBI/2007/L.7/Add.1 .   لالطالع على النص النهائي، انظر                             FCCC/SBI/2007/15/Add.1.  
  . ٩         ، الفقرة FCCC/SBI/2007/L.7  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٩ (
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 االستنتاجات -٢

  ة                 وطلبت إىل األمانFCCC/SBI/2007/9                                ً                              أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة  -   ١٣٥
                                                                                                                رصـد أي تطور مفيد يطرأ على املمارسات اجليدة داخل منظومة األمم املتحدة وإضافته إىل ممارساهتا احلالية من                  
                                                                 ً                                      أجل زيادة تعزيز مشاركة املنظمات اليت هلا صفة املراقب، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ عند 

  .                                    االقتضاء أو يف موعد أقصاه دورهتا الثالثني

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-خامس عشر 
 ) من جدول األعمال١٥البند (

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أداء امليزانية لفترة السنتني -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٥البند (

 املداوالت -١

    ١٨    و  ٧                                                                                                  نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                  -   ١٣٦
ــار ــتوايل   /      أي ــلى ال ــايو، ع ــتان     .                         م ــيها الوثيق ــاً عل ــان معروض    FCCC/SBI/2007/INF.1           ً                             وك

  .                         وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف  . FCCC/SBI/2007/INF.5 و

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٤٠ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -   ١٣٧

 االستنتاجات -٢

  FCCC/SBI/2007/INF.1                              ً                                                       اطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيانات املالية املؤقتة الواردة يف الوثيقة              أح -   ١٣٨
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١            ، املقدمة حىت     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦             لفترة السنتني 

             يف الوثيقة            ، الواردة     ٢٠٠٧       أبريل   /        نيسان   ٣٠                                    ً                                كمـا أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً حبالة االشتراكات حىت             -   ١٣٩
FCCC/SBI/2007/INF.5              ،وأعربت عن تقديرها لألطراف اليت سّددت يف املوعد احملدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية ،                                                            ّ                                 

                                                                                                                    وال سيما األطراف اليت قدمت تربعات إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن                 
                                                           وعند النظر يف تقرير جملس مراجعي احلسابات، أعربت اهليئة           .                               ق االستئماين لألنشطة التكميلية     ّ                        تغـّير املناخ وإىل الصندو    

ّ                                                                        الفرعية للتنفيذ أيضاً عن قلقها إزاء االشتراكات اليت مل تسّدد بعد، وال سيما منها االشتراكات غري املسددة اليت متتد على                                                      ً                    
  .                                على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن              ّ                                 عدة أعوام، وحثّت األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.4  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٤٠ (
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -باء
 )من جدول األعمال) ب(١٥البند (

 املداوالت -١

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٧                                                                                             نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف              -   ١٤٠
     وأدىل   . FCCC/SBI/2007/MISC.1    ، و Add.1-2    و FCCC/SBI/2007/8        ً                   ن معروضاً عليها الوثائق        وكا  .                عـلى الـتوايل   

   .  )٤١ (                                                                   ببيانات ممثلو مخسة أطراف، منهم واحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

    صال                                                                                            ويف اجللسـة األوىل، اتفقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق ات    -   ١٤١
  .                                        ً                       ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد دوفالند تقريراً عن مشاورات فريق االتصال   ).        النرويج (                          يرأسه السيد هارالد دوفالند 

         وذكر ممثل   .                            اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٤٢ (                                                               ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات        -   ١٤٢
                    ً     ً               ً     ً                                    املعامالت الدويل تأييداً كامالً باعتباره مكوناً أصيالً من بروتوكول كيوتو، وأعرب                                                   عـن كندا أن بلده يؤيد تنفيذ سجل         

                                وذكر ممثل عن املكسيك أن بلده        .                                   ً                                                         عـن استعداده تأييد مشروع املقرر رهناً بالوفاء بإجراءات املوافقة احمللية على امليزانية            
                                                           يف نصيبها من جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة فإنه                                                    ً                         يؤيـد عمل األمانة ومستوى امليزانية، ولكن نظراً للزيادة الكبرية         

  .                                           سيصعب عليها أداء مسامهتها يف امليزانية األساسية

 االستنتاجات -٢

                                                                                                               قـررت اهليئة الفرعية للتنفيذ توصية مؤمتر األطراف باملوافقة يف دورته الثالثة عشرة على ميزانية برناجمية                 -   ١٤٣
             لفترة السنتني   )       يورو  ٤١     ١٧٢     ٠٦٨ (                              من دوالرات الواليات املتحدة          ً   دوالراً   ٥٤     ٠٣١     ٥٨٤                   أساسـية مبقـدار     

٢٠٠٩-    ٢٠٠٨    .  

             دوالر، تضاف  ٧     ٧١٠     ٦٠٠                                                                      كما قررت اهليئة الفرعية أن تقترح ميزانية طوارئ خلدمات املؤمترات تبلغ       -   ١٤٤
                    ة عدم توفري موارد                                                 إذا ما قررت اجلمعية العامة لألمم املتحد           ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                         إىل امليزانـية الربناجمية لفترة السنتني       

  .                                              هلذه األنشطة يف إطار امليزانية العادية لألمم املتحدة

         ً                   ، استناداً إىل مبلغ امليزانية     ٢٠٠٨                                                                وأذنت اهليئة الفرعية لألمني التنفيذي بإخطار األطراف باشتراكاهتا لعام  -   ١٤٥
                              كومة البلد املضيف، ومقدارها                                                                أعاله، بعد مراعاة املسامهة السنوية اخلاصة املقدمة من ح            ١٤٣   ّ                  املبـّين يف الفقرة     

     مبلغ  (                             ُ          ً                              ُ   َ                         يـورو، ومـبلغ قدره مليون دوالر ُيسحب سنوياً من األرصدة أو االشتراكات اليت مل ُتنفَق                     ٧٦٦     ٩٣٨
  .                         من الفترات املالية السابقة  ) ُ   َّ   ُمرحَّل

                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  )  ٤١ (
  .FCCC/SBI/2007/L.18  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٤٢ (
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        قاء ربط    ل    ٢٠٠٨                                                                               كما أذنت اهليئة الفرعية لألمني التنفيذي بإخطار األطراف املعنية برسومها السنوية لعام  -   ١٤٦
  .                                                                                           سجالهتا الوطنية بسجل املعامالت الدويل واستخدامه، ولقاء أنشطة إدارة سجل املعامالت الدويل املتصلة بذلك

