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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالثانيةالدورة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو / أيار٣١بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  األعمال املؤقت وشروحهجدول     

  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي    

 جدول األعمال املؤقت  -أوالً   

 .افتتاح الدورة  -١

  :مسائل تنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة  ) ب(  

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف املدرجـة يف               -٣
  :ول لالتفاقيةاملرفق األ

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة             )أ(
  ؛٢٠٠٧-١٩٩٠يف املرفق األول لالتفاقية، عن الفترة 

  ؛حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة  )ب(  
  .السادسة الوطنية البالغات تقدمي موعد  )ج(  
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  :دمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املق  -٤
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف            )أ(

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛
درجة يف  املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل           )ب(

  ؛)١( لالتفاقيةاملرفق األول
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة   )ج(  
  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  

  :اآللية املالية لالتفاقية  -٥
  االستعراض الرابع لآللية املالية؛  )أ(  
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل             )ب(

  يئة العاملية؛مرفق الب
  .تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ  )ج(  

  . من االتفاقية٦املادة   -٦
  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧

  ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   )أ(  
  .مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٨
  .بناء القدرات يف إطار االتفاقية  -٩

  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٠
  .استعراض صندوق التكيف  -١١
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٢
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء مبوجـب                -١٣

  .بروتوكول كيوتو
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٤

__________ 

يف توافـق   اً نظرا لعدم توصل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والـثالثني، إىل               معلق بندالهذا  ُترك   )١(
 اهليئة الفرعية للتنفيذ إدراج     قررت،  ةوبناء على اقتراح من الرئيس     . يف جدول األعمال   هراء بشأن إدراج  اآل

 .الثانية والثالثني يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا البندهذا 
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  .تعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتولاقتراح مقدم من كازاخستان   -١٥
  :ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٦

  الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(  
لعامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف        الدورة السادسة ملؤمتر األطراف ا      )ب(

   بروتوكول كيوتو؛
  فترات الدورات املقبلة؛  )ج(  
  .تنظيم العملية احلكومية الدولية  )د(  

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٧
  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  
   تنفيذ اتفاق املقر؛  )ب(  
ة إىل األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة          االمتيازات واحلصانات املقدم    )ج(

  مبوجب بروتوكول كيوتو؛
  .منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل  )د(  

  .مسائل أخرى  -١٨
  .التقرير املتعلق بالدورة  -١٩
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً   

 افتتاح الدورة  -١  

 ٣١يوم االثـنني    للهيئة  انية والثالثني   هليئة الفرعية للتنفيذ الدورة الث    ا ة رئيس ستفتتح  -١
  .٢٠١٠مايو /أيار

 مسائل تنظيمية  -٢  

  إقرار جدول األعمال  )أ(  
  .سُيعرض جدول أعمال الدورة املؤقت إلقراره  -٢

FCCC/SBI/2010/1 مذكرة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
يشار إليها   (ثون للهيئة الفرعية للتنفيذ   د الدورة الثانية والثال   ستعق :معلومات أساسية   -٣

وسينشر جدول . ٢٠١٠يونيه / حزيران٩مايو إىل  / أيار ٣١ من   )فيما يلي باسم اهليئة الفرعية    
  .زمين مفصل للدورة على موقع االتفاقية على اإلنترنت

وقت املتاح ألفرقة   أن أربع هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، سيكون ال        نظراً إىل   و  -٤
والستغالل وقت االجتماع إىل أقصى حـد        .االتصال وللمشاورات غري الرمسية حمدوداً جداً     

ممكن، ميكن أن يقترح رئيسا اهليئتني الفرعيتني، حيثما أمكن وعنـد االقتـضاء، أن يعمـل        
الرئيسان املشاركان يف رئاسة أفرقة التفاوض على تسهيل االتفاق وذلك بطـرح مـشروع              

تنتاجات أويل يف االجتماع األول ألفرقة التفاوض، استناداً إىل البالغات والبيانـات ذات             اس
  .أو استنتاجات سابقة/الصلة املقدمة خالل اجللسات العامة، مع مراعاة أية مفاوضات و

مجيـع  ضـرورة إهنـاء      على   ،)٢(واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني        -٥
 وقـت   إىل إتاحة ، بوجه خاص،    هو ما يهدف   الساعة السادسة مساًء، و    االجتماعات حبلول 

كاٍف لألطراف واجملموعات اإلقليمية لإلعداد لالجتماعات اليومية؛ إال أنه جيوز، يف ظروف            
استثنائية وعلى أساس كل حالة على حدة، استمرار انعقاد االجتماعات ملـدة سـاعتني أو               

وبغية متكني الوفود من     .مع وضع ذلك يف االعتبار    وستنظم الدورات    .ثالث ساعات إضافية  
دعى اهليئة الفرعية إىل إجـراء    ، ستُ مشاركة كاملة  املشاركة يف االجتماعات األخرى املتزامنة    

 الوقت املخـصص للجلـسات      استغاللمداوالهتا بأكرب قدر ممكن من الكفاءة، مبا يف ذلك          
 وإمتام عملها يف الفترة الزمنية املخصصة       ،إىل أقصى حد ممكن   العامة واملفاوضات غري الرمسية     

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2009/8 ،١١٥ الفقرة. 
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أما البنود غري املدرجة يف هذه الدورة، فسُتحال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظـر                .لذلك
  .فيها يف دورهتا الثالثة والثالثني أو الرابعة والثالثني

 فـإن ، )٣(رينووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والعش           -٦
 .قدر اإلمكـان  خمتصرة  شفوية  بيانات  مدعوون إىل تقدمي    ممثلي األطراف واملنظمات الدولية     

  .إحضار نسخ منها لتوزيعهاللحاضرين وعلى املمثلني الذين يرغبون يف إتاحة بيانات مكتوبة 
 وُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة املقدمة عن الدورة، املنشورة على املوقـع              -٧

اإللكتروين لالتفاقية، وإىل االطِّالع على الربنامج اليومي، الذي ينشر أثناء الدورة، وذلـك             
  .للحصول على معلومات مفصلة وحمدَّثة عن اجلدول الزمين لعمل اهليئة الفرعية

وُتدعى األطراف أيضاً إىل أن تأخذ يف االعتبار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة من                 -٨
 بشأن عالقة خمتلـف     FCCC/SB/2007/INF.2املعلومات الواردة يف الوثيقة     جدول األعمال،   

استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل بشأن التنمية املستدامة للـدول           "أحكام  
  .بعمل االتفاقية وبروتوكول كيوتو التابع هلا" اجلزرية الصغرية النامية

  .تفاق على تنظيم أعمال الدورةسُتدعى اهليئة الفرعية إىل اال :اإلجراء  -٩

FCCC/SBI/2010/1 مذكرة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

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

ة من األطراف املدرجة يف املرفق األول       تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدم         )أ(  
  ٢٠٠٧-١٩٩٠لالتفاقية، عن الفترة 

إىل األمانة   )٤(،٨-م أ /١٩طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -١٠
 املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق  تعلقة ببيانات جرد غازات الدفيئة    أن تقدم املعلومات امل   
تقاة من قوائم اجلرد األحدث عهداً املتاحة لنظـر مـؤمتر األطـراف             األول لالتفاقية، واملس  

 على إعداد وثيقـة تتـضمن       ٢٠٠٣وقد درجت األمانة سنوياً منذ عام        .واهليئتني الفرعيتني 
احصاءات عن بيانات اجلرد املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول، ومـوجزات               

 األطراف املدرجـة يف     فيما يتعلق بفرادى  لدفيئة  عمليات إزالة غازات ا   /لبيانات عن انبعاثات  
املرفق األول، كما تتضمن بعض االجتاهات اإلرشادية فيما يتعلق جبميع أطراف املرفق األول             

  .جمتمعة، وبأطراف املرفق األول ذات االقتصادات االنتقالية، وبأطراف املرفق األول املتبقية

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
)٤( FCCC/CP/2002/8 ٤٣ و٤٢، املرفق الثاين، الفقرتان. 
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ية والثالثني، يف بند جدول األعمال واتفقت       ، يف دورهتا احلاد   ونظرت اهليئة الفرعية    -١١
على مواصلة النظر يف املسائل املدرجة ضمن هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا               

