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  ٤  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً 
  ٤  ١٠- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً 
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  ٨  ٣٠- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند ( لالتفاقية  
  أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن            -ألف   
  ٨  ١٧-١٣  .....................األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
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  )تابع( احملتويات

  حةالصف  راتـالفق  

  ١١  ٤٣- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند ( اآللية املالية لالتفاقية  - خامساً 
  ١١  ٣٤- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الرابع لآللية املالية - ألف   
  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات   - باء   
  ١١  ٣٧- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية    
  ١٢  ٤٣- ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لبلدان منواًصندوق أقل ا  - جيم   

ـ    ٤ من املادة    ٩ و ٨تنفيذ الفقرتني     - سادساً     مـن   ٦البنـد   (ة   مـن االتفاقي
  ١٣  ٦١- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )األعمال جدول  
  ١٣  ٤٧- ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠- م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  - ألف   
  ١٤  ٦١- ٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  - باء   

  ١٥  ٧٥- ٦٢  . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٧البند ( هاتطوير التكنولوجيات ونقل  - سابعاً 
  ١٨  ٩٠- ٧٦  . . . . . . . . ) من جدول األعمال٨البند ( بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ثامناً 
  ٢٠  ١٠٣-٩١  ....) من جدول األعمال٩البند ( بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -تاسعاً 

   إبالغ واستعراض املعلومات املقدمـة مـن األطـراف املدرجـة يف             - عاشراً 
   لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتـو         األول املرفق  
  ٢٢  ١١٤- ١٠٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )جدول األعمال من ١٠البند (  

    مـن بروتوكـول كيوتـو      ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة     - حادي عشر 
  ٢٤  ١٢٠- ١١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١١البند (  

   ويل مبوجـب بروتوكـول كيوتـو      تقرير إدارة سجل املعامالت الد      - ثاين عشر 
  ٢٥  ١٢٣- ١٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٢البند (  

   تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال          -ثالث عشر 
  ٢٥  ١٢٥- ١٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٣البند (  

  ٢٦  ١٣٧-١٢٦  ........)عمال من جدول األ١٤البند (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية   -رابع عشر 
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦البيانات املالية املراَجعة لفترة السنتني   - ألف   
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني     
  ٢٦  ١٣١- ١٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض املتواصل ملهام األمانة وعملياهتا    
  امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة            - باء   
  ٢٧  ١٣٧- ١٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومبوجب بروتوكول كيوت    
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  راتـالفق  

  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسـبة لألطـراف        : مسائل أخرى   - خامس عشر 
   مـن  ١٥البنـد   ( املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتـو         
  ٢٨  ١٤٠- ١٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )جدول األعمال  

  ٢٩  ١٤١  . . . . . . . . . )عمال من جدول األ١٦البند ( التقرير عن أعمال الدورة  - سادس عشر 
  ٢٩  ١٤٤- ١٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة   - سابع عشر 

  املرفقات

  املرفق

   مـن   ٥و) ج(١الفقـرتني    مشروع االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ        - األول 
  ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  من االتفاقية٤املادة   

  ٣٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . رينالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعش  - الثاين 
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

يف معرض بوزنـان الـدويل يف       ) اهليئة الفرعية (عقدت الدورة التاسعة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ          - ١
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١بوزنان ببولندا يف الفترة من 

 ورحب جبميع   ،بافتتاح الدورة ) مجهورية إيران اإلسالمية  (دي  أَس، السيد باقر    وقام رئيس اهليئة الفرعية     - ٢
  . وبأعضاء مكتب اهليئة الفرعية،األطراف واملراقبني

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

ديسمرب، يف مذكرة أعدها األمـني      / كانون األول  ١املعقودة يف   نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل         - ٣
 وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف،      .(FCCC/SBI/2008/9)التنفيذي وتتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه       

 والصني، وممثل حتدث نيابة     ٧٧ل من بينهم ممثل حتدث نيابة عن اجملموعة اجلامعة، وممثل حتدث نيابة عن جمموعة ا             
، وممثل حتدث نيابة عن حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وممثل حتدث )١( اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاعن

  .نيابة عن اجملموعة األفريقية، وممثل حتدث نيابة عن أقل البلدان منواً

) ب(٤ند الفرعي   ويف اجللسة ذاهتا، أبلغ الرئيس األطراف بأنه مل يتحقق توافق يف اآلراء بشأن إدراج الب                - ٤
من جدول  ") املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             ("

وبناًء على اقتراح من الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية على إدراج هذه . األعمال املؤقت يف جدول أعمال االجتماع    
  .لدورهتا الثالثنياملسألة يف جدول األعمال املؤقت 

، مع )٢(ويف اجللسة ذاهتا، وعمالً باقتراح الرئيس، أقرت اهليئة الفرعية جدول األعمال التايل بصيغته املعدلة  - ٥
  :معلقاً) ب(٤إبقاء البند الفرعي 

                                                      

أّيد هذا املوقف كل من ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهوريـة مقـدونيا                )١(
  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 من جدول   ١٢قام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بإحالة البند              )٢(
 بشأن التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو، إىل اهليئة أعماله،

 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، أُدرج هذا البند يف جدول أعمال الدورة ٧- ٢٧ووفقاً للمادة . الفرعية لتنظر فيه
  ".مسائل أخرى" املعنون ١٥د التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية حتت البن
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 .افتتاح الدورة  -١

 :املسائل التنظيمية  -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(    

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(    

 نتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ا )ج(    

 .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب )د(    

 :البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٣

رفـق األول   تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف امل             )أ(  
 ؛٢٠٠٦-١٩٩٠لالتفاقية، عن الفترة 

 .تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة )ب(    

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

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

  ؛بند جدول األعمال الذي أُبقي معلَّقاً )ب(  
 .تقدمي الدعم املايل والتقين )ج(    

 :اآللية املالية لالتفاقية  -٥

 االستعراض الرابع لآللية املالية؛ )أ(  

 إىل مرفق البيئة العاملية؛ املقدمةتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات  )ب(  

 .صندوق أقل البلدان منواً )ج(    

 : من االتفاقية٤من املادة  ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -٦

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

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٧

 .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -٨
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 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -٩

إبالغ واستعراض املعلومـات املقدمـة مـن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً    -١٠
  .يف بروتوكول كيوتو

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -١١

 . الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير إدارة سجل املعامالت -١٢

 .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -١٣

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٤

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦عة لفترة السنتني البيانات املالية املراَج )أ(  

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  )ب(  

 ؛اوعملياهتاألمانة هام مل  املتواصلستعراضاال )ج(  

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

 . عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتوالتقرير السنوي: مسائل أخرى  -١٥

 .الدورةعن أعمال التقرير   -١٦

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

، واليت وجه   ديسمرب/كانون األول  ١يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف          اهليئة الفرعية   نظرت    - ٦
ن الرئيس، وافقت وبناًء على اقتراح م   . فيها الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية           

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

  . امللحق هبا االتفاقية وبروتوكول كيوتوستراتيجية موريشيوس وأعمالا

   انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس- جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 كـانون  ١٠ و١يف تني املعقـود والرابعـة  ها األوىل  ييف جلـست  يف هذا البند الفرعـي      اهليئة الفرعية   نظرت    - ٧
 من مشروع النظام الداخلي املعمول ٢٧س إىل األذهان املادة ففي اجللسة األوىل، أعاد الرئي. ديسمرب على التوايل/األول

وكان االنتخاب األخري هلذين    . به، وهي املادة اليت من املتوقع أن تنتخب اهليئة الفرعية مبوجبها نائب رئيسها ومقررها             
العـشرين، حيـث    املنصبني قد أجري يف الدورة السابعة والعشرين، حيث انُتخب نائب الرئيس، ويف الدورة الثامنة و              
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وأبلغ الرئيس اهليئة الفرعية بأن هناك مشاورات جارية بشأن الترشيحات، وأنـه  . انُتخب املقرر واملقرر الذي حل حمله    
ورات، إىل اسـتذكار    وقد ُدعيت األطراف، أثناء إجراء هذه املشا      . سُيبقي أعضاء الوفود على علم مبا ُيحرز من تقدم        

  .عتبار الواجب لترشيح النساء للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية، وإىل إيالء اال٧- م أ/٣٦املقرر 

  ديسمرب، أحيطت اهليئة الفرعيـة علمـاً بأنـه، وفقـاً           / كانون األول  ٢ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف        - ٨
فترة املتبقية إكمال ال) أوكرانيا( من مشروع النظام الداخلي املعمول به، ستتوىل السيدة ناتاليا كوشكو ٢٥للمادة 

  .من والية نائب الرئيس

 الفرعية علماً بأنه قد مت التوصل إىل اتفاق بني اجملموعات اإلقليمية             اهليئةَ ويف اجللسة الرابعة، أحاط الرئيسُ      - ٩
وانتخبت اهليئة الفرعية السيدة كوشكو نائباً . بشأن منصيب نائب الرئيس واملقرر، واقترح أمساء املرشحني لالنتخابات

وأبلغ الرئيس االجتماع بأن نائب الرئيس ستشغل . مقرراً للهيئة) كوت ديفوار(رئيس اهليئة والسيد كاديو أهوسان ل
والحـظ  . منصبها لفترة ثانية مدهتا سنة، وأن املقرر سيشغل منصبه لفترة أولية مدهتا سنة جيوز متديدها لسنة أخرى     

ا ستشمل الدورتني الثالثني واحلادية والثالثني، وسـتمتد إىل أن  الرئيس أن فترة شغل نائب الرئيس واملقرر ملنصبيهم    
  .وتقدم بالشكر ألعضاء املكتب احلاليني للهيئة الفرعية على ما اضطلعوا به من عمل. يتم انتخاب من خيلُفهما

   انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب- دال 
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

ولذلك، مل يكن . ملقرُر األطراَف يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هباميثل نائُب الرئيس وا  - ١٠
  .من الضروري انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء املكتب

  البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة        - ثالثاً 
  من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال ٣البند (

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف            - ألف 
  ٢٠٠٦- ١٩٩٠األول لالتفاقية عن الفترة  املدرجة يف املرفق
  )من جدول األعمال )أ(٣البند (

وكان . ديسمرب/ كانون األول  ١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف               - ١١
  . اليت أحاطت هبا علماFCCC/SBI/2008/12 and Corr.1ًروضاً عليها الوثيقة مع

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

وكان . ديسمرب/ كانون األول١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف   - ١٢
  . اليت أحاطت هبا علماً،FCCC/SBI/2008/INF.7وضاً عليها الوثيقة معر
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 املقدمة من األطراف غـري      الوطنيةالبالغات   - رابعاً 
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال ٤البند (

 املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة     االستشاريأعمال فريق اخلرباء      - ألف 
  درجة يف املرفق األول لالتفاقيةمن األطراف غري امل

