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  ١٤- م أ/١املقرر 
  املضي قدماً خبطة عمل بايل

  اف،إن مؤمتر األطر

  ،)خطة عمل بايل (١٣- م أ/١ إىل املقرر إذ يشري  

 بالتقدم الذي أحرزه الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب يرحب  - ١  
، وبعزم الفريق   )خطة عمل بايل   (١٣- م أ /١ من املقرر    ١االتفاقية يف جمال تناول مجيع العناصر الواردة يف الفقرة          

ؤمتر األطراف من التوصل إىل حصيلة متفق عليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشرة بشأن التنفيذ على متكني م
  الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية؛

 بتقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية            حييط علماً   - ٢  
  ؛)١( احملرزالذي قدمه رئيس الفريق بشأن التقدم

 مبا قام به رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب               يرحب  - ٣  
 بوصف ذلـك  )٢( من خطة عمل بايل١االتفاقية من مجع لألفكار واملقترحات املتعلقة بالعناصر الواردة يف الفقرة      

  أداة قيمة للمضي قدماً باملفاوضات؛

املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب         تاجات الفريق العامل   باستن حييط علماً   - ٤  
 وبالدعوة املوجهة إىل رئيس الفريق من أجل املساعدة يف تركيز العملية            ٢٠٠٩االتفاقية بشأن برنامج عمله لعام      

  ؛)٣(التفاوضية بإعداد املزيد من الوثائق، مبا يف ذلك وضع نص تفاوضي

املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية على          ق العامل  بعزم الفري  يرحب  - ٥  
 وبدعوته مجيع األطراف إىل تقدمي مقترحات أخـرى تتعلـق           ٢٠٠٩التحول إىل األسلوب التفاوضي الكامل يف       

مبضمون احلصيلة املتفق عليها وشكلها يف أقرب وقت ممكن، حىت يتسىن لألطراف اسـتعراض وتقيـيم نطـاق                  
املفاوضات وتقدمها يف الدورة السادسة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل مبوجـب    

  .٢٠٠٩يونيه /االتفاقية يف حزيران

  ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢

                                                      

)١( FCCC/AWGLCA/2008/17األول، املرفق . 

)٢( FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 

)٣( FCCC/AWGLCA/2008/17، ٢٨- ٢٥ الفقرات. 
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  ١٤- م أ/٢املقرر 
  تطوير التكنولوجيات ونقلها

  إن مؤمتر األطراف،

 واألحكام ذات الصلة من برنامج مواصلة تنفيـذ         ٢١ من جدول أعمال القرن      ٣٤ إىل الفصل    إذ يشري   
 بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحـدة يف              ٢١جدول أعمال القرن    

  دورهتا االستثنائية التاسعة عشرة،

 مـن   ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ال سيما الفقرات     إىل األحكام ذات الصلـة من االتفاقية، و       وإذ يشري ايضاً    
  ،١٢ من املادة ٤ و٣ والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(٢، والفقرة ٤املادة 

- م أ /٣، و ١٢-م أ /٣، و ١١-م أ /٦، و ١٠-م أ /٦، و ٧-م أ /٤، و ٣-م أ /١٣ إىل املقررات    وإذ يشري كذلك    
  ، ١٣- م أ/٤، و١٣

باعتباره خطوة حنو رفع مستوى االستثمار  )١(لنقل التكنولوجيااالستراتيجي بوزنان برنامج يرحب   - ١  
يف نقل التكنولوجيا ملساعدة البلدان النامية على التصدي الحتياجاهتا من التكنولوجيات السليمة بيئياًَ، ويقر مبا ميكن     

   االتفاقية؛يا مبوجبأن يقدمه هذا الربنامج االستراتيجي من إسهام يف النهوض بأنشطة نقل التكنولوج

  : إىل مرفق البيئة العامليةيطلب  - ٢

أن يشرع فوراً يف إعداد مشاريع للموافقة عليها وتنفيذها مبوجب الربنامج االستراتيجي املشار               )أ(  
 أعاله وأن ييسِّر عملية إعدادها بسرعة ملساعدة البلدان النامية على التصدي الحتياجاهتـا مـن               ١إليه يف الفقرة    

  ولوجيات السليمة بيئياً؛التكن

أن يتعاون مع وكاالته املشرفة على التنفيذ لتقدمي الدعم التقين للبلدان النامية يف إعداد عمليات                 )ب(  
تقييم احتياجاهتا من التكنولوجيا أو حتديثها، حسب االقتضاء، باستخدام الدليل احملدَّث إلجراء عمليات تقيـيم               

