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  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(    
  . االستعراض الرابع لآللية املالية:التفاقيةلاآللية املالية   -٥
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٦

  ؛١٠- م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(    
  .تعلقة بأقل البلدان منواًاملسائل امل  )ب(    

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٧
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -٨
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -٩
استعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف وإبالغ   - ١٠

  .بروتوكول كيوتو
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤سائل املتعلقة بالفقرة امل  - ١١
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  - ١٢
  :ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  - ١٣

   عشرة ملؤمتر األطراف؛امسةالدورة اخل  )أ(    
  عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ ملؤمتر األطراف الامسةالدورة اخل  )ب(    
  فترات الدورات املقبلة؛  )ج(    
  تنظيم العملية احلكومية الدولية؛  )د(    
  .املنظمات املمنوحة مركز املراقب  )ه(    

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ١٤
  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(    
  ؛٢٠١١- ٢٠١٠ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب  )ب(    
  تنفيذ اتفاق املقر؛  )ج(    
  .امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  )د(    

  .مسائل أخرى  - ١٥
  .تقرير الدورة  - ١٦
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   شروح جدول األعمال املؤقت- ثانياً 
   افتتاح الدورة-١

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١ورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم االثنني من املقرر أن يفتتح الرئيس الد  - ١

   املسائل التنظيمية-٢

  إقرار جدول األعمال  )أ(  

  .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره  - ٢

FCCC/SBI/2009/1   مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

  دورةتنظيم أعمال ال  )ب(  

يونيـه إىل يـوم     / حزيران ١سُتعقد الدورة الثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ من يوم االثنني          : معلومات أساسية   - ٣
  .وسُينشر جدول زمين مفصَّل للدورة على املوقع اإللكتروين لالتفاقية. ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠األربعاء 

، بأن تنتهي اجللسات يف األحـوال العاديـة         )٢(ة والعشرين وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابع         - ٤
وسُتنظَّم الـدورة   .  كحد أقصى  ٠٠/٢١ إال أهنا قد تستمر، يف ظروف استثنائية، حىت الساعة           ٠٠/١٨حبلول الساعة   

 وبغية متكني الوفود من املشاركة بصورة كاملة يف االجتماعات األخرى اليت ُتعقـد بـصورة              . ث ُيراعى هذا األمر   يحب
موازية، ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إجراء مداوالهتا على أجنع حنو ممكن، وأن تستغل إىل أقصى حد الوقت املتـاح                    

أما البنود غـري املدرجـة يف هـذه    .  الوقت املُحددضمنللجلسات العامة واملفاوضات غري الرمسية، وأن ُتنهي عملها  
  .يذ كي تنظر فيها يف دورهتا احلادية والثالثني أو الثانية والثالثنيالدورة، فسُتحال إىل اهليئة الفرعية للتنف

ومبا أن هناك أربع هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، فإن الوقت املتاح ألفرقة االتصال وللمشاورات غـري                   - ٥
يئتني الفرعيتني، والستغالل وقت االجتماع إىل أقصى حد ممكن، ميكن أن يقترح رئيسا اهل. الرمسية سيكون حمدوداً جداً

حيثما أمكن وعند االقتضاء، أن يعمل الرئيسان املشاركان يف رئاسة أفرقة التفاوض على تسهيل االتفاق وذلك بطرح                 
مشروع استنتاجات أويل يف االجتماع األول ألفرقة التفاوض، استناداً إىل البالغات والبيانات ذات الصلة املقدمة خالل 

ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئـة الفرعيـة   . أو استنتاجات سابقة/ة أية مفاوضات واجللسات العامة، مع مراعا 
. ، ُيطلب إىل ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان)٣(للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين

  .خ لتوزيعهاوعلى املمثلني الذين يرغبون يف إتاحة بيان مكتوب إحضار نس

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2009/11 ١٠٢، الفقرة. 

 . أعاله٢نفس احلاشية  )٣(
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وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة املقدمة عن الدورة املنشورة على املوقع اإللكتروين لالتفاقية لالطالع         - ٦
على الربنامج اليومي، الذي ُينشر أثناء الدورة، وذلك للحصول على معلومات مفصَّلة وحمدَّثة عن اجلدول الزمين لعمل                 

  .اهليئة الفرعية للتنفيذ

 اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا         )٤( وفقاً للتوصية  ،ُتدعى األطراف أيضاً إىل أن تأخذ علماً بأنه       و  - ٧
 سُتجرى خالل الدورة الثالثني للهيئة الفرعية عملية تفاعلية تبيِّن طريقة عمل سـجل املعـامالت                ،التاسعة والعشرين 

وباإلضافة إىل ذلك، ستبيِّن . لتنمية النظيفة وسجالت وطنية متثيليةتشمل سجل آلية اوالدويل مع نظم سجالت أخرى، 
هذه العملية التفاعلية قدرة سجل املعامالت الدويل على أن يؤدي تلقائياً عمليات الفحص الرئيسية احملددة يف املعـايري                  

  . التقنية اخلاصة بتبادل البيانات بني نظم السجالت

أخذ يف االعتبار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة مـن جـدول األعمـال،               وُتدعى األطراف أيضاً إىل أن ت       - ٨
استراتيجية موريشيوس ملواصـلة    " بشأن عالقة خمتلف أحكام      FCCC/SBI/2007/INF.2املعلومات الواردة يف الوثيقة     

  . وتوكول كيوتو التابع هلابعمل االتفاقية وبر" الناميةتنفيذ برنامج العمل بشأن التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية 

  . ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء  - ٩

FCCC/SBI/2009/1   مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول             - ٣
  رحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعةتقرير م: لالتفاقية

، أن تـنظم عمليـات      ١١- م أ /٧طلب مؤمتر األطراف من األمانة، مبوجب مقـرره         : معلومات أساسية   - ١٠
، وأن ُتجري استعراضاً قطريـاً متعمقـاً        ٨- م أ /٤استعراض مركزية للبالغات الوطنية الرابعة املقدمة وفقاً للمقرر         

 تقرير عن حالة تقـدمي البالغـات        FCCC/SBI/2009/INF.6ويرد يف الوثيقة    . لب ذلك لبالغات األطراف اليت تط   
  . وعن استعراضهاالوطنية الرابعة

  .ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالتقرير املرحلي: اإلجراء  - ١١

FCCC/SBI/2009/INF.6   Status of submission and review of fourth national communications and 

of reports demonstrating progress. Note by the secretariat 

                                                      

)٤( FCCC/KP/CMP/2008/11 ٧٧، الفقرة. 
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البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املُدرجة يف          - ٤
  املرفق األول لالتفاقية

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق              )أ(
  ول لالتفاقيةاأل

والية يف دورته الثالثة عشرة     ، أن يستعرض    ٨- م أ /٣قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   - ١٢
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة           