  )من جدول األعمال) أ(٤البند (

  املداوالت - ١

 ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف         - ١٣
 FCCC/SBI/2007/10/Add.1وكـان معروضـاً عليهـا الوثـائق         . ديسمرب على التـوايل   / كانون األول  ١٠و
وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، منهم ممثل حتدث نيابة عـن           . Add.2 و Add.1 و FCCC/SBI/2007/Misc.7و

  . والصني، وممثل حتدث نيابة عن اجملموعة األفريقية٧٧ل جمموعة ا

) ج(٤الفرعي  مع البند   بالتالزم  ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي               - ١٤
  الـسيد ريكـاردو    و) كينيـا ( َمـّساوا    - سه كل من السيدة إميلي أوجـو        ؤيف إطار فريق اتصال شارك يف تر      

  ).الربتغال(مويتا 

قد قام مقـام نائبـاً      ) جزر البهاما ( الفرعية بأن السيد آرثَر رولّ        اهليئةَ ويف اجللسة الرابعة، أبلغ الرئيسُ      - ١٥
ويف اجللسة ذاهتا، قدم السيد مويتا تقريراً . ّساوا، اليت مل يتسن هلا القيام بذلك    مَ -  وللرئيس نيابة عن السيدة أوج    
  .عن مشاورات فريق االتصال

  .رحها الرئيس واعتمدت تلك االستنتاجاتاقت )٣(ونظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها الرابعة، يف استنتاجات  - ١٦

  االستنتاجات - ٢

لتوصل إىل استنتاجات بشأن والية فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات          مل تتمكن اهليئة الفرعية من ا       - ١٧
الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وبشأن االختصاصات املنقحة للفريـق وفقـاً                 

ثالثني وعلى أن تقدم    شأن هذه املسألة يف دورهتا ال     بواتفقت على أن تواصل مداوالهتا      . ٨- م أ /٣ر  ألحكام املقر 
  .مزيداً من التوجيهات يف هذا الشأن

                                                      

  .FCCC/SBI/2008/L.23اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣(
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   بند جدول األعمال الذي أُبقي معلقاً- باء 
  )معلقاًأُبقي الذي من جدول األعمال ) ب(٤البند (

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

  املداوالت - ١

 كـانون  ١٠ و٢لفرعي يف جلستيها الثانية والرابعـة املعقـودتني يف   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند ا        - ١٨
وكـان معروضـاً عليهـا الوثيقتـان        ).  أعـاله  ١٥ و ١٤انظـر الفقـرتني     (ديسمرب علـى التـوايل      /األول

FCCC/CP/2008/2/Rev.1 و FCCC/SBI/2008/INF.10 .         وأدىل ببيانني ممثال طرفني، أحدمها متحدثاً نيابة عـن
  .ني، واآلخر نيابة عن اجملموعة األفريقية والص٧٧ل جمموعة ا

  .ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية ألن يديل ببيان  - ١٩

  .اقترحها الرئيس واعتمدت تلك االستنتاجات )٤(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ٢٠

  ستنتاجاتاال - ٢

لفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العاملية عن الدعم املايل املقدم مـن               أحاطت اهليئة ا    - ٢١
  .)٥(أجل إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

كون مفصلة وكاملة، عن    أن ت على  ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات،             - ٢٢
أنشطته املتعلقة بإعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك معلومات عن مواعيـد            

  .علومات يف دورهتا الثالثنياملوافقة على التمويل ودفع األموال، كي تنظر اهليئة الفرعية يف هذه امل

 اليت تلقت فعالً التمويل من أجل إعـداد         ،ري املدرجة يف املرفق األول    وشجعت اهليئة الفرعية األطراف غ      - ٢٣
تقـدمي  يف سـبيل    بالغاهتا الوطنية الثانية، أو عند االقتضاء، بالغاهتا الوطنية الثالثة، على بذل كل ما يف وسعها                

واً أن تقدم بالغاهتـا    طراف اليت هي من أقل البلدان من      لألو. ١١- م أ /٨ من املقرر    ٣بالغاهتا الوطنية وفقاً للفقرة     
  .نية يف الوقت الذي تراه مناسباًالوط

 إىل مرفق البيئة العاملية )٦(وكررت اهليئة الفرعية الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة  - ٢٤
ا البلدان الناميـة    بأن يواصل ضمان تقدمي املوارد املالية الالزمة لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحمله             

  . من االتفاقية١٢ من املادة ١األطراف يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.24اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٤(
)٥( FCCC/CP/2008/2/Rev.1و FCCC/SBI/2008/INF.10. 

)٦( FCCC/SBI/2007/34 ٣٥، الفقرة)أ.( 
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مرفق البيئة العاملية أن يكفل، إىل وأوصت اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف بأن يطلب يف دورته الرابعة عشرة   - ٢٥
كاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملـها البلـدان   على سبيل األولوية العليا، توفري موارد مالية كافية لتغطية الت     

أن االستحـسان    من االتفاقية، مالِحظةً مع      ١٢ من املادة    ١النامية األطراف يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة        
لول هنايـة   عدداً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تعتزم بدء اإلعداد لبالغاهتا الوطنية الثالثة أو الرابعة حب                

  . الرابعة ملرفق البيئة العامليةفترة التجديد

 إىل مرفق البيئة العاملية )٧(وكررت اهليئة الفرعية الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة  - ٢٦
لكاملة بأن يقوم، حسب االقتضاء، بتنقيح اإلجراءات التنفيذية لضمان دفع األموال يف موعدها لتغطية التكاليف ا              

املتفق عليها اليت تتحملها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت هي بصدد إعداد بالغاهتا الوطنية الثالثة، وعند 
  .تضاء، بالغاهتا الوطنية الرابعةاالق

عاملية  إىل مرفق البيئة ال    )٨(كررت اهليئة الفرعية الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة           كما    - ٢٧
بأن يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على صياغة وتطوير مقترحات املـشاريع                 

  .١١- م أ/٥ من املقرر ٢الفقرة  من االتفاقية، و١٢ من املادة ٤احملددة يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة 

 إىل مرفق البيئة )٩(ي وجهه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرةوكررت اهليئة الفرعية كذلك الطلب الذ  - ٢٨
العاملية بأن يواصل تقدمي املعلومات املتعلقة بتمويل املشاريع اليت ُحددت يف البالغات الوطنيـة لألطـراف غـري        

  .ة عليها الحقاً من االتفاقية، واليت مت تقدميها واملوافق١٢ من املادة ٤املدرجة يف املرفق األول وفقاً للفقرة 

 إىل مرفـق البيئـة      )١٠(وكررت اهليئة الفرعية الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة             - ٢٩
العاملية بأن يعمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ من أجل مواصلة تبسيط إجراءاهتا وحتسني فعالية وكفاءة العملية 

 من  ١درجة يف املرفق األول التمويل الالزم للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة           اليت تتلقى من خالهلا األطراف غري امل      
 من االتفاقية، حرصاً على دفع األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها الـيت                 ١٢املادة  

  .تتحملها البلدان النامية األطراف يف االمتثال هلذه االلتزامات

الفرعية مؤمتر األطراف بأن يدعو يف دورته الرابعة عشرة مرفق البيئة العامليـة إىل إعـالم    وأوصت اهليئة     - ٣٠
وكاالته املشرفة على التنفيذ باملبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف               

 منها، بشأن توفري موارد ماليـة       ٤ملادة   من ا  ٣املرفق األول وباألحكام ذات الصلة من االتفاقية، وخباصة الفقرة          
جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلدان النامية األطراف يف االمتثال اللتزاماهتا               

  . من االتفاقية١٢ من املادة ١مبوجب الفقرة 
                                                      

)٧( FCCC/SBI/2007/34 ٣٥، الفقرة)د.( 

)٨( FCCC/SBI/2007/34 ٣٥، الفقرة)ه.( 

)٩( FCCC/SBI/2007/34 ٣٦، الفقرة)أ.( 

)١٠( FCCC/SBI/2007/34 ٣٥، الفقرة)ج.(  
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   اآللية املالية لالتفاقية- خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

   االستعراض الرابع لآللية املالية- ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٥البند (

  املداوالت - ١

 كـانون  ١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعـة املعقـودتني يف           - ٣١
 ٧٧ل عـن جمموعـة ا    وأدىل ببيانات ممثلو عشرة أطراف، من بينهم ممثل حتدث نيابة           . ديسمرب على التوايل  /األول

  .، وممثل حتدث نيابة عن اجملموعة األفريقية)١١(والصني، وممثل حتدث نيابة عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

) ب(٥مع البند الفرعي بالتالزم ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي          - ٣٢
َره فُلُتن      ؤسه  َتَريف إطار فريق اتصال شارك يف        ُب ويف ). اهلنـد (والسيد سوريا سـثي     ) أستراليا(كل من السيدة ِد
  .قريراً عن مشاورات فريق االتصالاجللسة الرابعة، قدم السيد سثي ت

  . اقترحها الرئيس واعتمدت تلك االستنتاجات)١٢(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ٣٣

  االستنتاجات - ٢

على مؤمتر األطراف، مع توصيته بأن  بشأن هذا املوضوع )١٣(مشروع مقررتعرض قررت اهليئة الفرعية أن   - ٣٤
  .FCCC/SBI/2008/L.29)املقرر، انظر الوثيقة مشروع لالطالع على نص (يف دورته الرابعة عشرة يعتمده 

 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف          -باء 
  إىل مرفق البيئة العامليةقدمة املواإلرشادات 

  )من جدول األعمال) ب(٥البند (

 كـانون  ١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعـة املعقـودتني يف           - ٣٥
. FCCC/CP/2008/2/Rev.1وكان معروضاً عليها الوثيقـة  ).  أعاله٣٢انظر الفقرة  (ديسمرب على التوايل    /األول

                                                      

، ومجهوريـة مقـدونيا      واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود    أّيد هذا املوقف كل من ألبانيا، والبوسنة       )١١(
  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

  .FCCC/SBI/2008/L.29اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٢(
 .١٤- م أ/٣، املقرر FCCC/CP/2008/7/Add.1َتمد، انظر الوثيقة لالطالع على نص املقرر املع )١٣(
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 والصني، وآخر متحدثاً نيابـة عـن        ٧٧ل وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، أحدهم متحدثاً نيابة عن جمموعة ا          
  .)١٤(اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

  .ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية بأن يديل ببيان  - ٣٦

ه مل يتسن لألطراف إكمال املفاوضات بشأن مشروع املقرر نظراً لـضيق            ويف اجللسة الرابعة، أفاد الرئيس أن       - ٣٧
. الوقت، ونّوه حبرص األطراف على مواصلة املفاوضات يف ظل املساعي احلميدة اليت يبذهلا رئيس مـؤمتر األطـراف                 

  .)١٥(صلة النظر فيهواتفقت اهليئة الفرعية على إحالة نص مشروع املقرر إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة ملوا

   صندوق أقل البلدان منواً- جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٥البند (

  املداوالت - ١

 كـانون  ١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعـة املعقـودتني يف           - ٣٨
 FCCC/SBI/2007/32 و FCCC/SBI/2008/Misc.8وكان معروضاً عليها الوثـائق      . ديسمرب على التوايل  /األول