ال تغري املناخ الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لُيتاح يف أوائل عـام              االحتياجات من التكنولوجيا يف جم    
 بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                ٢٠٠٩

  واملبادرة املتعلقة بتكنولوجيا املناخ؛

معاجلة الثغرات احملددة يف : الستراتيجي على املدى الطويل، مبا يشملأن ينظر يف تنفيذ الربنامج ا   )ج(  
العمليات اجلارية ملرفق البيئة العاملية واليت تتصل باالستثمار يف نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛ والتأثري علـى                 

  استثمار القطاع اخلاص؛ وتشجيع األنشطة املبَتكَرة لتنمية املشاريع؛
                                                      

، ملّ أعاد مؤمتر .(FCCC/SBI/2008/16)كان يشار إليه سابقاً بالربنامج االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية  )١(
 .األطراف تسميته يف دورته الرابعة عشرة
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أعاله ) ج- أ(٢يراً عن التقدم املُحَرز يف تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة أن يقدم تقر  )د(  
إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة، إضافة إىل تقدمي تقارير مؤقتة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف                 

 األطراف يف نظرهـا يف      دورتيها الثالثني واحلادية والثالثني، بغية تقييم تقدمه وتوجُّهه مستقبالً ملساعدة         
  .االحتياجات الطويلة األجل لتنفيذ الربنامج االستراتيجي

 ١٦ إىل األمانة يف موعـد أقـصاه         اإىل تقدمي ورقاهت  األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل      يدعو    - ٣  
 ٥و) ج(١  من االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني٩، وفقاً للفقرة ٢٠٠٩فرباير  /شباط

  .FCCC/SBI/2008/L.28 الواردة يف مرفق الوثيقة ، من االتفاقية٤من املادة 

 ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
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  ١٤- م أ/٣املقرر 
  االستعراض الرابع لآللية املالية: اآللية املالية لالتفاقية

  إن مؤمتر األطراف،
   من االتفاقية،١١ من االتفاقية ويأخذ يف اعتباره بالكامل املادة ٤ملادة  من ا٩ و٨ و٥ و٤ و٣ إىل الفقرات إذ يشري  

  ،١٣- م أ/٦ و٤- م أ/٣، و٢- م أ/١٢، و١- م أ/١١ إىل املقررات وإذ يشري  

 إىل مرفق مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية بشأن حتديد ًأيضا وإذ يشري  
  ،)١(توفر لتنفيذ االتفاقيةالتمويل الالزم وامل

 أن االستعراض الرابع لآللية املالية ميكن أن يستفيد من العمليات األخرى اجلارية مبوجـب               وإذ يالحظ   
  االتفاقية وأن يقدم إليها إسهامات قيمة،

من  وغريها )٢( حتديث الورقة املتعلقة باالستثمار والتدفقات املالية للتصدي لتغري املناخوإذ يالحظ كذلك  
  الورقات والتقارير التقنية ذات الصلة اليت أعدهتا األمانة،

 يف االعتبار يف مفاوضات     )٣(أن يؤخذ التقرير املتعلق بتقدير التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية         يقرر  - ١  
  التجديد اخلامس ملوارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛

دمة ويدعو األطراف األخرى اليت تقدم مسامهات مالية إىل مرفق  إىل البلدان األطراف املتقيطلب  - ٢  
البيئة العاملية إىل أن تضمن جتديداً خامساً ناجحاً ملوارد مرفق البيئة العاملية وأن تكفل املراعـاة التامـة لنتـائج                    

  استعراض منتصف املدة إلطار ختصيص املوارد؛

يف ضمان إتاحة التمويل الكايف والذي ميكن التنبؤ        جملس مرفق البيئة العاملية على املساعدة       حيث    - ٣  
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٣به لتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الفقرة 

 أن يكون االستعراض الرابع لآللية املالية مستنداً إىل املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفـق               يقرر  - ٤  
  ؛٤- م أ/٣ ويف مرفق املقرر ١٣- م أ/٦املقرر 

، مبـشروع مقـرر بـشأن       ١٢- م أ /٢ إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، وفقاً للمقر          يطلب  - ٥
  .االستعراض لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

 ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/9املرفق ،. 

)٢( FCCC/TP/2008/7. 