 )٦( والثامنـة والعـشرين  )٥(أن هذه املسألة يف الدورتني السابعة والعشرين   وتداولت األطراف بش  . واختصاصاته املنقَّحة 
وتقرر يف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية       . للهيئة الفرعية للتنفيذ ولكنها مل تتمكن من التوصل إىل استنتاجات         

  .ورة الثالثني للهيئة الفرعية مواصلة النظر يف والية فريق اخلرباء ويف اختصاصاته املنقَّحة يف الد)٧(للتنفيذ

ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف والية فريق اخلرباء االستشاري ويف اختصاصاته املنقحة وإىل               : اإلجراء  - ١٣
  . تقدمي املزيد من التوجيهات يف هذا الشأن

FCCC/SBI/2007/10/Add.1          غات الوطنية املقدمة من    تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبال
مذكرة مقدمة من رئيس فريق . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة          
نتائج عمليات حصر املنجزات للفترة مـن       . إضافة. يف املرفق األول لالتفاقية   

  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣
FCCC/SBI/2007/Misc.7 

Add.2و Add.1و 
 واختصاصات فريق اخلرباء االستـشاري املعـين بالبالغـات          ةآراء بشأن والي    

، مقدمـة   ة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         ـالوطني
  من األطراف

  )٨(ة يف املرفق األول لالتفاقيةاملعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرج  )ب(

، اقترحت أستراليا، باسـم اجملموعـة       )٩(يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ      : معلومات أساسية   - ١٤
املختلطة واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، والبوسنة واهلرسك ورومانيا وصربيا واجلبل األسود وسويـسرا، أن               

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2007/34 ٢٥، الفقرة. 

)٦( FCCC/SBI/2008/8األول، املرفق . 

)٧( FCCC/SBI/2008/8/19 ١٧، الفقرة. 

مل يتم التوصل يف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ إىل توافق آراء بشأن إدراج هذا البند  )٨(
 بناء على اقتراح من الرئيس، إدراج البند يف جدول          ،وقررت اهليئة الفرعية  . يف جدول األعمال، ولذا، فقد أُبقي معلقاً      

 . املؤقت لدورهتا الثالثنياألعمال

)٩( FCCC/SBI/2006/11 ٣٢، الفقرة. 
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 من االتفاقية، يف املعلومات اليت ترسلها       ١٠ من املادة    ٢ وفقاً لالشتراطات الواردة يف الفقرة       ،فرعية للتنفيذ تنظر اهليئة ال  
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك بالغاهتا الثانية، وعند االقتضاء، يف بالغاهتا                   

  .الوطنية الالحقة

ى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل توفري إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطوير عملية النظر يف املعلومات               ُتدع: اإلجراء  - ١٥
 ٢الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً لالشتراطات الواردة يف الفقرة                  

  .  من االتفاقية١٠من املادة 

   والتقينتقدمي الدعم املايل  )ج(  

، أن تقدم إىل اهليئة الفرعية      ٢- م أ /١٠من املقرر   ) ب(١ُيطلب من األمانة، مبوجب الفقرة      : معلومات أساسية   - ١٦
للتنفيذ، يف كل دورة من دوراهتا، تفاصيل عن الدعم املايل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل األطراف غري املدرجة يف                    

وقد ُدعي مرفق البيئة العاملية، يف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعيـة            . ا الوطنية املرفق األول ألجل إعداد بالغاهت    
، إىل مواصلة توفري معلومات عن أنشطته املتعلقة بإعداد األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول بياناهتـا                   )١٠(للتنفيذ

وسُتقدَّم هذه املعلومـات إىل اهليئـة       .  األموال الوطنية، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ املوافقة على التمويل وصرف          
  .الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني

ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية، الواردة يف الوثيقة                : اإلجراء  - ١٧
  .املبيَّنة أدناه، وإىل إبداء توصيات بشأهنا

FCCC/SBI/2009/INF.5   Information on financial support provided by the Global Environment 

Facility for the preparation of national communications from Parties 

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

  ع لآللية املاليةاالستعراض الراب:  اآللية املالية لالتفاقية-٥

، أن توصي، وفقـاً     ١٤- م أ /٣طلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف مقرره          : معلومات أساسية   - ١٨
ـ                ١٢- م أ /٢للمقرر   ه ـ، مبشروع مقرر بشأن االستعراض الرابع لآللية املالية كي يعتمده مـؤمتر األطـراف يف دورت

راض الرابع لآللية املالية استناداً إىل املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق وقرر أيضاً أن ُيجرى االستع. عشرةاخلامسة 
  .٤- م أ/٣ ومرفق املقرر ١٣- م أ/٦املقرر 

ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل التوصية مبشروع مقرر بشأن االستعراض كي يعتمده مؤمتر األطراف              : اإلجراء  - ١٩
  .يف دورته اخلامسة عشرة

                                                      

)١٠( FCCC/SBI/2008/19 ٢٢، الفقرة. 
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   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨قة بالفقرتني  املسائل املتعل-٦

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

، من التوصل إىل اتفـاق      )١١(مل تتمكن اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين        : معلومات أساسية   - ٢٠
شروع النظام الداخلي املطبَّق حاليـاً، علـى         من م  ١٦بشأن كيفية املُضي يف درس هذه املسألة واتفقت، وفقاً للمادة           

  .ترحيل هذا البند إىل دورهتا الثالثني

، عقدت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الدورة نفسها مائدة مستديرة يف إطار تقيـيم              ١٠- م أ /١واستجابة للمقرر     - ٢١
بادل املشاركون يف املائدة املستديرة     وت. ١٠- م أ /١ و ٧- م أ /٥ من االتفاقية واملقررين     ٤ من املادة    ٨حالة تنفيذ الفقرة    

والدروس املستخلصة واملمارسات الفُضلى يف جمال ختطـيط وإعمـال تـدابري        املكتسبة  وجهات النظر بشأن اخلربات     
  .التكيُّف واألنشطة اهلادفة إىل معاجلة اآلثار السلبية لتغري املناخ وأثر تنفيذ التدابري املُتخذة ملواجهة هذه اآلثار

، على عدد من األنشطة اليت ينبغي أن يضطلع هبا )١٢(فقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين      وات  - ٢٢
وأخذت هذه األنشطة يف االعتبـار النتـائج الـيت       . كل من األمانة واملنظمات واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات احمللية       

 )١٣( النامية ع للخرباء ُعقدت ألجل الدول اجلزرية الصغرية      أسفرت عنها ثالث حلقات عمل إقليمية ذات صلة واجتما        
وُعنيت باآلثار السلبية لتغري املناخ، كما أخذت يف االعتبار اجتماعي اخلرباء اللذين ُعقدا قبل الدورة بـشأن التـدابري                  