 والصني، وآخر   ٧٧ل  عن جمموعة ا    طرفاً ببيانات، أحدهم نيابةً    ١٢وأدىل ممثلو   . Corr.1 و FCCC/CP/2007/3و
  . عن أقل البلدان منواًنيابةً

ويف جلستها الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسيـة               - ٣٩
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة ). زمبابوي(والسيدة مارغرِت سانغاروي ) كندا(لّ ا السيدة ميِشلّ كامبِتعقده

  .سانغاروي تقريراً عن هذه املشاورات

  . االستنتاجاتتلك اقترحها الرئيس واعتمدت )١٦(ويف جلستها الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ٤٠

  االستنتاجات - ٢

، )١٧(االجتماع الرابع عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً         عن أعمال   ت اهليئة الفرعية بالتقرير     رحب  - ٤١
 وباملعلومـات   ،٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين األول  ١سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩املعقود يف أديس أبابا بإثيوبيا يف الفترة من         

                                                      

، ومجهوريـة مقـدونيا      واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود    أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، والبوسنة       )١٤(
  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

عتماد املقـرر  أجرى رئيس مؤمتر األطراف مفاوضات أسفرت عن ا   . FCCC/SBI/2008/L.30الوثيقة   )١٥(
  .FCCC/CP/2008/7/Add.1)انظر الوثيقة  (١٤- م أ/٤

 .FCCC/SBI/2008/L.21اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٦(

)١٧( FCCC/SBI/2008/14. 
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تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبـا يف ذلـك          املنظمات احلكومية الدولية بشأن     من  املقدمة من األطراف و   
  .)١٨()الصندوق(املعلومات املتعلقة باحلصول على متويل من صندوق أقل البلدان منواً 

   من دوالرات الواليات املتحـدة      مليون ١٧٢اهليئة الفرعية مع التقدير أن اجلهات املاحنة قدمت         نوهت  و  - ٤٢
  .)١٩(إىل الصندوق

 بشأن هذا املوضوع، مع توصـية  )٢٠(مشروع مقررتعرض على مؤمتر األطراف فرعية أن   وقررت اهليئة ال    - ٤٣
 الوثيقـة   املقـرر، انظـر   مـشروع   لالطـالع علـى نـص       (يف دورتـه الرابعـة عـشرة        املؤمتر بأن يعتمده    

FCCC/SBI/2008/L.21/Add.1(.  

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني - سادساً 
  )ألعمال من جدول ا٦البند (

  ١٠- م أ/١دم احملرز يف تنفيذ املقرر  التق- ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٦البند (

 كـانون  ١٠ و٢ستيها الثانية والرابعـة املعقـودتني يف   لنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف ج        - ٤٤
ــوايل/األول ــى الت ــسمرب عل ــائق . دي ــا الوث ــان معروضــاً عليه  Add.1 وFCCC/SBI/2008/Misc.9وك

 عن حتالف الـدول     ، من بينهم ممثل متحدثاً نيابةً      طرفاً ١٣ببيانات ممثلو   وأدىل  . FCCC/SBI/2008/Misc.10و
  .)٢١( عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءاجلزرية الصغرية وممثل آخر متحدثاً نيابةً

ند الفرعي يف إطار فريق اتصال يرأسه ويف اجللسة الثانية للهيئة الفرعية، اتفقت اهليئة على النظر يف هذا الب  - ٤٥
  .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد تشارلز تقريراً عن مشاورات فريق االتصال). غرينادا(السيد ليون تشارلز 

 اجتمـاع   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٣ويف اجللسة الثانية أيضاً، أبلغ الرئيس األطراَف أنه سُيعقَد يف             - ٤٦
  .١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ من االتفاقية واملقررين ٤ من املادة ٨م حالة تنفيذ أحكام الفقرة طاولة مستديرة بشأن تقيي

ويف اجللسة الرابعة، ونظراً لعدم متكن األطراف من التوصل إىل اتفاق بشأن كيفية النظر يف هذه املسألة،                   - ٤٧
 الفرعية على إحالة هذا البنـد إىل       من مشروع النظام الداخلي املعمول به، اتفقت اهليئة        ١٦ووفقاً ألحكام املادة    

  .دورهتا الثالثني

                                                      

)١٨( FCCC/SBI/2008/Misc.8. 

)١٩( FCCC/CP/2008/2/Rev.1. 

 .١٤- م أ/٥، املقرر FCCC/CP/2008/7/Add.1لالطالع على نص املقرر املعتَمد، انظر الوثيقة  )٢٠(

، ومجهوريـة مقـدونيا      واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود    ملوقف كل من ألبانيا، والبوسنة    أيد هذا ا   )٢١(
  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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   املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً- باء 
  )من جدول األعمال) ب(٦البند (

  املداوالت - ١

 كـانون  ١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعـة املعقـودتني يف           - ٤٨
  وأدىل ممثلـو ثالثـة     . FCCC/SBI/2008/14وكـان معروضـاً عليهـا الوثيقـة         . ديسمرب على التوايل  /األول

  .أطراف ببيانات

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسيـة                    - ٤٩
  .ن هذه املشاوراتويف اجللسة الرابعة، قدمت السيد سانغاروي تقريراً ع. تعقدها السيدة سانغاروي

، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقـل       )أوغندا( فرِد مانتشولو أُندوري      السيدَ ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيسُ      - ٥٠
  .البلدان منواً، ألن يديل ببيان

  .االستنتاجاتتلك  اقترحها الرئيس واعتمدت )٢٢(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ٥١

  االستنتاجات - ٢

فريق  (أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    - ٥٢
  الذي عقد يف أديس أبابا بإثيوبيا يف الفتـرة  ، )٢٣(اجتماعه الرابع عشرأعمال فريق عن ال، ورحبت بتقرير    )اخلرباء

 .٢٠٠٨أكتوبر /ألول تشرين ا١سبتمرب إىل / أيلول٢٩من 

ضطلع به من أنشطة كجزء من برنامج عملـه  على ما ا وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء          - ٥٣
 .عداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفإل اًدعم ٢٠١٠- ٢٠٠٨للفترة 

 امتناهنا حلكومـات     وعن ،استضافتها االجتماع على  وأعربت اهليئة الفرعية عن شكرها حلكومة إثيوبيا          - ٥٤
 .آيرلندا والدامنرك ورومانيا والنرويج على تقدميها موارد مالية لدعم عمل فريق اخلرباء

   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠األمانـة حـىت     أنه قـد ُعـرَِِض علـى        ت اهليئة الفرعية    نوهو  - ٥٥
برامج عملـها الوطنيـة   َبعد قدم  برنامج عمل وطين للتكيف، وأن تسعة من أقل البلدان منواً مل ت           ٣٩ ما جمموعه 

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.22اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٢(

)٢٣( FCCC/SBI/2008/14 .  
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 عـدد  ، وأنحـىت تارخيـه  ت اهليئة الفرعية كذلك أن هناك مشروعاً واحداً فقط قيد التنفيذ   نوهو .)٢٤(للتكيف
 .)٢٥(٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١ برناجماً حىت ١٨ قد بلغتنفيذها اليت حظيت باملوافقة على املشاريع 

لدعم تقييماً ل، بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته، جري إىل أن ُيودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء     - ٥٦
  .الالزم لتنفيذ مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف

لصندوق أقـل   السريع  الدليل  مبا يقوم به مرفق البيئة العاملية من عمل على وضع           اهليئة الفرعية   نوهت  و  - ٥٧
 العمل الوطنية للتكيـف،     برامَجفريق اخلرباء   لتنفيذ  املفَصَّل  الدليل  ى وضع   ومبا يقوم به من عمل عل     البلدان منواً،   

وشجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء على أن يقدم، استناداً . ٢٠١٠- ٢٠٠٨ للفترة  الفريقكجزء من برنامج عمل
برامج العمل الوطنية  إطار وضع املشاريع من أجل تنفيذها يفيف جمال تقنيني  اً وتدريباًإىل الدليلني املذكورين، دعم

املوارد الالزمة وبالتعاون مـع     بتوافر   ويف أقرب أجل ممكن، رهناً       ،للتكيف، وذلك حسبما ورد يف برنامج عمله      
 .مرفق البيئة العاملية ووكاالته

لدان ودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء إىل تقدمي توصيات بشأن الطريقة اليت ميكن هبا لألطراف من أقل الب                  - ٥٨
لتنفيذ برامج العمل املفَضَّل  برامج عملها الوطنية للتكيف، وذلك كجزء من الدليل         يف  األولويات  منواً أن تعيد حتديد     

 .الوطنية للتكيف، وأن يورد معلومات بشأن هذا العمل يف تقريره املقدم إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية والثالثني

ق اخلرباء على إشراك طائفة واسعة من املنظمات يف دعم تنفيذ برنامج عملـه  وشجعت اهليئة الفرعية فري    - ٥٩
 .وبرامج العمل الوطنية للتكيف وغري ذلك من عناصر برنامج العمل املتعلق بأقل البلدان منواً

يف تنفيـذ  وطلبت اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء أن يقدم إليها يف دورهتا الثالثني تقريراً عن التقدم احملرز      - ٦٠
 .نامج عملهبر

تزويده باملوارد اخلرباء وعلى مواصلة  دعم عمل فريق مواصلةعلى  القادرة ودعت اهليئة الفرعية األطراف  - ٦١
  . إىل أن تفعل ذلكلدعم برنامج عملهالالزمة 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها - سابعاً 
  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت - ١

ديسمرب علـى   / كانون األول  ١٠ و ٢فرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف           نظرت اهليئة ال    -٦٢
 FCCC/SB/2008/INF.5 و FCCC/SBI/2008/17 و FCCC/SBI/2008/16وكان معروضـاً عليهـا الوثـائق        . التوايل

، مـن    طرفاً ١٣ممثلو  ببيانات  وأدىل  . FCCC/SB/2008/INF.8و FCCC/SB/2008/INF.7و FCCC/SB/2008/INF.6و
                                                      

)٢٤( <http://unfccc.int/national_reports/napa/items/2719.php>.  
)٢٥( <http://www.gefweb.org/interior_right.aspx?id=23018>.  
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 والصني، وآخـر    ٧٧ل ، وآخر نيابة عن جمموعة ا     )٢٦(بينهم ممثل حتدث نيابة عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها         
  .نيابة عن اجملموعة األفريقية

، رئيس فريق اخلـرباء املعـين بنقـل         )فنلندا( جوكّا أوسوكاينن     السيدَ ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيسُ      - ٦٣
ويف اجللسة ذاهتا، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف التقـارير           . تكنولوجيا، ألن يقدم تقريراً عن أنشطة فريقه      ال

 أعاله، وذلك يف إطـار  ٦٢املرحلية لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وهي التقارير الوارد ذكرها يف الفقرة  
) بليز(لّر س فُلعلمية والتكنولوجية، يشارك يف رئاسته السيد كارلُفريق اتصال مشترك مع اهليئة الفرعية للمشورة ا