)٣( FCCC/SBI/2007/21. 
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  ١٤- م أ/٤املقرر 
  إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة العاملية

  اف،إن مؤمتر األطر

 من ٧ و٤ و٣، والفقرات ١١، واملادة ٤ من املادة ٩ و٨ و٧ و٥ و٤ و٣ و١، والفقرات ٣ إىل املادة إذ يشري  
   من االتفاقية،١٢املادة 

، ٤-م أ /١، و ٣-م أ /١٢، و ٢-م أ /١٢، و ٢-م أ /١١ و ٢-م أ /١٠، و ١-م أ /١٣ إىل مقرراتـه     وإذ يشري أيضاً    
  ،٨-م أ /٧، و ٨-م أ /٦، و ٨-م أ /٥، و ٧-م أ /٧، و ٧-م أ /٦و،  ٧-م أ /٣، و ٧-م أ /٢، و ٥-م أ /٨، و ٤-م أ /٢و
  ،١٣-م أ/٧، و١٢-م أ/٣، و١١-م أ/٥، و١٠-م أ/٨، و٩-م أ/٩، و٩-م أ/٤، و٩-م أ/٣و

  ،)١( بتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطرافوإذ حييط علماً

  :إىل مرفق البيئة العامليةيطلب   - ١  

  ه للمسائل املثارة بشأن تنفيذ إطار ختصيص املوارد؛أن يتصدى على أكمل وج  )أ(  

أن يقدم بصفة منتظمة معلومات عن مكونات وأهداف التمويل املشترك للمشاريع املمولة مـن              )ب(
  مرفق البيئة العاملية؛

أن يواصل تعزيز اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف، وحسب االقتضاء، بالتكيف يف البلدان الناميـة               )ج(
ا يشمل، حسب االقتضاء، تشجيع وتيسري ومتويل نقل التكنولوجيات والدراية العملية السليمة بيئياً أو األطراف، مب

  احلصول عليها؛

أن يواصل حتسني وصول مجيع البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية   )د(
  لعاملية؛النامية والبلدان األفريقية، إىل موارد مرفق البيئة ا

أن يواصل تشجيع وكاالته املشرفة على التنفيذ ووكاالته املنفذة على أداء وظائفها بأكرب قـدر                 )ه(
  ممكن من الكفاءة والشفافية، وفقاً إلرشادات مؤمتر األطراف؛

أن يكفل، على سبيل األولوية العليا، توفري موارد مالية كافية للوفاء بالتكاليف الكاملة املتفـق                 )و(
 مـن   ١٢ مـن املـادة      ١ا اليت تتحملها البلدان النامية األطراف يف امتثال التزاماهتا القائمة مبوجب الفقرة             عليه

االتفاقية، مالِحظاً مع الترحيب أن عدداً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تعتزم بدء إعـداد بالغاهتـا                   
  الرابعة ملرفق البيئة العاملية؛الوطنية الثالثة أو الرابعة حبلول هناية عملية التجديد 

                                                      

)١( FCCC/CP/2008/2/Rev.1.  
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إىل إعالم وكاالته املشرفة على التنفيذ باملبـادئ التوجيهيـة إلعـداد         مرفق البيئة العاملية   يدعو  - ٢  
ذات الصلة، وخباصة الفقرة   االتفاقية  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وبأحكام            

 توفري موارد مالية جديدة وإضافية للوفاء بالتكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها              منها، بشأن  ٤ من املادة    ٣
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ١البلدان النامية األطراف يف امتثال التزاماهتا القائمة مبوجب الفقرة 

  :فق البيئة العاملية توجيه الطلبات التالية اليت كان قد وجهها يف دورته الثالثة عشرة إىل مريكرر  - ٣  

أن يواصل ضمان توفري املوارد املالية للوفاء بالتكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلدان                )أ(  
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ١القائمة مبوجب الفقرة امتثال التزاماهتا النامية األطراف يف 

مان صرف األموال يف الوقت املناسب للوفاء       أن حيسن، حسب االقتضاء، إجراءاته التشغيلية لض        )ب(  
ـ بالتكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت تقوم بإعـداد بالغا         ا هت

  الوطنية الثالثة، وعند االقتضاء، بالغاهتا الوطنية الرابعة؛

درجة يف املرفق األول لالتفاقية يف صـياغة       ألطراف غري امل  أن يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة ا       )ج(  
 ٢ والفقرة  من االتفاقية١٢ من املادة ٤ مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة    وإعداد