                                                                          ً                                  وطلبـت اهليـئة الفرعية إىل األمانة أن تقوم، لدى صياغتها مقترحات امليزانية مستقبالً، بعرض امليزانية                 -   ١٤٧
  .                                  ، وأن تقدم املقترحات يف الوقت املناسب )٤٣ (                السنتني السابقة                                        بالشكل ومبستوى التفصيل املعروضة هبما يف فترة

               معلومات أكثر <http:/unfcc.int>                                                               كمـا طلبـت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تقدم يف موقعها الشبكي      -   ١٤٨
  .     ً                                      تفصيالً عن األنشطة املمولة من املوارد التكميلية

                                                    دم إىل البلدان النامية وغري ذلك من جماالت العمل األساسية                                  ً           وطلبت اهليئة الفرعية أال يتأثر سلباً الدعم املق -   ١٤٩
  .                                                                                يف امليزانية الربناجمية املقترحة للضرر لدى تنفيذ األمني التنفيذي بنود امليزانية الربناجمية

  ،     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                         بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         )٤٤ (                                           وقررت اهليئة الفرعية التوصية مبشروع مقرر      -   ١٥٠
                                                                                                          مده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة، ويتضمن مشروع مقرر بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني                       لكي يعت 
                  اجتماع األطراف يف    /                                                                          يف جانـبها املنطـبق على بروتوكول كيوتو، لكي يعتمده مؤمتر األطراف                ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨

  .             دورته الثالثة

                 قية فيما يتعلق                              من اإلجراءات املالية لالتفا     )  ج ( ٧               تنفيذ الفقرة    -    جيم 
                                                         بالدعم املايل للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

               بشأن تغري املناخ
 )من جدول األعمال) ج(١٥البند (

 املداوالت -١

    ١٨    و  ٧                                                                                                  نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                  -   ١٥١
  .FCCC/SBI/2007/4           ً                وكان معروضاً عليها الوثيقة   .    وايل             مايو، على الت /    أيار

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٤٥ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -   ١٥٢

                                                      

) ٤٣  (  FCCC/SBI/2005/8و   Add.1.  
) ٤٤  (  FCCC/SBI/2007/L.18/Add.1 .   ،انظر                         لالطالع على النص النهائي     FCCC/SBI/2007/15/Add.1.  
  .FCCC/SBI/2007/L.5  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٤٥ (
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 االستنتاجات -٢

    ً         علماً مبمارسة          وأحاطت FCCC/SBI/2007/4                                                        نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف املعلومات الواردة يف الوثيقة  -   ١٥٣
                                                                                                                 االمتناع عن متويل األطراف املؤهلة للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف حالة                 

  .                                                              وجود اشتراكات مستحقة عليها يف امليزانية األساسية ملدة عامني أو أكثر

                                    ى سداد االشتراكات يف امليزانية األساسية                                                          وخلصت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن أثر هذه املمارسة ضئيل عل -   ١٥٤
                                                                                              وعلى عدد األطراف اليت تتمتع بفرص احلصول على دعم مايل من الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية 

  .                                  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

                              ا طلبت إليها أن تواصل حث                                                                                  وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تتوقف عن هذه املمارسة، كم            -   ١٥٥
                                                                                                 األطراف بوسائل أخرى، منها إصدار رسائل تذكري يف كل دورة من دورات اهليئة، على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب   

  .                امليزانية األساسية

  تنفيذ اتفاق املقر-دال 
 )من جدول األعمال) د(١٥البند (

 املداوالت -١

    ١٨    و  ٧                                                    ند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                                                       نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا الب         -   ١٥٦
  .                                             وأدىل ببيانيني ممثل احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي  .                 مايو، على التوايل /    أيار

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٤٦ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -   ١٥٧

 االستنتاجات -٢

                                ً                                                                       أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيان الذي أدىل به ممثل احلكومة املضيفة والذي يعرض التقدم احملرز           -   ١٥٨
                         ً                   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مع االمتنان بتعهد   .                                                               بشأن توفري مكاتب لألمانة يف جممع األمم املتحدة يف بون بأملانيا        

  .                                                          والترميم يف جممع األمم املتحدة والنفقات الالزمة لالنتقال إليه                                                احلكومـة املضيفة بتغطية تكاليف أعمال التشييد      
                            ً                                                                                          كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيان الذي أدىل به األمني التنفيذي، والذي أعرب فيه عن ارتياحه إزاء تنفيذ                  

  .          اتفاق املقر

                                     مي تقريرين إليها يف دورهتا الثامنة                                                                             ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي إىل تقد          -   ١٥٩
  .                                                والعشرين عما حيرز من تقدم إضايف يف تنفيذ اتفاق املقر

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.6  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٤٦ (
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  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو-هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(١٥البند (

 املداوالت -١

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٧                                         ند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف                                              نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا الب        -   ١٦٠
     وأدىل   . FCCC/SBI/2006/21    ، و Add.1-3    و FCCC/SBI/2007/MISC.4           ً                   وكان معروضاً عليها الوثائق       .            على التوايل 

   .  )٤٧ (                                                                    ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، منهم واحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                                                       ثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يرأسه السيد            ويف اجللسة ال -   ١٦١
  .                                           ً                        ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد واتكينسون تقريراً عن مشاورات فريق االتصال   ).      فرنسا (              بول واتكينسون 

  .                           اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا   )٤٨ (                                                        ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -   ١٦٢

 االستنتاجات -٢

    ً                                                      علماً بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة بشأن اإلجراءات          )               اهليئة الفرعية  (                                أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ      -   ١٦٣
                                                            ، وأعربت عن تقديرها لإلجراءات املتخذة استجابة للشواغل        ٢-     م أإ  / ٩                                           اليت اختذها األمني التنفيذي لتنفيذ املقرر       

ُ                               والقضـايا الـيت وجهـت نظر األمني التنفيذي واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة إليها الكياناُت االعتبارية                                                                                                       
  .                              املشاركة يف آلية التنمية النظيفة

