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                       اهليئة الفرعية للتنفيذ
                  الدورة الثامنة

      ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٣-  ٤     بون، 

                      من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٢      البند 
                  املسائل التنظيمية
      عمال             إقرار جدول األ

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي

   جدول األعمال املؤقت-    ً أوال  
  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

                    إقرار جدول األعمال؛   ) أ (

                     تنظيم أعمال الدورة؛   ) ب (

                               انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛   ) ج (

   .                                انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب   ) د (

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

                                                                                  أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري                ) أ (  
                               املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
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                             غري املدرجـة يف املرفـق                                                                املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف          ) ب (  
                األول لالتفاقية؛

   .                      تقدمي الدعم املايل والتقين   ) ج (  

   .                            االستعراض الرابع لآللية املالية   :                     اآللية املالية لالتفاقية  -  ٤

   :             من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني   -  ٥

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

   .           ً البلدان منواً                    املسائل املتعلقة بأقل    ) ب (  

   .                       تطوير ونقل التكنولوجيات  -  ٦

   .             مبوجب االتفاقية                للبلدان النامية              بناء القدرات   -  ٧

   .                     مبوجب بروتوكول كيوتو                            بناء القدرات للبلدان النامية  -  ٨

                                                                                       ً  إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً   -  ٩
   .         كول كيوتو       يف بروتو

   .                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة   ١٤                       املسائل املتعلقة بالفقرة   -   ١٠

   .                                                                 تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -   ١١

   .     منه ٩                                                 ً         األعمال التحضريية لالستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة   -   ١٢

   :                   عات احلكومية الدولية                         الترتيبات املتعلقة باالجتما  -   ١٣

                                  الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛   ) أ (    

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

                          الفترات الدوراتية املقبلة   ) ج (    

   :                                املسائل اإلدارية واملالية  واملؤسسية  -   ١٤
   ؛ ٩   ٢٠٠-  ٨  ٠٠ ٢                           أداء امليزانية لفترة السنتني    ) أ (  
   .                تنفيذ اتفاق املقر   ) ب (  
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   .          مسائل أخرى  -   ١٥

   .            أعمال الدورة        املتعلق ب        التقرير   -   ١٦

   شروح جدول األعمال املؤقت-      ً ثانيا  
   افتتاح الدورة- ١

   . ٨   ٢٠٠       يونيه /        حزيران ٤        األربعاء                                       والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم      ثامنة                                  من املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة ال  - ١

   التنظيمية املسائل- ٢

                   إقرار جدول األعمال   ) أ (  

   .                                            سيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره  -  ٢

FCCC/SBI/2008/1  من األمني التنفيذي      مقدمة       مذكرة   .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                 

                    تنظيم أعمال الدورة   ) ب (  

      يونيه  /        حزيران ٤                  ذ من يوم األربعاء،                                                      ستعقد الدورة الثامنة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفي :            خلفية املوضوع  -  ٣
   .                                                     وسينشر جدول زمين مفصل للدورة على املوقع الشبكي لالتفاقية  .     ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٣             إىل يوم اجلمعة 

                                     بأن تنتهي اجللسات يف األحوال العادية       )١ (                                                                وقد أوصت اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين          -  ٤
       وستنظم   .             كحد أقصى    ٢١ /  ٠٠                                                    نه جيوز أن تستمر يف ظروف استثنائية حىت الساعة                  ، إال أ    ١٨ /  ٠٠              حبلول الساعة   

          وستحــال    .                                  ً       وستوىل األولوية للمسائل األكثر إحلاحـاً       .                                                    الدورة حبيث تراعي احلدود الزمنية املتاحة لالجتماع      
   . ذ                                                                                    البنـود اليت ال يبت فيها يف هذه الدورة إىل الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفي

                                     رؤساء اهليئات الفرعية، حيثما أمكـن                                                               والستغالل وقت االجتماع إىل أقصى حد ممكن، ميكن أن يقترح             -  ٥
                  وذلك بطرح مشروع                              التفاوض على تسهيل االتفاق    ة   فرق أ             ن يف رئاسة     و         املشارك     ؤساء                ، أن يعمل الر                وعند االقتضاء 

                                              ات والبيانات ذات الصلة املقدمة أثناء اجللسات                                                  ً                 استنتاجات أويل يف االجتماعات األوىل لألفرقة، استناداً إىل الورق        
                        اهليئة الفرعية للتنفيذ يف             اليت اعتمدهتا        ً            ووفقاً لالستنتاجات  .                 أو مشاورات سابقة /                               العامة، مع مراعاة أية مفاوضات و

ـ             )٢ (                        دورهتا الرابعة والعشرين     .   ان  ُ                                                                                ، ُيطلب إىل ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية قدر اإلمك
   .                                                                          وعلى املمثلني الذين يرغبون يف إتاحة بيانات مكتوبة للمشاركني إحضار نسخ لتوزيعها

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2006/11١٠٢          ، الفقرة   .  

) ٢ (  FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢         ، الفقرة   .   
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   .                                                            ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة  :       اإلجراء  -  ٦

   ية                                                                                                   وتدعى األطراف إىل الرجوع إىل املعلومات الوجيزة عن الدورة واملنشورة على املوقع الشبكي لالتفاق               -  ٧
                                   ُ                                               َّ                       وإىل االطالع على الربنامج اليومي، الذي ُينشر أثناء الدورة، للحصول على معلومات مفصلة وحمدَّثة عن اجلدول          

   .                                الزمين لعمل اهليئة الفرعية للتنفيذ

     ً                              وبناًء على طلب اهليئة الفرعية       ١-      م أإ  /  ١٢                 ً               ً           ً                  وتدعى األطراف أيضاً إىل أن حتيط علماً بأنه، وفقاً للمقرر             -  ٨
           تبني عمـل      ُ                                                                  ، سُتجرى عملية تفاعلية أثناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئة           )٣ (                     هتا السابعة والعشرين                 للتنفيذ يف دور  

                                                                                                        سجل املعامالت الدويل مع نظم السجالت األخرى، والتوافق الكامل ألداء الـسجل مـع أحكـام املقـررات                  
   .  مي     َ                                            وسيعلَن موعد ومكان انعقاد هذا احلدث يف الربنامج اليو  .                   واملواصفات اخلاصة به

                                                                                                     وتدعى األطراف إىل أن تأخذ يف االعتبار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة مـن جـدول األعمـال،                     -  ٩
                         اسـتراتيجية موريـشيوس     "                            ، بشأن عالقة خمتلف أحكام      FCCC/SB/2007/INF.2                               املعلومات الواردة يف الوثيقة     

                             بعمل االتفاقية وبروتوكول     "           رية النامية                                                                              ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغ          
   .              كيوتو امللحق هبا