  ؛١١- م أ/٥من املقرر 

وكفاءة  وحتسني فعالية    اأن يعمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ على مواصلة تبسيط إجراءاهت            )د(  
 مبوجبها متويالً من أجل الوفاء بالتزاماهتا القائمة التفاقيةلاملرفق األول  يفغري املدرجة  ألطرافالعملية اليت تتلقى ا

التكـاليف  للوفاء ب  من االتفاقية، هبدف ضمان صرف األموال يف الوقت املناسب           ١٢ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
  تلك االلتزامات؛لمتثال االبلدان النامية األطراف يف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها ال

أن   إىل مرفق البيئـة العامليـة      )٢( الدعوة اليت كان قد وجهها يف دورته الثالثة عشرة         يكرر أيضاً   - ٤  
يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة        اليت ُحددت   يواصل تقدمي معلومات عن متويل املشاريع       

   تقدميها واملوافقة عليها الحقاً؛ى من االتفاقية، واليت جر١٢ من املادة ٤وفقاً للفقرة  األول لالتفاقيةفـي املرفق 

طلبه إىل مرفق البيئة العاملية أن يبذل جهوداً متصلة لتوفري موارد مالية كافية مـن               يكرر كذلك     - ٥  
  ؛٧- م أ/٢أجل دعم تنفيذ أنشطة بناء القدرات وفقاً للمقرر 

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يواصل تضمني تقريره العادي املقدم إىل مؤمتر األطراف              كذلكيطلب    - ٦
  .معلومات تستجيب إلرشادات مؤمتر األطراف

 ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2007/34 ٣٦، الفقرة)أ.(  
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  ١٤- م أ/٥املقرر 
  إرشادات إضافية لتشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

  إن مؤمتر األطراف،

   من االتفاقية،٤ من املادة ٩ إىل الفقرة إذ يشري  

  ،١١- م أ/ ٣ و٩- م أ/٦ املقررين وإذ يشري أيضاً إىل  

  ،٧- م أ/٥ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً احملدد يف املقرر وإذ يشري كذلك إىل  

مستوى التكيف وإدماج  بأمهية عملية برامج العمل الوطنية للتكيف كخطوة أوىل حنو رفع وإذ حييط علماً  
  تغري املناخ يف خطط التنمية الوطنية، 

 بقيمة الدروس املستفادة من إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف أعمال الفريق العامل               وإذ يقر   
  املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل، وخاصة عمله بشأن إجراءات التكيف والتمويل، 

   طرفاً من أقل البلدان منواً قدمت برامج عملها الوطنية للتكيف،٣٩بأن  وإذ يقر أيضاً  

   بأن أقل البلدان منواً قد شرعت يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،وإذ يقر كذلك  

  احلاجة إىل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقرب وقت ممكن بعد استكماهلا،وإذ يكرر   

د املبذولة من مرفق البيئة العاملية لتحسني فرص الوصول إىل الصندوق اخلاص بأقل  باجلهووقد أحاط علماً  
  البلدان منواً من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،

 بأن األطراف من أقل البلدان منواً تعاين من حتديات يف الوصول إىل متويل من أجل تنفيذ أنشطة وإذ يسلّم  
   للتكيف،مشاريع برامج العمل الوطنية

مرفق البيئة العاملية، باعتباره كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقيـة خيـتص بتـشغيل             إىل   يطلب  - ١  
  :الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

أن يعمل مع وكاالته على حتسني االتصال باألطراف من أقل البلدان منواً والتعجيـل بالعمليـة                  )أ(  
ر زمين ميكِّن األطراف من أقل البلدان منواً من الوصول إىل التمويل وسائر الدعم              وذلك مثالً من خالل وضع إطا     

  املقدم من أجل إعداد وتنفيذ املشاريع احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف؛

أن يساعد حسب االقتضاء، وبالتعاون مع وكاالته وفريق خرباء أقل البلدان منـواً واألطـراف                 )ب(  
البلدان منواً اليت مل تقدم برامج عملها الوطنية للتكيف، على استكمال وتقدمي برامج عملها الوطنية املتبقية من أقل 

  للتكيف يف أقرب وقت ممكن؛
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 إىل مرفق البيئة العاملية، إىل جانب دعم التنفيذ اجلاري لـربامج العمـل الوطنيـة                يطلب أيضاً   - ٢  
  مج عمل أقل البلدان منواً؛للتكيف، أن يسّهل تنفيذ العناصر املتبقية من برنا

