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(A)     GE.07-71117    111207    111207 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

 من جدول األعمال) أ(٧البند 
  من االتفاقية٤ من املادة ٩و ٨تنفيذ الفقرتني 

 ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

 ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 مع مراعاة نتائج حلقات العمل      ١٠-م أ /١ناقشت اهليئة الفرعية للتنفيذ التقدم احملرز بشأن تنفيذ املقرر           -١
واجتماعات اخلرباء السابقة للدورة بشأن      )١( اخلرباء بشأن اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ        اإلقليمية واجتماع 

والعناصر املمكنة الختاذ إجراءات أخرى، مبا يف ذلك تلك الواردة يف املرفق الثالث              )٢(أثر تنفيذ تدابري االستجابة   
 : ويف يف إطار اجملاالت التاليةFCCC/SBI/2007/15للوثيقة 

 :فيما يتعلق باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ )أ(

 املوارد املالية؛ `١`

 عمليات تقييم قابلية التأثر والتكيف؛ `٢`

 ختطيط التكيف وتنفيذه؛ `٣`

                                                      

)١( FCCC/SBI/2006/19و FCCC/SBI/2007/2 وFCCC/SBI/2007/11و FCCC/SBI/2007/13و FCCC/SBI/2007/14. 
)٢( FCCC/SBI/2006/13و FCCC/SBI/2006/18. 
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 إدارة املخاطر واحلد منها؛ `٤`

 التعاون اإلقليمي والقضايا الشاملة؛ `٥`

 بناء القدرات والتعليم والتدريب والتوعية؛ `٦` 

 البيانات واملراقبة والرصد املنتظمان؛ `٧` 

 :فيما يتعلق بأثر تنفيذ تدابري االستجابة )ب( 

 إدارة املخاطر املالية؛ `١` 

 وضع النماذج؛ `٢` 

 .التنويع االقتصادي `٣` 

 وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل رئيسها الدعوة إىل عقد اجتماع غري رمسي سابق للدورة، جنباً إىل جنب -٢
، رهناً بتوافر املوارد، مع ممثلي األطراف املهتمة، للنظر يف          )٢٠٠٨يونيه  /حزيران(مـع دورهتا الثامنة والعشرين      

بشأن اآلثار ) أ( أعاله، مبا يف ذلك الفقرة الفرعية      ١اإلجراءات األخرى، على أساس املعلومات الواردة يف الفقرة         
 .بشأن أثر تنفيذ تدابري االستجابة) ب(ية الضارة النامجة عن تغري املناخ، والفقرة الفرع

، ودعت األطراف إىل أن تقدم إىل       ١٠-م أ /١ من املقرر    ٢٢وأشـارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الفقرة         -٣
 .، آراءها بشأن حالة التنفيذ املشار إليها يف هذه الفقرة٢٠٠٨مارس / آذار٢١األمانة، حبلول 

 أعاله يف وثيقة    ٣ىل األمانة أن جتمع البيانات املشار إليها يف الفقرة          وطلبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ إ        -٤
مـتفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرين وذلك من أجل توفري بيانات للنظر يف صالحيات                  

 .١٠-م أ/١ من املقرر ٢٢عملية التقييم املشار إليها يف الفقرة 

للتنفيذ على مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والعشرين من            واتفقـت اهليئة الفرعية      -٥
كانون (الـنظر يف اإلجـراءات األخـرى الـيت قد يطلبها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة                  ) أ: (أجـل 
اع املشار إليه ، مع مراعاة املناقشات اليت ستجري يف االجتم١٠-م أ/١لدعم تنفيذ املقرر ) ٢٠٠٨ديسمرب /األول

بدء النظر يف صالحيات عملية التقييم املشار      ) ب( أعاله؛ و  ١ أعاله، واملعلومات الواردة يف الفقرة       ٢يف الفقـرة    
 .١٠-م أ/١ من املقرر ٢٢إليها يف الفقرة 

 ـ ـ ـ ـ ـ