  . تقريراً عن مشاورات فريق االتصال املشتركرلّويف اجللسة الرابعة، قدم السيد فُ). أملانيا(والسيد هولغر ليبتوف 

ملرفق عن وضع برنـامج     أمانة مرفق البيئة العاملية ألن يعرض تقرير ا         ممثلَ ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيسُ      - ٦٤
  .)٢٧(استراتيجي لرفع مستوى االستثمار يف نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

ويف اجللسة ذاهتا، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف مسائل أخرى مدرجة يف هذا البند يف إطار فريـق                     - ٦٥
ويف اجللسة الرابعة، قـدم الـسيد       . والسيد أوسوكاينن ) أوغندا(غي  اتصال يشترك يف رئاسته السيد فيليب غوا      

  .أوسوكاينن تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

  . االستنتاجاتتلك اقترحها الرئيس واعتمدت )٢٨(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ٦٦

  االستنتاجات - ٢

، وبالتقارير املؤقتة املقدمة )٢٩(٢٠٠٨ل التكنولوجيا لعام رحبت اهليئة الفرعية بتقرير فريق اخلرباء املعين بنق  - ٦٧
  .)٣٢(واستراتيجية طويلة األجل )٣١(، وخيارات التمويل)٣٠(من رئيس الفريق عن مؤشرات األداء

وطلبت اهليئة الفرعية من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يضع يف اعتباره املداوالت اليت جـرت                   - ٦٨
ِه النهائية للتقارير املؤقتة املشار إليها يف الفقـرة                فيما بني األطراف   ِغ .  أعـاله  ٦٧ يف هذه الدورة عند إعداد صَي

 ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٣ املقرر أن تصبح متاحة لالطالع عليها حبلـول        ،وتتطلع اهليئة إىل تلقي التقارير املسبقة     
  .ين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةكمدخالت للدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاو

                                                      

أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسود، ومجهوريـة مقـدونيا                )٢٦(
  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

)٢٧( FCCC/SBI/2008/16.  
  .FCCC/SBI/2008/L.28اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٨(
)٢٩( FCCC/SB/2008/INF.5.  
)٣٠( FCCC/SB/2008/INF.6.  
)٣١( FCCC/SB/2008/INF.7.  
)٣٢( FCCC/SB/2008/INF.8.  
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وأقرَّت اهليئة الفرعية للتنفيذ مبا ميكن أن يقدمه ما يقوم به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من عمل                    - ٦٩
بشأن وضع مؤشرات األداء من إسهام يف العمل يف إطار اهليئة الفرعية بشأن استعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام     

 من االتفاقية ويف العمل يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين              ٤ من املادة    ٥و) ج(١الفقرتني  
  " لتحقـق القابليـة ل  القابلية للقياس والقابليـة لإلبـالغ و      "الطويل األجل، وخباصة يف املداوالت املتعلقة مبفهوم        

  ).١٣- م أ/١املقرر (من خطة عمل بايل ‘ ٢‘)ب(١فيما يتصل بالتكنولوجيا على النحو املشار إليه يف الفقرة 

وكذلك أقرَّت اهليئة الفرعية مبا ميكن أن يقدمه ما يقوم به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من عمل                    - ٧٠
بشأن مؤشرات األداء وخيارات التمويل ووضع استراتيجية طويلة األجل تيسرياً لتطوير التكنولوجيات ووزعهـا              

 إطار االتفاقية من إسهام يف العمل يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين                 ونشرها ونقلها يف  
  .الطويل األجل

 لرفـع مـستوى     )٣٣(ورحبت اهليئة الفرعية بتقرير مرفق البيئة العاملية بشأن وضع برنامج اسـتراتيجي             - ٧١
  .١٣- م أ/٤م املقرر  استجابةً ألحكا)٣٤(االستثمار يف نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

 ٥و) ج(١ونوَّهت اهليئة الفرعية مبشروع االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام الفقرتني   - ٧٢
، )٣٦(، الذي أعده رئيس اهليئة الفرعية استجابة لطلب من اهليئة يف دورهتا الثامنة والعشرين             )٣٥( من االتفاقية  ٤من املادة   

، وما جرى من مداوالت فيما بني األطراف أثناء الدورة          )٣٧(ت معلومات ما قدمته األطراف من ورقا    واضعاً يف اعتباره    
املذكورة، وما قام به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من عمل متصل بذلك، وما أجراه رئيس اهليئة مع األطراف                   

  .من مشاورات يف هذا الشأن

، نظرت األطراف يف مشروع االختصاصات الـذي أعـده          يئة الفرعية التاسعة والعشرين لله  ويف الدورة     - ٧٣
كما نوَّهت بأمهية ما جيري االضطالع به من عمل يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل                 . رئيس اهليئة 

ني التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، وبضرورة حتديد معامل استعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام الفقـرت              
 بغية تقدمي مسامهة إجيابية يف ما جيري االضطالع به من عمل يف إطار الفريق ، من االتفاقية٤ من املادة  ٥و) ج(١

  .العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 من  ٥و) ج(١كام الفقرتني   واتفقت اهليئة الفرعية على االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ أح            -٧٤
  . األول من االتفاقية، بصيغتها الواردة يف املرفق٤املادة 

                                                      

اعتمد مؤمتر األطراف مشروع املقرر الذي أوصت اهليئة الفرعية باعتماده بشأن هذه املسألة بوصـفه             )٣٣(
  .، إال أنه قرر تغيري اسم هذا الربنامج إىل برنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا١٤- م أ/٢املقرر 

)٣٤( FCCC/SBI/2008/16. 

)٣٥( FCCC/SBI/2008/17. 

)٣٦( FCCC/SBI/2008/8 ٦٢، الفقرة. 

)٣٧( FCCC/SBI/2008/Misc.1. 
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 بشأن هذه املسألة، مع توصيته باعتماده )٣٨(تعرض على مؤمتر األطراف مشروع مقرروقررت اهليئة الفرعية أن   - ٧٥
  ).FCCC/SBI/2008/L.28/Add.1املقرر، انظر الوثيقة مشروع لالطالع على نص (يف دورته الرابعة عشرة 

   بناء القدرات مبوجب االتفاقية- ثامناً 
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت - ١

ديسمرب علـى   / كانون األول  ١٠ و ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف               -٧٦
 FCCC/SBI/2008/15و FCCC/SBI/2008/11 و FCCC/CP/2008/2/Rev.1وكان معروضاً عليهـا الوثـائق       . التوايل

وأدىل ببيانات ممثلو سـتة أطـراف،       . FCCC/TP/2008/5و FCCC/SBI/2008/Misc.6و FCCC/SBI/2008/Misc.5و
  . والصني٧٧ل حتدث أحدهم نيابة عن جمموعة ا

 غري رمسية يعقـدها     ويف جلستها الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات               - ٧٧
ويف اجللسة الرابعة، قـدم الـسيد       ). النمسا(سكي  والسيد هلموت هويَ  ) سانت لوسيا (دوفَرنَيه  ن  االسيد كريسب 

  .تقريراً عن هذه املشاوراتدوفَرنَيه 

  .االستنتاجاتتلك اقترحها الرئيس واعتمدت  )٣٩(ويف جلستها الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ٧٨

  الستنتاجاتا - ٢

وفقاً الستنتاجات مؤمتر األطـراف يف      من األطراف، املقدمة      املقدمة )٤٠(رحبت اهليئة الفرعية باملعلومات     - ٧٩
بشأن خرباهتا يف جمال رصد وتقييم      ،  FCCC/CP/2007/6 من الوثيقة    ٨٧الواردة يف الفقرة    و ،دورته الثالثة عشرة  

  .بناء القدرات على الصعيد الوطين

ـ )٤١( اهليئة الفرعية باملعلومات   كما رحبت   - ٨٠ دان  الواردة من األطراف عن تنفيذ إطار لبناء القدرات يف البل
، وكررت دعوهتا األطراف إىل تقـدمي ورقـات         ١٢- م أ /٤وفقاً للمقرر   ، واملقدمة   )إطار بناء القدرات  (النامية  

  أنـشطة  يف جمـال    اخلـربات   ادل  ومن تب معلومات سنوية متكِّن من إجراء رصد أمشل لتنفيذ إطار بناء القدرات            
  .بناء القدرات

                                                      

 املعنون ١٤- م أ /٢، املقرَّر   FCCC/CP/2008/7/Add.1لالطالع على نص املقرَّر املعتَمد، انظر الوثيقة         )٣٨(
 ".برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا"

 .FCCC/SBI/2008/L.25اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٩(

)٤٠( FCCC/SBI/2008/Misc.6. 

)٤١( FCCC/SBI/2008/Misc.5. 
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استخدام مؤشـرات األداء يف  يف جمال تجارب الورحبت اهليئة الفرعية كذلك بتقرير اجتماع اخلرباء عن     - ٨١
وشـكرت  . FCCC/SBI/2008/15الوارد يف الوثيقة    على النحو   رصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين        

النمسا رومانيا والنرويج و  حكومات  ، كما شكرت    ازيل على استضافتها اجتماع اخلرباء    اهليئة الفرعية حكومة الرب   
  .تقدميها الدعم املايلعلى 

، وأشارت إىل القلق الذي )٤٢(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير التوليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات  - ٨٢
  .يذ اإلطارأعربت عنه بعض األطراف بشأن قلة التقدم احملرز يف تنف

كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالورقة التقنية اليت تتضمن ُنُهجاً لرصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف   - ٨٣
  .)٤٣(املستويات

 والدعم املقدم من املرفق ألنشطة بناء       )٤٤(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً كذلك بتقرير مرفق البيئة العاملية          - ٨٤
طلبه إىل مرفق البيئة العاملية ببذل جهود مستمرة لتوفري بأن يكرر  األطراف  الفرعية مؤمتَروأوصت اهليئةُ. القدرات

  .٧- م أ/٢موارد مالية كافية من أجل دعم تنفيذ أنشطة بناء القدرات مبا يتفق واملقرر 

يف االعتبـار  وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن االستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات ينبغي أن يضع             - ٨٥
اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثني بشأن اختاذ خطوات إضافية لرصد وتقييم أنشطة بناء    تقدمها  أموراً منها توصيات    

مـشروع  تقدمي  ، بغية   ١٢- م أ /٤ و ٧- م أ /٢القدرات بشكل منتظم، وهي األنشطة املُضطَلع هبا عمالً باملقررين          
  . اده يف دورته اخلامسة عشرةإىل مؤمتر األطراف، مع توصيته باعتممقرر 

 ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣ األمانة يف موعد أقصاه      وكررت اهليئة الفرعية دعوهتا األطراف إىل أن تقدم إىل          - ٨٦
  .)٤٥(أية معلومات وآراء إضافية أو حمدَّثة قد تكون مناسبة الستكمال االستعراض الشامل الثاين

رصد وتقييم بناء القـدرات     يف جمال   رية على الصعيد العاملي     وأشارت اهليئة الفرعية إىل وجود خربة كب        - ٨٧
داخل أطراف منها املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، وأن األطراف ميكنها 

 كما الحظت اهليئة الفرعية أنه ما زالت هناك ثغرات يف جمال املعلومات عـن رصـد               . االستفادة من هذه اخلربة   
  .وتقييم بناء القدرات على الصعيدين الوطين والعاملي

ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل أن تقدِّم لألمانة                - ٨٨
يف جماالت منها على وجـه      املستخلَصة   معلومات عن جتارهبا ودروسها      ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٦يف موعد أقصاه    

  . استخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على الصعيدين الوطين والعاملياخلصوص
                                                      

)٤٢( FCCC/SBI/2008/11. 

