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(A)     GE.08-70786    130608    130608 

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
 الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
 

  من جدول األعمال)أ(٥البند 
   من االتفاقية٤دة  من املا٩ و٨تنفيذ الفقرتني 

  ١٠- م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

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

وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على اعتماد االختصاصات الواردة يف مرفق هذه االستنتاجات أساساً للتقييم   - ١
 يف دورته الرابعة ١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ واملقررين ٤ من املادة ٨الة تنفيذ الفقرة الذي سيجريه مؤمتر األطراف حل

  ).٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(عشرة 

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تسعى إلشراك طائفة واسعة من املنظمات واملؤسسات واخلرباء   - ٢
  . أدناه٤ واجملتمعات يف تنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرة

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ املنظمات املعنية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة إىل املشاركة يف تنفيذ                 - ٣
 أدناه، وحثتها على االضطالع بأنشطتها اخلاصة وعرض النتائج على اهليئة الفرعيـة    ٤األنشطة الواردة يف الفقرة     

  .للتنفيذ يف دورات الحقة، حسب االقتضاء

  : باختاذ اإلجراءات التالية١٠- م أ/١وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة تنفيذ املقرر و  - ٤

  :اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ  )أ(  

حتسني املعلومات املتعلقة بالوصول إىل األموال املتاحة للتكيف، مبا يف ذلك لتنفيذ برامج العمل                ‘١‘
  ء واجهة شبكية على املوقع الشبكي لالتفاقية؛الوطنية للتكيف، بسبل منها إنشا
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التكيف يف برامج التعاون اإلمنائي ج  منها إدمابسبل الوصول إىل األموال املتاحة للتكيف، حتسني  ‘٢‘
، وبناء القـدرات إلعـداد مقترحـات        الوصولقدر اإلمكان، ونشر املعلومات املتعلقة بطرق       

  لمشاريع ولتنفيذ املشاريع؛ل

 منها إدماج التكيف يف عملية التخطيط، ونشر املعلومات بسبلخطيط الوطين للتكيف،  التحتسني  ‘٣‘
 عليها، واالستفادة من    واالعتمادعن الدروس املستفادة من عملية برامج العمل الوطنية للتكيف          

   من األطراف وغريها من الوثائق ذات الصلة؛املقدمة يف البالغات الوطنية الواردةاملعلومات 

 االستجابة املالئمة لآلثار الضارة النامجة      أشكال املتعلقة بإدارة املخاطر وغريها من       الُنُهجيز  تعز  ‘٤‘
عن تغري املناخ، اعتماداً على التجربة العملية للمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية والقطـاع             

   أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛عن منها نشر املعلومات بسبلاخلاص، 

  :أثري تنفيذ تدابري االستجابةت  )ب(  

 منها تبـادل    بسبل االقتصادي يف سياق التنمية املستدامة،       للتصدي للتنويع حتسني النهج العملية      ‘١‘
  املعلومات والتجارب عن أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛

 بسبلستجابة، حتسني القدرة على وضع النماذج واستخدامها يف سياق تقييم تأثري تنفيذ تدابري اال  ‘٢‘
   ونطاق األنشطة اجلارية يف هذا الصدد؛اخلربات املناسبةمنها حتديد املنظمات ذات 

تشجيع األطراف على أن تقدم، قدر اإلمكان، معلومات عن جتارهبا وشواغلها الناشئة عن تأثري                ‘٣‘
  ات الصلة؛ منها تقدمي البالغات الوطنية وغريها من الوثائق ذبسبلتنفيذ تدابري االستجابة، 

 االستجابة املالئمة لتأثري تنفيـذ تـدابري        أشكال املتعلقة بإدارة املخاطر وغريها من       الُنُهجتعزيز    ‘٤‘
االستجابة، اعتماداً على التجربة العملية للمنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية والقطاع اخلاص، 