ج وإدارة املخـاطر     وتناول وضع النماذ   ٢٠٠٥اهلادفة إىل مواجهة آثار تغري املناخ، وقد ُعقد االجتماع األول يف عام             
  .)١٥( وتناول التنويع االقتصادي٢٠٠٦، واالجتماع الثاين يف عام )١٤(املالية

  .ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الثالثني: اإلجراء  - ٢٣

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

، والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        ١٣- م أ /٨طراف، مبوجب مقرر    مدَّد مؤمتر األ  : معلومات أساسية   - ٢٤
  .٧- م أ/٢٩يف إطار االختصاصات احملددة يف املقرر 

ووفقاً هلذه الوالية، من املقرر أن يعقد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً اجتماعه اخلامس عشر يف كوتونو،                    - ٢٥
اع، تنفيذ برنـامج عملـه للفتـرة        ـوسيواصل فريق اخلرباء، يف هذا االجتم     . ٢٠٠٩س  مار/ آذار ٥ إىل   ٣بنن، من   
، آخذاً يف االعتبار اإلرشادات اإلضافية اليت قُدمت        ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ والتخطيط ألنشطة حمددة لعامي      ٢٠١٠- ٢٠٠٨

                                                      

)١١( FCCC/SBI/2008/19 ٤٧، الفقرة. 

)١٢( FCCC/SBI/2008/8 ٣٨، الفقرة. 

)١٣( FCCC/SBI/2007/14. 

)١٤( FCCC/SBI/2006/13. 

)١٥( FCCC/SBI/2006/18. 
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 االستنتاجات الصادرة عن    ، فضالً عن  )١٦(بشأن برنامج عمل الفريق يف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ          
  .)١٨(١٤- م أ/٥ بشأن صندوق أقل البلدان منواً واملقرر )١٧(الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية

ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً املبيَّن أدنـاه وإىل                  : اإلجراء  - ٢٦
  .  الشأنتقدمي توجيهات يف هذا

FCCC/SBI/2009/6        مذكرة . ق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً     ـتقرير عن االجتماع اخلامس عشر لفري
  من األمانة

   ونقلها تطوير التكنولوجيات-٧

إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      ،  ١٣- م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   - ٢٧
  :هما الثالثنييائق التالية كي تنظر فيها اهليئتان الفرعيتان يف دورتتوفري الوث

  ؛)١٩()FCCC/SB/2009/2انظر الوثيقة (تقرير عن خيارات التمويل يف املستقبل   )أ(  

انظـر  (ورقة استراتيجية طويلة األجل لتيسري تطوير ونشر ونقل التكنولوجيات مبوجب االتفاقيـة               )ب(  
  ؛)٢٠()FCCC/SB/2009/3الوثيقة 

  .)٢١()FCCC/SB/2009/1انظر الوثيقة (مشروع تقرير يتضمن جمموعة من مؤشرات األداء   )ج(  

ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورتيهما التاسعة والعشرين،               - ٢٨
فريـق اخلـرباء املعـين بنقـل       إىل  فطلبتـا   .  أعاله ٢٧فقرة  يف التقارير املؤقتة املتعلقة باملهام الثالث املشار إليها يف ال         

 عن عمله بشأن مؤشرات األداء وخيارات       )٢٣(، تقارير متهيدية  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٣ أن يقدم، حبلول     )٢٢(التكنولوجيا
تعاوين التمويل وورقة االستراتيجية الطويلة األجل كإسهام يف الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل ال              

  .الطويل األجل مبوجب االتفاقية
                                                      

)١٦( FCCC/SBI/2008/19٦١- ٥٢ات، الفقر. 

)١٧( FCCC/SBI/2008/19 ٤٣- ٤١، الفقرات. 

 ".إرشادات إضافية لتشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً" )١٨(

 ).ح(٣، املرفق الثاين، الفقرة ١٣- م أ/٣املقرر  )١٩(

 .‘٢‘)د(٣، املرفق الثاين، الفقرة ١٣- م أ/٣املقرر  )٢٠(

 ).ج(٣، املرفق الثاين، الفقرة ١٣- م أ/٣املقرر  )٢١(

)٢٢( FCCC/SBI/2008/19 و٦٨، الفقرة  FCCC/SBSTA/2008/13٢٧ ، الفقرة. 

لـن  ) FCCC/SB/2009/INF.3 و FCCC/SB/2009/INF.2 و FCCC/SB/2009/INF.1(هذه التقارير التمهيدية     )٢٣(
 .تدرسها اهليئة الفرعية للتنفيذ
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، بربنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا، الـذي         ١٤- م أ /٢ورحب مؤمتر األطراف، يف مقرره        - ٢٩
وطلب إىل مرفق البيئة العاملية أن يقدم تقارير مؤقتة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورتيها               . )٢٤(اقترحه مرفق البيئة العاملية   

لثالثني واحلادية والثالثني عن التقدم احملرز يف تنفيذ الربنامج االستراتيجي، هبدف تقييم هذا التقدم وحتديد اجتاه العمل                 ا
  . يف املستقبل ملساعدة األطراف لدى النظر يف احتياجات تنفيذ الربنامج يف األجل الطويل

اسـتعراض  املتعلقـة ب   )٢٦(، على االختصاصات  )٢٥(شرينواتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والع         - ٣٠
، األطراف  ١٤-م أ /٢ودعا مؤمتر األطراف، يف مقرره      .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٥و) ج(١وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني     

لتركيز ، مقترحات استناداً إىل جماالت ا     ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٦واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول          
  .املبيَّنة يف الفرع الرابع من االختصاصات

وكما ذُكر يف االختصاصات السالفة الذكر اخلاصة باالستعراض والتقييم، سُتعد األمانة تقريرين كي تنظـر                 - ٣١
 الفقرة  تقرير توليفي يستند إىل املقترحات املشار إليها يف       ) ١: (فيهما األطراف يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ       

اليت مشروع تقرير مؤقت يتناول التقدم الذي أحرزه االستعراض حىت اآلن، مبا يف ذلك النتائج األولية  )٢( و؛ أعاله٣٠
  .)٢٧( والتوصيات والتعليقات اليت يقدمهافريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجياخيلص إليها 

، سيقترح رئيسا )٢٨(رعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرينومتشياً مع االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الف  - ٣٢
اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا السبل اليت ميكن هبا للهيئات الفرعية أن تنظر بشكل                 

  .ناجع يف القضايا اليت حتظى باهتمام مشترك يف إطار هذا البند من جدول األعمال

  :ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل: جراءاإل  - ٣٣

 أعاله وحتديد ما قـد      ٢٧النظر يف تقارير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا املشار إليها يف الفقرة               )أ(  
  يلزم اختاذه من إجراءات إضافية بشأهنا؛

ن إجـراءات   ـاذه م ـد يلزم اخت  النظر يف التقرير املؤقت ملرفق البيئة العاملية املبني أدناه وحتديد ما ق             )ب(  
  إضافية بشأنه؛

 أعاله وحتديد ما قد يلزم اختاذه من إجـراءات          ٣١اإلحاطة علماً بالتقريرين املشار إليهما يف الفقرة          )ج(  
  .إضافية بشأهنما

                                                      

)٢٤( FCCC/SBI/2008/16. 