FCCC/SBI/2008/1  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                             

                              انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس   ) ج (  

              ، تنتخب اهليئة            ً املطبق حالياً   )٤ (                         من مشروع النظام الداخلي  ٢٧           من املادة  ٦    ً           عمالً بالفقرة  :            خلفية املوضوع  -   ١٠
                                                                     وانتخبت اهليئة يف دورهتا السابعة والعشرين السيدة ناتاليـا سـترانادكو      .                                        الفرعية للتنفيذ نائب رئيسها ومقررها    

       ملنـصب    )        زمبابوي (     ً                                          ونظراً لتلقي ترشيح السيدة مارغرت سانغاروي         .                               نائبة للرئيس ملدة سنة واحدة      )         أوكرانيا (
   .              ُ              رين للهيئة، مل ُيجر أي انتخاب                                     املقرر بعد اختتام الدورة السابعة والعش

   .  ُ                                                                            سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل انتخاب مقررها ملدة سنة واحدة لدى افتتاح الدورة :      اإلجراء  -  ١١

                                  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب   ) د (  

                                                      من بروتوكول كيوتو، سيستعاض عن أي عـضو مـن             ١٥              من املادة     ٣   ً           عمالً بالفقرة     :              خلفية املوضوع   -   ١٢
     ً                طرفاً يف الربوتوكول،  ت                                             ً                                    عضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها يف الوقت ذاته ليس أ

                                                                                               عندما متارس اهليئة مهامها خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو، بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكول 

                                                      

) ٣ (  FCCC/SBI/2007/34 ١٣٧         ، الفقرة   .  

) ٤ (  FCCC/CP/1996/2.   
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                                                     لة غري طرف يف بروتوكول كيوتو، فقد رشحت اجملموعة األفريقية                                وملا كانت السيدة سانغاروي متثل دو  .         من بينها
   .     ً     ً  مقرراً بديالً  )         سوازيلند (                          السيدة دودوزيلي هنلينغيتوا 

   .                                                                                  ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل انتخاب املقرر البديل ملدة سنة واحدة لدى افتتاح الدورة  :       اإلجراء  -   ١٣

      ملدرجة                                      البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري ا  -  ٣
                       يف املرفق األول لالتفاقية

                                                                                           أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف                 ) أ (
                     املرفق األول لالتفاقية

                                       أن يقـوم يف دورتـه الثالثـة عـشرة      ، ٨-    م أ / ٣               مبوجب مقرره    ،                 قرر مؤمتر األطراف    :              خلفية املوضوع   -   ١٤
                                                                                 اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق                          باستعراض والية فريق  

                                                                             بيد أن األطراف مل تتمكن يف الدورة السابعة والعشرين للهيئـة الفرعيـة               .                                   األول لالتفاقية واختصاصاته املنقحة   
                                    قت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة     واتف  .  )٥ (                                                          للتنفيذ من التوصل إىل استنتاجات بشأن والية الفريق واختصاصاته

   .  ون  شر    والع                                         مشاوراهتا بشأن هذه املسألة يف دورهتا الثامنة 

                                                                                              ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة مشاوراهتا بشأن والية فريـق اخلـرباء االستـشاري                 :       اإلجراء  -   ١٥
   .            الرابعة عشرة                                                               واختصاصاته، بغية التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته 

FCCC/SBI/2007/10/Add.1            تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة                                                                   
        مـذكرة    .                                                         املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

                                                                  مقدمة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة          
  .        إضـافة   .                            ة يف املرفق األول لالتفاقية                                 املقدمة من األطراف غري املدرج    

     ٢٠٠٧     إىل     ٢٠٠٣                                  نتائج عملية حصر املنجزات للفترة من 

FCCC/SBI/2007/Misc.7  Views on the mandate and terms of reference of the Consultative 

Group of Experts on National Communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention.  Submissions from Parties 

  

                                                      

) ٥ (  FCCC/SBI/2007/34 ٢٥         ، الفقرة  .  
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   )٦ (                                                                                   املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   ) ب (

                                   ، اقترحت أستراليا، باسم اجملموعة      )٧ (                                                      يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ        :              خلفية املوضوع   -   ١٦
            وسويسرا،   ،                       وصربيا واجلبل األسود    ،           ورومانيا  ،                                                        طة، واجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، والبوسنة واهلرسك           املختل

                              من االتفاقية، يف املعلومات اليت   ١٠           من املادة  ٢                                   ً                             أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ، وفقاً لالشتراطات الواردة يف الفقرة 
                                                            التفاقية يف مجيع بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك بالغاهتا الثانية، وعند                                  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل   دها ر و ت

   .                                االقتضاء، يف بالغاهتا الوطنية الالحقة

                                                                                                 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل توفري إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطوير عملية النظـر يف                 :       اإلجراء  -   ١٧
                                   ً                      األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقـاً لالشـتراطات                                                              املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من        

   .             من االتفاقية  ١٠           من املادة  ٢                 الواردة يف الفقرة 

                        تقدمي الدعم املايل والتقين   ) ج (  

  ُ                                                ، ُيطلب إىل األمانة أن توفر للهيئة الفرعيـة          ٢-     م أ  /  ١٠           من املقرر     )  ب ( ١    ً          وفقاً للفقرة     :              خلفية املوضوع   -   ١٨
                                                                                    راهتا، تفاصيل الدعم املايل املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                                          للتنفيذ، يف كل دورة من دو     

   )٨   (                                         ويف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية  .                                                             من الكيان التشغيلي املؤقت لآللية املالية لكي تعد بالغاهتا الوطنية
                                                      ت عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية اليت                                                                     دعت األطراف مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلوما        

                                                                                                                 تقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات عن تواريخ املوافقة على التمويـل                  
   .                                                      هذه املعلومات إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرين     تبلغ                                 وصرف األموال، وطلبت إىل األمانة أن 

 ُ                                                                                                        سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن تنظر يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية، والواردة                 :       اإلجراء  -   ١٩
   .                       تقدم توصيات يف هذا الشأن   أن                   يف الوثيقة أدناه، و

FCCC/SBI/2008/INF.3  Information on financial support provided by the Global Environment 

Facility for the preparation of national communications from Parties 

not included in Annex I to the Convention.  Note by the secretariat 

  

                                                      

                                                                                                              مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن إدراج هذه                   ) ٦ (
                                              قررت اهليئة الفرعيـة إدراج املـسألة يف          ،                       اء على اقتراح الرئيس      وبن  .                        ولذا فقد علقت املسألة     .                        املسألة يف جدول األعمال   

   .                                         جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثامنة والعشرين
) ٧ (  FCCC/SBI/2006/11 ٣٢         ، الفقرة  .  