)٤٣( FCCC/TP/2008/5. 

)٤٤( FCCC/CP/2008/2/Rev.1. 

)٤٥( FCCC/SBI/2008/8 ٧٢، الفقرة. 
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الذي أوصت بشأن بناء قدرات البلدان النامية مبوجب االتفاقية املقرر مشروع وأشارت اهليئة الفرعية إىل   - ٨٩
  .)٤٧(يف دورته الرابعة عشرةباعتماده  األطراف مؤمتَر )٤٦(يف دورهتا الثامنة والعشرين

 الورقة التقنيـة وتقـارير       ويف وبعد أن نظرت اهليئة الفرعية يف ورقات املعلومات املقدمة من األطراف            - ٩٠
استخدام مؤشرات األداء من أجل رصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد يف جمال تجارب الاجتماعات اخلرباء عن 

 تقريـراً   اله، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتِعدَّ        أع ٨٨ورقات املعلومات املشار إليها يف الفقرة       يف  الوطين، و 
 ومبا يـشمل إمكانيـة      ٧- م أ /٢رصد وتقييم بناء القدرات على شىت املستويات، متشياً مع املقرر           لتعزيز  توليفياً  

  .يف دورهتا الثالثنياألمانة استخدام مؤشرات األداء، لكي تنظر فيه 

  ول كيوتو بناء القدرات مبوجب بروتوك-  تاسعاً
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت - ١

ديسمرب على  / كانون األول  ١٠ و ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف               - ٩١
. FCCC/SBI/2008/Misc.5و FCCC/SBI/2008/15 و FCCC/SBI/2008/11وكان معروضاً عليها الوثـائق      . التوايل
  . والصني٧٧ل ببيانات ممثلو ستة أطراف، من بينهم ممثل حتدث نيابة عن جمموعة اوأدىل 

ويف جلستها الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية يعقـدها                    - ٩٢
  .ه املشاوراتسكي تقريراً عن هذويف اجللسة الرابعة، قدم السيد هوَي. سكيالسيد دوفرنيه والسيد هوَي

  .االستنتاجاتتلك اقترحها الرئيس واعتمدت  )٤٨(ويف جلستها الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ٩٣

  االستنتاجات - ٢

املقدمة من األطراف وفقاً لالستنتاجات الصادرة عن مؤمتر األطراف          )٤٩(رحبت اهليئة الفرعية باملعلومات     - ٩٤
يف دورتـه الثالثـة،     ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (يف بروتوكول كيوتو    العامل بوصفه اجتماع األطراف     

، بشأن جتارهبا يف رصد وتقييم بناء القدرات على         FCCC/KP/CMP/2007/9 من الوثيقة    ٩٣والواردة يف الفقرة    
  .املستوى الوطين

                                                      

)٤٦( FCCC/SBI/2008/8 ٧٥، الفقرة. 

 .١٤- م أ/٦، املقرَّر FCCC/CP/2008/7/Add.1لالطالع على نص املقرَّر املعتَمد، انظر الوثيقة  )٤٧(

 .FCCC/SBI/2008/L.26ت بوصفها الوثيقة اعتمد )٤٨(

)٤٩( FCCC/SBI/2008/Misc.6. 
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فيما يتعلق بتنفيذ ت الصلة،  األطراف واملنظمات ذاالواردة من )٥٠(ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً باملعلومات  - ٩٥
سنوية معلومات ورقات ألن تقدم وكررت دعوهتا لألطراف ، ٢- م أإ/٦، واملقدمة وفقاً للمقرر إطار بناء القدرات

  .يف جمال أنشطة بناء القدراتوتبادل اخلربات للسماح بإجراء رصد أمشل لتنفيذ إطار بناء القدرات 

تماع اخلرباء املعين بالتجارب يف جمال استخدام مؤشرات األداء لرصد رحبت اهليئة الفرعية بتقرير اجكما   - ٩٦
وشكرت اهليئة  . FCCC/SBI/2008/15 وهو التقرير الوارد يف الوثيقة       ،وتقييم بناء القدرات على املستوى الوطين     

على سا  رومانيا والنرويج والنم  على استضافتها اجتماع اخلرباء، كما شكرت حكومات        الفرعية حكومة الربازيل    
  .قدمته من دعم مايلما 

 باحلواجز اليت أقرت، و)٥١(وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير التوليفي املتعلق بتنفيذ إطار بناء القدرات  - ٩٧
  .تعترض التوزيع اإلقليمي العادل ملشاريع آلية التنمية النظيفة

 من ،بناء القدرات ينبغي أن يراعي مجلة أموروذكّرت اهليئة الفرعية بأن االستعراض الشامل الثاين إلطار          - ٩٨
هليئة الفرعية يف دورهتا الثالثني بشأن اخلطوات اإلضافية الالزمة إلجراء رصـد وتقيـيم              تقدمها ا بينها توصيات   

مشروع تقدمي ، بغية ٢- م أإ/٦، و١- م أإ/٢٩، و٧- م أ/٢منتظمني ألنشطة بناء القدرات املنفَّذة عمالًَ باملقررات 
  .يف دورته اخلامسةمع توصيته باعتماده اجتماع األطراف /مؤمتر األطرافإىل مقرر 

فربايـر  / شـباط  ١٣وكررت اهليئة الفرعية دعوهتا لألطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقـصاه                 - ٩٩
  .)٥٢(، أي معلومات وآراء إضافية أو ُمحدَّثة قد تكون مالئمة إلمتام االستعراض الشامل الثاين٢٠٠٩

لـدى  متوفرة عاملياً يف جمال رصد وتقييم بناء القدرات         كبرية  والحظت اهليئة الفرعية أن هناك خربات         - ١٠٠
منها املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، وأن بوسع األطراف جهات شىت، 

 ال تزال توجد ثغرات يف املعلومات املتعلقة برصـد          والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أنه    . االستفادة من هذه اخلربات   
  .وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي

ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل أن تقـدم إىل                 - ١٠١
 بصورة ،فيما يتعلقاملستخلَصة هبا والدروس ، معلومات عن جتار٢٠٠٩فرباير / شباط١٦األمانة، يف موعد أقصاه 

  . باستخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي،خاصة

                                                      

)٥٠( FCCC/SBI/2008/Misc.5. 

)٥١( FCCC/SBI/2008/11. 

)٥٢( FCCC/SBI/2008/8 ٨٣، الفقرة. 
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 مبشروع املقرر املتعلق ببناء قدرات البلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو، والـذي             وذكّرت اهليئة الفرعية    - ١٠٢
  .)٥٤(اجتماع األطراف بأن يعتمده يف دورته الرابعة/وأوصت مؤمتر األطراف )٥٣(والعشرينقدمته يف دورهتا الثامنة 

عن تقارير اجتماعات اخلرباء     ويف   املقدمة من األطراف  املعلومات  وبعد أن نظرت اهليئة الفرعية يف ورقات          - ١٠٣
يف ورقـات   الوطين، و صعيد  الرصد وتقييم بناء القدرات على      من أجل   التجارب يف جمال استخدام مؤشرات األداء       

 تقريراً توليفياً لتعزيز رصـد وتقيـيم بنـاء    عّد أعاله، طلبت إىل األمانة أن ُت١٠١املعلومات املشار إليها يف الفقرة    
األداء، لكي تنظر   إمكانية استخدام مؤشرات    يشمل  مبا   و ٧- م أ /٢مع املقرر   متشياً  القدرات على خمتلف املستويات،     

  .ا الثالثنييف دورهتاألمانة فيه 

  استعراض املعلومات املقدمة من األطـراف املدرجـة يف         وإبالغ    - عاشراً 
  املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت - ١

ديسمرب / كانون األول١٠ و٢ يف نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني          - ١٠٤
. FCCC/SBI/2008/Misc.7 و Corr.1 و FCCC/SBI/2008/INF.8وكان معروضاً عليها الوثـائق      . على التوايل 

  . وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان

تعقـدها  غري رمسية   مشاورات  ويف جلستها الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار                - ١٠٥
  .  املشاورات تقريراً عن هذهويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة بلَني) كندا (يدة دومينيك بلَنيالس

  .االستنتاجاتتلك  اقترحها الرئيس واعتمدت )٥٥(ويف جلستها الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ١٠٦

  االستنتاجات - ٢

مات عن حالة تقدمي واستعراض التقارير األوليـة الـيت       رّحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الذي يتضمن معلو        - ١٠٧
  قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطـراف أيـضاً يف بروتوكـول كيوتـو، عمـالً                    

من أفرقة خرباء االستعراض واألمانة مبا قدمته كما أحاطت اهليئة الفرعية علماً مع التقدير . )٥٦(١- م أإ/١٣باملقرر 
  .يف عملية االستعراضام إسه

                                                      

)٥٣( FCCC/SBI/2008/8 ٨٦، الفقرة. 

 .٤- م أإ/٦، املقرَّر FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1لالطالع على نص املقرَّر املعتَمد، انظر الوثيقة  )٥٤(

 .FCCC/SBI/2008/L.19وصفها الوثيقة اعتمدت ب )٥٥(

)٥٦( FCCC/SBI/2008/INF.8و Corr.1. 
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وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت قدمتها األطراف خبصوص جتارهبا يف عملية االستعراض والدروس   - ١٠٨
لالستنتاجات اليت خلصت إليها وفقاً  ،)٥٧(منها، مبا يف ذلك التوصيات الرامية إىل إدخال حتسيناتاستخلصتها اليت 

  .)٥٨(يف دورهتا الثامنة والعشرين

بشأن التقرير السنوي عن االستعراض التقين لقوائم جرد         )٥٩(االستنتاجاتبوأحاطت اهليئة الفرعية علماً       - ١٠٩
من ) أ(٧يف إطار البند    هذه االستنتاجات   غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، وسُتعتمد           

اهليئة الفرعيـة   ونوهت  . كنولوجية يف دورهتا التاسعة والعشرين    جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت      
قيـود  إزاء  أبدت قلقها إزاء مسائل االتساق يف عملية االستعراض، و         )٦٠(كذلك أن اجللسة العامة للجنة االمتثال     

  .املوارد، وقلّة اخلرباء، وأن التصدي هلذه املسائل حاسم األمهية بالنسبة لتنفيذ بروتوكول كيوتو

  .٢٠٠٩وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة تنظيم اجتماع خلرباء االستعراض الرئيسيني يف النصف األول من عام   - ١١٠

والحظت اهليئة الفرعية أن املسائل ذات الصلة باستعراض منهجيات املستوى األعلى واّتساق عمليـات                - ١١١
ت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية اليت أثريت يف استنتاجاوهي املسائل االستعراض مبوجب االتفاقية، 