)٢٥( FCCC/SBI/2008/19 ٧٤، الفقرة. 

)٢٦( FCCC/SBI/2008/19املرفق األول ،. 

)٢٧( FCCC/SBI/2008/19 ١٢ و١٠، املرفق األول، الفقرتان. 

)٢٨( FCCC/SBI/2008/8 ١٢٤، الفقرة. 
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FCCC/SBI/2009/3                  تقرير مؤقت ملرفق البيئة العاملية عن التقدم احملرز يف تنفيـذ برنـامج بوزنـان
  مذكرة من األمانة. ي بشأن نقل التكنولوجيااالستراتيج

FCCC/SBI/2009/INF.1                تقرير توليفي عن اآلراء املقدمة بشأن جماالت التركيز املبينة يف الفرع الرابع من
 مـن   ٥و) ج(١استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني      املتعلقة ب ختصاصات  الا

لتاسعة والعشرين للهيئـة الفرعيـة    من االتفاقية املتفق عليها يف الدورة ا٤املادة  
  مذكرة من األمانة. للتنفيذ

FCCC/SBI/2009/INF.4               مشروع تقرير مؤقت عن التقدم احملرز يف استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني
  مذكرة من األمانة.  من االتفاقية٤ من املادة ٥و) ج(١٠

FCCC/SBI/2009/Misc.4       املتعلقـة  ختـصاصات   البينة يف الفرع الرابع من ا     آراء بشأن جماالت التركيز امل
 من االتفاقية املتفق ٤ من املادة ٥و) ج(١استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني ب

   من األطراف، مقدمةعليها يف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

FCCC/SB/2009/1         مـشروع  .  نقل التكنولوجيـا   مؤشرات األداء لرصد وتقييم فعالية تنفيذ هيكل
  تقرير أعده رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

FCCC/SB/2009/2               توصيات بشأن خيارات التمويل يف املستقبل من أجل زيادة تطوير ونشر ونقل
ريق اخلرباء املعـين    ـده رئيس ف  ـقرير أع ـت. التكنولوجيات مبوجب االتفاقية  

  بنقل التكنولوجيا

FCCC/SB/2009/3           قطاعية  اً، يتضمن هنُج  ٢٠١٢ورقة استراتيجية ملنظور طويل األجل يتجاوز عام 
تقرير أعده رئـيس    . لتيسري تطوير ونشر ونقل التكنولوجيات مبوجب االتفاقية      

  فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

   بناء القدرات مبوجب االتفاقية -٨

 استعراض شامل ثاٍن لتنفيـذ      شروع يف ، ال ١٠- م أ /٢ف، مبوجب مقرره    قرر مؤمتر األطرا  : معلومات أساسية   - ٣٤
يف الـدورة الثامنـة   ) إطار بناء القـدرات  (٧- م أ/٢إطار بناء القدرات يف البلدان النامية الذي اعتمد مبوجب املقرر         

  . يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطرافاستكمالهوالعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ بغية 

، أن ُتعد يف دورهتا الـثالثني، وفقـاً         ١٤- م أ /٦وطلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف مقرره            - ٣٥
، مشروع مقرر بشأن النتائج اليت أسفر       )٢٩(االستعراض الشامل الثاين لتطبيق إطار بناء القدرات      املتعلقة ب الختصاصات  ل

وقرر مؤمتر األطراف، يف املقرر ذاتـه، أن        . رته اخلامسة عشرة  عنها هذا االستعراض كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دو        
                                                      

)٢٩( FCCC/SBI/2008/8رفق الرابع، امل. 
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ا الـثالثني   ـذ يف دورهت  ـيأخذ يف االعتبار، يف االستعراض الشامل الثاين، التوصيات اليت تتخذها اهليئة الفرعية للتنفي            
 الًا عم ـع هب ـلدرات املضط ـاء الق ـبشأن اخلطوات اإلضافية الالزمة إلجراء عملية رصد وتقييم منتظمة ألنشطة بن          

  .١٢- م أ/٤ و٧- م أ/٢باملقررين 

 إىل األمانة إعداد تقرير لدعم االستعراض الشامل،       )٣٠(وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين         - ٣٦
اف إىل أن   ، دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطر     )٣١(ويف الدورة ذاهتا  . كي تنظر فيه يف دورهتا الثالثني وفقاً لالختصاصات       

 استكمالمعلومات وآراء إضافية أو حمدَّثة قد تكون ذات صلة ب         أية  ،  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣تقدم إىل األمانة، حبلول     
  .االستعراض الشامل الثاين

 األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات      )٣٢(ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين         - ٣٧
، معلومات عما اكتسبته من خربات واستخلصته ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦ومية إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول        غري احلك 

وطلبـت اهليئـة    . من ِعرب بشأن استخدام مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي             
رير توليفي للنهوض برصد وتقييم بناء القدرات علـى خمتلـف    إىل األمانة إعداد تق)٣٣(الفرعية للتنفيذ، يف الدورة ذاهتا   

 ومبا يف ذلك إمكانية استخدام مؤشرات األداء، كي تنظـر فيـه يف              ٧- م أ /٢املستويات، على حنو يتماشى مع املقرر       
  .دورهتا الثالثني

.  أعاله واملبينة أدناه٣٧ و٣٦تني ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املشار إليها يف الفقر: اإلجراء  - ٣٨
وُتدعى اهليئة الفرعية أيضاً إىل إعداد مشروع مقرر بشأن نتائج االستعراض الشامل الثاين كي يعتمده مؤمتر األطراف يف 

  . دورته اخلامسة عشرة

FCCC/SBI/2009/4                ًستعراض لالحتليل التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية دعما
  مذكرة من األمانة. ، وفعالية هذا التنفيذالشامل الثاين إلطار بناء القدرات

FCCC/SBI/2009/5       والدروس املستخلصة يف استخدام مؤشرات األداء      املكتسبة  عرض إمجايل للخربات
  مذكرة من األمانة. لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي

FCCC/SBI/2009/Misc.1       والدروس املستخلصة يف استخدام مؤشرات األداء      املكتسبة  معلومات عن اخلربات
مقترحـات مـن    . لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعـاملي        

  األطراف واملنظمات احلكومية الدولية
FCCC/SBI/2009/Misc.2   تعراض الشامل الثاين إلطار معلومات إضافية أو حمدَّثة وآراء ذات صلة بإمتام االس

   من األطراف، مقدمةبناء القدرات
                                                      

)٣٠( FCCC/SBI/2008/8 ، ٧٣الفقرة. 

)٣١( FCCC/SBI/2008/8 ، ٧٢الفقرة. 