  .)٥(الثانية والثالثني
الوثيقة أدناه  يف الواردة املعلومات يف مواصلة النظر إىل الفرعية اهليئة دعىسُت :اإلجراء  -١٢

  . الناشئة عنهاوالنظر يف االنعكاسات

FCCC/SBI/2009/12       ٢٠٠٧-١٩٩٠لفتـرة   عن ا بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة .
 مذكرة مقدمة من األمانة

  حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة  )ب(  
 ، إىل األطـراف   ١٣-م أ /١٠طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره        :معلومات أساسية   -١٣

يناير / كانون الثاين  ١ أن تقدم إىل األمانة بالغاً وطنياً خامساً حبلول          ألولاملدرجة يف املرفق ا   
 من االتفاقية، على أن يقّدم البالغ الوطين السادس ١٢ من املادة ٢ و١ وفقاً للفقرتني   ٢٠١٠

 ٣٤،  ٢٠١٠ فربايـر / شباط ١٦وتلقت األمانة، حىت تاريخ      .بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات    
  .األول لوطنية اخلامسة من األطراف املدرجة يف املرفقبالغا من البالغات ا

مشل فقد  ،  ٧- أ م/٣٣ و ٤- أ م/١١ و ٣-م أ /٦ و ١-م أ /٢ ألحكام املقررات    ووفقاً  -١٤
. االستعراض كل واحد من البالغات الوطنية اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفـق األول             

 فضال عن إعداد األمانـة  ة املقدمة،الوطني االستعراض القطري املتعمق للبالغات ذلك ومشل

املقـرر   ومبوجب .األطراف كيما ينظر فيها مؤمتر الوطنية البالغات هلذه وتوليفاً جتميعاً
اليت قدمتها األطراف املدرجة  الرابعة الوطنية ، استعرضت األمانة البالغات١١- م أ/٧

اسـتعراض بالغاهتـا    تطلب ليت ااألطرافتلك مركزياً، باستثناء    استعراضاً يف املرفق األول  
  .استعراضا متعمقا

، " من بروتوكـول كيوتـو     ٨للمبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة       "ووفقاً  -١٥
خيضع كل بالغ وطين قّدمه طرف مدرج يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول كيوتـو                

االستعراض كل مـا يف وسـعها السـتكمال     خرباء الستعراض قطري مقرر وستبذل أفرقة  
ذه املبـادئ  هب عمالو .استعراض فرادى البالغات الوطنية يف غضون عامني من تاريخ تقدميها      

 استعراضا قطريا للبالغات الوطنيـة اخلامـسة يف عـام           ١٤التوجيهية، تنوي األمانة تنظيم     
وباإلضافة إىل ذلك، تطلب هذه املبادئ التوجيهية ذاهتا من األمانة إعداد تقرير عن             . ٢٠١٠
لألطراف املدرجـة يف املرفـق األول واملقدمـة مبوجـب      الوطنية البالغات يفوتول جتميع

ـ  بوصـفه  العامل األطراف بروتوكول كيوتو وفقا ملقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر       اع اجتم
   .)اجتماع األطراف/يشار إليه فيما يلي باسم مؤمتر األطراف (كيوتو بروتوكول يف األطراف

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2009/15 ١٤، الفقرة. 
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فرعية إىل أن حتيط علماً بالتقرير عن حالة تقدمي واستعراض          سُتدعى اهليئة ال   :اإلجراء  -١٦
 مـشروع  إعداد  إىل الفرعية أيضاً  اهليئة وستدعى .البالغات الوطنية اخلامسة املذكورة أدناه    

البالغات الوطنية اخلامسة ليعتمده مؤمتر األطـراف يف دورتـه           جتميع وتوليف  بشأن مقرر
 كيوتو، من بروتوكول    ٧ من املادة    ٢ الفقرةب  جمقرر، مبو  السادسة عشرة، وإعداد مشروع   

مـؤمتر   ليعتمده اخلامسة، الوطنية البالغات يف الواردة لتكميلية اجتميع وتوليف املعلومات بشأن
وقد ترغب اهليئة الفرعية يف تقدمي املزيد من        . السادسة دورته يف اجتماع األطراف /األطراف

اخلامسة، وال سيما فيما خيص اخليارات       الوطنية التوجيه بشأن االستعراض املتعمق للبالغات    
  .املتاحة لتنظيم استعراضات مركزية لبعض األطراف ذات االقتصادات الصغرية

FCCC/SBI/2010/INF.1 Status of submission and review of fifth national 

communications. Note by the secretariat 

  السادسة الوطنية البالغات تقدمي موعد  )ج(  
، أن ينظر، يف    ١٣-م أ /١٠قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -١٧

دورته اخلامسة عشرة على أكثر تقدير، يف موعد تقدمي البالغات الوطنية السادسة لألطراف             
وبدأت اهليئة الفرعية، يف دورهتا احلادية والثالثني، النظر يف موعـد           . املدرجة يف املرفق األول   

قدمي البالغات الوطنية السادسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول واتفقت على أن حتدد هذا ت
املوعد يف دورهتا الثانية والثالثني وأن تقدم مشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكـي يعتمـده                

واتفقت اهليئة الفرعية أيضا على أن تواصل النظر        . مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة     
ائل أخرى متعلقة حبالة استعراض البالغات الوطنية الرابعة واالستعدادات السـتعراض           يف مس 

  .)٦(البالغات الوطنية اخلامسة يف دورهتا الثانية والثالثني
ستدعى اهليئـة    . أدناه املذكورة يف الوثيقة    النظرسُتدعى اهليئة الفرعية إىل      :اإلجراء  -١٨

د موعد تقدمي البالغات الوطنية السادسة لألطراف       ر حيد رقمالفرعية أيضا إىل إعداد مشروع      
   .املدرجة يف املرفق األول وإحالته على مؤمتر األطراف لكي يعتمده يف دورته السادسة عشرة

FCCC/SBI/2009/INF.9 Status of submission and review of fourth national 

communications and of reports demonstrating 

progress. Note by the secretariat 

  

__________ 

)٦( FCCC/SBI/2009/15١٥ و١٤ تان، الفقر. 
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  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    -٤

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

، إعادة تـشكيل  ١٥-م أ/٥ف، مبوجب مقرره قرر مؤمتر األطرا  : معلومات أساسية   -١٩
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق             

وقـد نـص    . ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠األول لالتفاقية لفترة مدهتا ثالث سنوات ابتـداًء مـن           
برنامج عمـل الفريـق     ، على وضع    ١٥-م أ /٥اختصاصات الفريق، احملددة يف مرفق املقرر       

ومن املقرر أن يعقد الفريق اجتماعـه األول يف         .  يف اجتماعه األول   ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  
 يف بون بأملانيا لوضع برنامج عملـه ولتحديـد          ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٩الفترة من   

  .الترتيبات التنظيمية لتنفيذ واليته
دعى إىل يق اخلرباء وبترتيباته التنظيمية وسـتُ حاط اهليئة الفرعية علما بعضوية فر    سُت :اإلجراء  -٢٠

  .عمله  لفريق اخلرباء يف جمال تنفيذ برنامجاإلرشاداتالنظر يف إمكانية تقدمي مزيد من 

FCCC/SBI/2010/INF.2 Progress report on the work of the Consultative 

Group of Experts on National Communications from 

Parties not included in Annex I to the Convention. 