) ٨ (  FCCC/SBI/2007/34 ٣١         ، الفقرة  .   
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  االستعراض الرابع لآللية املالية:  اآللية املالية لالتفاقية- ٤

                 من االتفاقية،     ١١              من املادة     ٤        للفقرة        ً   ، وفقاً    ٤-     م أ  / ٣                                قرر مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        :              خلفية املوضوع   -   ٢٠
                               عملية االستعراض وطلب إىل اهليئة   ١٣-    م أ / ٦                      وبدأ املؤمتر مبوجب مقرره   .                                     أن يستعرض اآللية املالية كل أربع سنوات

                                                                                                        أن تواصل النظر يف االستعراض الرابع لآللية املالية، على أساس املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفـق                         للتنفيذ           الفرعية  
                             ، مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر       ١٢-     م أ  / ٢                    ً             ، بغية التوصية، وفقاً للمقرر       ٤-     م أ  / ٣                    ويف مرفق املقرر       ١٣-     م أ  / ٦    رر     املق

   .                                        األطراف يف موعد ال يتجاوز دورته اخلامسة عشرة

    ٢١           حبلـول     ،                        إىل أن تقدم إىل األمانة            األطراف     ،    ١٣-     م أ  / ٦                     ً                    ودعا مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب مقرره         -   ٢١
ُ                                                       ُعرضتا يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية        )٩ (                   راءها بشأن وثيقتني      ، آ     ٢٠٠٨      مارس   /    آذار          ، وبشأن            للتنفيذ  

                                                                                                                        التقرير املتعلق بتحليل التدفقات االستثمارية واملالية احلالية واحملتملة املتصلة بإجياد استجابة دولية فعالة ومالئمـة               
                             ً                           ة الدولية لتغري املناخ، استناداً إىل التجارب الوطنية                       االستجابة املالي             رفع مستوى                     ، وبشأن خيارات     )١٠ (           لتغري املناخ 

                     ً                                                             وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األمانة أن تقوم بتجميع اآلراء املقدمة من األطراف               .                             والوثائق ذات الصلة املتاحة   
   .                                                                       وإعداد تقرير توليفي لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرين

                                                                                         يئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املدرجة أدناه بغية التوصية مبـشروع مقـرر                     ستدعى اهل   :       اإلجراء  -   ٢٢
                                                                                                                      يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة بشان تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية علـى الوفـاء                  

   .       العاملية                                                                  بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية يف الدورة املقبلة لتجديد موارد مرفق البيئة 

FCCC/SBI/2008/INF.4  Synthesis report on submissions from Parties on the review of the 

financial mechanism.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2008/Misc.3  Review of the financial mechanism referred to in decision 6/CP.13.  

Submissions from Parties 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني - ٥

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

                                ، عقد ثالث حلقات عمـل إقليميـة     ١٠-    م أ / ١                                 طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        :              خلفية املوضوع   -   ٢٣
                                  ات والتقييمات املتكاملة للمساعدة يف                                                                     واجتماع خرباء بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية بغية تيسري تبادل املعلوم

                                                      

) ٩ (  FCCC/TP/2007/4و   FCCC/SBI/2007/21.  

              ة على العنوان       ، متاح:Dialogue working paper 8. 2007.  Available at      ٢٠٠٨ / ٨                    ورقة عمل بشأن احلوار   )  ١٠ (
 /http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/financial_mechanism_gef/application>:       التـايل 

<pdf/dialogue_working_paper_8.pdf. 
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                                                      وواصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف نتائج هذه األنشطة   .                    ُّ     َّ                       حتديد احتياجات التكيُّف احملدَّدة والشواغل اليت تثريها
                                                                          ، مبا يف ذلك النظر يف العناصر املمكنة الختاذ مزيد من اإلجـراءات يف اجملـاالت          )١١ (                           يف دورهتا السابعة والعشرين   

                                                                                                             املوارد املالية؛ وعمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف؛ وختطيط التكيف وتنفيذه؛ وإدارة املخاطر واحلـد                :     الية   الت
                                                                                                                     منها؛ والتعاون اإلقليمي والقضايا الشاملة لعدة قطاعات؛ وبناء القدرات والتعليم والتدريب والتوعية؛ والبيانات             

   .                        واملراقبة والرصد املنهجيان

           يتعلـق   -                                         ، عقد اجتماعي خرباء سابقني للـدورة          ١٠-     م أ  / ١          ً                  ألطراف أيضاً، مبوجب مقرره                  وطلب مؤمتر ا    -   ٢٤
                                     ُ                                                                                             أحدمها بالنمذجة وإدارة املخاطر املالية وُيعقد بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، ويتعلق اآلخر                

  .                                         يف سياق آثار تنفيذ تدابري االستجابة      -                     للهيئة الفرعية                       ُ                                                بالتنويع االقتصادي وُيعقد بالتزامن مع الدورة الرابعة والعشرين       
                          ، مبا يف ذلك النظـر يف        )١٢ (                                                                                          وواصلت اهليئة الفرعية النظر يف نتائج اجتماعي اخلرباء هذين يف دورهتا السابعة والعشرين            

    .        القتصادي                                                                                   العناصر املمكنة الختاذ مزيد من اإلجراءات يف جماالت إدارة املخاطر املالية والنمذجة والتنويع ا

                                             ، إىل رئيسها أن يدعو إىل عقد اجتماع غري          )١٣ (                        ً                                  وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً، يف دورهتا السابعة والعشرين         -   ٢٥
                                            للنظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات يف جمال اآلثار     عنية                   مع ممثلي األطراف امل ،                  الثامنة والعشرين  هتا             رمسي سابق لدور

                                                   وباإلضافة إىل ذلك، دعت اهليئة الفرعية للتنفيـذ          .                           ثري تنفيذ تدابري االستجابة                                        الضارة املترتبة على تغري املناخ وتأ     
   ٤              من املادة     ٨                                      ، آراءها بشأن حالة تنفيذ الفقرة           ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ٢١                                         األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول        

   .  ١٠-    م أ / ١           من املقرر  ٢ ٢                                ، على النحو املشار إليه يف الفقرة   ١٠-    م أ / ١         واملقرر  ٧-    م أ / ٥                   من االتفاقية واملقرر 

               النظر يف ما ميكن   )  أ   : (                    يف هذا الشأن من أجل      داوالهتا ُ                                       سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة م  :       اإلجراء  -   ٢٦
  ،   ١٠-     م أ  / ١                                                                                                   أن يطلب مؤمتر األطراف اختاذه من إجراءات أخرى يف دورته الرابعة عشرة للمضي يف تنفيذ املقرر                 

        مـن     ٥٩                                                                      يف االجتماع غري الرمسي السابق للدورة واملعلومات الواردة يف الفقرة                                           مع مراعاة املناقشات اليت جرت      
    ٢٢                                                               بدء النظر يف االختصاصات الالزمة إلجراء التقييم املشار إليه يف الفقرة   )  ب (   ، وFCCC/SBI/2007/34        الوثيقة 

    .   ١٠-    م أ / ١         من املقرر 

FCCC/SBI/2008/Misc.4  Views on the status of implementation of Article 4, 

paragraph 8, of the Convention, decision 5/CP.7 and 

decision 1/CP.10. Submissions from parties 

  

                                                      

) ١١  (  FCCC/SBI/2007/34 ٥٩         ، الفقرة  .  