                                                                                                   ودعـت اهليئة الفرعية رؤساء اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو إىل ضمان إدراج معلومات عن                -   ١٦٤
ٍ                                                 رة فيما يتعلق هبيئة منشأة أو فرد عامٍل يف هذه اهليئة فيما يتصل بوظائفهما الرمسية وذلك يف                      الشواغل والقضايا املثا                                    

  .             اجتماع األطراف /                                                      التقارير اليت تقدمها اهليئة املنشأة املعنية إىل مؤمتر األطراف

             ية اليت جيري                               ً                                                                كمـا أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي املقدم من األمانة بشأن األعمال اإلضاف              -   ١٦٥
                                                                                                             االضـطالع هبـا الستعراض اإلطار القانوين واملمارسة العملية فيما يتعلق بامتيازات وحصانات اهليئات التابعة               
                                                                                                             ملنظمات أخرى يف منظومة األمم املتحدة، واستعراض جدوى التأمني لتغطية التكاليف املرتبطة باملطالبات املقدمة              

                                      ُ                               جب بروتوكول كيوتو، وطلبت من األمانة أن ُتعد ورقات فنية بشأن                                                     ضـد األفراد العاملني يف هيئات منشأة مبو       
   .                                             نتائج هذه األعمال اإلضافية كي تنظر فيها األطراف

                                            يأذن لألمني التنفيذي بأن يتخذ إجراءات        ٢-     م أإ  / ٩   ّ                                                      وسلّمت اهليئة الفرعية بأنه على الرغم من أن املقرر           -   ١٦٦
                                                            من خماطر املنازعات والشكاوى واملطالبات املوجهة ضد األفراد                                                         هتـدف، يف مجلة أمور، إىل التقليل إىل أدىن حد           

                                                      

  .                                                                      أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا  )  ٤٧ (
  .FCCC/SBI/2007/L.10  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٤٨ (
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                                                                                                العاملني يف هيئات منشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، فإن ذلك املقرر ال يعاجل املسألة األساسية املتمثلة يف حصانات 
   .                            األفراد العاملني يف هذه اهليئات

                                              إجياد حل فعال وسليم من الناحية القانونية وطويل                                                  واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف احلاجة إىل  -   ١٦٧
                                         ّ                                                    األمد، مبا يف ذلك إجراءات االستعراض، لضمان متكّن األفراد العاملني يف هيئات منشأة مبوجب بروتوكول كيوتو 

  . ٢-    م أإ / ٩                                                                                         من أداء وظائفهم الرمسية بصورة مستقلة وفعالة، على أساس اخلربة املكتسبة فيما يتصل بتنفيذ املقرر 

                                                                                                                    وقـررت اهليـئة الفرعية أن تواصل مناقشتها هلذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين واضعة يف اعتبارها تقرير                   -   ١٦٨
                 ، على أن تؤخذ     ٢-     م أإ  / ٩                     ً             يف دورته الثالثة، وفقاً للمقرر                      اجتماع األطراف    /                                       األمني التنفيذي املقدم إىل مؤمتر األطراف     
               اجتماع األطراف،  /                                            ئات املنشأة مبوجب برتوكول كيوتو إىل مؤمتر األطراف              ً                        يف االعتبار أيضاً التقارير املقدمة من اهلي

            ، والورقات  Add.1-3    و FCCC/SBI/2007/Misc.4    و FCCC/SBI/2006/21    و FCCC/SBI/2006/20            والوثـائق   
                                                                                 أعاله، وأية وثائق أخرى ذات صلة، مبا يف ذلك املقترحات ذات الصلة املقدمة                 ١٦٥                                 الفنية املشار إليها يف الفقرة      

  .         من األطراف

  مسائل أخرى-سادس عشر 
 ) من جدول األعمال١٦البند (

      مايو،  /      أيار  ١٨   و ٨                                                                                     نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف          -   ١٦٩
              ويرد النص    ، )        مالفيناس (                                                                      ويف اجللسة الثالثة، أدىل ممثل عن األرجنتني ببيان بشأن جزر فوكالند              .                عـلى الـتوايل   

                                                 ويف اجللسة اخلامسة، أدىل ممثل عن اململكة املتحدة          . FCCC/SBI/2007/MISC.5                                   الكـامل هلذا البيان يف الوثيقة       
                                        ، ويرد النص الكامل هلذا البيان يف الوثيقة  )        مالفيناس (                                                        لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ببيان بشأن جزر فوكالند 

FCCC/SBI/2007/MISC.6 .  ت ممثلو ثالثة أطراف           وأدىل ببيانا                 .  

  التقرير املتعلق بالدورة-سابع عشر 
 ) من جدول األعمال١٧البند (

                                                             مايو، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروع تقرير دورهتا          /       أيار   ١٨                                  يف اجللسـة اخلامسـة املعقودة يف         -   ١٧٠
                             ئة الفرعية للتنفيذ، بناء على                         ويف اجللسة نفسها، أذنت اهلي  . (FCCC/SBI/2007/L.1)                          السادسة والعشرين واعتمدته 

  .                                                                        اقتراح من الرئيس، للمقرر بإمتام تقرير الدورة مبساعدة األمانة وبتوجيه الرئيس

  اختتام الدورة-ثامن عشر 

                                                                      مايو، أطلع األمني التنفيذي اهليئة الفرعية للتنفيذ على تقييم أويل           /       أيار   ١٨                              يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف       -   ١٧١
                       اليت تطلب إىل األمني      ٩-    م أ  /  ١٦              من املقرر      ٢٠               ً            ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة       .                        املعتمدة على املوارد                   آلثار االستنتاجات 

                      ً                                                                                                        التنفـيذي أن يقدم بياناً مبا يترتب على املقررات من آثار إدارية وآثار يف امليزانية إذا تعذر الوفاء هبا من املوارد                     
                 ً     ً                                         ي بارتياح أن عدداً قليالً فقط من استنتاجات اهليئة الفرعية                              وأفاد األمني التنفيذ    .                                 املـتوافرة يف امليزانية األساسية    

        ، أو من     ٢٠٠٧                                                                                                           تترتـب عليها آثار يف امليزانية ال ميكن الوفاء هبا من املوارد األساسية أو التكميلية املتاحة يف عام                   
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         وستواصل  .     ٢٠٠٩-   ٠٠٨ ٢                                               ، أو من املوارد التكميلية املقترحة للفترة            ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                       امليزانـية الربناجمية املقترحة للفترة      
                             وشجع األمني التنفيذي األطراف      .                          ُ                                                   األمانـة حتلـيل االستنتاجات وسُتدرج املتطلبات يف قائمة األنشطة التكميلية          