Note by the secretariat 

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة مـن األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق          )ب(  
  )٧(لالتفاقية األول

، طلبت أستراليا، باسم    الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية   يف الدورة    :معلومات أساسية   -٢١
ة املختلطة واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، والبوسـنة واهلرسـك ورومانيـا             اجملموع

، وفقـاً لالشـتراطات الـواردة يف    وسويسرا، أن تنظر اهليئة الفرعية  وصربيا واجلبل األسود    
 من االتفاقية، يف املعلومات اليت ترسلها األطراف غـري املدرجـة يف             ١٠ من املادة    ٢ الفقرة

تفاقية يف مجيع بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك بالغاهتا الثانية، وعند االقتضاء، يف املرفق األول لال
  .)٨(بالغاهتا الوطنية الالحقة

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل تقدمي إرشادات بشأن كيفية تطوير عملية النظـر            :اإلجراء  -٢٢
املدرجة يف املرفق األول،    يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري           

  . من االتفاقية١٠ من املادة ٢وفقاً لالشتراطات الواردة يف الفقرة 
__________ 

راء بشأن  يف اآل توافق  اً نظرا لعدم توصل اهليئة الفرعية، يف دورهتا احلادية والثالثني، إىل             معلق بندالهذا  ُترك   )٧(
 يف جدول   البند اهليئة الفرعية إدراج هذا      قررت،  ةوبناء على اقتراح من الرئيس     . يف جدول األعمال   هإدراج

 .الثانية والثالثنياألعمال املؤقت لدورهتا 
)٨( FCCC/SBI/2006/11 ٣٢، الفقرة. 
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   من االتفاقية١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة   )ج(  

، أن يناقش، يف    ١١-م أ /٨مقرره  وجب  قرر مؤمتر األطراف، مب    :معلومات أساسية   -٢٣
واتفقت اهليئة   . من االتفاقية  ١٢ من املادة    ٥لفقرة  دورته اخلامسة عشرة، مسألة متابعة تنفيذ ا      

، يف دورهتا احلادية والثالثني، على إرجاء النظر يف هذا البنـد الفرعـي إىل دورهتـا                 الفرعية
  .)٩(والثالثني الثانية
إىل تيسري املداوالت بشأن تـواتر عمليـة تقـدمي           دعى اهليئة الفرعية  سُت :اإلجراء  -٢٤

األول، مراعية يف ذلك املواعيد املختلفـة   املرفق يف درجةامل غري طرافاأل البالغات الوطنية من
  . من االتفاقية١٢ من املادة ٥احملددة مبوجب الفقرة 

  تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  

مـن  ) ب(١طلب مؤمتر األطراف من األمانة، مبوجب الفقـرة          :معلومات أساسية   -٢٥
، يف كل دورة من دوراهتا، تفاصيل عن الدعم         لفرعية، أن تقدم إىل اهليئة ا     ٢-أم  /١٠مقرره  

املايل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ألجل إعـداد                
مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة      ،)١٠( اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثني     دعتو .بالغاهتا الوطنية 

إعـداد  يف  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       بدعم  ملتعلقة  تقدمي معلومات عن أنشطته ا    
ومل  . الوطنية، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ املوافقة على التمويل وصرف األموال            بالغاهتا

تنظر اهليئة الفرعية يف هذه املعلومات يف دورهتا احلادية والثالثني ألهنا وافقت علـى إرجـاء                
  .)١١(ال إىل دورهتا الثانية والثالثني من جدول األعمالنظر يف هذا البند الفرعي

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية،             :اإلجراء  -٢٦
  .الواردة يف الوثيقة املبينة أدناه، وإىل تقدمي توصيات بشأهنا

FCCC/SBI/2009/INF.11 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/2010/INF.3 Information on financial support provided by the 

Global Environment Facility for the preparation of 

national communications from Parties not included 

in Annex I to the Convention. Note by the secretariat 

__________ 

)٩( FCCC/SBI/2009/15 ،٢٠ الفقرة. 
)١٠( FCCC/SBI/2009/8 ١٦، الفقرة. 
)١١( FCCC/SBI/2009/15 ١٨، الفقرة. 
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  اآللية املالية لالتفاقية  -٥  

  االستعراض الرابع لآللية املالية  )أ(  
، مـن اهليئـة     ١٢-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مبقرره      : معلومات أساسية   -٢٧

الفرعية أن تشرع، يف دورهتا السابعة والعشرين، يف االستعراض الرابع لآللية املالية وأن تقدم              
 مؤمتر األطراف يف موعد ال يتجاوز دورتـه الـسادسة           تقريرا عن نتائج هذا االستعراض إىل     

، إرشادات إضافية السـتعراض     ١٣-م أ /٦واعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      . عشرة
، مبـشروع مقـرر     ١٢-م أ /٢اآللية املالية وطلب من اهليئة الفرعية أن توصي، وفقاً للمقرر           
  .سة عشرةبشأن االستعراض كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلام

ونظرت اهليئة الفرعية يف هذا الطلب يف دورهتا الثالثني وقررت مواصلة النظـر يف                -٢٨
هذه املسألة يف دورهتا احلادية والثالثني استناداً إىل مشروع النص الـوارد يف املرفـق األول                

 تقدم إىل   ودعت اهليئة الفرعية األطراف أيضا إىل أن      . لتقرير اهليئة الفرعية عن دورهتا الثالثني     
األمانة آراءها بشأن تشغيل األموال اليت يف حوزة مرفق البيئة العاملية باعتباره كياناً تـشغيلياً               
لآللية املالية، وكذلك للصندوق اخلاص لتغري املناخ وصندوق أقل البلدان منواً، بغية جتميـع              

  .)١٢(ةة املاليهذه اآلراء يف وثيقة متفرقات واإلفادة منها يف االستعراض الرابع لآللي
كانت اهليئة الفرعية غري قادرة على إمتام عملها بشأن هذه املـسألة يف دورهتـا               وملا    -٢٩

، مواصلة  ١٥-م أ /٦احلادية والثالثني، طلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية، مبوجب مقرره           
وارد يف مرفق هـذا     النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الثانية والثالثني استناداً إىل مشروع النص ال            

  .املقرر، هبدف التوصية مبشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة مداوالهتا بشأن هـذه املـسألة هبـدف              :اإلجراء  -٣٠

  .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرةلالتوصية مبشروع مقرر 

FCCC/SBI/2009/Misc.10 
Add.1و 

The operation of funds under the Global 

Environment Facility as an operating entity of the 

financial mechanism, as well as the Special 

Climate Change Fund and the Least Developed 

Countries Fund. Submissions from Parties 

   العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العامليةتقرير مرفق البيئة  )ب(  

، إىل مرفق البيئة العاملية     ١٤-م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، مبقرره      :معلومات أساسية   -٣١
واصل تضمني تقاريره املقدمة بانتظام إىل مؤمتر األطراف معلومات تستجيب ملا قدمه إليه            يأن  

أحـاط   و .)١٣(وقّدم املرفق هذه املعلومات يف تقريره إىل مؤمتر األطراف         . إرشادات املؤمتر من 
__________ 

)١٢( FCCC/SBI/2009/8 ٢٨، الفقرة. 
)١٣( FCCC/CP/2009/9. 
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، علما بالتقرير الذي قّدمـه املرفـق إىل مـؤمتر           ١٥-م أ /٧مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     
األطراف وطلب من اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف إمكانية تقدمي إرشادات إضافية إىل املرفق              

ية والثالثني هبدف التوصية مبشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورتـه            يف دورهتا الثان  
  .السادسة عشرة

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف إمكانية تقدمي إرشادات إضافية إىل مرفق             :اإلجراء  -٣٢
  .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرةلالبيئة العاملية هبدف التوصية مبشروع مقرر 

FCCC/CP/2009/9 مذكرة مقدمة من  .تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف
 األمانة

  تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ  )ج(  

، أن ُيقَـيَِّم يف     ١٢-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره       : معلومات أساسية   -٣٣
 بغية النظر يف إمكانية تقـدمي        من املقرر املذكور،   ٢دورته اخلامسة عشرة حالة تنفيذ الفقرة       

إرشادات إضافية بشأن الطريقة اليت سيدعم هبا الصندوق مشاريع تنفيـذ ملموسـة وفقـاً               
ونظرت اهليئة الفرعيـة، يف دورهتـا احلاديـة         .  ٧-م أ /٥ من املقرر    ٢٩ إىل   ٢٢للفقرات  

. مـداوالهتا والثالثني، يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال ولكنها مل تتمكن من إهنـاء               
واتفقت على مواصلة النظر يف املسائل املدرجة ضمن هذا البند الفرعي من جدول األعمـال               

  .يف دورهتا الثاين والثالثني
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسائل ليعتمده             :اإلجراء  -٣٤

  .مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة

  تفاقية من اال٦املادة   -٦  
، اعتماد برنامج   ١٣-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٣٥

 من االتفاقية بصيغته الواردة يف مرفق هذا املقرر ومتديد          ٦عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة      
 يف وسـيط  اسـتعراض  وقرر مؤمتر األطراف كذلك إجـراء  .العمل به ملدة مخس سنوات