) ١٢  (  FCCC/SBI/2007/34 ٥٩         ، الفقرة  .  

) ١٣  (  FCCC/SBI/2007/34 ٦٠         ، الفقرة  .  
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                                 ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً   ) ب (  

                                              ً            ، متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً           ١٣-     م أ  / ٨                           قرر مؤمتر األطراف، مبقرره       :              خلفية املوضوع   -   ٢٧
                                                               ، وطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر، يف دورهتـا الثامنـة     ٧-    م أ /  ٢٩                                    مبوجب االختصاصات املعتمدة يف املقرر      

            ، ويأخذ يف        نشودة                                       يتضمن أهدافه وأنشطته والنتائج امل       ١٠  ٢٠-     ٢٠٠٨                                                والعشرين، يف وضع برنامج عمل للفريق للفترة        
    .                                                          ويب املتعلق بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه                                              احلسبان نتائج اجتماع حصر املنجزات وبرنامج عمل نري

   ُ                                                                                 ً                    سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً                  :       اإلجراء  -   ٢٨
    .                أدناه وإقراره    درجة                      والوارد يف الوثيقة امل    ٢٠١٠-     ٢٠٠٨       للفترة 

FCCC/SBI/2008/6    االجتماع الثالث عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً              أن    بش       تقرير             ً                                                     .  
                       مذكرة مقدمة من األمانة

   تطوير ونقل التكنولوجيات- ٦

                                                ، على إعادة تكوين فريق اخلرباء املعين بنقـل           ١٣-    م أ  / ٣                                  وافق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        :              خلفية املوضوع   -  ٢٩
             ويقوم هـذا     .   ُ                                                             ن ُتسند إليه االختصاصات الواردة يف املرفق الثاين لذلك املقرر                                                    التكنولوجيا ملدة مخس سنوات إضافية على أ      

                                                                      ُ                                                  الفريق، على النحو احملدد يف اختصاصاته، باقتراح برنامج عمل متجدد ملدة سنتني ُتقره اهليئتان الفرعيتـان يف دورتيهمـا               
    . FCCC/SB/2008/INF.1    يقة         يف الوث    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                    ويرد برنامج عمل الفريق لفترة السنتني   .                 الثامنة والعشرين

                                                                ، إىل مرفق البيئة العاملية أن يقوم، بالتشاور مع األطـراف             ١٣-     م أ  / ٤                                  وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -   ٣٠
                                                                                                                  املعنية واملؤسسات املالية الدولية وغريها من املؤسسات املتعددة األطراف املختصة وممثلي اجملتمع املايل اخلاص، بوضـع                

                                                                                       فع مستوى االستثمار يف نقل التكنولوجيا من أجل مساعدة البلدان النامية يف معاجلة احتياجاهتا من                    برنامج استراتيجي لر
                          ً        ً                                                                                         التكنولوجيات السليمة بيئياً، وحتديداً النظر يف كيفية تنفيذ هذا الربنامج االستراتيجي وعالقته باألنشطة احلالية والناشئة              

  .                                                                             نتاجاته تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنـة والعـشرين                                                             املتعلقة بنقل التكنولوجيا، وتقدمي تقرير عن است      
   .                                         تقرير مرفق البيئة العاملية عن هذه املسألةFCCC/SBI/2008/5               وتتضمن الوثيقة 

  ،     ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط  ١٥                                                                 ويف املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة، حبلول   -   ٣١
   ٥                                                                                             والتوليف، آراءها بشأن عناصر االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرة                            ألغراض التجميع   

   . ٣-    م أ /  ١٣                  ً          من االتفاقية، وفقاً للمقرر  ٤         من املادة   )  ج ( ١          والفقرة  ٤         من املادة 

   عين                                                                                        عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن هذا البند من جدول األعمال وعمل فريق اخلرباء امل                       أن يقدم      ن   ك مي و  -   ٣٢
                                                                                                               بنقل التكنولوجيا مسامهة مفيدة لعمل األطراف يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل                

   .                                        يف حتقيق االنسجام بني أعمال اهليئات الفرعية        أن يساعد                    األجل مبوجب االتفاقية و

                                   الصلة اليت تضطلع هبا اهليئـات        ُ                                                               سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، آخذة يف اعتبارها األعمال ذات          :       اإلجراء  -   ٣٣
   :              خرى، إىل ما يلي أل         الفرعية ا
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                                                                                                   النظر يف برنامج العمل املتجدد ملدة سنتني لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لفترة الـسنتني                  ) أ (  
   ؛ )١٤ (         وإقراره    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨

               رفـع مـستوى                                                                                         النظر يف التقرير الذي أعده مرفق البيئة العاملية عن وضع برنامج اسـتراتيجي ل                ) ب (  
                                                                  االستثمار يف نقل التكنولوجيا، وحتديد أية إجراءات أخرى ناشئة عن ذلك؛

        مـن    ٤              من املادة     ٥ و  )  ج ( ١                                                                  التداول بشأن اختصاصات استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني            ) ج (  
   .                       االتفاقية واملوافقة عليها

FCCC/SBI/2008/5         يجي لرفع مستوى االسـتثمار                                                          تقرير مرفق البيئة العاملية عن وضع برنامج استرات                             
      مانة أل                مذكرة مقدمة من ا  .                  يف نقل التكنولوجيا

FCCC/SBI/2008/7              توليف لآلراء املتعلقة بعناصر اختصاصات استعراض وتقيـيم فعاليـة تنفيـذ                                                                              
                       مذكرة مقدمة من األمانة  .              من االتفاقية ٤           من املادة  ٥ و  )  ج ( ١        الفقرتني 

FCCC/SBI/2008/Misc.1  View on elements for the terms of reference for the review and 

assessment of the effectiveness of the implementation of Article 4, 

paragraphs 1 (c) and 5, of the Convention. Submissions from parties

FCCC/SB/2008/INF.1  Work programme of the Expert Group on Technology Transfer for 

2008-2009. Note by the Chair of the Expert Group on Technology 

Transfer 

   بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب االتفاقية- ٧

                        ، الشروع يف اسـتعراض       ١٠-     م أ  / ٢              من مقرره     ٧                                  قرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        :              خلفية املوضوع   -   ٣٤
ٍ                                                                                                                       شامل ثاٍن لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، على أن                          

            ، إىل األمانة  )١٥ (                                      وطلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة  .                                     ازه يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف      يتم إجن
                                                                                                                   أن تعد مشروع اختصاصات هلذا االستعراض الشامل الثاين لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة                 