 مرفق البيئة العاملية إىل إبالغ وكاالته بأحكام االتفاقية ذات الـصلة ومقـررات مـؤمتر                يدعو  - ٣  
األطراف بشأن تشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً لكي يسمح للوكاالت بأن تضعها يف االعتبار يف تنفيذ                 

  التزاماهتا للمرفق؛

 ١٧ة إىل أن تقـدم إىل األمانـة، يف موعـد أقـصاه              ـات املختص ـنظم األطراف وامل  يدعو  - ٤  
، معلومات عن إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا يشمل فرص احلصول على              ٢٠١٠أغسطس  /آب

أموال من الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً لكي تقوم األمانة بتجميعها يف شكل وثيقة متفرقات تنظر فيها اهليئة        
  لفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني؛ا

 إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن عملية برامج العمل الوطنية للتكيف مبـا يـشمل                 يطلب  - ٥  
اإلعداد والتنفيذ، مع مراعاة املعلومات الواردة من مرفق البيئة العاملية ووكاالته، وورقات املعلومات املشار إليها يف 

ملعلومات األخرى ذات الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة  أعاله، وتقارير فريق خرباء أقل البلدان منواً ومصادر ا٤الفقرة 
  الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني؛

 مرفق البيئة العاملية ووكاالته إىل النظر يف آراء األطراف وأي جوانب قلق تبديها بـشأن                يدعو  - ٦  
لتقين إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية      خرباهتا مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته فيما يتصل بتوفري الدعم املايل وا           

 FCCC/SBI/2007/32للتكيف والعناصر املتصلة بربنامج عمل أقل البلدان منواً، على النحو الـوارد يف الوثـائق        
  ؛FCCC/SBI/2008/Misc.8 وFCCC/SBI/2008/14و

ـ           إىل   يطلب  - ٧   رامج العمـل   األمانة تعبئة جهود املنظمات املختصة للمساعدة على إتاحة وثائق ب
  الوطنية للتكيف واملعلومات األخرى ذات الصلة بلغات متعددة، عند طلب األطراف من أقل البلدان منواً؛

 مرفق البيئة العاملية إىل التوعية باحلاجة إىل توفري موارد كافية ميكن التنبؤ هبـا يف إطـار                  يدعو  - ٨  
عمل أقل البلدان منواً تنفيذاً كامالً، وخاصة برامج العمل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً للسماح بتنفيذ برنامج 

  الوطنية للتكيف؛

 األطراف إىل مواصلة اإلسهام يف الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً لتنفيـذ كافـة                أيضاً يدعو  - ٩  
  عناصر برنامج عمل أقل البلدان منواً؛

لثالثة والثالثني اخلربات املكتسبة من تنفيذ اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض يف دورهتا ا إىل يطلب  - ١٠  
  برنامج عمل أقل البلدان منواً، مبا يشمل فرص احلصول على أموال من الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً؛
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إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج يف تقاريره إىل مؤمتر األطراف معلومات عما اختذه              يطلب أيضاً     - ١١  
   املقرر، لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورات الحقة؛من خطوات لتنفيذ هذا

 تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر والنظر يف اعتماد إرشادات إضافية يف دورته السادسة يقرر  - ١٢  
  .عشرة، حسب االقتضاء

 ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
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  ١٤- م أ/٦املقرر 
  نامية مبوجب االتفاقيةبناء القدرات للبلدان ال

  إن مؤمتر األطراف،

  ،١٢- م أ/٤، و٩- م أ/٩، و٩- م أ/٤ إىل مقرراته إذ يشري  

 هو األساس الذي ُيسترشد به يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف            ٧- م أ /٢ أن املقرر    وإذ يؤكد من جديد     
  البلدان النامية،

اض شامل ثان لتنفيذ إطار بناء القدرات        بشأن الشروع يف استعر    ١٠- م أ /٢ إىل املقرر    وإذ يشري كذلك    
يف البلدان النامية يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ هبدف إكمال هذا االسـتعراض يف الـدورة                  

  اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف،

 القدرات للبلـدان     يف استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين املتعلقة ببناء           وقد نظر   
  ،)١(النامية مبوجب االتفاقية

  .)٢( باختصاصات االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميةوقد أحاط علماً  