                                                                ُ                                  املهتمة على النظر يف تقدمي تربعات لتلك األنشطة ولصندوق املشاركة، كما طُلب أثناء الدورة السادسة والعشرين 
  .              للهيئة الفرعية

                                                                              فسها، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال ومنظمي املشاورات غري الرمسية على ما           ويف اجللسة ن -   ١٧٢
                                                                                         وأثىن على السيد كيشان كومارسينغ، رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، كما شكر   .          أسهموا به

                                       فرعية للتنفيذ عملها بنفس الروح والتفاين                                             وقال الرئيس إنه يتطلع إىل أن تواصل اهليئة ال .                      األمانة ملا قدمته من دعم
  .                           اللذين أظهرهتما يف هذه الدورة
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 املرفق األول

 صندوق التكيف: ٣-م أإ/-نص تفاوضي ملشروع املقرر 

  ،                                                          إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

                     من بروتوكول كيوتو،  ١٢           من املادة  ٨            إىل الفقرة       إذ يشري 

  ، ٢-    م أإ / ٥   و ١-    م أإ /  ٢٨   و ١-    م أإ / ٣             إىل مقرراته   شري     وإذ ي 

                                                                                  أن تكون البلدان النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو واملعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية     يقرر - ١ 
                                                                                           املترتبة على تغري املناخ مؤهلة للحصول على متويل من صندوق التكيف ملساعدهتا يف تغطية تكاليف التكيف؛

ّ        أن ميّول        يقرر - ٢  ّ                        صندوق التكيف مشاريع وبرامج تكيف ملموسة تكون قطرية التوّجه وتستند إىل                                                                       
                                          احتياجات األطراف املؤهلة وآرائها وأولوياهتا؛

                                  ً                             الذي يتوىل تشغيل صندوق التكيف مسؤوالً عن تسييل وحدات خفض             )١ (                   أن يكون الكيان         يقـرر  - ٣ 
               َّ                                          ية النظيفة واحملوَّلة إىل صندوق التكيف من أجل مساعدة                                                                       االنـبعاثات املعتمدة الصادرة عن اجمللس التنفيذي آللية التنم        

                                                                                                      األطراف من البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية املترتبة على تغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف؛

  : ل            أعاله من أج ٣                                                                      أن تتم عملية تسييل وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة املشار إليها يف الفقرة     يقرر - ٤ 

                                                         ضمان تدفق اإليرادات إىل صندوق التكيف على حنو ميكن التنبؤ به؛  ) أ ( 

                                                                     حتقيق املستوى األمثل من اإليرادات لصندوق التكيف مع احلد من املخاطر املالية؛  ) ب ( 

                                                                                                   أن تكـون هذه العملية شفافة، وأن يتم تسييل احلصة من اإليرادات بالطريقة األكثر فعالية من                  ) ج ( 
                                      ستخدام اخلربة الفنية املناسبة هلذه املهمة؛               حيث التكلفة، با

                                                                              الذي يتوىل تشغيل صندوق التكيف أن يقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف             ) ١ (            مـن الكيان          يطلـب    - ٥ 
                                                                                    العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن تسييل وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة؛

  . )٢ (  ××                          صلة بصندوق التكيف يف دورته                         استعراض مجيع املسائل املت    يقرر - ٦ 

 )يضاف النص املتعلق بالترتيبات املؤسسية: مالحظة(

                                                      

  .                          ُ                                 ارة ستتوقف على النص الذي سُيتفق عليه بشأن الترتيبات املؤسسية                       الصيغة النهائية هلذه اإلش  ) ١ (
  .ُ                                     ُيدرج يف هناية النص النهائي ملشروع املقرر  ) ٢ (



FCCC/SBI/2007/15 
Page 37 

 املرفق الثاين

 نقاط للمناقشة بشأن الترتيبات املؤسسية لصندوق التكيف

                                                                                       ً              هذه الورقة هي اقتراح مقدم من الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين بصندوق التكيف، استناداً إىل اآلراء اليت
ُ                  أُعرب عنها يف جلسة مغلقة غري رمسية ُعقدت يف                                               وهي ال تعكس سوى املناقشات املتصلة        .     ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ١٤ ُ                              

  .                  بالترتيبات املؤسسية

  :                                                           دور مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  ) ١ ( 

                        ة مؤمتر األطراف العامل                                           ينبغي أن يعمل صندوق التكيف حتت سلط           ):  ه   ( ١           ، الفقرة    ٢-     م أإ  / ٥         املقـرر    
                          وبتوجيه منه، كما ينبغي أن   )               اجتماع األطراف  /            مؤمتر األطراف  (                                             بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

  .          ً                                                    يكون مسؤوالً أمام املؤمتر الذي حيدد السياسات العامة اخلاصة بالصندوق

  :          جملس اإلدارة  ) ٢ ( 

  :     اهليكل

  .                ق التكيف وإدارتهُ                                      ُينشأ جملس إدارة لإلشراف على عمليات صندو 

  :             تكوين العضوية

  : ٣         ، الفقرة  ٢-    م أإ / ٥      املقرر  

                         األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ - 

  .                                                أغلبية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - 

  : ١        االقتراح 

                                                                متثيل إقليمي منصف ومتوازن على أساس اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة؛ - 

                 اجلزرية الصغرية؛                 مقعد لتحالف الدول - 

                     ً  مقعد ألقل البلدان منواً؛ - 

  .             اجتماع األطراف /                                ُ  ّ                  ممثلون تسميهم اجملموعات ذات الصلة وُيعّينهم مؤمتر األطراف -

  : ٢        االقتراح 

                                          مقعد لكل من اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة؛ - 

                                 مقعد لتحالف الدول اجلزرية الصغرية؛ - 
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                 ق األول لالتفاقية؛                           مقعدان لألطراف املدرجة يف املرف - 

                                               مقعدان لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ - 

                                                                                           يكون لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة عضو مناوب يتم اختياره من اجملموعة نفسها ويقوم                -
  .                         بتمثيل العضو يف حالة غيابه