                                                             ، قبل دورته الرابعة عشرة، ملناقشة التجـارب باسـتخدام                   ً                          ً       وطلب أيضاً إىل األمانة أن تنظم اجتماعاً        .         والعشرين
   .                                                      مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين

                                                      

               ورة العلميـة                                                                                                      سينظر يف برنامج العمل فريق اتصال مشترك بني اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعيـة للمـش                 )  ١٤ (
  .  ١٣-   م أ / ٣                      من املرفق الثاين للمقرر   )  د ( ٣                                        والتكنولوجية، على النحو املذكور يف الفقرة 

) ١٥  (  FCCC/CP/2007/6 دال  -               ، الفصل السادس   .  
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                                                                                       ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف القضايا اآلنفة الذكر بغية تقدمي إرشادات إىل األطراف   :       اإلجراء  -   ٣٥
   .                      وإىل ألمانة، حسب االقتضاء

FCCC/SBI/2008/2              مشروع اختصاصات لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات الـوارد يف                                                                           
                      مذكرة مقدمة من األمانة  .  ٧-   م أ / ٢      املقرر 

   بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو- ٨

                        ، الـشروع يف إجـراء        ١٠-     م أ  / ٢                من مقـرره      ٧                                  قرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        :              خلفية املوضوع   -   ٣٦
ٍ                                                                                                                    عراض شامل ثاٍن لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، على                     است             

                                                         وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف يف            .                                                      أن يتم إجنازه يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف        
                                       ، أن إطار بناء القـدرات املعتمـد         ١-      م أإ  /  ٢٩                ، مبوجب مقرره     )    طراف          اجتماع األ  /            مؤمتر األطراف  (                 بروتوكول كيوتو   

                                                                                                  ينطبق على تنفيذ بروتوكول كيوتو وأعاد التأكيد على اإلطار لتوجيه أنشطة بناء القـدرات                ٧-     م أ  / ٢             مبوجب املقرر   
                    ، إىل األمانـة أن      )١٦ (                                            وطلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة        .                                                     املتصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان النامية      

   .                                                                                                    تعد مشروع اختصاصات لالستعراض الشامل الثاين لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين

                                                         لنظر يف اختصاصات االستعراض الشامل الثاين إلطار بنـاء              إىل ا         لتنفيذ   ل                       ستدعى اهليئة الفرعية      :       اإلجراء  -   ٣٧
                                        واملقررات الالحقة املتعلقـة ببنـاء        ١-      م أإ  /  ٢٩                                                              القدرات يف سياق بروتوكول كيوتو، آخذة يف اعتبارها املقرر          

   .             اجتماع األطراف /                          القدرات يف إطار مؤمتر األطراف

FCCC/SBI/2008/2        ار بناء القدرات الـوارد يف                                                  مشروع اختصاصات لالستعراض الشامل الثاين إلط                               
                      مذكرة مقدمة من األمانة  .  ٧-   م أ / ٢      املقرر 

                                                       إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق   -  ٩
                    ً                  واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو               األول لالتفاقية

       مـؤمتر     (               وتوكول كيوتـو                                                         طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر          :              خلفية املوضوع   -   ٣٨
                                                 ، إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي  ١-     م أإ /  ١٣             ، مبوجب مقرره  )             اجتماع األطراف /      األطراف

                           أو بعد بـدء سـريان           ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ١          ً                                                   أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو أن تقدم إىل األمانة، قبل           
                                                                 احدة، أيهما أبعد، التقرير اخلاص بتيسري حساب الكمية املخصصة هلـا                                              بروتوكول كيوتو بالنسبة للطرف بسنة و     

  .                                                      وأن تثبت قدرهتا على تربير انبعاثاهتا والكمية املخصصة هلا ،                 ، عن فترة االلتزام ٣           من املادة  ٨   و ٧            حسب الفقرتني 
               ولية، باستثناء                                                      ً          ، كانت مجيع هذه األطراف قد قدمت تقاريرها، اليت تسمى أيضاً تقارير أ    ٢٠٠٨     مارس  /      آذار ١   ويف 

   .    ٢٠٠٨      أغسطس  /    آب  ٢٨                                       كرواتيا اليت من املقرر أن تقدم تقريرها يف 

                                                      

) ١٦  (  FCCC/CP/2007/6 دال  -               ، الفصل السادس   .  
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   :        ، ما يلي ١-     م أإ /  ٢٢                          اجتماع األطراف، مبوجب مقرره  /                وقرر مؤمتر األطراف  -   ٣٩
                                                                 َّ                       أن يبدأ االستعراض السابق لفترة االلتزام األوىل حال تلقي التقرير األوَّيل مبوجب بروتوكول كيوتو؛   ) أ (  
        مـن    ٢                                                                          مل هذا االستعراض، مبا يف ذلك اإلجراءات اخلاصة بالتعديالت مبوجب الفقرة                   أن يكت    ) ب (  

       ً                   شهراً من بدء االستعراض؛  ١٢         يف غضون  ،                              ، بني فرقة خرباء االستعراض والطرف ٥      املادة 
   .                             اجتماع األطراف وإىل جلنة االمتثال /                                                    أن حيال تقرير عن املوضوع على وجه السرعة إىل مؤمتر األطراف   ) ج (  

                         ً          ، إىل األمانة أن تنظم، وفقاً للمبادئ  ١-     م أإ /  ٢٦                          اجتماع األطراف، مبوجب مقرره  /               طلب مؤمتر األطراف و  -   ٤٠
                                                   من بروتوكول كيوتو، بالتزامن مع استعراض قوائم جرد  ٨                                                التوجيهية املناسبة، االستعراضات األولية مبوجب املادة 

                                               من املرونة لدى تطبيق املواعيد املتفق عليها،                                       ، ويف الوقت نفسه ممارسة قدر           ٢٠٠٦                               غازات الدفيئة املقدم يف عام      
   .                            َّ                      ً      ً                          َّ     شريطة أن يكتمل كل استعراض أوَّيل يف موعد ال يتجاوز عاماً واحداً من تاريخ تقدمي التقرير األوَّيل

         ً      ً                                            استعراضاً أولياً، ومن املزمع إجراء استعراض آخـر يف            ٣٦                  ، كان قد أجري         ٢٠٠٨      مارس   /       آذار  ١    ويف    -   ٤١
      ً                                         مزيداً من املعلومات عن حالة االستعراضـات        FCCC/SBI/2008/INF.2            الوثيقة         وتتضمن  .     ٢٠٠٨       أبريل   /     نيسان

                      وال يوجد إال تقرير واحد   .                              اجتماع األطراف وإىل جلنة االمتثال /   َّ                                          األوَّلية ونشر التقارير وإحالتها إىل مؤمتر األطراف
   .                              ً ي مسألة تنظر فيها اللجنة حالياً                                                                       من التقارير املقدمة حىت اآلن إىل جلنة االمتثال يتضمن مسألة تتعلق بالتنفيذ، وه

