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(A)     GE.08-70823     170608    170608 

                       اهليئة الفرعية للتنفيذ
                         الدورة الثامنة والعشرون

      ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٣-  ٤     بون، 

                  من جدول األعمال  ١٢      البند 
   ي  نـ    الثا     عراض ـ                     األعمال التحضريية لالست
       منه ٩   ً         عمالً باملادة                لربوتوكول كيوتو 

  األعمال التحضريية لالستعراض الثاين
   منه٩   ً        عمال  باملادة لربوتوكول كيوتو 

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس
                 منه يهدف إىل     ٩                                                                   ً                    أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة               -  ١

   .                                                                زيز تنفيذ بروتوكول كيوتو ومواصلة صقل عدد من عناصره، وخباصة التكيف        زيادة تع
                      ، ال ينطوي االستعراض     ٣-      م أإ  / ٤              من املقرر     ٣                                 ً            ً                 وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل أنه وفقاً للفقرة            -  ٢

             توكول كيوتو                                                                                                 الثاين على إخالل باإلجراء الذي قد يقرره مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برو              
    .                                    ، وال يرتب التزامات جديدة على أي طرف )             اجتماع األطراف /           مؤمتر األطراف (
                   ، سـيتخذ مـؤمتر      ٣-      م أإ  / ٤                 من الفقـرة      ٥                                             ً                 وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك إىل أنه وفقاً للفقرة            -  ٣

   .                               ً                     اجتماع األطراف اإلجراء املناسب بناًء على نتائج االستعراض /      األطراف

     من  ٦      ً         ، وفقاً للفقرة  )١ (                     ً                                                      الفرعية للتنفيذ علماً باآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة                       وأحاطت اهليئة   -  ٤
    .  )٢ (                                   ، وبالتقرير التوليفي لبعض هذه اآلراء ٣-     م أإ / ٤      املقرر 

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2008/Misc.2و   Add.1-3.  

) ٢ (  FCCC/SBI/2008/INF.1.  
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                                 ً     ً                                                                      وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً بالتقرير املتعلق حبلقة العمل املعنيـة باألعمـال التحـضريية                  -  ٥
   . )٣ (         راض الثاين     لالستع

        مـن     ١٢      ً           ، وفقاً للفقرة        ـقوم       راف سي ـ            اجتماع األط  /                                                والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن مؤمتر األطراف        -  ٦
                                  يف ورقة املعلومات اليت ستعدها األمانة   )     ٢٠٠٨      ديسمرب  /          كانون األول (                يف دورته الرابعة        بالنظر   ،  ٣-     م أإ / ٤      مقرره 
                                                          يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول                                        الفريق العامل املخصص للنظر                    ما يضطلع به          بشأن  

                من ذلك املقرر،   ١٠                            بشأن القضايا احملددة يف الفقرة        من عمل   )                    الفريق العامل املخصص (                    مبوجب بروتوكول كيوتو 
       حبلقة                    يشار إليها فيما يلي (               من ذلك املقرر   ١١                                  ا قبل الدورة املشار إليها يف الفقرة  مل    عمل   ال           تقرير حلقة   يف       وكذلك 

     ).                    العمل ملا قبل الدورة

                               ، ينبغي أن تكـون األعمـال        ٣-      م أإ  / ٤              من املقرر     ٤                                        ً                وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أنه وفقاً للفقرة           -  ٧
                                                                                               التحضريية لالستعراض الثاين متماشية مع األنشطة ذات الصلة اليت جيري االضطالع هبا يف إطار بروتوكول كيوتو    

                                                        أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بـأن يقـوم مـؤمتر            ،              ويف هذا الصدد    .                 دواجية يف العمل                           واالتفاقية بغية جتنب االز   
   :        مبا يلي                                        اجتماع األطراف لدى اضطالعه باالستعراض الثاين /      األطراف

              ميكن أن يتخذ  يت                    لالستعراض الثاين، ال     لتحضري               احملددة أثناء ا    سائل              ، ومن بينها امل     مسائل         التصدي لل   ) أ (  
                                                                             ألطراف قرارات مناسبة بشأهنا يف دورته الرابعة لكي يبدأ التنفيذ يف أقرب موعد ممكن؛        اجتماع ا /           مؤمتر األطراف

     .                   ً                                     اليت تستوجب مزيداً من النظر وإحالتها إىل اهليئة املناسبة    سائل       حتديد امل   ) ب (  

   ل    مسائ                                   اجتماع األطراف االهتمام، بوجه خاص، لل /                                               وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يويل مؤمتر األطراف  -  ٨
                        اجتماع األطراف إجراءات    /                                كذلك بأن يتخذ مؤمتر األطراف      ت       ، وأوص  ٣-      م أإ  / ٤              من املقرر     ٦                   املدرجة يف الفقرة    