ومـن مث،   .  أعاله، قد تنطبق أيضاً على عمليات االستعراض مبوجب بروتوكول كيوتو          ٣املشار إليها يف الفقرة     
طلبت اهليئة الفرعية من خرباء االستعراض الرئيسيني إدراج حبث هذه املسائل يف سياق بروتوكـول كيوتـو يف                  

  .يجروهنا يف اجتماعهم املقبل، حسب االقتضاءاملناقشة اليت س

وسلّمت اهليئة الفرعية بأمهية برنامج تدريب خرباء استعراض قوائم اجلرد يف إطار بروتوكول كيوتـو،                 - ١١٢
اهليئة الفرعية أن األمانة ونوهت . الذي يستند إىل برنامج تدريب خرباء استعراض غازات الدفيئة يف إطار االتفاقية

ومع أن األطراف قد وفّرت املزيد من التمويل        .  وإمتام برنامج التدريب يف إطار بروتوكول كيوتو       بصدد حتديث 
تـوفري   اليت مبقدورها    خالل النصف الثاين من هذا العام، تشجع اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق األول             

  . على أن تفعل ذلك٢٠٠٩التمويل الالزم لربامج التدريب يف عام 

وسلّمت اهليئة الفرعية بأن إدارة عملية االستعراض، مبا يف ذلك تدريب خرباء استعراض قـوائم اجلـرد                 - ١١٣
والتخطيط وإجراء عمليات االستعراض وتنظيم اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني، تفرض طلباً متزايداً على             

  األولوية هلذه األنشطة األساسـية،     إيالء  ة إىل   كما سلّمت باحلاجة امللح   . األمانة وتتطلب قدراً كبرياً من املوارد     
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣وال سيما إكمال الدورات التدريبية بشأن استعراض األنشطة مبوجب الفقرتني           

، وبشكل خاص السجل الوطين     ٧ من املادة    ٤كيوتو، وبشأن طرائق حساب الكميات املخصصة مبوجب الفقرة         
وذجي وفقاً ملا هو مبّين يف استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعيـة للمـشورة               والشكل اإللكتروين النم  

                                                      

)٥٧( FCCC/SBI/2008/Misc.7. 

)٥٨( FCCC/SBI/2008/8 ٩٤- ٨٩، الفقرات. 

)٥٩( FCCC/SBSTA/2008/13 ٦٥- ٥٧، الفقرات. 

)٦٠( FCCC/KP/CMP/2008/5 ٢٢، الفقرة. 
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أمهية إجناز األمانة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   نوهت  كما  . )٦٢)(٦١(العلمية والتكنولوجية يف دورتيهما السابعة والعشرين     
 من ٤ و٣ّحد جلداول أنشطة اإلبالغ يف إطار الفقرتني يف الوقت احملدد لوحدة الربنامج احلاسويب لنموذج اإلبالغ املو

  . من بروتوكول كيوتو، رهناً بتوافر املوارد٣املادة 

فيها كيفية ختطيط وحتديد أولويات األنشطة املشار تشرح وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد مذكرة         - ١١٤
حتياجات من املوارد املتناسبة مع ذلك، لكي تنظر  ، وحتدد فيها اال   ٢٠١١- ٢٠١٠ أعاله للفترة    ٧إليها يف الفقرة    

، يف دورة اهليئة الفرعية الثالثني، يف السبل إىل األطراف أن تنظركما طلبت اهليئة الفرعية . فيها يف دورهتا الثالثني  
 أعاله، ٦ الواجب استخدامها لتعزيز قدرة األمانة على مواصلة تطوير وتنفيذ برامج التدريب املشار إليها يف الفقرة

  .مع مراعاة نتائج اجتماع خرباء االستعراض الرئيسيني

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتعلقة بالفقرة –حادي عشر 
  ) من جدول األعمال١١البند (

  املداوالت - ١

ديسمرب علـى   /ول كانون األ  ١٠ و ٢نظرت اهليئة يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف              - ١١٥
 من بينهم ممثل    ،وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف    . FCCC/SBI/2006/27وكان معروضاً عليها الوثيقة     . التوايل

  . )٦٣( عن اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهامتحدثاً نيابةً

 من جدول أعمال الدورة    ١٠لبند  ويف اجللسة الثالثة اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند بالتالزم مع ا               - ١١٦
 مـن   ٢ من املادة    ٣املسائل املتصلة بالفقرة    "عنون  املللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،      التاسعة والعشرين   
والـسيد  ) أستراليا(يلّي  تكل من السيدة كريستني     َتَرّؤسه  ، يف إطار فريق اتصال مشترك يشترك يف         "بروتوكول كيوتو 

  . ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد جيماوي تقريراً عن مشاورات فريق االتصال املشترك) اجلزائر(ي كامل جيماو

  .االستنتاجاتتلك  اقترحها الرئيس واعتمدت )٦٤(ويف جلستها الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ١١٧

  االستنتاجات - ٢

بأمهية ) اهليئة الفرعية للمشورة(للمشورة العلمية والتكنولوجية أقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية   - ١١٨
 من بروتوكول كيوتو، وأنشأتا فريق اتصال ٢ من املادة ٣ والفقرة ٣ من املادة ١٤معاجلة املسائل املتعلقة بالفقرة 
  .مشتركاً ملعاجلة هذه املسائل

                                                      

)٦١( FCCC/SBI/2007/34 ١٠٥- ٩٨، الفقرات. 

)٦٢( FCCC/SBSTA/2007/16 ٦٧- ٥٧، الفقرات. 

 .هذا املوقف كل من ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وكرواتياأيد  )٦٣(

 .FCCC/SBI/2008/L.27اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٤(
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تبادل اآلراء األويل الذي مت يف أثناء هذه الدورة         ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة ب         - ١١٩
بشأن اجلهود املبذولة يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة ملعاجلة هذه املسائل وبشأن إمكانيات                

  .اختاذ املزيد من اإلجراءات

هذه املناقشات يف فريق اتصال مشترك واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة على مواصلة   - ١٢٠
 .تنشئه اهليئتان يف الدورة الثالثني لكل منهما

تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل      –ثاين عشر 
  مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٢البند (

  املداوالت - ١

ديسمرب / كانون األول١٠ و٢دتني يف نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقو          - ١٢١
  .وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان. FCCC/KP/CMP/2008/7وكان معروضاً عليها الوثيقة . على التوايل

  .االستنتاجاتتلك  اقترحها الرئيس واعتمدت )٦٥(ويف جلستها الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ١٢٢

  االستنتاجات - ٢

 مـؤمتر  توصـية  الفرعية بالتقرير السنوي الرابع ملدير سجل املعامالت الدويل واتفقت على    رحّبت اهليئة   - ١٢٣
مـشروع   يف دورتـه الرابعـة    بـأن يعتمـد     األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو          

لالطـالع علـى نـص مـشروع االسـتنتاجات، انظـر الوثيقـة               (بشأن هـذا املوضـوع     )٦٦(االستنتاجات
FCCC/SBI/2008/L.18.(  

تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلـق      -  عشر ثالث
  باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال

  ) من جدول األعمال١٣البند (

ديسمرب / كانون األول١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف           - ١٢٤
  . FCCC/KP/CMP/2005/2ها الوثيقة وكان معروضاً علي. على التوايل

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.18اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٥(

 من الوثيقـة    "عاشراً"لالطالع على نص االستنتاجات املعتَمد، انظر االستنتاجات الواردة يف الفصل            )٦٦(
FCCC/KP/CMP/2008/11. 
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جري مشاورات مع األطراف املهتمة باألمر وسيقدم تقريراً عـن  ويف اجللسة الثالثة، أعلن الرئيس أنه سيُ      - ١٢٥
 اًالرئيس أن مثة اتفاق   أفاد  ويف اجللسة الرابعة،    . ةينتائج تلك املشاورات إىل اهليئة الفرعية يف جلستها العامة اخلتام         

  .مناقشة هذه املسألة يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعيةعلى مواصلة 

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية - رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤ البند(

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦عة لفترة السنتني  البيانات املالية املراَج- ألف 
  )من جدول األعمال) أ(١٤البند (

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 
  )من جدول األعمال) ب(١٤البند (

  اوعملياهتاألمانة االستعراض املتواصل ملهام 
  )من جدول األعمال) ج(١٤البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١٠ و ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البنود الفرعية يف جلستيها الثالثـة والرابعـة املعقـودتني يف                   - ١٢٦
 Add.1 وFCCC/SBI/2008/13، كان معروضاً عليها الوثائق )أ(١٤ الفرعي ويف إطار البند. ديسمرب على التوايل/األول

 FCCC/SBI/2008/18 و FCCC/SBI/2008/10، كان معروضاً عليهـا الوثـائق        )ب(١٤ويف إطار البند    . Add.2و
 ، أدىل ممثلـو ثالثـة     )ج(١٤ويف إطار البند الفرعي     . ، وأدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات     FCCC/SBI/2008/INF.9و

  .أطراف ببيانات

غـري  مشاورات  ويف جلستها الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذه البنود الفرعية معاً يف إطار                  - ١٢٧
ويف اجللسة الرابعة، قدم الرئيس تقريـراً عـن هـذه           ) النمسا(وحي  ممد -  ووغرباور   هالسيدة تاليَ عقدهتا  رمسية  

  .دوحيمم - املشاورات نيابة عن السيدة ووغرباور 

   اقترحهـا الـرئيس واعتمـدت       )٦٧(ويف جلستها الرابعة، نظـرت اهليئـة الفرعيـة يف اسـتنتاجات             - ١٢٨
  .االستنتاجاتتلك 

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.17اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٧(
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  االستنتاجات - ٢

 ومكتـب األمـم     )٦٨(أحاطت اهليئة الفرعية علماً بتقرير كل من جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة             - ١٢٩
، )٧٠(٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠باملعلومات املتعلقة باإليرادات وأداء امليزانية حىت       ، و )٦٩(املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية   

  .)٧١(٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥وحبالة االشتراكات حىت 

توازن جغرايف عـادل بـني      إلقامة  اليت بذلتها األمانة    علماً مع االرتياح باجلهود     اهليئة الفرعية   وأحاطت    - ١٣٠
 التوازن بـني     حتقيق  وما فوقها، وشجعت األمني التنفيذي على مواصلة جهوده لضمان         املوظفني من الفئة الفنية   

  .اجلنسني لدى تعيني املوظفني

 من مؤمتر األطراف     عن هذا املوضوع كالً    )٧٢(ي مقررين وقررت اهليئة الفرعية أن توصي باعتماد مشروعَ        - ١٣١
 FCCC/SBI/2008/L.17/Add.1/Rev.1) الوثيقة املقرر، انظرمشروع لالطالع على نص (يف دورته الرابعة عشرة 

لالطالع علـى نـص     (ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة             
  .FCCC/SBI/2008/L.17/Add.2/Rev.1)املقرر، انظر الوثيقة مشروع 

امتيازات وحصانات األفـراد العـاملني يف         –باء 
  وجب بروتوكول كيوتواهليئات املنشأة مب

  )من جدول األعمال) د(١٤البند (

  املداوالت -١

/  كـانون األول ١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقـودتني يف                 - ١٣٢
وأدىل . FCCC/SBI/2008/INF.1 و FCCC/KP/CMP/2008/10وكان معروضاً عليها الوثيقتان     . ديسمرب على التوايل  

  .)٧٣(ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، من بينهم ممثل متحدثاً نيابة عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                      

)٦٨( FCCC/SBI/2008/13و Add.1و Add.2. 