              ، بغية تقدمي   FCCC/SBI/2007/INF.2                               ً                  الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالوثيقة           يئة         ستدعى اهل   :       اإلجراء  -   ٤٢
   .                                         إرشادات إىل األطراف وإىل األمانة، حسب االقتضاء

FCCC/SBI/2008/INF.2   Status of submission and review of the initial reports submitted in 

accordance with decision 13/CMP.1.  Note by the secretariat 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتعلقة بالفقرة - ١٠

                    ، إىل األمانـة أن      ١-      م أإ  /  ٣١                              اجتماع األطراف، مبوجب مقرره      /                 طلب مؤمتر األطراف    :              خلفية املوضوع   -   ٤٣
                                                                   اجتماع األطراف، حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ عن سبل التقليل           /           ؤمتر األطراف                               تنظم، قبل الدورة الثانية مل    

                                                                                                                      إىل أدىن حد ممكن من اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية الضارة بالبلدان األطراف النامية واملترتبة على تنفيذ                
                                       التزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها                                                                               األطراف املدرجة يف املرفق األول للسياسات والتدابري الرامية إىل الوفاء ب          

ُ                                                 وقد ُعقدت حلقة العمل هذه يف أبو ظيب باإلمـارات            .                       من بروتوكول كيوتو    ٣              من املادة     ١    ً                كمياً مبوجب الفقرة         
   .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٦     إىل  ٤                           العربية املتحدة يف الفترة من 

                              ، أن تنظر يف نتائج حلقـة        )١٧ (             بعة والعشرين                                                        ملا تعذر على اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السا          :       اإلجراء  -   ٤٤
                                                                                   أعاله، فإهنا ستدعى إىل بدء النظر يف هذه املسألة من أجل تقدمي توصـيات إىل                  ٤٣                                العمل املشار إليها يف الفقرة      

   .                             اجتماع األطراف يف دورته الرابعة /           مؤمتر األطراف

                                                      

) ١٧  (  FCCC/SB/2007/34 ١٢٧         ، الفقرة   .  
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  المتثال تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة با- ١١

                        على مواصلة مناقشة هذه  ، )١٨ (                                                    وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين  :             خلفية املوضوع  -   ٤٥
                                                                     ويستند هذا البند من جدول األعمال إىل اقتراح مقدم من اململكـة العربيـة     .                                   املسألة يف دورهتا الثامنة والعشرين   

   . ١-  إ     م أ /  ٢٧            وإىل املقرر FCCC/KP/CMP/2005/2                         السعودية ووارد يف الوثيقة 

   .                                                        ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة  :       اإلجراء  -   ٤٦

FCCC/KP/CMP/2005/2            اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتـو                                                                       .  
                       مذكرة مقدمة من األمانة

   منه٩          ً         كيوتو عمال  باملادة  األعمال التحضريية لالستعراض الثاين لربوتوكول- ١٢

                                                   ، أجنزت األطراف االستعراض األول لربوتوكول كيوتـو         )١٩ (              اجتماع األطراف  /                                يف الدورة الثانية ملؤمتر األطراف      -  ٤٧
     ً وحتضرياً   .                                                              اجتماع األطراف يف دورته الرابعة االستعراض الثاين للربوتوكول        /                    وسيجري مؤمتر األطراف    .       منه  ٩   ً          عمالً باملادة   

                    ، األطـراف إىل أن      ٣-       م أ إ   / ٤                                                  اجتماع األطراف، يف دورته الثالثة، مبوجب مقرره         /                    دعا مؤمتر األطراف                 هلذا االستعراض، 
                                                                            ، ألغراض التجميع والتوليف، آراءها بشأن كيفية معاجلة القضايا احملددة يف               ٢٠٠٨      مارس   /       آذار  ٧                         تقدم إىل األمانة، حبلول     

         ً                                ودعا أيضاً األطراف املدرجـة يف املرفـق          .                 من الربوتوكول   ٩    دة                                    ً              من ذلك املقرر يف االستعراض الثاين عمالً باملا         ٦        الفقرة  
   .                                                                          األول إىل تقدمي معلومات تبني التقدم احملرز يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو

                  ً                                   اجتماع األطراف أيضاً إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل للنظر  /                                 ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف  -   ٤٨
                                                      كما طلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظـر، يف            .                              ً              قدمة من األطراف وأن تعد تقريراً عن ذلك                      يف املعلومات امل  

       اجتماع  /                                                                             ً                دورهتا الثامنة والعشرين، يف الورقات املقدمة ويف تقرير حلقة العمل، وأن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف
   .                   راف يف دورته الرابعةـ    األط

                   ، بـشأن مـسألة      )٢٠ (                                            اجتماع األطراف يف دورته الثالثة استنتاجات      /         األطراف                                وباإلضافة إىل ذلك، اعتمد مؤمتر      -  ٤٩
                                                                                                           امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، وهي استنتاجات تفيد أن هذه املـسألة     

                                     يئة الفرعية للتنفيذ ستتوىل األعمال                  وملا كانت اهل    .       منه  ٩                                              ً                 ستعاجل يف سياق االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة          
   . )٢١ (                                           ُ                                  التحضريية لالستعراض الثاين فإن هذه املسألة لن ُينظر فيها إال يف سياق األعمال التحضريية

                                                      

  
) ١٨  (  FCCC/SBI/2007/34 ١٤١         ، الفقرة   .  

  . ٢-     م أ إ / ٧      املقرر   )  ١٩ (

) ٢٠  (  FCCC/KP/CMP/2009/9الفصل السابع عشر ،                  .  

                                                                                                   بغية مساعدة األطراف، يرد املزيد مـن املعلومـات عـن مـسألة االمتيـازات واحلـصانات يف الوثيقـة             )  ٢١ (
FCCC/TP/2008/1.  
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                                يف توليف اآلراء وتقرير حلقـة       و   ،                                                              ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الورقات الواردة          :       اإلجراء  -   ٥٠
   .                             اجتماع األطراف يف دورته الرابعة /                إىل مؤمتر األطراف                           العمل، وإىل إعداد تقرير يقدم

FCCC/SBI/2008/INF.1   Synthesis of views on how the issues specified in decision 

4/CMP.3, paragraph 6, should be addressed in the second review 

of the Kyoto Protocol pursuant to its Article 9. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2008/INF.5   Report on the workshop on preparations for the second review of 

the Kyoto Protocol pursuant to its Article 9. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2008/Misc.2   Views on how the issues specified in decision 4/CMP.3, paragraph 

6, should be addressed in the second review of the Kyoto Protocol 

pursuant to its Article 9, and information from Parties included in 

Annex I to the Convention demonstrating progtess make in 

implementing their commitments under the Kyoto Protocol. 