    :                       مناسبة يف دورته الرابعة

                                                   يرادات للمساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيف مع التنفيذ  إل                  توسيع نطاق حصة ا    سألة            فيما يتعلق مب   ) أ (  
                                                                          يئة الفرعية للتنفيذ أن من شأن احلصول على املزيد من املعلومـات أن                                                  املشترك واالجتار باالنبعاثات، الحظت اهل    

      ً                                                                         وحتقيقاً هلذه الغاية، دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقـدم إىل األمانـة،     .     سألة                    ييسر النظر يف هذه امل 
                                                     ، آراءها بشأن هذه املسألة، لتجميعها يف وثيقة متفرقات؛    ٢٠٠٨      سبتمرب  /       أيلول  ١٩     حبلول 

                       املدرجة يف املرفق األول            األطراف               ل التزامات    ي                                      العناصر اإلجرائية ذات الصلة لتسج         سألة              فيما يتعلق مب     ) ب (  
                                                         اجتماع األطراف يف أن يضع يف اعتبـاره آراء األطـراف            /                                                       يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، قد يرغب مؤمتر األطراف        

               أعاله، وأية    ٥                                                  رير املتعلق حبلقة العمل املشار إليه يف الفقرة                        أعاله، والتق   ٤                                               واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة        
                                                                                                 آراء أخرى تقدمها األطراف، بغية الوقوف على مدى ضرورة تبسيط اإلجراءات احلالية واختاذ التدابري املناسبة؛

                                                      

) ٣ (  FCCC/SBI/2008/INF.5.  
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                                                                            االمتيازات واحلصانات لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب بروتوكـول                  مسألة         تتطلب     ) ج (  
                                         ً       وينبغي أن تويل اهليئة الفرعية للتنفيذ مزيداً مـن    .                                                      اختاذ ترتيبات تعاهدية مناسبة تتمشى مع القانون الدويل      كيوتو

                                                    ضافية، مبا يف ذلك اخلربة املكتسبة من تنفيذ املقرر           اإل            قصرية األجل     ال         ترتيبات    لل                                    النظر يف دورهتا التاسعة والعشرين      
                                                             اع األطراف يف دورته الرابعة يف إجياد حل طويل األجل يتخـذ              اجتم /                              وينبغي أن ينظر مؤمتر األطراف      .  ٢-      م أإ  / ٩

                           ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ   .                                                                          شكل ترتيبات تعاهدية مناسبة لكي يقوم بعقد مثل هذه الترتيبات يف دورته اخلامسة
                               يف وثيقة متفرقات، آراءها بشأن     جميع          ، لغرض الت    ٢٠٠٩     مارس  /      آذار  ٢٠                                  األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول 

                                                                                 الترتيبات التعاهدية املناسبة لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني؛

                                                                                                     وفيما يتعلق مبسألة نطاق وفعالية وأداء آليات املرونة، مبا يف ذلك سبل ووسائل تعزيز التوزيـع                   ) د (  
   :                                          اإلقليمي العادل ملشاريع آلية التنمية النظيفة

                                                                                                 الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن بعض هذه العناصر قد نظر فيها الفريق العامل املخصص وأنه                  ‘ ١ ‘
   ؛ )٤ (             اجتماع األطراف /                    أحاهلا إىل مؤمتر األطراف

                                ، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل     سألة                      اجتماع األطراف يف هذه امل /                         بغية تيسري نظر مؤمتر األطراف   ‘ ٢ ‘
              ً      ً                                        مات، تضم جتميعاً وحتليالً للمعلومات املتاحة عن سبل ووسائل تعزيز                         األمانة أن تعد مذكرة معلو

                                                                   العادل ملشاريع أنشطة التنمية النظيفة ونطـاق وفعاليـة وأداء                         ودون اإلقليمي                     التوزيع اإلقليمي   
                                                                          آليات املرونة، وإتاحة هذه املذكرة لألطراف قبل عقد حلقة العمل ملا قبل الدورة؛

        سـبتمرب   /        أيلول   ١٩                                                    فيذ كذلك األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                                   دعت اهليئة الفرعية للتن      ‘ ٣ ‘
                                سبل ووسائل تعزيـز التوزيـع        )  ١   : (                                                  ، لغرض التجميع والتوليف، آراءها بشأن ما يلي           ٢٠٠٨