)٦٩( FCCC/SBI/2008/18. 

)٧٠( FCCC/SBI/2008/10. 

)٧١( FCCC/SBI/2008/INF.9. 

؛ ١٤- م أ /٨، املقرر   FCCC/CP/2008/7/Add.1لالطالع على نصَّي املقرََّرين املعتَمدين، انظر الوثيقة         )٧٢(
 .٤- م أإ/٨، املقرر FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1والوثيقة 

ومجهوريـة مقـدونيا     أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود،            )٧٣(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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ويف اجللسة الثالثة، أبلغ الرئيُس اهليئةَ الفرعية بأن رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف                   - ١٣٣
يف مسألة االمتيازات واحلصانات يف سـياق االسـتعراض الثـاين           بروتوكول كيوتو يعتزم توصية األطراف بأن تنظر        

 من الربوتوكول، على أن جيري ذلك النظر يف إطار حمفل واحد بعينه وبالتالزم ٩لربوتوكول كيوتو عمالً بأحكام املادة 
  .مع النظر يف البند الفرعي للهيئة الفرعية

لنظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية يعقدها          ويف جلستها الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على ا         - ١٣٤
  .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد أوبرتور تقريراً عن هذه املشاورات). أملانيا(السيد ِسباستيان أوبرتور 

  . اقترحها الرئيس واعتمدت تلك االستنتاجات)٧٤(ويف جلستها الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ١٣٥

  االستنتاجات -٢

شجعت اهليئة الفرعية اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو على استعراضِ مواد أنظمتها الداخليـة ذات                 - ١٣٦
  . من النظام الداخلي للجنة االمتثال٤الصلة مبسألة اإلخالل بشروط اخلدمة، على أن تأخذ يف االعتبار كمرجعٍ املادةَ 

 تعرض على مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو             وقررت اهليئة الفرعية أن     - ١٣٧
طالع على نص مشروع املقرر، انظر لال(بشأن هذه املسألة، مع توصيته بأن يعتمده يف دورته الرابعة        )٧٥(رمشروَع مقر 

  .FCCC/SBI/2008/L.20/Add.1الوثيقة 

يـع واحملاسـبة    التقرير السنوي عن التجم   : مسائل أخرى   - خامس عشر 
  لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٥البند (

  املداوالت -١

ديسمرب على  / كانون األول  ١٠ و ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف               - ١٣٨
 FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 و FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1وكان معروضـاً عليهـا الوثـائق        . التوايل

  .)٧٦(وأدىل ببيانني ممثال طرفني، أحدها متحدثاً نيابة عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء. Corr.1و

  . اقترحها الرئيس واعتمدت تلك االستنتاجات)٧٧(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف استنتاجات  - ١٣٩

                                                      

  .FCCC/SBI/2008/L.20اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٧٤(
  .٤-م أإ/٧، املقرر FCCC/KP/CMP/2008/11/Add.1د، انظر الوثيقة طالع على نص املقرَّر املعتَملال )٧٥(
أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، وتركيا، واجلبل األسـود، ومجهوريـة مقـدونيا                 )٧٦(

  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
 .FCCC/SBI/2008/L.16اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٧٧(
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  االستنتاجات -٢

قررت اهليئة الفرعية أن تعرض على مؤمتر األطراف بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مـشروَع                  - ١٤٠
طالع على نص مشروع االستنتاجات، انظر      لال( يف دورته الرابعة     ه بشأن هذا البند، مع توصيته باعتماد      )٧٨(استنتاجات

  .(FCCC/SBI/2008/L.16)الوثيقة 

  مال الدورة التقرير عن أع-سادس عشر 
  ) من جدول األعمال١٦البند (

ديسمرب، نظرت اهليئة الفرعية يف مشروع التقرير عن أعمال         / كانون األول  ١٠يف جلستها الرابعة املعقودة يف        - ١٤١
ويف اجللسة ذاهتا، وبناًء على اقتراح قدمه الرئيس، كلفت اهليئـة         . )٧٩(دورهتا التاسعة والعشرين واعتمدت ذلك التقرير     

  .ية املقرَر واملقرَر البديل، بإكمال التقرير املتعلق بأعمال الدورة، مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيسالفرع

   اختتام الدورة - سابع عشر 
ديسمرب، قام ممثل لألمني التنفيذي بإطالع اهليئة الفرعية على         / كانون األول  ١٠يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        - ١٤٢

 من املقرر ٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة .  على االستنتاجات املعتمدة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية   تقييم أويل ملا يترتب   
، اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم بياناً مبا يترتب على املقررات من آثار إدارية وآثار يف امليزانية إذا                    ٩- م أ /١٦

  .مليزانية األساسيةتعذر الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف ا

وطلبت اهليئة الفرعية يف دورهتا التاسعة والعشرين إىل األمانة أن تضطلع بعدد من األنشطة اليت تترتب عليهـا        - ١٤٣
وغالبية هذا العمل ميكن تغطية تكاليفه من اعتمادات امليزانية األساسية ومن موارد باتت             . آثار إدارية وآثار يف امليزانية    

الحتياجات التقديرية األولية لألمانة يف إطار الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية عن فترة السنتني             مدرجة يف إطار ا   
، أن  "تطوير التكنولوجيات ونقلها  " من جدول األعمال املعنون      ٧غري أنه قد طُِلب إىل األمانة، يف إطار البند          . اجلارية

 من االتفاقية، األمر الذي تترتب عليه       ٤ من املادة    ٥و) ج(١فقرتني  تقدم الدعم لعملية استعراض وتقييم فعالية تنفيذ ال       
  . من دوالرات الواليات املتحدة١٢٠  ٠٠٠كلفة غري مرتقبة تقارب 

ويف اجللسة ذاهتا، شكر الرئيس أعضاء الوفود ورؤساء أفرقة االتصال ومنظمي االجتماعات االستشارية غـري        - ١٤٤
  .مانة على ما قدمته من دعمكما شكر األ. الرمسية على مسامهاهتم

                                                      

مـن الوثيقـة    " ثاين عـشر  " املعتَمد، انظر االستنتاجات الواردة يف الفصل        طالع على نص االستنتاجات   لال )٧٨(
FCCC/KP/CMP/2008/11. 

  .FCCC/SBI/2008/L.15اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٧٩(
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  املرفق األول

  مشروع االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ
   من االتفاقية٤ من املادة ٥و) ج(١الفقرتني 

   الوالية- أوالً 
، أن يستعرض يف دورته الثانية، ويف كل دورة         ١- م أ /١٣من مقرره   ) أ(٤قرر مؤمتر األطراف مبوجب الفقرة        - ١

 من االتفاقية كبند مستقل من بنود جدول األعمال يف          ٤ من املادة    ٥و) ج(١ها بعد ذلك، تنفيذ أحكام الفقرتني       يعقد
  ".املسائل املتصلة بااللتزامات"إطار 

، إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه ١٣- م أ/٤ من مقرره ٧وطلب مؤمتر األطراف، يف الفقرة   - ٢
 ١، آراءها بشأن عناصر االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام الفقرتني             ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥

  .٣- م أ/١٣ من االتفاقية، وفقاً ألحكام املقرر ٤ من املادة ٥و) ج(

ا ، إىل ما قدمته األطراف من ورقات تعرض آراءه        )١(وأشارت، اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين         -٣
 من االتفاقيـة،    ٤ من املادة    ٥و) ج(١بشأن عناصر االختصاصات املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام الفقرتني           

وطلبت .  هلذه اآلراء)٣(، وإىل التقرير التوليفي الذي أعدته األمانة)٢(١٣-م أ /٤ من املقرر    ٧على النحو املطلوب يف الفقرة      
رئيس إعداد مشروع اختصاصات هلذا االستعراض كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا              اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل ال    

التاسعة والعشرين، واضعةً يف اعتبارها الورقات املقدمة من األطراف، واملداوالت اليت جرت بني األطـراف يف الـدورة                  
 . فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجياالثامنة والعشرين للهيئة، وما يتصل بذلك من األعمال اليت يقوم هبا

   األهداف- ثانياً 
  :األهداف هي التالية  - ٤

   من االتفاقية؛٤ من املادة ٥و) ج(١استعراض وتقييم فعالية تنفيذ أحكام الفقرتني   )أ(  

إتاحة مدخالت بّناءة للعمل ذي الصلة بتطوير التكنولوجيات ونقلها، الذي يضطلع به كل من اهليئة                 )ب(  
الفرعية للتنفيذ، واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، والفريق العامـل    

  .املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/8 ٦١، الفقرة. 

)٢( FCCC/SBI/2008/Misc.1و Add.1. 

)٣( FCCC/SBI/2008/7. 
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  نطاق العمل- ثالثاً 

  :ينبغي لالستعراض والتقييم أن يتناوال املواضيع التالية  - ٥

 ١٣-م أ/٣ و٧-م أ/٤، واملقررات ٤ من املادة ٥و) ج(١الِعَبر املستخلصة من تنفيذ أحكام الفقرتني   )أ(  
  ، واملمارسات اجليدة يف هذا التنفيذ؛١٣- م أ/٤و

، ٤ مـن املـادة   ٥و) ج(١التحديات القائمة والثغرات املتبقية احملددة يف تنفيذ أحكـام الفقـرتني       )ب(  
  .١٣- م أ/٤ و١٣- م أ/٣ و٧- م أ/٤واملقررات 

وينبغي أن يستند االستعراض والتقييم إىل العمليات اجلارية يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبـا                  - ٦
وخارج إطارمها، عند االقتضاء، وأن ُيثرَي املناقشات اليت تدور داخل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين                 

  .الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  جماالت التركيز- رابعاً 

ينبغي أن يتناول االستعراض ما اختذته األطراف وغريها من املشاركني املعنيني من خطوات عملية يف عمليـة                   - ٧
  :تطوير التكنولوجيات ونقلها، وأن يشمل املهام التالية

التشريعيةَ الالزمةَ لالرتقاء استعراض مدى تطوير ودعم األطراِف الُنظَم املؤسساتيةَ واُألطَر اللوائحيةَ و  )أ(  
  بتطوير التكنولوجيات ونقلها؛ 

استعراض نطاق اإلجراءات العملية املتخذة وحتديد اإلجراءات املمكنة لتشجيع الشراكات االبتكارية             )ب(  
ع أو القطاع اخلاص والتعاون مع القطاع اخلاص، والنظر يف التدابري اليت ميكن للحكومـات وقطـا         /يف القطاع العام و   