Submissions from Parties 

   الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية- ١٣

                                 الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف   ) أ (  

     ُ                                          ، أن ُتعقد الدورة الرابعـة عـشرة ملـؤمتر            ١٣-      م أ    /  ١٤                                 قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        :              خلفية املوضوع   -  ٥١
    ١٢       إىل    ١                                                          صفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف الفترة مـن                                                             األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بو      

     ً ووفقاً   .                                                                                     ، وقبل مع التقدير عرض حكومة بولندا استضافة هاتني الدورتني يف بوزنان ببولندا                ٢٠٠٨       ديسمرب   /           كانون األول 
                 عمال التحـضريية        األ                                                                  ً            ، عقد األمني التنفيذي اتفاق البلد املضيف مع حكومة بولندا، وجتري حالياً             ١٣-      م أ    /  ١٤        للمقرر  
   .                   ً                                    وستقدم األمانة مزيداً من املعلومات عن هذه األعمال التحضريية  .        للدورتني

                                                                                                                وتتضمن الوثيقة املذكورة أدناه قائمة بالعناصر املمكن إدراجها يف جدول أعمال مؤقت للدورة الرابعة عـشرة                  -  ٥٢
       اجتماع  /                                   فرعية ومؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف                                                                           ملؤمتر األطراف، وكذلك اقتراحات تتعلق بتنظيم أعمال دورات اهليئات ال         

   .                    ً                                                                           وتتناول الوثيقة أيضاً الترتيبات املمكنة ملشاركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف اجلزء الرفيع املستوى  .       األطراف

            ؤقت للدورة                                                                                               ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال امل                :       اإلجراء  -  ٥٣
                                  ً                 وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيـضاً أن تنظـر يف       .                                                                      الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف وتقدمي املشورة إىل األمانة يف هذا الشأن          

   .                 من اإلرشادات بشأهنا                                                                             االقتراحات املتعلقة بتنظيم الدورة والواردة يف الوثيقة املذكورة أدناه، وتقدمي مزيد 
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FCCC/SBI/2008/4   مذكرة مقدمـة مـن       .                                         ت املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية            الترتيبا                     
               األمني التنفيذي

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

                                                                   من بروتوكول كيوتو، تعقد الدورات العادية ملـؤمتر األطـراف            ١٣              من املادة     ٦    ً          وفقاً للفقرة     :              خلفية املوضوع   -  ٥٤
                                                                                                                        العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باالقتران مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف، ما مل يقـرر مـؤمتر                   

   .                     اجتماع األطراف خالف ذلك /      األطراف

                                                                                             وتتضمن الوثيقة املذكورة أدناه قائمة بالعناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول أعمال مؤقت للدورة الرابعة   -   ٥٥
                   ً                                                       وتتضمن الوثيقة أيضاً اقتراحات تتعلق بتنظيم أعمال دورات اهليئات الفرعيـة      .               اجتماع األطراف  / ف           ملؤمتر األطرا 

   .             اجتماع األطراف /                         ومؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

                                                                                                         ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة                  :       اإلجراء  -  ٥٦
                                  ً          وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن         .                                                         اجتماع األطراف وتقدمي املشورة إىل األمانة يف هذا الشأن         /           ؤمتر األطراف           الرابعة مل 

   .                اإلرشادات بشأهنا                                                                                      تنظر يف االقتراحات املتعلقة بتنظيم الدورة والواردة يف الوثيقة املذكورة أدناه، وتقدمي مزيد من

FCCC/SBI/2008/4      مـذكرة مقدمـة مـن        .                             باالجتماعات احلكومية الدولية                      الترتيبات املتعلقة                       
   ي            األمني التنفيذ

                          الفترات الدوراتية املقبلة   ) ج (  

   :                                                            ستنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار هذا البند الفرعي يف ما يلي  :             خلفية املوضوع  -   ٥٧

ـ                   ) أ (       ؤمتر                                                                                         املعلومات املتعلقة بالدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر األطـراف والـدورة اخلامـسة مل
                اجتماع األطراف؛ /      األطراف

   .    ٢٠١٣                                تواريخ الفترتني الدوراتيتني يف عام    ) ب (  

                                                                                                    ستبلغ األمانة إىل مجيع األطراف املعلومات املتعلقة بالدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف والـدورة                 -   ٥٨
                      للفترات الدوراتية يف                                                    وتتضمن الوثيقة املذكورة أدناه تواريخ مقترحة         .               اجتماع األطراف  /                    اخلامسة ملؤمتر األطراف  

                                   ً                            وسينظر يف إطار هذا البند الفرعي أيضاً يف أية مسائل أخـرى            .                                            لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ          ٢٠١٣     عام  
   .                                         تتعلق بتواريخ الدورات املقبلة وأماكن عقدها

                          اخلامسة عـشرة ملـؤمتر                                              ً                                        قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً حبالة األعمال التحضريية للدورتني             :       اإلجراء  -  ٥٩
       ، وأن      ٢٠١٣             يف عـام       تني                                                          اجتماع األطراف، وأن تنظر يف تواريخ الفترتني الـدوراتي         /                             األطراف واخلامسة ملؤمتر األطراف   

   .                                               توصي مؤمتر األطراف باعتمادها يف دورته الرابعة عشرة
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FCCC/SBI/2008/4       مـن األمـني                 مذكرة مقدمة   .                                                 الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية                
          التنفيذي

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية- ١٤

      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                           أداء امليزانية لفترة السنتني    ) أ (  

                                         ، على امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة         ١٣-       م أ    /  ١٣                                  وافق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        :              خلفية املوضوع   -   ٦٠
                            ً                  يف دورته الرابعة عشرة تقريراً عن الدخل وأداء                                     وطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إليه ،    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨       السنتني 

   .    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                                                                                 امليزانية، وأن يقترح أية تعديالت قد يلزم إدخاهلا على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨     ً                                                                                 ونظراً لضعف دوالر الواليات املتحدة، اخنفضت قيمة امليزانية األساسية لفترة الـسنتني               -   ٦١
                                                             ً     ً                             فإذا ما أرادت األمانة أن تنفذ برنامج العمل املسند إليها تنفيذاً كامالً فإن األمني التنفيذي سيحتاج  .      ً     ً  اخنفاضاً كبرياً

ٍ     إىل إذٍن ل              مليـون       ٤١,٢ (                                  امليزانية املوافق عليها باليورو                مبا يعادل                                           مستوى اإلنفاق بدوالر الواليات املتحدة،           رفع       
   .    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨            فترة السنتني   يف                        مبتوسط سعر الصرف السائد   )     يورو