  : ٣        االقتراح 

                                 هذا االقتراح حيتاج إىل مزيد من        :      تعليق (      يوتو                                                                 متثـيل اجلهـات املعنـية باالستناد إىل األطراف يف بروتوكول ك            
   ).       التفصيل

   ")                صوت واحد لكل بلد "                                                                   ينبغي أن توضح االقتراحات الكيفية اليت سيطبق فيها تكوين العضوية قاعدة   :      مالحظة (

   ).              حجم جملس اإلدارة /                    يلزم حتديد عدد األعضاء  :      مالحظة (

  :                  عملية صنع القرارات

   ".                صوت واحد لكل بلد "      قاعدة   :  ٣         ، الفقرة  ٢-    م أإ / ٥      املقرر 

  .                                   تتخذ املقررات بتوافق اآلراء كلما أمكن 

  .                         ُ                                                                       ويلزم إجراء تصويب إذا اسُتنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء وتعذر التوصل إىل اتفاق 

  )                                      يلزم تقدمي اقتراح بشأن التصويت باألغلبية  :      مالحظة (

  :       الوظائف

                       صندوق التكيف وتوجيهها؛                         اإلشراف على عمليات وإدارة  - 

                                                                                           وضـع سياسـات ومـبادئ توجيهية تشغيلية حمددة والبت فيها ورصد تنفيذها، مبا يف ذلك                 -
                                               ً                                               اإلرشـادات املـتعلقة بالـربجمة والترتيـبات اإلداريـة رهـناً باإلرشادات املقدمة من مؤمتر                

               اجتماع األطراف؛ /      األطراف

                                                مبا يتوافق مع السياسات والربامج التشغيلية                                                       املوافقة على املشاريع، مبا يف ذلك ختصيص األموال        -
               اجتماع األطراف؛ /                      املعتمدة من مؤمتر األطراف

                                                                                        القيام بصفة منتظمة باستعراض تقارير األداء املتعلقة بتنفيذ األنشطة اليت يدعمها صندوق التكيف؛ -

               اجتماع األطراف؛ /                                                     تقدمي تقارير عن األنشطة إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف -

  .             اجتماع األطراف /                                                         أداء غري ذلك من الوظائف اليت ميكن أن يسندها إليه مؤمتر األطراف -
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  :        العمليات

  :             عدد االجتماعات

                                                                                           اجتماع يف السنة مع االحتفاظ باملرونة الالزمة لعقد اجتماعات إضافية عندما تستدعي ذلك               ×   : ١        االقتراح 
  .         ظروف خاصة

  .            ً                   جتماعات وفقاً ملتطلبات حجم العمل                          توفر املرونة الالزمة لعقد اال  : ٢        االقتراح 

  :                    قواعد النظام الداخلي

  .                                                                                على جملس اإلدارة أن يضع ويعتمد أي قواعد إجرائية باإلضافة إىل تلك الواردة يف هذا املقرر  : ١        االقتراح 

   ذا                                                                                                  يقـوم جملس اإلدارة، يف اجتماعه األول، بوضع أي قواعد إجرائية باإلضافة إىل تلك املدرجة يف ه                  : ٢        االقتراح 
  .                            اجتماع األطراف يف دورته الالحقة /                                املقرر كي يوافق عليها مؤمتر األطراف

ّ                      ، فقد تلزم اإلشارة إىل التطبيق املؤقت للنظام الداخلي إىل أن ُيقّره مؤمتر              ٢                           إذا مت اختـيار االقتراح        :        مالحظـة  (   ُ                                                        
  . )             اجتماع األطراف /      األطراف

  :           اخلربة الفنية

  .                         الفنية الالزمة ألداء وظائفه                              ميكن جمللس اإلدارة أن يستعني باخلربة  

  :                     أمانة لدعم جملس اإلدارة

  .ُ           ُ                       ُتنشأ أمانة ُتقدم الدعم جمللس اإلدارة 

  )                                   يلزم حتديد املؤسسة اليت ستستضيف األمانة  :      مالحظة (

  :    ِّ              القيِّم على الصندوق  ) ٣ ( 

    ً   فضالً  ٢-    م أإ / ٥          ِّ                                                                     يتقيد القيِّم على الصندوق باملبادئ والطرائق اخلاصة بالعمليات املنصوص عليها يف املقرر  
                                                         اجتماع األطراف وذلك بشأن الترتيبات اخلاصة بتسييل وحدات خفض  /                                 عن اإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف

  .                 االنبعاثات املعتمدة

  .                      ً               ِّ               ويكون جملس اإلدارة مسؤوالً عن اختيار القيِّم على الصندوق 
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  :                          الوكاالت املشرفة على التنفيذ  ) ٤ ( 

  : ١        االقتراح 

                                                                                    راف املؤهلة قادرة على أن ختتار وكالة من بني جمموعة واسعة من الوكاالت املشرفة                               جيب أن تكون األط   
                                             وميكن إضافة وكاالت مشرفة على التنفيذ حبسب         .                                               على التنفيذ وذلك حبسب احتياجات هذه األطراف      

  .                                 االحتياجات اليت حتددها األطراف املؤهلة

  . ٢-    م أإ / ٥                             المتثال للطرائق احملددة يف املقرر                                                   وجيب أن تكون الوكاالت املشرفة على التنفيذ قادرة على ا

 ُ                                                                                                   أُشري إىل احلاجة إىل وضـع معايري إضافيـة بشأن الوكاالت املشرفة على التنفيذ ولكنه مل يتم حتديد                  :      مالحظة (
   .)          هذه املعايري

  : ٢        االقتراح 

      ن أن                                                                                                جيـب أن تكون األطراف املؤهلة قادرة على الوصول مباشرة إىل التمويل من صندوق التكيف دو               
  .                                                       يتوجب عليها تنفيذ مشاريع من خالل وكالة مشرفة على التنفيذ

  :        االستعراض  ) ٥ ( 

                     وجيب أن تتيح اآلجال      .                                                   اجتماع األطراف استعراضات منتظمة ضمن آجال حمددة       /                 جيري مؤمتر األطراف   
   ).       سنوات ٤     أو  ٣ (                                        احملددة لالستعراض ما يكفي من الوقت للتنفيذ 