 الثغـرات  وحتديد فعاليته تقييم بغية احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي، قدمللت ٢٠١٠ عام

  . ملدى تنفيذ برنامج العمل٢٠١٢الناشئة، وإجراء استعراض شامل يف عام  واالحتياجات
، طلب مؤمتر األطراف من األمانة تنظيم حلقات عمل مواضيعية          ذاتهومبوجب املقرر     -٣٦

ل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات، بالتعاون مـع الـشركاء          إقليمية ودون إقليمية لتباد   
، على أن يكون ذلك     ٢٠١٠ذوي الصلة، وقبل إجراء االستعراض الوسيط لربنامج العمل يف          

  .متوقفا على توفر األموال الالزمة
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يف وكان ذلك    ،٦ هلذا الطلب، ُعقدت حلقتا عمل إقليميتان بشأن تنفيذ املادة           وتبعاً  -٣٧
مل، السويد، ويف آسيا واحملـيط اهلـادئ        و باستكه ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٠ إىل   ١٨ من   أوروبا
ويرد التقريران عن حلقـيت      . ببايل، إندونيسيا  ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٦ إىل   ١٤ من

ومن املقرر عقد حلقـة     . FCCC/SBI/2010/3و FCCC/SBI/2010/2العمل هاتني يف الوثيقتني     
 يف ٢٠١٠أبريـل  /مريكا الالتينية والبحر الكـارييب يف نيـسان   يف أ ٦عمل عن تنفيذ املادة     
حلقات عمـل    ٢٠١٠ومن املقرر أن تعقد يف وقت الحق من عام           .اجلمهورية الدومينيكية 

 توفر األموال الالزمة    ةطي شر إقليمية أخرى فيما خيص أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية،        
 العمل هذه وباملعلومات اليت تـرد يف البالغـات          وستستعني األمانة بتقارير حلقات    .لذلك

الوطنية ويف مصادر أخرى إلعداد مذكرة عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيـودهلي               
  . الستعراضها الوسيطمتهيدااملعدل 
سُتدعى اهليئة الفرعية لإلحاطة علما بتقارير حلقات العمل اإلقليمية املشار           :اإلجراء  -٣٨

 أعاله والبت فيما قد يلزم اختاذه من إجراءات مناسبة فيما يتعلق بـإجراء         ٣٧رة  إليها يف الفق  
  .االستعراض الوسيط للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل

FCCC/SBI/2010/2 Report on the regional workshop on the implementation of 

Article 6 in Europe. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/3 Report on the regional workshop on the implementation of 

Article 6 in Asia and the Pacific. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/9 Report on the regional workshop on the implementation of 

Article 6 in Latin America and the Caribbean. Note by the 

secretariat 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧  

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

الـيت   )١٤(أحاط اهليئة الفرعية علما، يف دورهتا احلادية والثالثني، بالوثائق  :معلومات أساسية   -٣٩
  .١٠-م أ/١ و٧-م أ/٥ رين من االتفاقية واملقر٤ من املادة ٨صدرت حىت حينه عن تنفيذ الفقرة 

، ذكّرت اهليئة الفرعية أهنا كانت قد دعت األطراف واملنظمـات           ذاهتاويف الدورة     -٤٠
، ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢املعنية، يف دورهتا الثالثني، إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه             

اًء عن العناصـر   آراءها بشأن إمكانية مواصلة العمل بشأن هذه املسألة، وهو ما قد يشمل آر            
ت املعلومات املقدمة يف الوثيقة     عوقد مجُ  .)١٥(اليت يتعني تضمينها نص مشروع املقرر احملتمل      

FCCC/SBI/2010/Misc.1.  
__________ 

)١٤( FCCC/SBI/2009/15 ٣٦، الفقرة. 
)١٥( FCCC/SBI/2009/8 ٤٥، الفقرة. 
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ها االستمرار يف وضع نـص      تا أيضا، طلبت اهليئة الفرعية من رئيس      ذاهتويف الدورة     -٤١
عاله واملعلومات األخرى على     أ ٣٩مشروع مقرر على أساس الوثائق املشار إليها يف الفقرة          

   .عشرة  أعاله، بغية اعتماد مؤمتر األطراف مقرر يف دورته السادسة٤٠النحو املذكور يف الفقرة 
 ةه الرئيس تسُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف نص مشروع املقرر الذي أعد           :اإلجراء  -٤٢
 يف دورتـه    طـراف متر األ  أعاله، بغية تقدمي مشروع مقرر إىل مـؤ        ٤١ يف الفقرة    ذكوروامل

   . مشفوعا بتوصية باعتمادهالسادسة عشرة

FCCC/SBI/2010/Misc.1 Views on possible further action on progress on the 

implementation of decision 1/CP.10. Submissions 

from Parties and relevant organizations 

  منواًاملسائل املتعلقة بأقل البلدان   )ب(  
، والية فريـق    ١٣-م أ /٨مدَّد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٤٣

  .٧-م أ/٢٩اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف إطار االختصاصات احملددة يف املقرر 
ووفقاً هلذه الوالية، من املقرر أن يعقد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً اجتماعـه         -٤٤
وسيواصل فريق اخلرباء يف . ٢٠١٠أبريل / نيسان١٤ إىل ١٢ع عشر يف بون، أملانيا، من الساب

 والتخطيط ألنشطة حمـددة لعـام       ٢٠١٠-٢٠٠٨هذا االجتماع تنفيذ برنامج عمله للفترة       
، آخذاً يف االعتبار اإلرشادات اإلضافية اليت قُدمت بشأن برنامج عمـل الفريـق يف               ٢٠١٠

  .)١٦( للهيئة الفرعيةالدورة احلادية والثالثني
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف تقرير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً              :اإلجراء  -٤٥
  .ن أدناه وإىل تقدمي توجيهاهتا بشأنهاملبّي

FCCC/SBI/2010/5 Report on the seventeenth meeting of the Least Developed 

Countries Expert Group. Note by the secretariat 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٨  
، مـن فريـق     ١٣-م أ /٣طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٤٦

اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يقدم تقريراً إىل كل دورة من دورات اهليئتني الفرعيتني بغية        
وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية       . بشأن ما يلزم اختاذه من إجراءات      طلب التوجيه 

برنامج العمل املتجدد لفريق    للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورتيهما احلادية والثالثني،        
وأحاطتا علما بأن فريـق      )١٧(٢٠١١-٢٠١٠اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لفترة السنتني       

__________ 

)١٦( FCCC/SBI/2009/15 ٥٨-٤١، الفقرات. 
)١٧( FCCC/SB/2009/INF.6املرفق األول ،. 
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 .)١٨(ه اهليئتان يف دورتيهما الثانيـة والـثالثني       اخلرباء سيقدم برنامج عمل مستكمل لتنظر في      
فربايـر  / شـباط ٢٣ و٢٢فريق اخلرباء دورته االستثنائية يف سيدين، أستراليا، يـومي          عقدو

الستكمال برنامج عمله آخذا يف االعتبار أية نتائج متفق عليها متصلة بالتكنولوجيا أسفرت             
قرير فريق اخلرباء، وكذلك برنامج عمله      ويرد ت . عنها الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف     

  .FCCC/SB/2010/INF.1املستكمل، يف الوثيقة 
 )٢٠(علـى االختـصاصات    ،)١٩(، يف دورهتا التاسعة والعشرين    واتفقت اهليئة الفرعية    -٤٧

ويف .  مـن االتفاقيـة    ٤ من املادة    ٥و) ج(١املتعلقة باستعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني       
اتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل النظر، يف دورهتا الثانية والـثالثني، يف             دورهتا الثالثني،   

املسائل املتصلة باالستعراض والتقييم، وفقاً لالختصاصات املشار إليها، آخذة يف اعتبارهـا            
اآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة، والتقرير التوليفي املستكمل املشار إليه يف             

 أدناه، ومجيع األعمال ذات الصلة لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، مبـا يف              ٤٨الفقرة  
  .)٢١(ءذلك التقرير النهائي هلذا الفريق بشأن مؤشرات األدا