)٣٢( FCCC/SBI/2008/19 ، ٨٨الفقرة. 

)٣٣( FCCC/SBI/2008/19 ، ٩٠الفقرة. 
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   بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-٩

، الشروع يف استعراض شامل ثاٍن لتنفيذ إطار  ١٠-م أ /٢قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -٣٩
  .يذ، بغية استكماله يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطرافبناء القدرات يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنف

اجتمـاع  /مـؤمتر األطـراف    (وسلَّم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           - ٤٠
  بأن االستعراض الشامل لتنفيذ إطار بناء القدرات مبوجب االتفاقية ينطبق أيضاً على            ،٤- م أإ /٦، يف مقرره    )األطراف

وطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ أن ُتعـد يف دورهتـا الـثالثني، وفقـاً                . بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو     
، مشروع مقرر بـشأن نتـائج هـذا         )٣٤(االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات      املتعلقة ب الختصاصات  ل

، اجتماع األطراف /األطرافوقرر مؤمتر   . دورته اخلامسة اجتماع األطراف يف    /االستعراض كي يعتمده مؤمتر األطراف    
يف نفس القرار، أن يأخذ يف االعتبار، يف االستعراض الشامل الثاين، التوصيات اليت تقدمها اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف                    

ات املضطلع هبـا    دورهتا الثالثني بشأن اخلطوات اإلضافية الالزمة للقيام بعملية رصد وتقييم منتظمة ألنشطة بناء القدر             
  .٢- م أإ/٦ و١- م أإ/٢٩ و٧- م أ/٢عمالً باملقررات 

، إىل األمانة إعداد تقرير لدعم االستعراض الشامل،        )٣٥(وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين         -٤١
 / شـباط ١٣ألمانة، حبلول كما دعت األطراف إىل أن تقدم إىل ا. ه يف دورهتا الثالثني وفقاً لالختصاصات ـكي تنظر في  

  . معلومات وآراء إضافية أو حمدَّثة قد تكون ذات صلة باستكمال االستعراض الشامل الثاينأية ، ٢٠٠٩فرباير 

، األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات )٣٦(ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين  - ٤٢
، معلومات عما اكتسبته من خربات واستخلصته ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦ إىل األمانة، حبلول     غري احلكومية إىل أن تقدم    

وطلبت اهليئة  . من دروس بشأن استخدام مؤشرات األداء يف رصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي              
 بعملية رصد وتقييم بناء القـدرات علـى          إىل األمانة إعداد تقرير توليفي للنهوض      )٣٧(الفرعية للتنفيذ يف ذات الدورة    

إمكان استخدام مؤشرات األداء، كي تنظر فيـه  مبا يف ذلك  و٧- م أ/٢خمتلف املستويات، على حنو يتماشى مع املقرر      
  .يف دورهتا الثالثني

اله، كما هـي     أع ٤٢ و ٤١ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املشار إليها يف الفقرتني             : اإلجراء  - ٤٣
كما ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إعداد مشروع مقرر بشأن نتائج االستعراض الشامل الثاين كي يعتمده                . مبينة أدناه 

  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/مؤمتر األطراف

                                                      

 . أعاله٢٩نفس احلاشية  )٣٤(

)٣٥( FCCC/SBI/2008/8 ، ٨٣ و٧٣الفقرتان. 

)٣٦( FCCC/SBI/2008/19 ، ١٠١الفقرة. 

)٣٧( FCCC/SBI/2008/19 ، ١٠٣الفقرة. 
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FCCC/SBI/2009/4              ماً لالستعراض  حتليل التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية دع
  مذكرة من األمانة. الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، وفعالية هذا التنفيذ

FCCC/SBI/2009/5             عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة يف استخدام مؤشرات األداء
  مذكرة من األمانة. لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي

FCCC/SBI/2009/Misc.1             معلومات عن اخلربات املكتسبة والدروس املستخلصة يف استخدام مؤشرات األداء
مقترحـات مـن    . لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعـاملي        

  األطراف واملنظمات احلكومية الدولية

FCCC/SBI/2009/Misc.2          مال االستعراض الشامل الثـاين     معلومات وآراء إضافية أو حمدَّثة ذات صلة باستك
  من األطراف، مقدمة إلطار بناء القدرات

إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق             - ١٠
  األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

 /مؤمتر األطراف(بروتوكول كيوتو  قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف :معلومات أساسية  - ٤٤
، أن يبدأ كل استعراض من االستعراضات اليت جترى قبل فترة االلتزام            ١- م أإ /٢٢، مبوجب مقرره    )اجتماع األطراف 

عند تلقي تقرير األطراف املدرجـة يف املرفـق األول املقـدم مبوجـب               )٣٨()الذي ُيعرف باالستعراض األويل   (األوىل  
  ).الذي ُيعرف بالتقرير األويل (١- م أإ/١٣بروتوكول كيوتو وفقاً للمقرر 

، يف املعلومات املتعلقة حبالـة االستعراضـات        )٣٩(ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين         - ٤٥
ل برنامج التدريب مبوجب بروتوكول كيوتو ويف املعلومات املتعلقة بالُنهج املمكن اتباعها            األولية وبتحديث واستكما  

 مـن  ٨املبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجـب املـادة   "لتحسني فعالية عملية االستعراض وكفاءهتا واتساقها مبوجب      
 واهلادفة إىل   FCCC/SBI/2008/Misc.7وقد مشل ذلك التوصيات املقدمة من األطراف يف الوثيقة          ". بروتوكول كيوتو 

  . إدخال حتسينات على عملية االستعراض

ويف الدورة ذاهتا، سلمت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن إدارة عملية االستعراض، مبا يف ذلـك تـدريب خـرباء                     - ٤٦
يسيني، تفرض  استعراض قوائم اجلرد والتخطيط وإجراء عمليات االستعراض وتنظيم اجتماعات خرباء االستعراض الرئ           

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة إعداد مذكرة تشرح فيهـا          . طلباً متزايداً على األمانة وتتطلب قدراً كبرياً من املوارد        
 وحتدد فيها االحتياجات من املـوارد  ٢٠١١- ٢٠١٠كيفية ختطيط وحتديد أولويات األنشطة املشار إليها أعاله للفترة          

  .فيها يف دورهتا الثالثنياملتناسبة مع ذلك، لكي تنظر 

                                                      

 من بروتوكول كيوتو، تكون املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية              ٨وفقاً للمادة    )٣٨(
 . خاضعة لالستعراض٧مبوجب املادة 

)٣٩( FCCC/SBI/2008/19 ١١٤-١٠٤، الفقرات.  
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كما طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األطراف أن تنظر، يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية، يف الـُسبل الواجـب                     - ٤٧
استخدامها لتعزيز قدرة األمانة على مواصلة تطوير وتنفيذ برامج التدريب اخلاصة خبرباء استعراض قوائم اجلرد مبوجـب                 