                          كيفية حتـسني الترتيبـات       )  ٢ ( و                                                                 اإلقليمي ودون اإلقليمي العادل ملشاريع آلية التنمية النظيفة؛         
                         والتنفيذ املـشترك يف      ،                                                مية النظيفة وإدارة شؤوهنا وقواعدها وإجراءاهتا                                املؤسسية احلالية آللية التن   

                                                فترة االلتزام األوىل بغية تعزيز أدائها وفعاليتها؛

                                                                                   إىل أدىن حد من اآلثار الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة النامجة عـن تغـري                       لتقليل            إن مسألة ا     ) ه (  
                                                                التأثريات االجتماعية والبيئة واالقتصادية على األطراف األخـرى،                                                          املناخ، واآلثار الواقعة على التجارة الدولية، و      

                           من االتفاقية، مع مراعاة    ٤              من املادة     ٩    و  ٨                                    ً                                   وخباصة البلدان النامية األطراف، وحتديداً البلدان املدرجة يف الفقرتني          
               اجتماع األطراف   /  اف                                                لنظر اهليئات الفرعية، وقد يرغب مؤمتر األطر        ا             ينبغي إخضاعه        مسألة                    من االتفاقية،     ٣       املادة  

   .       العمل           فيما خيص ذلك             يف اختاذ إجراء 

  ،  ٣-    م أإ / ٤         من املقرر   )  أ ( ٦                                                            ً                    وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد ورقة فنية، آخذةً يف اعتبارها الفقرة   -  ٩
               ملشار إليها يف                                                        أعاله، وكذلك آراء األطراف الواردة يف الورقات ا         ٢                                  من بروتوكول كيوتو، والفقرة        ١٧    و  ٦         واملادتني  

                                                                           توسيع نطاق حصة اإليرادات للمساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيف مع التنفيذ املشترك   )  ١ (            أعاله، وبشأن   )  أ   ( ٨       الفقرة 
                                                      

) ٤ (  FCCC/KP/AWG/2008/L.8.  
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                                                                             اخليارات املتصلة بوحدات الكميات املسندة لألطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية،   )  ٢ (                    واالجتار باالنبعاثات؛ و
             وينبغـي أن     .                                                                                     يف البلدان النامية، وإتاحة املذكرة لألطراف قبل عقد حلقة العمل ملا قبل الدورة                                   من أجل متويل التكيف     

                                                                         والتأثريات احملتملة على سوق الكربون، مبا يف ذلك العرض والطلب، وال سيما للبلدان   )  ٢ ( و  )  ١ (                   تتحرى الورقة تبعات 
    .                                             ة؛ وخيارات التشغيل؛ والتحويل إىل صندوق التكيف جت    النا                                                       اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛ والنطاق احملتمل للموارد 

                                                                                          ً  وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم بعد املعلومات املطلوبة عمالً   -   ١٠
   .  لك                           اجتماع األطراف على القيام بذ /                                    قبل عقد الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف ٣-     م أإ / ٤           من املقرر  ٧        بالفقرة 

          اهتمامـه                                    اجتماع األطراف يف دورتـه الرابعـة    /                                                 وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يويل مؤمتر األطراف    -   ١١
                                                                                                                  للمسائل األخرى اليت أثارهتا األطراف، مبا يف ذلك التمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكيف مـع                 

           األسـاس    ة                       الطابع والطرائق وسـن    (                          االستجابة؛ وااللتزامات                 تأثريات تدابري  و                                       اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ       
                                                                                               ؛ وآلية االمتثال؛ ومتطلبات بدء النفاذ؛ واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛             )              وتقاسم األعباء 

         مي األطراف                                               اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن املسائل املتصلة بتقد  ّ   سلّمت و  .                                         واالنبعاثات من الطريان الدويل والنقل البحري
                                                                                                                  املدرجة يف املرفق األول لتقاريرها، مثل تعزيز إمكانية مقارنة املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق                 

         اجتمـاع   /                                 ينبغي أن يواصل مؤمتر األطراف      ،      ستعراض ال                                                          األول يف بالغاهتا الوطنية وكذلك املسائل املتصلة بعملية ا        
                       ألغراض عملية االستعراض     )                     مثل التمويل واخلرباء   (                        ت املتوقعة من املوارد                            ً             األطراف النظر فيها، مفصالً االحتياجا    

    .                                                                                        أثناء فترة االلتزام األوىل، واملشاكل املصادفة يف جتميع وعرض املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية

                   لقة العمل ملا قبـل      م ح  ي   تنظ ب      ً                        ، رهناً بتوافر متويل إضايف،                 أن تقدم                                            وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة       -   ١٢
   .                            اجتماع األطراف بشهر واحد األقل /                                         الدورة قبل عقد الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف

 -  -  -  -  -  