، ودعت  ١٤-م أ /٢ من املقرر    ٣، يف دورهتا الثالثني، بالفقرة      وذكّرت اهليئة الفرعية    -٤٨
ها بشأن جماالت   ءإىل األمانة آرا    بعد تقدم مل   ليتتلك ا ، وال سيما    املعنيةاألطراف واملنظمات   

 ١٥موعـد أقـصاه   يف  إىل القيام بـذلك     التركيز املبّينة يف الفرع الرابع من االختصاصات،        
وطلبت من األمانة حتديث التقرير التوليفي بشأن هذه اآلراء وإتاحـة            .٢٠١٠فرباير  /شباط

ويرد التقرير التـوليفي     .)٢٢(والثالثنيا الثانية   هذا التقرير كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهت        
وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أيضا الشروع     .FCCC/SBI/2010/INF.6املستكمل يف الوثيقة    

والبـدء يف   ،  )٢٣(يف األنشطة املبّينة يف مشروع التقرير املؤقت بشأن االسـتعراض والتقيـيم           
االسـتعراض يف الوقـت    إجنـاز  لدعم ،احلال مقتضى حسب األعمال التحضريية املطلوبة،

ويرد التقرير بشأن التقدم احملرز واالستنتاجات األولية هلذه األنشطة واألعمـال            .)٢٤(املناسب
  .FCCC/SBI/2010/INF.4التحضريية يف الوثيقة 

، بربنامج بوزنان االستراتيجي بشأن     ١٤-م أ /٢ورحب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٤٩
طلب من مرفق البيئة العاملية أن يقدم تقريـرا إىل اهليئـة الفرعيـة يف               و،)٢٥(نقل التكنولوجيا 

__________ 

)١٨( FCCC/SBI/2009/15 ٦٥، الفقرة. 
)١٩( FCCC/SBI/2008/19 ٧٤، الفقرة. 
)٢٠( FCCC/SBI/2008/19املرفق األول ،. 
)٢١( FCCC/SBI/2009/8 ٧٣، الفقرة. 
)٢٢( FCCC/SBI/2009/8 ٧٤ و٧٢، الفقرتان)أ.( 
)٢٣( FCCC/SBI/2009/INF.4 ١٩، الفقرة. 
)٢٤( FCCC/SBI/2009/8 ٧٤، الفقرة)ب.( 
)٢٥( FCCC/SBI/2008/16. 
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دورتيها الثالثني واحلادية والثالثني عن التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة الـواردة يف الربنـامج               
وأحاطت اهليئة الفرعية علما، يف دورهتا احلادية والثالثني، بالتقرير الثاين املؤقت     . االستراتيجي
ق البيئة العاملية إىل أن يقدم هلا، يف دورهتا الثانية والثالثني، تقريرا عن التقدم احملرز               ودعت مرف 

. يف تنفيذ هذا الربنامج، مبا يف ذلك عن اجلوانب طويلة األجل لربنامج بوزنان االسـتراتيجي              
  .FCCC/SBI/2010/4ويرد تقرير مرفق البيئة العاملية يف الوثيقة 

  :يئة الفرعية إىلسُتدعى اهل :اإلجراء  -٥٠
 اإلحاطة علما بتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وإقرار برنـامج   )أ(

وتزويده بتوجيهـات إضـافية    ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني لفترة املتجدد عمله
  حسب االقتضاء؛

 أعاله وحتديد ما قد يلزم اختاذه       ٤٨النظر يف التقارير املشار إليها يف الفقرة          )ب(
   إضافية بشأهنا؛من إجراءات

النظر يف تقرير مرفق البيئة العاملية عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج بوزنان               )ج(
االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا وحتديد ما قد يلزم اختاذه من إجراءات           

  .إضافية تنشأ عنه

FCCC/SB/2010/INF.1 Report of the Expert Group on Technology Transfer. Note 

by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBI/2010/INF.4 Report on 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/2010/Misc.3 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 and relevant 

organizations 

CCC/SBI/2010/INF.6 Updated 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 

FCCC/SBI/2010/4 Report of the Global Environment Facility on the 

progress made in carrying out the Poznan strategic 

programme on technology transfer. Note by the secretariat 
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  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -٩  
، الـشروع يف    ١٠-م أ /٢قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٥١

 ٧-م أ /٢ النامية املنشأ مبوجب املقرر      استعراض شامل ثاٍن لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان        
يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية بغية اسـتكماله يف الـدورة            ) إطار بناء القدرات  (

  .اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف
، أن تعد، يف دورهتا     ١٤-م أ /٦وطلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية ، يف مقرره            -٥٢

 ،)٢٦( إطار بناء القدراتلتنفيذات املتعلقة باالستعراض الشامل الثاين الثالثني، وفقاً لالختصاص  
مشروع مقرر بشأن النتائج اليت أسفر عنها هذا االستعراض كي يعتمده مؤمتر األطـراف يف               

وقرر مؤمتر األطراف، يف املقـرر ذاتـه، أن يـضع يف اعتبـاره، يف          .دورته اخلامسة عشرة  
ا اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثني بـشأن        ت هب ت اليت تقدم  االستعراض الشامل الثاين، التوصيا   

اخلطوات اإلضافية اليت يلزم اختاذها إلجراء رصد وتقييم منتظمني ألنشطة بنـاء القـدرات              
  .١٢-م أ/٤ و٧-م أ/٢املضطلع هبا عمالً باملقررين 

التقـارير الـيت    ، يف دورهتا الثالثني، يف هذا البند استناداً إىل          ونظرت اهليئة الفرعية    -٥٣
 والتاسـعة   )٢٧(أعدهتا األمانة استجابة لطليب اهليئة الفرعية يف دورتيهـا الثامنـة والعـشرين            

 مقدمـة مـن أطـراف     واستناداً إىل وثائق أخرى تتضمن معلومـات وآراءً       ،)٢٨(والعشرين
ومل يتسن للهيئة الفرعية إهناء مـداوالهتا،   .ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية

  .درجة يف هذا البند يف دورهتا احلادية والثالثنيررت مواصلة النظر يف املسائل املفق
، يف دورهتا احلادية والثالثني، على إرجاء النظر يف هذا البند إىل واتفقت اهليئة الفرعية  -٥٤

   .دورهتا الثانية والثالثني
ن تواصل النظـر،    ، أ ١٥-م أ /٨، يف مقرره    مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية    وطلب    -٥٥

ـ              ة ـيف دورهتا الثانية والثالثني، يف االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات، بغي
إعداد مشروع مقرر عن نتائج هذا االستعراض كي يعتمده مـؤمتر األطـراف يف دورتـه                

  .عشرة السادسة
 أعاله،  ٥٣ها يف الفقرة    سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق املشار إلي         :اإلجراء  -٥٦

وسُتدعى اهليئة الفرعية أيضاً إىل إعداد مشروع مقـرر بـشأن نتـائج        .كما هي مبينة أدناه   
  .االستعراض الشامل الثاين كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة

__________ 

)٢٦( FCCC/SBI/2008/8املرفق الرابع ،. 
)٢٧( FCCC/SBI/2008/8 ٧٣، الفقرة. 
)٢٨( FCCC/SBI/2008/19 ٩٠، الفقرة. 
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FCCC/SBI/2009/4           حتليل التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان
 دعماً لالستعراض الـشامل الثـاين إلطـار بنـاء        النامية

 مذكرة مقدمة من األمانة. القدرات، وفعالية هذا التنفيذ

FCCC/SBI/2009/5 يف املستخلـصة  والدروس املكتسبة للخربات إمجايل عرض 
 علـى  القدرات بناء وتقييم لرصد األداء مؤشرات استخدام

 ألمانةمذكرة مقدمة من ا  .والعاملي الوطين املستويني

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/CP/2009/9 ة مقدمة مذكر. تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف
 من األمانة

FCCC/SBI/2009/10            تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القـدرات يف البلـدان
 مذكرة مقدمة من األمانة. النامية

FCCC/SBI/2009/Misc.8 Activities to implement the framework for capacity-

building in developing countries under decision 

2/CP.7. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/Misc.12 Submission from the United Republic of Tanzania 

on behalf of the Group of 77 and China on completion 

of the second comprehensive review of the capacity-

building framework in developing countries under the 

Convention and the Kyoto Protocol. 