  . ٢٠٠٩مارس / آذار١٧ إىل ١٦ االستعراض الرئيسيني املقرر عقده من ، مع مراعاة نتائج اجتماع خرباءبروتوكول كيوتو

 ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذا البند من جدول األعمال بغية تقـدمي توجيهـات إىل                   :اإلجراء  - ٤٨
يف دورته اخلامسة،  اجتماع األطراف/مؤمتر األطرافاألطراف وإىل األمانة وإعداد مشروع مقرر كي ينظر فيه ويعتمده 

  .إذا كان ذلك مناسباً

FCCC/SBI/2009/INF.2 Activities relating to the review of information submitted by Annex I 

Parties under the Kyoto Protocol on greenhouse gas inventories and 

other elements of annual reporting, including the training of review 

experts, planning and conduct of the reviews and organization of lead 

reviewers’ meetings. Note by the secretariat 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتصلة بالفقرة - ١١

، يف هذا البند مـن جـدول        )٤٠(لتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين    نظرت اهليئة الفرعية ل   : معلومات أساسية   - ٤٩
 من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة   "األعمال مع بند جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية املعنون            

ناقشة هذه املسائل يف فريق     واتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة م     . يف فريق اتصال مشترك   "  من بروتوكول كيوتو   ٢
  .اتصال مشترك يف دورتيهما الثالثني

 /ة بغية تقدمي توصيات إىل مـؤمتر األطـراف        ـ ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسأل         :اإلجراء  - ٥٠
  .اجتماع األطراف

   تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال- ١٢

، على مواصلة حبـث هـذه       )٤١(اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين       : معلومات أساسية   - ٥١
ويستند بند جدول األعمال إىل اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية يـرد يف الوثيقـة             . املسألة يف دورهتا الثالثني   

FCCC/KP/CMP/2005/2 ١- م أإ/٢٧ وإىل املقرر.  

  .  ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة:اإلجراء  - ٥٢

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

                                                      

)٤٠( FCCC/SBI/2008/19 ١٢٠- ١١٥، الفقرات.  
)٤١( FCCC/SBI/2008/19١٢٥رة ، الفق. 
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   ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية- ١٣

  الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف  )أ(  

، العرض الذي تقدمت بـه      ١٣- م أ /١٤ قبل مؤمتر األطراف مع التقدير، مبوجب مقرره         :معلومات أساسية   - ٥٣
حكومة الدامنرك الستضافة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامـل بوصـفه                

وفيما بعد، عـدَّل مـؤمتر      . يف كوبنهاغن ) افاجتماع األطر /مؤمتر األطراف (اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      
، موعد عقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة اخلامـسة ملـؤمتر              ١٤- م أ /٩األطراف، مبوجب مقرره    

، معرباً عن امتنانه حلكومة الدامنرك ملا أبدتـه         ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ٧اجتماع األطراف من    /األطراف
اً هلذين املقررين، عقد األمني التنفيذي اتفاق البلد املضيف مع حكومة الدامنرك، وجتري اآلن األعمال               ووفق. من مرونة 

  .وستقدم حكومة الدامنرك واألمانة مزيداً من املعلومات عن األعمال التحضريية. التحضريية لعقد الدورتني

جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة عـشرة       وتتضمن الوثيقة املبينة أدناه قائمة بعناصر ميكن إدراجها يف            - ٥٤
ملؤمتر األطراف، فضالً عن مقترحات تتعلق بتنظيم عمل دوريت مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                

وهي تلتمس توجيهاً بشأن الوقت الذي ينبغي فيه للفريـق العامـل            . األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئات الفرعية     
عين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية أن يقدم تقريراً عن نتائج عمله إىل مـؤمتر األطـراف                  املخصص امل 

كما تتناول الوثيقة الترتيبات املمكن اختاذهـا       . وبشأن الكيفية اليت ميكن هبا ملؤمتر األطراف اختاذ إجراء يف هذا الشأن           
  . الرفيع املستوىملشاركة وزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف اجلزء

 ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة :اإلجراء  - ٥٥
وقد تود اهليئة الفرعية أيضاً أن تنظـر يف         . اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف وأن تقدم املشورة إىل األمانة يف هذا الشأن           

ة مبواعيد عقد اجلزء الرفيع املستوى وبتنظيم الدورة، كما هي واردة يف الوثيقة املبينة أدناه، وأن تقدم                 املقترحات املتعلق 
  .املزيد من التوجيهات يف هذا الشأن

FCCC/SBI/2009/7 مذكرة من األمني التنفيذي. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  

  ل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العام  )ب(  

 من بروتوكول كيوتو، ُتعقد الدورات العادية ملؤمتر األطراف         ١٣ من املادة    ٦ وفقاً للفقرة    :معلومات أساسية   - ٥٦
باالقتران مع الدورات العادية ) اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

  .اجتماع األطراف خالف ذلك/ر األطراف، ما مل يقرر مؤمتر األطرافملؤمت

وتتضمن الوثيقة املبينة أدناه قائمة بالعناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة ملؤمتر   - ٥٧
 األطراف ومـؤمتر    وتتضمن أيضاً اقتراحات وخيارات تتعلق بتنظيم أعمال دورات مؤمتر        . اجتماع األطراف /األطراف
اجتماع األطراف واهليئات الفرعية، وتلتمس توجيهاً بشأن الوقت الذي ينبغي فيه للفريق العامل املخـصص               /األطراف

املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يقدم تقريراً عن نتائج عمله                 
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اجتماع األطراف أن يتخذ إجراًء يف      /ألطراف وبشأن الكيفية اليت ميكن هبا ملؤمتر األطراف       اجتماع ا /إىل مؤمتر األطراف  
  .وتتناول الوثيقة أيضاً الترتيبات املمكنة ملشاركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف اجلزء الرفيع املستوى. هذا الشأن

عناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمـال املؤقـت           سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف ال        :اإلجراء  - ٥٨
وقد تود اهليئة الفرعية أيضاً . اجتماع األطراف وإىل توفري املشورة لألمانة يف هذا الشأن/للدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف

  . ادات يف هذا الشأنأن تنظر يف املقترحات املتعلقة بتنظيم الدورة والواردة يف الوثيقة أدناه وأن تقدم مزيداً من اإلرش

FCCC/SBI/2009/7 مذكرة من األمني التنفيذي. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  

  فترات الدورات املقبلة  )ج(  

  : ستنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف إطار هذا البند الفرعي، يف األمور التالية:معلومات أساسية  - ٥٩

 وعن تنظـيم    ٢٠٠٩ اجلدول الزمين للدورات للنصف الثاين من عام         ة عن حتديد  ـا الناشئ ـالقضاي  )أ(  
  هذه الدورات؛