  .دة منها نشر املعلومات عن أفضل املمارسات والدروس املستفابسبل

كـانون  (زيد من اإلجراءات يف دورهتا التاسعة والعشرين        املووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف          - ٥
 أعاله، والتقييم املـشار إليـه يف        ٤، آخذة يف اعتبارها اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة          )٢٠٠٨ديسمرب  /األول

الضارة النامجة عن تغري املناخ وتأثري تنفيذ تـدابري االسـتجابة            أعاله، واألنشطة اجلارية املتصلة باآلثار       ١الفقرة  
  . حيتاج إليها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرةقدمبوجب االتفاقية، والتوصية باإلجراءات اإلضافية اليت 
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  املرفق

   من ٨اختصاصات تقييم مؤمتر األطراف حلالة تنفيذ الفقرة 
  ١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ين  من االتفاقية واملقَرْر٤املادة 

   الوالية- أوالً 
 من ٨، أن جيري يف دورته الرابعة عشرة تقييماً حلالة تنفيذ الفقرة ١٠-م أ/١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   -١

  .، وأن ينظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا الشأن١٠-م أ/١ و٧-م أ/٥ من االتفاقية واملقررين ٤املادة 

  طاق الن- ثانياً 
  :ينبغي أن يتصدى التقييم للمواضيع التالية  - ٢

مدى تنفيذ اإلجراءات واألنشطة اليت تتصدى لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ واملفّصلة يف                )أ(  
  ؛١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ واملقررين ٤ من املادة ٨الفقرة 

 ٨ االستجابة املفّصلة يف الفقرة      مدى تنفيذ اإلجراءات واألنشطة اليت تتصدى لتأثري تنفيذ تدابري          )ب(  
  ؛١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ واملقررين ٤من املادة 

 ٤  من املـادة   ٨زيد من اإلجراءات، مبا يف ذلك الطرائق، فيما يتعلق بالفقرة           املاخليارات املتاحة الختاذ      )ج(  
  .١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥واملقررين 

  :وسيأخذ التقييم يف االعتبار، بوجه خاص، ما يلي  - ٣

 ٧- م أ/٥ واملقررين ٤ من املادة ٨اإلجنازات والنتائج احملددة اليت أٌحرِزت عن طريق تنفيذ الفقرة   )أ(  
  ؛١٠- م أ/١و

   واملقـررين   ٤ من املـادة     ٨الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املستخلَصة من تنفيذ الفقرة           )ب(  
  ؛١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥

 ٧- م أ /٥ واملقررين   ٤ من املادة    ٨التحديات املصاَدفة والثغرات احملددة املتبقية يف تنفيذ الفقرة           )ج(  
  .١٠- م أ/١و

   الطرائق- ثالثاً 
  :سيجري التقييم باستخدام الطرائق التالية  - ٤

  :املتاحة باألشكال التالية)  أدناه٦ و٥انظر الفقرتني (النظر يف املعلومات ذات الصلة   )أ(  

  الورقات املقدمة من األطراف؛  ‘١‘
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  تقارير التجميع والتوليف اليت ُتعدِّها األمانة؛  ‘٢‘
  التقارير والورقات املقدمة من املنظمات ذات الصلة؛  ‘٣‘
  الوثائق األخرى ذات الصلة اليت تعدها األمانة؛  ‘٤‘

 مائدة مستديرة يف مرحلة     قيام األمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، بتنظيم اجتماع           )ب(  
مبكرة من الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، مبشاركة األطراف واملنظمات ذات الصلة من أجـل                
تبادل اآلراء بشأن التجارب والدروس املستفادة وأفضل املمارسات اليت حددهتا األطراف وغريها من املنظمـات               

لتصدي لآلثار الـضارة    ا  من أجل  ختطيط وتنفيذ إجراءات وأنشطة التكيف    ذات الصلة على مجيع املستويات، يف       
وينبغي أن خيصِّص اجتماع املائدة املستديرة وقتاً متـساوياً         . النامجة عن تغري املناخ وتأثري تنفيذ تدابري االستجابة       