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٠  
، الـشروع يف    ١٠-م أ /٢قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٥٧

، بغية الثامنة والعشرين للهيئة الفرعيةاستعراض شامل ثاٍن لتنفيذ إطار بناء القدرات يف الدورة     
  .استكماله يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

  :اجتماع األطراف/إن مؤمتر األطراف، ف٤-م أإ/٦قرر ملمبوجب او  -٥٨
قد سلم بأن االستعراض الشامل لتنفيذ إطار بناء القدرات مبوجب االتفاقية             )أ(

  ينطبق أيضاً على عملية بناء القدرات املتعلقة بتنفيذ بروتوكول كيوتو؛
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 وفقاً الختصاصات   قد طلب إىل اهليئة الفرعية أن تعد، يف دورهتا الثالثني،           )ب(
مـشروع مقـرر     ،)٢٩(االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات      

اجتمـاع  /بشأن حصيلة هذا االستعراض، لعرضه على مـؤمتر األطـراف         
  األطراف يف دورته اخلامسة؛

 الـيت قدمتـها  قد قرر أن يراعي، يف االستعراض الشامل الثاين، التوصيات         )ج(
ا الثالثني بشأن اخلطوات اإلضافية اليت يتعني اختاذها        اهليئة الفرعية يف دورهت   

من أجل الرصد واالستعراض املنتظمني ألنشطة بناء القدرات املضطلع هبـا           
  .٢-م أإ/٦ و١-م أإ/٢٩ و٧-م أ/٢عمالً باملقررات 

، يف دورهتا الثالثني، يف هذا البند استناداً إىل ما أعدته األمانـة    ونظرت اهليئة الفرعية    -٥٩
والتاسـعة   ،)٣٠( تقارير استجابة لطليب اهليئة الفرعيـة يف دورتيهـا الثامنـة والعـشرين        من

 مقدمـة مـن أطـراف    واستناداً إىل وثائق أخرى تتضمن معلومـات وآراءً        ،)٣١(والعشرين
ومل يتسن للهيئة الفرعية إهناء مـداوالهتا،   .ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية   

  . هذا البند يف دورهتا احلادية والثالثنيضمندرجة املسائل املررت مواصلة النظر يف فق
، يف دورهتا احلادية والثالثني، على إرجاء النظر يف هذا البند إىل واتفقت اهليئة الفرعية  -٦٠

   .دورهتا الثانية والثالثني
، من اهليئة الفرعية أن ٥-م أإ/٧، يف مقرره فاألطرا اجتماع/األطراف وطلب مؤمتر  -٦١
اصل النظر، يف دورهتا الثانية والثالثني، يف االستعراض الشامل الثاين لتنفيـذ إطـار بنـاء           تو

 /القدرات، بغية إعداد مشروع مقرر عن نتائج هذا االستعراض كي يعتمده مؤمتر األطـراف   
  .يف دورته السادسة األطراف اجتماع

 هذه املسألة، واضـعة يف      سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة مداوالهتا بشأن       :اإلجراء  -٦٢
 أدناه، بغية تقدمي مـشروع      كما هي مبّينة   أعاله   ٥٩اعتبارها الوثائق املشار إليها يف الفقرة       

اجتماع األطراف عن حصيلة االستعراض الشامل الثاين إلطار بناء         /مقرر إىل مؤمتر األطراف   
  .سادسةالاجتماع األطراف باعتماده يف دورته /القدرات وتوصية مؤمتر األطراف

FCCC/SBI/2009/4            حتليل التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية
دعماً لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، وفعاليـة         

 مذكرة مقدمة من األمانة. هذا التنفيذ

__________ 

)٢٩( FCCC/SBI/2008/8املرفق الرابع ،. 
)٣٠( FCCC/SBI/2008/8 ٧٣، الفقرة. 
)٣١( FCCC/SBI/2008/19 ٩٠، الفقرة. 
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FCCC/SBI/2009/5       عرض إمجايل للخربات املكتـسبة والـدروس املستخلـصة يف
 مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القـدرات علـى          استخدام

 مذكرة مقدمة من األمانة. املستويني الوطين والعاملي

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/KP/CMP/2009/16         التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، املقدم
إىل مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف           

 بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2009/10           تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة .
  من األمانةمذكرة مقدمة

  استعراض صندوق التكيف  -١١  
اجتماع األطراف، يف دورتـه الثالثـة، أن        /قرر مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٦٣

املتصلة بصندوق التكّيف، مبا يف ذلك الترتيبات        يستعرض، يف دورته السادسة، مجيع املسائل     
 األداء يراض نتائج استعراضسرياعي االستعو .املؤسسية، بغية ضمان فعالية الصندوق وكفايته

ألمانة والقيِّم على الصندوق اللذين يقدمان اخلدمات إىل صندوق التكيف، واملعلومات اليت            ل
وباإلضافة  .تقدمها األطراف واملنظمات احلكومية الدولية املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين        

  يف دورته الـسادسة    ع لالستعراض خِضُياجتماع األطراف أن    /إىل ذلك، قرر مؤمتر األطراف    
 إىل  الـسكرتارية  مرفق البيئة العاملية خـدمات       اليت يقدم مبوجبها  الترتيبات املؤسسية املؤقتة،    
  .)٣٢(بدور القيِّم على صندوق التكيفالبنك الدويل يقوم جملس صندوق التكيف و

اجتماع األطراف، يف دورته اخلامسة، من اهليئـة الفرعيـة          /وطلب مؤمتر األطراف    -٦٤
فيذ الشروع يف استعراض صندوق التكيف يف دورهتا الثانية والثالثني واالتفـاق علـى              للتن

اجتماع األطـراف  /االختصاصات املتعلقة باالستعراض، هبدف رفع تقرير إىل مؤمتر األطراف  
  .يف دورته السادسة كيما يتسىن له إجراء االستعراض يف دورته هذه

__________ 

 .٣٤-٣٢، الفقرات ٣-م أإ/١املقرر  )٣٢(
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النظر يف اآلراء والتوصيات املقدمة من األطـراف  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل  :اإلجراء  -٦٥
واالتفاق على االختصاصات املتصلة باستعراض صندوق التكيف وعلى أية خطوات أخـرى        

اجتمـاع األطـراف يف   /ميكن اختاذها استعدادا للنظر يف هذه املسألة من قبل مؤمتر األطراف         
  .دورته السادسة

FCCC/SBI/2010/Misc.2 Views and recommendations on the possible terms of 

reference for the review of the Adaptation Fund. 

Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2010/7 Draft terms of reference for the review of the 

Adaptation Fund. Note by the secretariat 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١٢  
، يف دورهتا احلادية والثالثني، يف هذا البنـد         نظرت اهليئة الفرعية   :معلومات أساسية   -٦٦

من جدول األعمال باالقتران مع بند جدول أعمال اهلئيـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                
، يف إطار   " من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "والتكنولوجية املعنون   
ويف الدورة ذاهتا، اتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشة هـذه            .فريق اتصال مشترك  

 والثالثني، استناداً إىل مشروع النص      الثانيةاملسائل يف إطار فريق اتصال مشترك يف دورتيهما         
  .)٣٣(املرفق بتقرير كل منهما

هذه املسألة هبدف االتفاق على ما يلزم       سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف        :اإلجراء  -٦٧
  .اختاذه من إجراءات إضافية بشأهنا

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطـراف املدرجـة يف املرفـق بـاء مبوجـب                  -١٣  
  كيوتو بروتوكول

 من،  ١-م أإ /١٣اجتماع األطراف، مبقرره    /طلب مؤمتر األطراف   :معلومات أساسية   -٦٨
قارير السنوية عن التجميع واحملاسبة بعد إجناز االستعراض األويل مبوجـب  األمانة أن تنشر الت   

 بـالتكيف   املتعلقـة  من بروتوكول كيوتو وبعد تسوية أية مسألة من مسائل التنفيذ            ٨املادة  
 من بروتوكول كيوتو، وأن حتيل هـذه التقـارير إىل مـؤمتر             ٥ من املادة    ٢مبوجب الفقرة   