 تـشرين   ١٩ إىل   ٨املكان الذي ستعقد فيه الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف املقرر عقدها من               )ب(  
  ؛٢٠١٠نوفمرب /الثاين

  .٢٠١٤تواريخ الفترتني الدوراتيتني يف عام   )ج(  

، أن رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف سيكون من          ١٤- م أ /٩ مقرره   والحظ مؤمتر األطراف، يف     - ٦٠
جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، متشياً مع مبدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية، ويف ضوء املشاورات                

ضافة الدورة السادسة عـشرة ملـؤمتر       ودعا املؤمتر األطراف إىل التقدم بعروض الست      . اليت أُجريت بني هذه اجملموعات    
وقبـل  . ٢٠١٠األطراف والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف لربوتوكول كيوتو يف عام             

أيضاً مع التقدير عرض حكومة جنوب أفريقيا باستضافة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملـؤمتر             
  .ألطرافاجتماع ا/األطراف

 قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأخذ علماً بأية معلومات إضافية عن اجلدول الزمين للـدورات يف                  :اإلجراء  - ٦١
وقد تود أن تنظر يف أية عروض تتعلق باستضافة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف              . ٢٠٠٩النصف الثاين من عام     

وسيتعني على مؤمتر األطراف، يف دورتـه       . قدم بعروض يف أقرب وقت ممكن     وأن تدعو األطراف املهتمة باألمر إىل الت      
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن       . اخلامسة عشرة، اختاذ قرار بشأن البلد الذي سيستضيف دورته السادسة عشرة          

  . دورته اخلامسة عشرة وأن توصي مؤمتر األطراف باعتمادها يف٢٠٠٤تنظر يف تواريخ الفترتني الدوراتيتني يف عام 

FCCC/SBI/2009/7 مذكرة من األمني التنفيذي. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  
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  تنظيم العملية احلكومية الدولية  )د(  

، إىل دراسـتها الـسابقة      )٤٢( أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعـشرين         :معلومات أساسية   - ٦٢
نة لالستمرار يف حتسني تنظيم العملية احلكومية الدولية، وخاصة تلك اخليارات اليت ُسلط عليها الضوء               للخيارات املمك 

واتفقت على استعراض   . )٤٣(خالل حلقة العمل اليت ُعقدت بالتزامن مع الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ            
  .التقدم احملرز بشأن هذه التدابري يف دورهتا الثالثني

 عدد من القضايا املتعلقة بتنظيم فترات الدورات املقبلة، اسـتناداً إىل            FCCC/SBI/2009/7وُيعاجل يف الوثيقة      - ٦٣
  .مناقشة االستعراض املشار إليه أعاله

 قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف القضايا املطروحة يف هذه الوثيقة وأن توفر إرشـادات بـشأن    :اإلجراء  - ٦٤
  . حتسني العملية احلكومية الدولية اخلاصة بتغري املناخترتيبات 

FCCC/SBI/2009/7 مذكرة من األمني التنفيذي. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  

  املنظمات املمنوحة مركز املراقب  )ه(  

ـ    إىل األ  )٤٤( طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين        :معلومات أساسية   - ٦٥ د أي  ـمانة أن ترص
تطور مفيد يطرأ على املمارسات اجليدة داخل منظومة األمم املتحدة وأن تضيفه إىل ممارساهتا احلالية من أجل زيـادة                   
تعزيز مشاركة املنظمات املمنوحة صفة املراقب، وأن تقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف موعد أقـصاه                   

  .دورهتا الثالثون

 ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير الذي أعدته األمانة استجابة هلذا الطلب، كما يرد يف                  :إلجراءا  - ٦٦
الوثيقة املبينة أدناه، وإىل تقدمي املزيد من اإلرشادات بشأن مشاركة املنظمات املمنوحة صفة املراقب يف عملية االتفاقية، 

  .عند االقتضاء

FCCC/SBI/2009/7 مذكرة من األمني التنفيذي. تيبات عقد االجتماعات احلكومية الدوليةتر  

  

                                                      

)٤٢( FCCC/SBI/2006/11 ١١١ و١٠٨، الفقرتان.  
  .FCCC/SBI/2005/2انظر الوثيقة  )٤٣(
)٤٤( FCCC/SBI/2007/15 ١٣٥، الفقرة.  
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   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية- ١٤

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  

كانون  ٣١ وفقاً لإلجراءات املالية لالتفاقية، أُعدت هلذه الدورة البيانات املالية املؤقتة حىت             :معلومات أساسية   - ٦٧
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥ وتقرير منفصل عن حالة املسامهات حىت ٢٠٠٨ديسمرب /األول

وقد تود أن تعرب عن .  ُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني           :اإلجراء  - ٦٨
ا ولألطراف اليت قدمت تربعـات للـصندوقني       تقديرها لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف حينه         

  .وقد تود اهليئة الفرعية أيضاً أن حتث األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد على القيام بذلك يف حينه. االستئمانيني

FCCC/SBI/2009/INF.3 Interim financial statements for the biennium 2008–2009 as at 31 

December 2008.  Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2009/INF.7 Status of contributions as at 15 May 2009.  Note by the secretariat 

  ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   )ب(

ل  طلب مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـو             :معلومات أساسية   - ٦٩
 ٢٠١١-٢٠١٠، إىل األمني التنفيذي اقتراح ميزانية برناجمية لفترة السنتني ٤- م أإ/٨ و١٤- م أ/٨كيوتو، يف مقرريهما 

  .كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني

ـ   تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف امليزانية الربناجمية اليت يقترحها األ  :اإلجراء  - ٧٠ ذي لفتـرة  ـمـني التنفي
 وإىل التوصية مبشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة ويقره مؤمتر               ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني  
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/األطراف

FCCC/SBI/2009/2  ياألمني التنفيذ مذكرة من. ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 
FCCC/SBI/2009/2/Add.1     مذكرة من األمني التنفيذي. ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني .

  ٢٠١١-٢٠١٠برنامج عمل األمانة لفترة السنتني . إضافة
FCCC/SBI/2009/2/Add.2     ذيمذكرة من األمني التنفي. ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني .

  األنشطة اليت ستموَّل من مصادر تكميلية. إضافة
FCCC/SBI/2009/2/Add.3     مذكرة من األمني التنفيذي. ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني .

  الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل. إضافة
FCCC/SBI/2009/Misc.3 Approach to be taken by the Executive Secretary with regard to the 

collection of fees for the international transaction log.  Submissions 

from Parties 
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  تنفيذ اتفاق املقر  )ج(

، إىل احلكومة املضيفة واألمـني      )٤٥( طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة عشرة        :معلومات أساسية   - ٧١
  . يقدما، مرة يف السنة، تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق املقرالتنفيذي أن

وتدعى اهليئـة  .  سيقدم ممثل عن احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي عرضني شفويني عن التقدم احملرز            :اإلجراء  - ٧٢
  .الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف البيانني وإىل اختاذ اإلجراءات اليت قد تراها ضرورية

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

، إىل أن مـسألة امتيـازات       )٤٦( خلصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين        :معلومات أساسية   - ٧٣
رتيبات تعاهدية مناسبة تتمـشى  وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو تتطلب اختاذ ت          

اجتماع األطراف يف دورته الرابعة أن ينظر يف إجياد         /وخلصت كذلك إىل أنه ينبغي ملؤمتر األطراف      . مع القانون الدويل  
ودعت . حل طويل األجل يتخذ شكل ترتيبات تعاهدية مناسبة لكي يقوم بعقد مثل هذه الترتيبات يف دورته اخلامسة                

، آراءها بشأن الترتيبات التعاهدية ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠فيذ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول اهليئة الفرعية للتن
  .املناسبة لتجميعها يف وثيقة متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني

 األطراف، بغية وضع مـشروع ترتيبـات      تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف اآلراء املقدمة من          :اإلجراء  - ٧٤
اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة وترسله األمانة إىل األطراف واجلهات املوقعة على /تعاهدية حيال إىل مؤمتر األطراف

  .بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2009/Misc.5            ترتيبات تعاهدية مناسبة تتعلق بامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات
  مقترحات مقدمة من األطراف. ملنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوا

  مسائل أخرى-٥

  .سيجري يف إطار هذا البند تناول أية مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة  - ٧٥

   تقرير الدورة- ١٦

  .سيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هناية الدورة: معلومات أساسية  - ٧٦

 تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اعتماد مشروع التقرير وختويل املقرر إمتام التقرير بعد الدورة، بتوجيه                :اإلجراء  - ٧٧
  .من الرئيس ومبساعدة من األمانة

                                                      

)٤٥(  FCCC/SBI/2002/17 ٥٨، الفقرة. 

)٤٦(  FCCC/SBI/2008/8 ١٠٩، الفقرة)ج.(  



FCCC/SBI/2009/1 
Page 20 

  

  املرفق

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني
  الوثائق املعدة للدورة

FCCC/SBI/2009/1   مذكرة من األمني التنفيذي. ل األعمال املؤقت وشروحهجدو  

FCCC/SBI/2009/2    األمني التنفيذي مذكرة من. ٢٠١١-٢٠١٠مشروع امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  

FCCC/SBI/2009/2/Add.1        مذكرة من األمني التنفيـذي . ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني .
  ٢٠١١-٢٠١٠ برنامج عمل األمانة لفترة السنتني .إضافة

FCCC/SBI/2009/2/Add.2        مذكرة من األمني التنفيـذي . ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني .
  األنشطة اليت ستمول من مصادر تكميلية. إضافة

FCCC/SBI/2009/2/Add.3       مذكرة من األمني التنفيـذي . ٢٠١١-٢٠١٠تني امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السن .
  الصندوق االستئماين لسجل املعامالت الدويل. إضافة

FCCC/SBI/2009/3              االسـتراتيجي   تقرير مؤقت ملرفق البيئة العاملية عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج بوزنان
  مذكرة من األمانة. بشأن نقل التكنولوجيا

FCCC/SBI/2009/4    لتقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية دعمـاً لالسـتعراض              حتليل ا
  مذكرة من األمانة. الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، وفعالية هذا التنفيذ

FCCC/SBI/2009/5    عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة يف استخدام مؤشرات األداء لرصد
  مذكرة من األمانة. درات على املستويني الوطين والعامليوتقييم بناء الق

FCCC/SBI/2009/6            ذكرة ـم. واًـدان من ـتقرير عن االجتماع اخلامس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البل
  ألمانة امن

FCCC/SBI/2009/7   مذكرة من األمني التنفيذي. ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  
FCCC/SBI/2009/INF.1   Synthesis report on views on the areas of focus set out in section IV of the 

terms of reference for the review and assessment of the effectiveness of the 
implementation of Article 4, paragraphs 1(c) and 5, of the Convention agreed 
at the twenty-ninth session of the Subsidiary Body for Implementation.  Note 
by the secretariat 
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FCCC/SBI/2009/INF.2   Activities relating to the review of information submitted by Annex I Parties 
under the Kyoto Protocol on greenhouse gas inventories and other elements of 
annual reporting, including the training of review experts, planning and 
conduct of the reviews and organization of lead reviewers’ meetings.  Note by 
the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.3   Interim financial statements for the biennium 2008–2009 as at 31 December 
2008.  Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2009/INF.4   Draft interim report on progress of the review and assessment of the 
effectiveness of the implementation of Article 4, paragraphs 1(c) and 5, of the 
Convention.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.5   Information on financial support provided by the Global Environment Facility 
for the preparation of national communications from Parties not included in 
Annex I to the Convention.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.6   Status of submission and review of fourth national communications and of 
reports demonstrating progress.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.7   Status of contributions as at 15 May 2009.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/Misc.1   Information on experiences and lessons learned in the use of performance 
indicators for monitoring and evaluating capacity-building at the national and 
global levels.  Submissions from Parties and intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/Misc.2   Additional or updated information and views relevant to the completion 
of the second comprehensive review of the capacity-building framework.  
Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/Misc.3   Approach to be taken by the Executive Secretary with regard to the collection 
of fees for the international transaction log.  Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/Misc.4   Views on the areas of focus set out in section IV of the terms of reference for 
the review and assessment of the effectiveness of the implementation of 
Article 4, paragraphs 1(c) and 5, of the Convention agreed at the twenty-ninth 
session of the Subsidiary Body for Implementation.  Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/Misc.5   Appropriate treaty arrangements relating to privileges and immunities for 
individuals serving on constituted bodies established under the Kyoto  
Protocol.  Submissions from Parties 

FCCC/SB/2009/1   Performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness of the 
implementation of the technology transfer framework.  Draft report by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2009/2   Recommendations on future financing options for enhancing the development, 
deployment, diffusion and transfer of technologies under the Convention.  
Report by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2009/3   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.  Report by the Chair of the Expert 
Group on Technology Transfer 
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  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/KP/CMP/2005/2        ـ . وـل بروتوكول كيوت  ـة لتعدي ـاقتراح مقدم من اململكة العربية السعودي ذكرة ـم

  من األمانة

FCCC/SBI/2008/19   ١ة يف بوزنان من تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا التاسعة والعشرين املعقود 
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠إىل 

FCCC/SBI/2008/8       إىل ٤تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرين املعقودة يف بون من 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

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/2007/10/Add.1   Report on the activities of the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the Convention.  
Note by the Chair of the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the Convention. 
Addendum. Outcomes of the stocktaking exercise for the period 2003 to 2007 

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/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. 

 -  - - -  -  