  األعمال التجارية واألوساط األكادميية اختاذها لتيسري مشاركة القطاع اخلاص مشاركة فعالة؛

  استعراض ما ُوِضَع من آليات وعمليات لتعزيز التعاون مع العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة؛  )ج(  

 تكنولوجيات التخفيف   استعراض اجلهود املبذولة لتشجيع التعاون يف البحث والتطوير يف جمال نشر            )د(  
  من آثار تغري املناخ والتكيف معه؛

 مـن   ٤ من املادة    ٥و) ج(١استعراض الدعم املايل املقدم وتوقيت تقدميه، يف سياق أحكام الفقرتني             )ه(  
  .االتفاقية، ألغراض تطوير التكنولوجيات ونقلها واألنشطة املتصلة بذلك ونتائجها
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   النهج والتوقيت-خامساً 
ع مؤمتر األطراف باالستعراض، مستعيناً باهليئة الفرعية للتنفيذ ومبدخالت من فريق اخلرباء املعين بنقل              سيضطل  - ٨

  .التكنولوجيا، وبدعم من األمانة، مستعينة بدورها مبجموعة متوازنة من اخلرباء االستشاريني، حسب الضرورة

ىل تقدمي ورقاهتا إىل األمانة، يف موعد أقصاه        وسيقوم مؤمتر األطراف بدعوة األطراف واملنظمات ذات الصلة إ          - ٩
  .، استناداً إىل جماالت التركيز احملددة يف الفرع رابعاً أعاله٢٠٠٩فرباير / شباط١٦

 أعاله لتنظر فيه األطراف يف      ٩وسُتِعد األمانة تقريراً توليفياً استناداً إىل الورقات املقدمة املشار إليها يف الفقرة               - ١٠
  . للهيئة الفرعية للتنفيذالدورة الثالثني

 أعاله  ٩الورقات املشار إليها يف الفقرة      : وينبغي أن ُتراعى يف االستعراض املعلومات املناسبة، من بينها ما يلي            - ١١
والتقارير املقرر أن يقدمها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا؛ والتقارير التجميعية والتوليفة الـيت ُتِعـدها األمانـة؛           

  .تقارير والورقات املقدمة من املنظمات ذات الصلة؛ وغريها من الوثائق اليت ُتِعدها األمانة يف هذا الشأنوال

 أعاله، سُتِعد األمانة    ٨واستناداً إىل املعلومات املبيَّنة أعاله وأعمال اخلرباء االستشاريني املشار إليها يف الفقرة               - ١٢
يف االستعراض حىت تارخيه، ويشمل ما خيلص إليه فريق اخلرباء املعين بنقـل             مشروع تقرير مؤقت يتناول التقدم احملرز       

  .التكنولوجيا من نتائج أولية وما قد يكون لديه من توصيات وتعليقات قبل انعقاد الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

مانة لألطراف مشروعاً منقحـاً   أعاله يف االعتبار، ستتيح األ١٢- ٨ومع وضع املعلومات الواردة يف الفقرات        - ١٣
  .لتقرير مؤقت لتنظر فيه يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

وينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ أن ُتكِمل عملييت االستعراض والتقييم يف دورهتا احلادية والثالثني بغيـة تقـدمي                   - ١٤
ل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل، لينظر فيهـا          توصيات ُتراعى فيها أيضاً آراء األطراف يف الفريق العام        

  .مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة
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   الثايناملرفق

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ 
  يف دورهتا التاسعة والعشرين
  الوثائق اليت أُُِعّدت للدورة

FCCC/SBI/2008/9   ذكرة مقدمة من األمني التنفيذيم .جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/SBI/2008/10    مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  

FCCC/SBI/2008/11   مذكرة مقدمة من األمانة .تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية 

FCCC/SBI/2008/12 

Corr.1و 
مـذكرة مقدمـة    . ٢٠٠٦-١٩٩٠لفترة  لرد الوطنية لغازات الدفيئة      اجل  قوائم بيانات  

  من األمانة

FCCC/SBI/2008/13   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة  

FCCC/SBI/2008/13/Add.1        مذكرة مقدمة من األمـني التنفيـذي       .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة .
  تعليقات مقدمة من األمانة .إضافة

FCCC/SBI/2008/13/Add.2        مذكرة مقدمة من األمـني التنفيـذي       .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة .
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  .إضافة

FCCC/SBI/2008/14           مذكرة مقدمـة    .أقل البلدان منواً  تقرير عن االجتماع الرابع عشر لفريق اخلرباء املعين ب
  من األمانة

FCCC/SBI/2008/15                تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق بتجارب استخدام مؤشرات األداء يف رصد وتقيـيم
  مذكرة مقدمة من األمانة .بناء القدرات على الصعيد الوطين

FCCC/SBI/2008/16          تيجي لرفع مستوى االستثمار يف نقل      تقرير مرفق البيئة العاملية عن وضع برنامج استرا
  مذكرة مقدمة من األمانة .التكنولوجيات السليمة بيئياً

FCCC/SBI/2008/17    من ٤ من املادة ٥و) ج(١مشروع اختصاصات استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني 
   مذكرة مقدمة من الرئيس.االتفاقية

FCCC/SBI/2008/18  Budget performance for the biennium 2008–2009. Note by the Executive 
Secretary. Report by the United Nations Office of Internal Oversight 
Services on the internal audit programme of work 

FCCC/SBI/2008/INF.7  Status of submission and review of fourth national communications and of 
reports demonstrating progress. Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2008/INF.8 
Corr.1و 

 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.9  Status of submissions as at 15 November 2008. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2008/INF.10  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 

FCCC/SBI/2008/Misc.5  Activities to implement the framework for capacity-building in developing 
countries under decision 2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2008/Misc.6  Experiences with monitoring and evaluation of capacity-building at the 
national level.  Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2008/Misc.7  Experiences with and lessons learned from the review of initial reports under 
the Kyoto Protocol, including recommendations for improvements.  
Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2008/Misc.8  Implementation of national adaptation programmes of action including on 
accessing funds from the Least Developed Countries Fund. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBI/2008/Misc.9 
Add.1و 

 Status of implementation of Article 4, paragraph 8, of the Convention, 
decision 5/CP.7 and decision 1/CP.10. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2008/Misc.10  Progress on the implementation of decision 1/CP.10. Submission from 
Antigua and Barbuda on behalf of the Group of 77 and China 

FCCC/SB/2008/INF.5  Report of the Expert Group on Technology Transfer for 2008. Note by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.6  Developing performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness 
of the implementation of the technology transfer framework. Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.7  Identifying, analysing and assessing existing and potential new financing 
resources and relevant vehicles to support the development, deployment, 
diffusion and transfer of environmentally sound technologies. Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.8  Developing a strategy paper for the long-term perspective beyond 2012, 
including sectoral approaches, to facilitate the development, deployment, 
diffusion and transfer of technologies under the Convention. Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBI/2008/L.15   ية للتنفيذ عن أعمال دورهتا التاسعة والعشرينمشروع تقرير اهليئة الفرع 
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FCCC/SBI/2008/L.16         التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب
توصية مقدمة من اهليئـة     . مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . بروتوكول كيوتو 
 الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2008/L.17   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. دارية واملالية واملؤسسيةاملسائل اإل 

FCCC/SBI/2008/L.17/Add.1/

Rev.1 

. إضـافة . مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية     
 توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2008/L.17/Add.2/

Rev.1 

. إضـافة . مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . واملالية واملؤسسية املسائل اإلدارية     
 توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2008/L.18          مشروع اسـتنتاجات   . تقرير مدير سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو
 توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ. مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.19               إيالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة
 .مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2008/L.20       امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكـول كيوتـو .
 .مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.20/Add.1       امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكـول كيوتـو .
 توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.21   ًمشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. صندوق أقل البلدان منوا. 

FCCC/SBI/2008/L.21/Add.1       ًإضـافة . مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . الصندوق اخلاص بأقل البلدان منوا .
 توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2008/L.22   ًن الرئيسمشروع استنتاجات مقترح م. املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا. 

FCCC/SBI/2008/L.23                أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري
 .مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2008/L.24   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تقدمي الدعم املايل والتقين. 

FCCC/SBI/2008/L.25   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بناء القدرات مبوجب االتفاقية. 

FCCC/SBI/2008/L.26   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو. 

FCCC/SBI/2008/L.27     روع اسـتنتاجات   من بروتوكول كيوتو مـش ٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة
 .مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.28   مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تطوير التكنولوجيات ونقلها. 
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FCCC/SBI/2008/L.28/Add.1     توصية . إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . تطوير التكنولوجيات ونقلها
 مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2008/L.29     توصية مقدمة من اهليئة    . مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    . اآللية املالية لالتفاقية
 الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2008/L.30                تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة
  توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ.مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. العاملية

 ةوثائق أخرى معروضة على الدور

FCCC/CP/2008/2/Rev.1   مقدمة من األمانةمنقحة مذكرة  .تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/CP/2007/3 

Corr.1و 
  مقدمة من األمانةمذكرة .تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف  

FCCC/KP/CMP/2008/7      مـذكرة   .دارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتـو       إلالتقرير السنوي
 مقدمة من األمانة

FCCC/KP/CMP/2008/9/ 

Rev.1 

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب                 
  قدمة من األمانةمذكرة منقحة م. بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 

Corr.1و 
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب                 

معلومات عن التجميـع    . إضافة. مذكرة منقحة مقدمة من األمانة    . بروتوكول كيوتو 
  واحملاسبة لدى كل طرف على حدة

FCCC/KP/CMP/2008/10   تنفيذ : نشأة مبوجب بروتوكول كيوتوحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املامتيازات و
 مذكرة مقدمة من األمانة .٢-م أإ/٩املقرر 

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

FCCC/SBI/2008/8     ٤ة للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من         تقرير اهليئة الفرعي 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣إىل 

FCCC/SBI/2008/8/Add.1                 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة
ن حمالني إىل مؤمتر األطراف     مشروعا مقرري . إضافة. ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٣ إىل   ٤من  

  ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو العتمادمها
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 
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FCCC/SBI/2007/10/Add.1      تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف
مذكرة أعدها رئيس فريق اخلرباء االستـشاري        .غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

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

FCCC/SBI/2007/32                   تقرير عن اجتماع فريق خرباء أقل البلدان منواً املعين بتقييم التقـدم الـذي أحرزتـه
  مذكرة مقدمة من األمانة  . العمل الوطنية للتكيفاألطراف يف إعداد وتنفيذ برامج

FCCC/SBI/2007/34            تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا السابعة والعشرين املعقـودة يف بـايل يف
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣الفترة من 

FCCC/SBI/2007/Misc.7 
Add.2و Add.1و 

 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/SBI/2006/27       مـن   ٣ من املادة    ١٤عمل بشأن منهجيات اإلبالغ يف سياق الفقرة        التقرير عن حلقة 
  مذكرة مقدمة من األمانة .روتوكول كيوتوب

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/2008/5   ورقة تقنية .ملستوياتج رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف اُهُن  

 -  -  -  -  -  