  .كل طرف من األطراف املعنيةإىل جلنة االمتثال واجتماع األطراف وإىل /األطراف
رته اخلامسة، التقرير السنوي    واجتماع األطراف، يف د   /وقد أحيل إىل مؤمتر األطراف      -٦٩

 يتضمن  وهوعن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو            
باء اليت أجنزت االستعراضات األولية      طرفا من األطراف املدرجة يف املرفق        ٣٧معلومات عن   

  .٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ حىت تاريخ بالنسبة هلا وسويت مجيع مسائل التنفيذ اخلاصة هبا
__________ 

)٣٣( FCCC/SBSTA/2009/8املرفق الثاين، و ،FCCC/SBI/2009/15املرفق األول ،. 
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ويتضمن التقرير الوارد يف الوثيقة املذكورة أدناه قيماً هنائية فيما يتعلق ببعض معـامل      -٧٠
بة بعد اكتمال عملية االستعراض احملاسبة األولية اليت سجلت يف قاعدة بيانات التجميع واحملاس   

جممـوع  ) ١: (كما يتضمن معلومات مؤقتة عما يلـي      . األولية مبوجب بروتوكول كيوتو   
انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر املدرجة يف املرفق ألف بربوتوكول كيوتو املبلَّـغ عنـها               

عـن أنـشطة    عمليات إزالة غازات الدفيئة الناشـئة       /انبعاثات) ٢(؛  ٢٠٠٧طوعاً عن عام    
 وأنشطة  ٣ من املادة    ٣استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة مبوجب الفقرة         

معـامالت  ) ٣(؛  ٢٠٠٧، املبلَّغ عنها طوعاً عن عـام        ٣ من املادة    ٤خمتارة مبوجب الفقرة    
  ).٢٠٠٨(وحيازات وحدات بروتوكول كيوتو عن السنة األوىل من فترة االلتزام 

جدول اجتماع األطراف، يف دورته اخلامسة، هذا البند من         / األطراف وأحال مؤمتر   -٧١
، يف دورهتا احلادية والثالثني، يف      نظرت اهليئة الفرعية   .كي تنظر فيه   األعمال إىل اهليئة الفرعية   

بند جدول األعمال واتفقت على مواصلة النظر يف املسائل املدرجة ضمن هذا البند يف دورهتا               
  .الثانية والثالثني

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف املعلومات الواردة يف الـوثيقتني             :اإلجراء  -٧٢
  .املذكورتني أدناه

FCCC/KP/CMP/2009/15        التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة
مذكرة مقدمة  . يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو     

 من األمانة

FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1        التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة
مذكرة مـن   . يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو     

معلومات التجميع واحملاسبة حـسب     . إضافة -األمانة  
 األطراف

  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٤  
 على مواصلة مناقشة    )٣٤(، يف دورهتا الثالثني،   تفقت اهليئة الفرعية  ا :معلومات أساسية   -٧٣

 اقتـراح   ويستند بند جدول األعمـال إىل      .هذه املسألة مبزيد من التعمق يف دورهتا الثانية والثالثني        
  .١-م أإ/٢٧ وإىل املقرر FCCC/KP/CMP/2005/2قدمته اململكة العربية السعودية يرد يف الوثيقة 

  .ُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف هذه املسألةس :اإلجراء  -٧٤

FCCC/KP/CMP/2005/2          اقتراح مقدم من اململكة العربية الـسعودية لتعـديل
 مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

__________ 

)٣٤( FCCC/SBI/2009/8 ٩٨، الفقرة. 
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  تعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتولاقتراح مقدم من كازاخستان   -١٥  
، يف دورته    علما اجتماع األطراف /ألطراف العامل أحاط مؤمتر ا   :معلومات أساسية   -٧٥

بشأن ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ١٨من كازاخستان، ُبلِّغ إىل األمانة يف       مقدم  اخلامسة، مبقترح   
 امسها يف املرفـق بـاء       إدراجوتقترح كازاخستان    .)٣٥(تعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو    

 مـن  ٣الدفيئة، مبوجب املـادة  كطرف ذي التزام كمي بتحديد أو خفض انبعاثات غازات   
 يف فترة االلتزام مـن      ١٩٩٢ يف املائة من مستوى عام       ١٠٠بروتوكول كيوتو، يعادل نسبة     

، مع إدراج حاشية تشري إىل أن هذا البلد مير مبرحلة انتقال إىل اقتصاد ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨عام 
 من  ٣ يف الفقرة    اجتماع األطراف أيضا أن االشتراط الوارد     /طرافأل ا والحظ مؤمتر  .السوق
 من بروتوكول كيوتو ينص على أن تقوم األمانة بإحالة نص أي مرفق مقتـرح أو                ٢١املادة  

تعديل ُيقترح إدخاله على مرفق إىل األطراف قبل موعد انعقاد االجتماع الذي ُيقترح اعتماد              
ـ  اجتماع األطراف على    /ووافق مؤمتر األطراف   .النص فيه بستة أشهر على األقل       ذاإدراج ه

  .البند يف جدول أعماله املؤقت لدورته السادسة
اجتماع األطراف من األمانة أن تبلغ نص التعـديل الـذي           /وطلب مؤمتر األطراف    -٧٦

 مـن بروتوكـول     ٢١ من املادة    ٣تقترح كازاخستان إدخاله على املرفق باء، وفقا للفقرة         
وأبلغت األمانةُ أطـراَف     .كيوتو، إىل أطراف بروتوكول كيوتو وأطراف االتفاقية وموقعيها       

 كيوتو وأطراف االتفاقية وموقعيها بنص التعديل الذي تقترح كازاخستان إدخاله           بروتوكول
بـذلك  غت الوديع ، وبل٢٠١٠ّيناير / كانون الثاين٢١ذكرة شفوية مؤرخة    مبعلى املرفق باء    

  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين٦أيضا برسالة مؤرخة 
تماع األطراف من اهليئة الفرعية أن تنظـر يف االقتـراح           اج/وطلب مؤمتر األطراف    -٧٧

املقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو يف دورهتا الثانية والـثالثني وأن              
  .املقبلةاجتماع األطراف يف دورته /إىل مؤمتر األطرافمن نتائج تقدم تقريراً عما تتوصل إليه 

عية إىل النظر يف مقترح كازاخستان املتعلق بتعديل املرفق         سُتدعى اهليئة الفر   :اإلجراء  -٧٨
اجتماع /ربوتوكول كيوتو وأن تقدم تقريرا عما تتوصل إليه من نتائج إىل مؤمتر األطراف            لباء  

  .األطراف يف دورته السادسة

FCCC/SBI/2010/6 اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو  

  

__________ 

)٣٥( FCCC/KP/CMP/2009/21. 



FCCC/SBI/2010/1 

23 GE.10-60538 

   عقد االجتماعات احلكومية الدوليةترتيبات  -١٦  

  الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف  )أ(  

، ١٥-م أ /١٣قبل مؤمتر األطراف مع التقدير، مبوجب مقـرره         : معلومات أساسية   -٧٩
العرض الذي تقدمت به حكومة املكسيك الستضافة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف            

نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩جتماع األطراف يف الفترة من    ا/والدورة السادسة ملؤمتر األطراف   
وعمال هبذا املقرر، من املتوقع أن يربم األمني التنفيـذي          . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠

وستقدم حكومـة   . اتفاق البلد املضيف مع حكومة املكسيك استعدادا للدورتني املذكورتني        
 .ألعمال التحضريية اليت جترياهنااملكسيك واألمانة مزيداً من املعلومات عن ا

وتتضمن الوثيقة املبينة أدناه قائمة بعناصر ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت              -٨٠
للدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، فضالً عن مقترحات تتعلق بتنظيم أعمـال مـؤمتر              

س توجيهات بـشأن    وتلتم. اجتماع األطراف واهليئتني الفرعيتني   /األطراف ومؤمتر األطراف  
املوعد الذي ينبغي للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل مبوجـب              
االتفاقية أن يقدم فيه تقريراً عن نتائج عمله إىل مؤمتر األطراف، وبشأن الكيفية اليت ميكن هبا                

رتيبـات املمكنـة    وتتناول الوثيقة أيـضاً الت    . ملؤمتر األطراف أن يتخذ إجراًء يف هذا الشأن       
 .ملشاركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف اجلزء الرفيع املستوى