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تعد، يف دورهتا الثالثني، وفقاً الختـصاصات االسـتعراض               يطلب  - ١  
ار بناء القدرات يف البلدان النامية، مشروع مقرر بشأن نتائج هذا االستعراض لكي يعتمده الشامل الثاين لتنفيذ إط

  مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة؛

 أن يراعي، يف االستعراض الشامل الثاين، التوصيات الصادرة عن اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف     يقرر  - ٢  
يتعني اختاذها يف الرصد والتقييم املنتظمني ألنشطة بنـاء القـدرات           دورهتا الثالثني بشأن اخلطوات اإلضافية اليت       

  .١٢- م أ/٤ واملقرر ٧- م أ/٢املضطلع هبا عمالً باملقرر 

 ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/8 ٧٥- ٦٩، الفقرات. 

)٢( FCCC/SBI/2008/8املرفق ارابع ،. 



FCCC/CP/2008/7/Add.1 
Page 12 

  

  ١٤- م أ/٧املقرر 
  مواصلة األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية

  ،إن مؤمتر األطراف

ــشري   ــه إذ ي   ، ١٠-م أ/١٠، و٨-م أ/١٤، و٧-م أ/٨، و٥-م أ/١٣، و٣-م أ/١٠، و١-م أ/٥ إىل مقررات
  ،١٢-م أ/٦و

 يف االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة يف دورهتـا               وقد نظر   
  التاسعة والعشرين،

اً يف إطار املرحلة التجريبية ما برحت تتيح فرصـة للـتعلم             بأن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشترك     وإذ يسلِّم   
  باملمارسة، وبأن عـدداً مـن األطـراف حيـتفظ بـربامج لألنـشطة املنفـذة تنفيـذاً مـشتركاً يف إطـار                       

  املرحلة التجريبية، 

 أنه ميكن تقدمي تقارير يف أي وقت عن األنشطة املنفذة تنفيذاً مـشتركاً يف إطـار املرحلـة     وإذ يالحظ   
  لتجريبية، وأن هذه التقارير متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،ا

   مواصلة املرحلة التجريبية لألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً؛يقرر  - ١  

 املوعد النهائي لتقدمي التقارير املتعلقة باألنـشطة        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١ أن يكون    يقرر أيضاً   - ٢  
  .نفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية واليت ستبحث يف التقرير التوليفي الثامن املتعلق هبذه األنشطةاملنفذة ت

 ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
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  ١٤- م أ/٨املقرر 
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

  إن مؤمتر األطراف، 

 وطلب ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فق على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  ، الذي وا  ١٣- م أ /١٣ إىل املقرر    إذ يشري   
إىل األمني التنفيذي أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن                  

  ، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يقترح ما قد يلزم من تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  ،)١( من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطرف١١ إىل الفقرة يضاًوإذ يشري أ  

   يف املعلومـات الـواردة يف الوثـائق الـيت أعـدهتا األمانـة بـشأن املـسائل اإلداريـة                     وقد نظـر    
  ،)٢(واملالية واملؤسسية

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ البيانات املالية املُراَجعة لفترة السنتني - أوالً 
، وبتقرير مراجعة احلسابات    ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ة املُراَجعة لفترة السنتني     املالي بالبيانات   حييط علماً   - ١  

  الــذي أعــده جملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة والــذي يتــضمن التوصــيات، وبتعليقــات 
  األمانة عليه؛

 لألمم املتحدة الختاذ الترتيبـات لعمليـات مراجعـة حـسابات االتفاقيـة               عن تقديره  ُيعرب  - ٢  
  القيِّمة املتعلقة مبراجعة احلسابات؛وللمالحظات والتوصيات 

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

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ أداء امليزانية لفترة السنتني - ثانياً 
 وحبالـة املـسامهات يف      ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لفترة السنتني        حييط علماً   - ٤  

ندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، والصندوق االسـتئماين لألنـشطة              الص
  التكميليــة، والــصندوق االســتئماين للمــشاركة يف عمليــة االتفاقيــة اإلطاريــة بــشأن تغــري املنــاخ، 

  ؛٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥ و٢٠٠٨مايو / أيار١٥حىت 

                                                      