    )). ط ( ٢         ، الفقرة  ٢-    م أإ / ٥      املقرر  (                                        لتقييم واملراجعة املالية للمشاريع والربامج                             كما جيب إجراء عمليات مستقلة ل 

  .                                             النظر يف فترات جتريبية فيما يتصل جبميع الترتيبات 

                                                                                            من النص التفاوضي املتفق عليه يف فريق االتصال تشري بالفعل إىل استعراض جلميع املسائل                ٦        الفقرة    :        مالحظـة  (
   .)  ××  ه                            املتصلة بصندوق التكيف يف دورت
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 املرفق الثالث

 العناصر اليت ميكن أن يتناوهلا رئيسا فريق االتصال
 من جدول األعمال) أ(٨بشأن البند 

  اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ-   ً أوال  

                                                                                              حبث العوائق اليت تقف حجر عثرة أمام تنفيذ أنشطة التكيف وسبل تسهيل احلصول على األموال املتوفرة        - ١
  .                                                                           ف مبوجب االتفاقية وآليتها املالية، عالوة على حتسني القدرة على وضع مقترحات املشاريع           ألغراض التكي

                                                                                          حتديد االستجابات املمكنة، مبا يف ذلك يف سياق أية مناقشات تتناول التعاون الدويل املستقبلي بشأن تغري  - ٢
                                                   جل تسهيل التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ،                                                               ّ                     املناخ، لضرورة توفري موارد مالية إضافية ومستدامة ميكن التنّبؤ هبا من أ           

  .                                                                                             ال سيما يف البلدان املعرضة أكثر من غريها للتأثر به، مع مراعاة العمل ذي الصلة املنجز مبقتضى االتفاقية

                                                                                           عملية برنامج العمل الوطين للتكيف حىت يتسىن استخدامه من قبل البلدان النامية اليت                             حبث توسيع نطاق   - ٣
  .                                                              قل البلدان منوا واليت ترغب يف وضع برامج أو استراتيجيات تكيف وطنية         ليست من أ

      مبا يف     ،                                                                                       اختاذ تدبري لزيادة إدماج مسائل تغري املناخ يف املخططات والسياسات الوطنية والقطاعية                     النظر يف    - ٤
  .                                             ذلك عن طريق عملية تصاعدية من القاعدة إىل القمة

  .                                                           قليمية والدولية على إدماج االعتبارات املتعلقة بالتكيف يف عملها                               تشجيع اهليئات واملنظمات املالية اإل - ٥

                                                       ُ                                               تنسيق حوار األطراف بشأن إدارة وتأمني خماطر التمويل، الذي سُيعقد بني القطاع اخلاص وممثلني عن األطراف،            - ٦
               ، وعلى نتائج     ١٠-    م أ  / ١    رر                  َ                                                                                والـذي ينبغي أن َيبين على نتائج حلقات العمل اإلقليمية واجتماع اخلرباء املشار إليه يف املق               

                                                                                                               العمـل املنجز سابقا يف هذا الصدد إىل جانب املواضيع الفرعية ذات الصلة الواردة يف برنامج عمل نريويب بشأن آثار تغري       
                                                                             وينبغي أن يأخذ احلوار يف احلسبان األدوات القائمة واملبتكرة يف جمال تقاسم              .                                                املناخ والقابلية للتأثر به وسبل التكيف معه      

                                                                                                                  خاطـر وتلـك املـتعلقة بالتأمني اليت ميكن أن تكون ناجعة ضمن إطار عمل التعاون بني القطاعني العام واخلاص بغية                 امل
  .                           استنباط تدابري مناسبة وعملية

                                                                      لى التكيف مبشاركة األطراف واملنظمات ذات الصلة باالستناد إىل ما مت                                            تنظيم اجتماع يتناول التعاون ع     - ٧
                                                                         حلقات العمل واجتماع اخلرباء، وإىل ما سبق إجنازه من عمل بشأن هذه املسائل، وذلك                        التوصل إليه من نتائج يف 

                                                                                ً                                من أجل حبث كيف ميكن لعملية اتفاقية تغري املناخ أن حتفز التعاون اإلقليمي واألقاليمي، فضالً عن إحداث تآزر                  
                            خرى متعددة األطراف وعملية                                                                                        مـع العمليات واملنظمات ذات الصلة مبا فيها تلك املنشأة مبوجب اتفاقات بيئية أ             

  .                  احلد من خطر الكوارث

                                                                                                         القيام، ضمن سياق تنفيذ برنامج عمل نريويب، ببحث املسائل الفنية واملنهجية الواردة يف تقارير حلقات                - ٨
  .                                   ً                    العمل اإلقليمية واجتماع اخلرباء، وأيضاً يف التقرير التوليفي
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                                     اجلمهور مثلما جاء يف تقارير حلقات                      لتدريب وتوعية                                  ببناء القدرات والتثقيف وا     ة                    حبـث املسائل املتعلق    - ٩
  .                                                                                         العمل اإلقليمية واجتماع اخلرباء، وذلك يف إطار بنود جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ ذات الصلة

 ثر تنفيذ تدابري االستجابةأ -     ً ثانيا  

                                   املرتبطة بسياسات التخفيف فيما                                          ِّ                                     اإلقرار بأمهية حتسني قدرة النماذج اليت تقيِّم أثر تنفيذ تدابري االستجابة           -  ١٠
  :            يتعلق مبا يلي

                                                                   متاسك االفتراضات وخطوط األساس والبيانات الداعمة اليت تستخدمها النماذج؛      زيادة   ) أ (

                                                                                            إجـراء حتليل بشأن نطاق اآلثار احملتملة اليت ميكن ربطها بسيناريوهات خفض االنبعاثات اليت                ) ب (
         املناخ؛                                   وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري

                                                  كالعوامل االجتماعية واآلثار االجتماعية واالقتصادية؛                             البيانات غري املتعلقة بالكلفة     دراسة  ) ج (

                                                                       تغـري املناخ على قطاعات غري مصادر الطاقة الثابتة والنقل، كاإلنتاج الصناعي                  دراسـة آثـار      ) د (
  .                  والصناعات اخلدماتية

                                                             املفيدة يف وضع النماذج االقتصادية إىل طرح آرائها بشأن                                                    دعوة األطراف واملنظمات الدولية ذات اخلربة      -  ١١
  .                  أعاله بوسائل أخرى  ١٠                                                                        سبل حتسني قدرة تلك النماذج أو، كحل بديل، سبل معاجلة املسائل املثارة يف الفقرة 