  ستجابة؛للنظر يف أنشطة التصدي لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ وتأثري تنفيذ تدابري اال
  قيام اهليئة الفرعية للتنفيذ بالنظر يف نتائج اجتماع املائـدة املـستديرة واملعلومـات املبّينـة يف           )ج(  
  . أدناه٦ و٥الفقرتني 

   اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ- رابعاً 
  املسامهات

 فيما يتعلق بـإجراءات     ١٠- م أ /١ و ٧- م أ /٥ واملقررين   ٤ من املادة    ٨سينظر تقييم حالة تنفيذ الفقرة        - ٥
  :وأنشطة التصدي لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ يف املسامهات التالية

  ؛)١(الورقات املقدمة من األطراف  )أ(  

 ١٩اآلراء اإلضافية املقرر أن تقدمها األطراف واملنظمات ذات الـصلة إىل األمانـة حبلـول                  )ب(  
  ميعها يف وثيقة متفرقات؛ لكي تقوم األمانة بتج٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

التقارير ذات الصلة الصادرة عن فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء املعين بأقل                )ج(  
  البلدان منواً؛

  التقارير ذات الصلة الصادرة عن مرفق البيئة العاملية؛  )د(  

   بتغري املناخ؛التقارير ذات الصلة الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين  )ه(  
توليف املعلومات املتاحة من البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول                 )و(  

  ؛)٢( باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخيتعلقلالتفاقية واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية فيما 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/Misc.4. 

)٢( FCCC/SBI/2007/24. 



FCCC/SBI/2008/L.12 
Page 5 

امج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك التقارير املقدمة من          من بر املتاحة  املعلومات ذات الصلة      )ز(  
  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً والورقات املقدمة من األطراف؛

 نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ           بني دفتيه  التقرير املوجز الذي جيمع     )ح(  
عن الفترة املمتدة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة          والقابلية للتأثر به والتكيف معه      

  والنواتج واالستنتاجات اإلضافية املرتبطة بربنامج عمل نريويب؛ )٣(والتكنولوجية

  .الوثائق األخرى ذات الصلة اليت تعدها األمانة  )ط(  

   تأثري تنفيذ تدابري االستجابة- خامساً 
  املسامهات

 فيما يتعلق باإلجراءات    ١٠- م أ /١ و ٧- م أ /٥ واملقررين   ٤ من املادة    ٨نظر تقييم حالة تنفيذ الفقرة      سي  - ٦
  : املسامهات التالية يفتأثري تنفيذ تدابري االستجابةل تتصدىواألنشطة اليت 

  أعاله؛) ب(و) أ(٥الورقات املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة   )أ(  

  التقارير ذات الصلة الصادرة عن مرفق البيئة العاملية؛  )ب(  

  التقارير ذات الصلة الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛  )ج(  

ألطراف املدرجـة يف املرفـق األول       ا  املقدمة من  توليف املعلومات املتاحة من البالغات الوطنية       )د(  
  ؛)٤(ة يف املرفق األول لالتفاقية فيما يتعلق بتأثريات تنفيذ تدابري االستجابةلالتفاقية واألطراف غري املدرج

  .الوثائق األخرى ذات الصلة اليت تعدها األمانة  )ه(  

   النتائج املتوقَّعة- سادساً 
 ٨قيام اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، بالتوصية مبشروع مقرر عن حالة تنفيذ الفقرة   - ٧

، يأخذ يف االعتبار نتائج اجتماع املائدة املستديرة وكذلك املعلومات ١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ واملقررين ٤من املادة 
  . أعاله، لعرضه على نظر مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة٦ و٥املبينة يف الفقرتني 

 -  -  -  -  - 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2006/11 من الوثيقة ٢٣ يف الفقرة على النحو املطلوب )٣(

)٤( FCCC/SBI/2007/23. 