 .، املرفق األول١- م أ/١٥املقرر  )١(

)٢( FCCC/SBI/2008/3 و ،FCCC/SBI/2008/10 و ،FCCC/SBI/2008/13 و Add.1 و Add.2 و ،FCCC/SBI/2008/18، 
 .FCCC/SBI/2008/INF.9 وFCCC/SBI/2008/INF.6و
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لتنفيذي بتحمُّل النفقات لفترة السنتني بدوالرات الواليات املتحدة حبـد أقـصى             لألمني ا  يأذن  - ٥  
 ٣١ و٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ يف الفترة ما بني املتداول مبتوسط سعر الصرف )٣( يورو٤١ ١٧٢ ٠٦٨يعادل 

  ، على أن ُتغطى هذه النفقات بإيرادات مناظرة؛٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

مني التنفيذي بسحب مبلغ إضايف حبد أقصى يصل إىل مليوين دوالر من دوالرات              لأل يأذن أيضاً   - ٦  
من فترات مالية سابقة لتعويض جزء من العجز الناشئ عـن           ) املرحَّلة(الواليات املتحدة من األرصدة غري املنفقة       

  تقلبات أسعار الصرف؛

ة يف تغطية العجز املشار إليه يف  األطراف على تقدمي تربعات إىل امليزانية األساسية للمساعد       حيث  - ٧  
   أعاله؛٦الفقرة 

   لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف الوقت املناسب؛ُيعرب عن تقديره  - ٨  

 األطراف اليت مل تدفع بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية إىل القيام بذلك دون تـأخري،                يدعو  - ٩  
ـ        ينـاير مـن كـل عـام        / كـانون الثـاين    ١د اسـتحقاق االشـتراكات هـو        واضعةً يف اعتبارها أن موع

  وفقاً لإلجراءات املالية؛

 للمسامهات اليت وردت من األطراف يف الصندوق االستئماين للمـشاركة يف            ُيعرب أيضاً عن تقديره     -١٠  
  ة التكميلية؛عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ويف الصندوق االستئماين لألنشط

 عن تقديره للمسامهات اليت وردت من حكومات كل من فنلندا وفرنسا واليابـان              أيضاً يعرب  - ١١
ولكسمربغ ومالطة وإسبانيا دعماً لعمل الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة              

ص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب       يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والفريق العامل املخص        
االتفاقية، وعن تقديره بصفة خاصة للدامنرك والنرويج على ما بذلتاه فيما يتعلق بالدورتني اللتني عقدتا يف بانكوك 

  بتايلند ويف أكرا بغانا؛

مليـة   األطراف على مواصلة تقدمي مسامهاهتا إىل الصندوق االسـتئماين للمـشاركة يف ع       حيث  - ١٢  
، وإىل الصندوق االسـتئماين لألنـشطة      ٢٠٠٩االتفاقية من أجل كفالة أوسع مشاركة ممكنة يف مفاوضات عام           

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨ القاضي بزيادة عدد الدورات يف فترة السنتني )٤(التكميلية، ال سيما بالنظر إىل املقرر

 يورو إىل امليزانيـة     ٧٦٦ ٩٣٨  حلكومة أملانيا لتربعها السنوي البالغ     يكرر اإلعراب عن تقديره     - ١٣  
   يورو بصفتها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون؛١ ٧٨٩ ٥٢٢األساسية وملسامهتها اخلاصة مببلغ 

                                                      

ومـنح إذن   . ١٣- م أ /١٣هذا املبلغ وافق عليه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة مبوجب مقرره              )٣(
 .٢٠٠٩- ٢٠٠٨بإنفاق هذا املبلغ كحد أقصى لن يؤثر على االشتراكات اإلرشادية يف فترة السنتني 

 .)خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٤(
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   االستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة- ثالثاً 
اصة  باملعلومات املتعلقة مبهام وعمليات األمانة والواردة يف الوثائق ذات الصلة، وخب           حييط علماً   - ١٤  

  ؛FCCC/SBI/2008/10تلك املعلومات الواردة يف الوثيقة 

 األمني العام لألمم املتحدة أن ُيجري، بالتشاور مع مؤمتر األطراف عن طريـق مكتـب                يدعو  - ١٥  
املؤمتر، استعراضاً مستقالً هليكل األمانة، مبا يف ذلك تقييم للمستويات واملسؤوليات احلالية، واضعاً يف اعتبـاره                

  عمل وتعقيده؛حجم ال

 على أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه املسألة يف دورهتا احلادية والثالثني، عمالً باملقرر يوافق  - ١٦  
  ؛)٥(املُتَخذ يف دورهتا احلادية والعشرين والذي يقضي مبواصلة النظر يف املسألة سنوياً