  .      أعاله  ١١   و  ١٠                                                        مجع تلك اآلراء وحبث اإلجراء املتعلق باملسائل املثارة يف الفقرتني  -  ١٢

                                                                                    كومي الدويل املعين بتغري املناخ إىل إجياد طرائق ملساعدة األطراف على حتديد مستويات                             دعوة الفريق احل   -  ١٣
  .                                           قابلية كل منهم للتأثر بتنفيذ تدابري االستجابة

ْ  ُ                                                  من خالل عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جمال بناء القدرات، ْحبثُ سبل االستجابة لضرورة بناء القدرات                 -  ١٤                                                      
                                                                                 دان النامية األطراف يف جمال وضع النماذج االقتصادية، مبا يف ذلك استنباط النماذج                                      والتثقـيف والتدريب يف البل    

                                                                                                               والتحلـيل الكمـي اعـتمادا عـلى النماذج االقتصادية وغري ذلك من أدوات التحليل واستقراء نتائج النماذج               
  .         االقتصادية

                               صادي إىل طرح آرائها بشأن الدروس                                                            دعوة األطراف واملنظمات الدولية ذات اخلربة املفيدة يف التنويع االقت -  ١٥
                                                                                                   املستخلصة من حتديد املناهج العملية ملعاجلة التنويع االقتصادي ضمن سياق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك عن طريق 

  .                                    استخدام أدوات اقتصادية ومالية وتقنية

  .      أعاله  ١٥                                                       مجع تلك اآلراء وحبث اإلجراء املتعلق باملسائل املثارة يف الفقرة  -  ١٦

                                                                                                        دعـوة األطـراف واملنظمات الدولية ذات اخلربة املفيدة يف إدارة املخاطر املالية إىل طرح آرائها بشأن                  - ٧ ١
                                                                                                                االستراتيجيات اليت ميكن اتباعها من أجل التصدي للمخاطر املرتبطة باآلثار النامجة عن تدابري االستجابة وزيادة               
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                                                    دة املرونة حشد الدعم عن طريق إقامة شراكات بني                            ومن بني وسائل زيا     .                                      مـرونة البلدان األطراف يف مواجهتها     
  :                                                                                                القطاعني العام واخلاص للمساعدة على مواجهة املخاطر على الصعيدين اإلقليمي والعاملي بواسطة أدوات من قبيل

                          محاية أسعار السلع األساسية؛  ) أ   (

                         صناديق األزمات االقتصادية؛  ) ب (

                          تأمني أسعار السلع األساسية؛  ) ج (

                       البديلة لنقل املخاطر؛       الوسائل  ) د (

                   الصناديق التحوطية؛    ) ه (

                                      الوسائل البديلة لتمويل مواجهة املخاطر؛  ) و (

        املخاطر؛       مواجهة                   آلية منظمة لتمويل   ) ز (

                    للتأمني األسري املتطور؛          ام الفعال  د     االستخ  ) ح (

                                          التغطية االئتمانية وتغطية املخاطر السياسية؛  ) ط (

  ؛       املختلطة     تأمني   ال       منتجات   ) ي (

  .                  دات مواجهة الكوارث  سن  ) ك (

  .      أعاله  ١٧                                                                 مجع األمانة لتلك اآلراء وحبث التدابري املتعلقة باملسائل املثارة يف الفقرة  -  ١٨
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 املرفق الرابع

 جدول ملخص لإلبالغ السنوي عن رصد بناء القدرات

 
 املراجع

ــياجات              االحت
           أو الفجوات / و

 
                الدروس املستفادة

 
         املمارسات     أفضل 

 
  ) أ (           موجز األنشطة

                    االحتياجات وجماالت       نطاق
             بناء القدرات

     مــن   )  س (   إىل   )  أ (         العنصــر      
          ، املرفق،   ٧-    م أ  / ٢         املقـرر   

   ١٥       الفقرة 

                                                                                                ينبغي تقدمي معلومات عن االجتاهات ذات الصلة يف اجملاالت املواضيعية ذات األولوية من أجل تيسري                 ) أ ( 
                     ً           ر بناء القدرات، وفقاً للمقررات                                                                                      عملـية تقيـيم الـتقدم احملـرز، وحتديـد الفجـوات ومـدى فعالـية تنفـيذ إطا                

  . ٧-   م أ / ٢   و  ١٠-   م أ / ٢   و  ١٢-   م أ / ٤
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 املرفق اخلامس

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ
 يف دورهتا السادسة والعشرين

           ُ          الوثائق امل عدة للدورة

 FCCC/SB1/2007/1  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SB1/2007/2                       مذكرة مقدمة من األمانة  .                                         حلقة العمل اإلقليمية األفريقية بشأن التكيف         تقرير عن 

منوذج بشأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف 
مذكرة مقدمة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري . غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 بالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاملعين بال

FCCC/SB1/2007/3 

من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة يف عملية ) ج(٧تنفيذ الفقرة 
 مذكرة مقدمة من األمانة. اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

FCCC/SB1/2007/4 

 من ٩                                                             ً        شكل ممكن لإلبالغ بشأن الرصد املنتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات وفقا  للفقرة 
 مذكرة مقدمة من األمانة. ٧-م أ/٢املقرر 

FCCC/SB1/2007/5 

. استراتيجية تدريب فعالة من حيث التكلفة وشاملة لدعم إعداد البالغات الوطنية
تشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من مذكرة مقدمة من رئيس فريق اخلرباء االس

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SB1/2007/6 

سبل حتسني اإلبالغ عن املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري 
االستشاري مذكرة مقدمة من رئيس فريق اخلرباء . املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SB1/2007/7 

مذكرة مقدمة من األمني . ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
 التنفيذي

FCCC/SB1/2007/8 

مذكرة مقدمة من األمني . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج عمل األمانة لفترة السنتني . إضافة. التنفيذي

FCCC/SB1/2007/8/Add.1 

مذكرة مقدمة من األمني . ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
 األنشطة اليت يتعني متويلها من مصادر تكميلية. إضافة. التنفيذي

FCCC/SB1/2007/8/Add.2 

 FCCC/SB1/2007/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية

تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف 
 فريق اخلرباء االستشاري املعين مذكرة مقدمة من. غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SB1/2007/10 
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تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف 
ة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري مذكرة مقدم. غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

. املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣نتائج عملية حصر املنجزات للفترة من . إضافة

FCCC/SB1/2007/10/Add.1 

مذكرة . رية الناميةتقرير عن اجتماعات اخلرباء املتعلقة بتكيف الدول اجلزرية الصغ
 مقدمة من األمانة

FCCC/SB1/2007/11 

مذكرة مقدمة .                                                             ًتقرير عن االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا 
 من األمانة

FCCC/SB1/2007/12 

 FCCC/SB1/2007/13 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية اآلسيوية بشأن التكيف

تقرير توليفي عن نتائج حلقات العمل اإلقليمية واجتماعات اخلرباء بشأن التكيف 
 مذكرة مقدمة من األمانة. ١٠-م أ/١املعقودة مبوجب املقرر 

FCCC/SB1/2007/14 

Interim financial statements for the biennium 2006–2007 as at 31 December 

2006. Note by the Executive Secretary 
FCCC/SBI/2007/INF.1 

Update of information on the operational procedures for the expedited 

financing of national communications from Parties not included in Annex I to 

the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2007/INF.2 

Progress on the implementation of the international transaction log. Note by 

the secretariat 
FCCC/SBI/2007/INF.3 

Status of submissions of fourth national communications and reports 

demonstrating progress. Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2007/INF.4 

Status of contributions as at 30 April 2007. Note by the secretariat FCCC/SBI/2007/INF.5 

Views on an approach to be taken on the collection of fees from users of the 

international transaction log. Submissions from Parties to the Kyoto Protocol 
FCCC/SBI/2007/Misc.1 

Views from interested institutions on how they would operationalize decision 

5/CMP.2. Submissions from institutions 
FCCC/SBI/2007/Misc.2 

Views on the implementation of the New Delhi Work Programme for Article 6 

of the Convention and elements of a new strategic approach. Submissions from 

Parties 

FCCC/SBI/2007/Misc.3 

Views on privileges and immunities for individuals serving on constituted 

bodies established under the Kyoto Protocol. Submissions from Parties 

 

FCCC/SBI/2007/Misc.4 
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Other matters.  Submission from Argentina FCCC/SBI/2007/Misc.5 

Other matters.  Submission from the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 
FCCC/SBI/2007/Misc.6 

 FCCC/SBI/2007/L.1                                                            مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والعشرين

 FCCC/SBI/2007/L.2                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                      ً صندوق أقل البلدان منواً

 FCCC/SBI/2007/L.3                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                                ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

 FCCC/SBI/2007/L.4                               مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                    يزانية لفترة السنتني        أداء امل

                                                               من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة يف           )  ج ( ٧               تنفيذ الفقرة   
                        مشروع استنتاجات مقترح     .                                                        عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       

          من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.5 

 FCCC/SBI/2007/L.6                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                 تنفيذ اتفاق املقر

 FCCC/SBI/2007/L.7                               مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                                      ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية

                            مشروع استنتاجات مقترح من      .                                              ترتيـبات عقـد االجتماعات احلكومية الدولية      
                            توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ  .  ة    إضاف  .       الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.7/Add.1 

 FCCC/SBI/2007/L.8                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                           بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 FCCC/SBI/2007/L.9                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                                 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

  .                                              ملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو                                     امتيازات وحصانات األفراد العا   
                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.10 

 FCCC/SBI/2007/L.11                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .              من االتفاقية ٦      املادة 

 FCCC/SBI/2007/L.12                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                       تقدمي الدعم املايل والتقين

                                                                              عمـل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري            
                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                              املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

FCCC/SBI/2007/L.13 

 FCCC/SBI/2007/L.14                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .             صندوق التكيف

 FCCC/SBI/2007/L.15                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .                ل املعامالت الدويل  سج                    التقدم احملرز يف تنفيذ 

 FCCC/SBI/2007/L.16                                مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  .   ١٠-   م أ / ١                          التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

      من   ٣              من املادة     ٢                                            ً                       عـرض تولـيفي للـتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة             
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      من   ٣              من املادة     ٢                                            ً                       عـرض تولـيفي للـتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة             
             توصية اهليئة    .      إضافة  .                                    مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس      .                  بـروتوكول كيوتو  

                الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2007/L.17/Add.1 

                         مشروع استنتاجات مقترح من   .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                   ية لفترة السنتني                      امليزانـية الربناجم  
       الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.18 

                         مشروع استنتاجات مقترح من   .     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                     امليزانـية الربناجمية لفترة السنتني      
                            توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ  .      إضافة  .       الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.18/Add.1 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة
Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy to the work of the 

Convention and its Kyoto Protocol. Note by the secretariat 
 FCCC/SB/2007/INF.2 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من 
 ٢٠٠٦مايو /أيار ٢٥ إىل ١٨

 FCCC/SBI/2006/11 

 FCCC/SBI/2006/13  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن اجتماع اخلرباء املعين بتدابري االستجابة

 FCCC/SBI/2006/18  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن اجتماع اخلرباء املعين بالتنوع االقتصادي

 FCCC/SBI/2006/19  مذكرة مقدمة من األمانة. الالتينية بشأن التكيفتقرير عن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا 

                                                                                مشاورات األمانة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن امتيازات وحصانات األفراد           
                مذكرة من األمانة  .                                            العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/20 

. ملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوامتيازات وحصانات األفراد العا
 مذكرة مقدمة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/21 

 من ٣ من املادة ١٤تقرير عن حلقة العمل املتعلقة مبنهجيات اإلبالغ يف سياق الفقرة 
 مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/27 

 دورهتا اخلامسة والعشرين، املعقودة يف نريويب، كينيا، يف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦الفترة من 

 FCCC/SBI/2006/28 

Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with Article 3, 

paragraph 2, of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 
 FCCC/SBI/2006/INF.2 

 FCCC/SBI/2005/8  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

مذكرة مقدمة من األمني . ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
 برنامج العمل. إضافة. التنفيذي

 FCCC/SBI/2005/8/Add.1 

 FCCC/CP/1996/2  مذكرة مقدمة من األمانة. اعتماد النظام الداخلي. سائل التنظيميةامل

_ _ _ _ _ 