                                                                                       وجرى حتديث االحتياجات من املوارد يف إطار الصندوق التكميلي لدعم االتفاق الذي مت التوصل إليه يف   -   ٦٢
       ً                                                                                 دم أيضاً تقرير مرحلي عن اجلهود اليت بذلتها األمانة لتحقيق التوزيع اجلغرايف العادل               ُ وقُ  .                    بايل واألنشطة األخرى  
   .                 والتوازن بني اجلنسني

      ً                                متاشياً مع اإلجراءات املالية الـيت           ٢٠٠٨      مايو   /       أيار   ١٥             شتراكات حىت    ال           عن حالة ا    ُ                   وأُعد تقرير منفصل      -   ٦٣
   .                                               علم األطراف حبالة اشتراكاهتا مرتني يف السنة على األقل     ُ  أن ُي ي                     تقتضي من األمني التنفيذ

        مقرر                              شتراكات وإىل التوصية مبشروع    ال                                          ً               ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً حبالة ا          :       اإلجراء  -   ٦٤
   .                                                                                               يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة من أجل التصدي لآلثار الضارة املترتبة على تقلب أسعار الصرف

FCCC/SBI/2008/3    مذكرة مقدمة من األمانة  .     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                           أداء امليزانية لفترة السنتني                       

FCCC/SBI/2008/INF.6   Status of contributions as at 15 May 2008. Note by the secretariat 

                  تنفيذ اتفاق املقر   ) ب (  

                             إىل احلكومة املضيفة واألمني      ، )٢٢ (                                                      طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة عشر         :              خلفية املوضوع   -   ٦٥
     ئـة       ُ ِّ                         وقد قُدِّم آخر تقرير إىل اهلي       .                                       ً                                               التنفيذي أن يقدما، مرة يف السنة، تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق املقر             

   .                                        الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين

                                                      

) ٢٢  (  FCCC/SBI/2002/17 ٥٨         ، الفقرة  .  
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       وستدعى   .                                                                               سيقدم ممثل عن احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي عرضني شفويني عن التقدم احملرز             :       اإلجراء  -   ٦٦
   .                                                                             اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف البيانني وإىل اختاذ أية إجراءات قد تراها ضرورية

   مسائل أخرى- ١٥

   .                                                 يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ أثناء الدورة ُ      سُتبحث   -   ٦٧

   .                                          التقرير املتعلق بأعمال الدورة هناية الدورة-  ١٦

                    بإمتام التقرير بعد      )٢٣ ( ُ                                                                           سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقررين           :       اإلجراء  -   ٦٩
   .                                          الدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

                                                      

  .               ُ                                        يوجد مقرر بديل ُيعىن بالبنود املدرجة يف إطار بروتوكول كيوتو  )  ٢٣ (
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  رفقامل

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين

  الوثائق املعدة للدورة

FCCC/SBI/2008/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                              
FCCC/SBI/2008/2  مشروع اختصاصات لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات الوارد                                                              

                       مذكرة مقدمة من األمانة  .  ٧-    م أ / ٢        املقرر  يف
FCCC/SBI/2008/3  مذكرة مقدمة من األمانة  .     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                           أداء امليزانية لفترة السنتني                       
FCCC/SBI/2008/4 مذكرة مقدمة من األمني   .                                             الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية                    

          التنفيذي
FCCC/SBI/2008/5    ملية بشأن وضع برنامج استراتيجي لرفـع مـستوى                                  تقرير مرفق البيئة العا                                                   

                       مذكرة مقدمة من األمانة  .                           االستثمار يف نقل التكنولوجيا
FCCC/SBI/2008/6   االجتماع الثالث عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً              بشأن         تقرير         ً                                                     .  

                       مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/SBI/2008/7     صاصات استعراض وتقييم فعالية تنفيـذ                                    توليف لآلراء املتعلقة بعناصر اخت                                    

                       مذكرة مقدمة من األمانة  .              من االتفاقية ٤           من املادة  ٥ و  )  ج ( ١        الفقرتني 
FCCC/SBI/2008/INF.1 Synthesis of views on how the issues specified in decision 

4/CMP.3, paragraph 6, should be addressed in the second review of 

the Kyoto Protocol pursuant to its Article 9.  Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2008/INF.2 Status of submission and review of the initial reports submitted in 

accordance with decision 13/CMP.1.  Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2008/INF.3 Information on financial support provided by the Global 

Environment Facility for the preparation of national communi- 

cations from Parties not included in Annex I to the Convention.  

Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2008/INF.4 Synthesis report on submissions from Parties on the review of the 

financial mechanism.  Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2008/INF.5 Report on the workshop on preparations for the second review of 

the Kyoto Protocol pursuant to its Article 9. Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2008/INF.6 Status of contributions as at 15 May 2008.  Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2008/MISC.1 Views on elements for the terms of reference for the review and 

assessment of the effectiveness of the implementation of Article 4, 

paragraphs 1(c) and 5, of the Convention.  Submissions from 

Parties 
FCCC/SBI/2008/MISC.2 Views on how the issues specified in decision 4/CMP.3, paragraph 

6, should be addressed in the second review of the Kyoto Protocol 

pursuant to its Article 9, and information from Parties included in 

Annex I to the Convention demonstrating progress made in 

implementing their commitments under the Kyoto Protocol. 

Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2008/MISC.3 Review of the financial mechanism referred to in decision 6/CP.13. 

Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2008/MISC.4 Views on the status of implementation of Article 4, paragraph 8, of 

the Convention, decision 5/CP.7 and decision 1/CP.10. Submissions 

from Parties 
FCCC/SB/2008/INF.1 Work programme of the Expert Group on Technology Transfer for 

2008–2009. Note by the Chair of the Expert Group on Technology 

Transfer 

 وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/KP/CMP/2005/2         مـذكرة    .                                                                     اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو        

                 مقدمة من األمانة
FCCC/SBI/2007/10/Add.1       ت الوطنية املقدمة مـن                                                       تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغا                      

                           مذكرة مقدمة من رئيس الفريق   .                                          األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   
                                                                            االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق           

                                               نتـائج عمليـة حـصر املنجـزات للفتـرة مـن          .        إضـافة   .               األول لالتفاقية 
      ٢٠٠٧   إىل 

FCCC/SBI/2007/34              تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السابعة والعشرين، املعقودة يف بـايل يف                                                                                    
      ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١     إىل  ٣          الفترة من 
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FCCC/SBI/2007/MISC.7 Views on the mandate and terms of reference of the Consultative 

Group of Experts on National Communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention.  Submissions from Parties 
FCCC/SB/2007/INF.2 Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy to the 

work of the Convention and its Kyoto Protocol.  Note by the 

secretariat 
FCCC/TP/2008/1 Privileges and immunities for individuals serving on constituted 

bodies under the Kyoto Protocol:  report on the feasibility study on 

possible insurance for individuals serving on constituted bodies.  

Technical paper 
 -  -  -  -  -  