  ٢٠١١- ٢٠١٠ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني - رابعاً 
 لكي تنظر   ٢٠١١- ٢٠١٠ إىل األمني التنفيذي أن يقدم ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السنتني            يطلب  - ١٧  

  فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني؛

 إىل األمني التنفيذي أن يأخذ يف حسبانه، عند إعداد امليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني               يطلب أيضاً   - ١٨  
 التقليل إىل أدىن حد من آثار تقلبات سعر الصرف على امليزانية األساسية، مبا يف ذلك التدابري ، طرق٢٠١١- ٢٠١٠

خمصص للطوارئ لتمويل خدمات املؤمترات، إذا ما ثبتت ضرورة         رصد  ، و FCCC/SBI/2005/8املقترحة يف الوثيقة    
  ستني؛ذلك يف ضوء املقررات اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة وال

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الثالثني، مبيزانية برناجمية لكي يعتمـدها               يطلب  - ١٩  
مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               

  يف دورته اخلامسة؛

  نفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي بإخطار األطـراف مبـسامهاهتا           إىل اهليئة الفرعية للت    يطلب أيضاً   - ٢٠  
  . استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠١٠لعام 

 ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة. 
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  ١٤-م أ/٩املقرر 
  موعد ومكان انعقاد الدورات املقبلة

  مقترح من الرئيس

  إن مؤمتر األطراف، 

   من االتفاقية،٧ملادة  من ا٤ إىل الفقرة إذ يشري

 ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٠/٢٤٣ إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإذ يشري أيضاً
  واملتعلق خبطة املؤمترات،

 فيما يتعلق بتناوب )١( من مشروع النظام الداخلي املعمول به٢٢ من املادة ١ إىل الفقرة وإذ يشري كذلك
   اخلمس على منصب الرئيس،اجملموعات اإلقليمية

نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٢ إىل   ١١يونيه والفترة من    / حزيران ١٤ إىل   ٣ اعتماد الفترة من     يقرر  - ١
  ؛)٢( على النحو الذي أوصت به اهليئة الفرعية للتنفيذ٢٠١٣موعدين لعقد الدورتني املقررتني لعام 

يكون من جمموعة أمريكا الالتينيـة      أن رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف س        يالحظ  - ٢
، متشياً مع مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، ويف ضوء املشاورات اليت أُجريت بني              )٣(ومنطقة البحر الكارييب  

  ؛هذه اجملموعات

 األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة             يدعو  - ٣
  ؛)٢٠١٠(ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو السادسة ملؤمتر ا

 أن يقبل مع التقدير عرض حكومة جنوب أفريقيا استضافة الدورة السابعة عشرة ملـؤمتر               يقرر  - ٤
يف  )٢٠١١(األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو             

هناً بتأكيد املكتب لوجود مجيع العناصر اللوجستية والتقنية واملالية الستضافة الدورتني، وفقـاً             جنوب أفريقيا، ر  
  ؛٤٠/٢٤٣لقرار اجلمعية العامة 

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2. 

)٢( FCCC/SBI/2008/8 ١٤٠، الفقرة. 

)٣( FCCC/SBI/2008/8 ١٤١، الفقرة. 
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 عقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامـل        يقرر أيضاً   - ٥
، ُملغياً بذلك ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ٧فترة من بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف ال

  ؛١٣- م أ/١٤ من املقرر ٤املوعدين املتفق عليهما يف الفقرة 

 حلكومة الدامنرك على ما أبانت عنه من مرونة يف املوافقة على تغيري موعدي الدورتني               يعرب عن امتنانه    -٦
  . أعاله٥املشار إليهما يف الفقرة 

 ٧ اجللسة العامة  
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢
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  ١٤- م أ/١القرار 
  اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولندا ولسكان مدينة بوزنان

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

بناء على دعوة من حكومة  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١ يف بوزنان يف الفترة من وقد اجتمعا  
  مجهورية بولندا،

 حلكومة مجهورية بولندا لتمكني الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة يعربان عن عميق امتناهنما  -١  
  الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من االنعقاد يف بوزنان؛

ورية بولندا أن تنقل إىل سكان مدينة بوزنان عبارات امتنان مؤمتر األطراف  إىل حكومة مجهيطلبان  -٢  
  ملا خّصوا به املشاركني من حسن ضيافة  يف بروتوكول كيوتو ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف

  .وحفاوة استقبال

 ٧اجللسة العامة   
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢

 -  -  -  -  -  