 جدول  نظر يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف      أن ت ُتدعى اهليئة الفرعية إىل     س :اإلجراء  -٨١
سة عشرة ملؤمتر األطراف وأن تقدم املشورة إىل األمانة يف هذا           داساألعمال املؤقت للدورة ال   

وقد تود اهليئة الفرعية أيضاً أن تنظر يف املقترحات املتعلقة مبواعيد عقد اجلزء الرفيـع                .الشأن
 مـن   ااملستوى وبتنظيم الدورة، كما هي واردة يف الوثيقة املبينة أدناه، وأن تقـدم مزيـد              

  .التوجيهات يف هذا الشأن

FCCC/SBI/2010/8 Arrangements for intergovernmental meetings. Note by 

the Executive Secretary 

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

 من بروتوكـول كيوتـو، ُتعقـد        ١٣ من املادة    ٦وفقاً للفقرة    :معلومات أساسية   -٨٢
ملـؤمتر  اجتماع األطراف باالقتران مع الـدورات العاديـة         /الدورات العادية ملؤمتر األطراف   

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

وتتضمن الوثيقة املبينة أدناه قائمة بالعناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمـال               -٨٣
مقترحـات تتعلـق   ن كما تتضم. اجتماع األطراف /املؤقت للدورة السادسة ملؤمتر األطراف    

وتلتمس . اجتماع األطراف واهليئتني الفرعيتني   /ر األطراف بتنظيم أعمال مؤمتر األطراف ومؤمت    
 الذي ينبغي للفريق العامل املخصص املعـين بااللتزامـات اإلضـافية            املوعدتوجيهاً بشأن   
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تقريراً عن نتـائج    فيه  لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو أن يقدم           
بـشأن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا ملـؤمتر             و ،اجتماع األطراف /عمله إىل مؤمتر األطراف   

وتتناول الوثيقة أيضاً الترتيبـات      .اجتماع األطراف أن يتخذ إجراًء يف هذا الشأن       /األطراف
 .املمكنة ملشاركة الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف اجلزء الرفيع املستوى

إدراجها يف جـدول    سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف العناصر اليت ميكن           :اإلجراء  -٨٤
 املشورة لألمانة  تقدمياجتماع األطراف وإىل    / ملؤمتر األطراف  السادسةاألعمال املؤقت للدورة    

وقد تود اهليئة الفرعية أيضاً أن تنظر يف املقترحات املتعلقة مبواعيد عقد اجلزء              .يف هذا الشأن  
 أدناه، وأن تقدم املزيد مـن       الرفيع املستوى وبتنظيم الدورة، كما هي واردة يف الوثيقة املبينة         

 .التوجيهات يف هذا الشأن

FCCC/SBI/2010/8 Arrangements for intergovernmental meetings. Note by the 

Executive Secretary 

  فترات الدورات املقبلة  )ج(  
 :ة، يف إطار هذا البند الفرعي، يف األمور التاليستنظر اهليئة الفرعية :معلومات أساسية  -٨٥

القضايـا الناشئـة عن حتديد اجلدول الزمين للدورات للنصف الثاين مـن            )أ(
  وعن تنظيم هذه الدورات؛٢٠١٠عام 

منة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنـة ملـؤمتر         امكان انعقاد الدورة الث     )ب(
 / تشرين الثاين  ٢٦ عقدمها يف الفترة من      زمعامل اجتماع األطراف /األطراف

 ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل 

 .٢٠١٥ وعام ٢٠١٤تواريخ فترات الدورات األربع يف عام   )ج(  

، أن الدورتني السابعة عـشرة ملـؤمتر        ١٥-م أ /١٣وذكّر مؤمتر األطراف، مبقرره       -٨٦
اجتماع األطـراف سـتعقدان يف جنـوب أفريقيـا يف           /األطراف والسابعة ملؤمتر األطراف   

  .التنفيذي مواصلة املشاورات مع حكومة جنوب أفريقيا وطلب من األمني ٢٠١١ عام

ومبوجب املقرر ذاته، الحظ مؤمتر األطراف أن رئيس الدورة الثامنة عشرة ملـؤمتر               -٨٧
األطراف سيكون من أعضاء اجملموعة اآلسيوية، متاشياً مع مبدأ التناوب بـني اجملموعـات              

 يف  ودعا األطراف إىل التقدم بعـروض     . موعاتاإلقليمية، ويف ضوء املشاورات اليت أُجريت بني اجمل       
 / الستضافة الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطـراف          ٢٠١٠عام  

  . وهلذه الغاية، تلقت األمانة عرضني حىت اآلن من اجملموعة اآلسيوية. اجتماع األطراف
بأية معلومات إضافية تتعلـق بـالفترة       قد تود اهليئة الفرعية أن حتيط علماً         :اإلجراء  -٨٨

وقد تود أن تنظر يف أية عروض       . ٢٠١٠الفاصلة بني الدورتني بالنسبة للنصف الثاين من عام         
اجتماع األطـراف وأن تـدعو      /الستضافة الدورات املقبلة ملؤمتر األطراف وملؤمتر األطراف      
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قد تود اهليئة الفرعية أيضاً و .األطراف املهتمة باألمر إىل التقدم بعروض يف أقرب وقت ممكن
 وأن توصي مـؤمتر     ٢٠١٥ وعام   ٢٠١٤أن تنظر يف تواريخ فترات الدورات األربع يف عام          

  .األطراف باعتمادها يف دورته السادسة عشرة

FCCC/SBI/2010/8 Arrangements for intergovernmental meetings. Note by 

the Executive Secretary 

  ة احلكومية الدوليةتنظيم العملي  )د(  

 -مـايو  / أيـار  يفهليئة الفرعيـة اليت تعقدها القد دأبت دورة  :معلومات أساسية  -٨٩
يونيه على إتاحة الفرصة لألطراف للنظر يف الكيفية اليت تسري هبا العملية احلكوميـة              /حزيران

 اهليئات  ءاالدولية واختاذ قرارات بشأن املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك تقدمي توجيهات لرؤس            
ومن ذلك على سبيل املثال، قدمت اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثني توجيهات بشأن  .ولألمانة

  .)٣٦(املناسب برجمة الدورات املقبلة وحتديد مواعيد اجللسات وترمجة الوثائق يف الوقت
ونتيجة للمناسبات اليت جرت على هامش الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف              -٩٠
اجتماع األطراف، قد ترغب األطراف يف تقيـيم عناصـر          /ورة اخلامسة ملؤمتر األطراف   والد

العملية احلكومية الدولية، والنظر يف اخليارات املتاحة إلدخال حتـسينات عليهـا،            معينة من   
وتتعلق املسائل املطروحة مبنهجيات التفاوض والشفافية والـشمول         .وتقدمي التوجيه املناسب  

فاوضات وكيفية حتسني مشاركة الوزراء والقادة السياسيني ودور اجلزء الرفيع          والفعالية يف امل  
ويف هذا الـسياق، اتفـق       .املستوى وأدوار املنظمات املراقبة ومستوى مشاركتها يف العملية       

دون ، على أمهية حتسني منهجيات التفاوض ٢٠١٠املكتب، يف جلسته األوىل املعقودة يف عام 
ـ  ـن الوثيق ـوتبّي .لنماذج املعمول هبا يف منظومة األمم املتحدة      ن املبادئ وا  مالتنصل   ذكورة ـة امل

  .األعمال أدناه املسائل واخليارات املطروحة للنظر فيها ضمن هذا البند الفرعي من جدول
 تقـدم قد تود اهليئة الفرعية النظر يف القضايا املطروحة يف هذه الوثيقة وأن              :اإلجراء  -٩١

  .ات حتسني العملية احلكومية الدولية اخلاصة بتغري املناخإرشادات بشأن ترتيب

FCCC/SBI/2010/8 Arrangements for intergovernmental meetings. Note by 

the Executive Secretary 

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٧  

  ٢٠١١-٢٠١٠ أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(  

 معلومات عـن احلالـة      FCCC/SBI/2010/INF.5ترد يف الوثيقة     :معلومات أساسية   -٩٢
  .٢٠١٠مايو / أيار١٥األخرية إلسهامات األطراف حىت تاريخ 

__________ 

)٣٦( FCCC/SBI/2009/8 ١١٦ و١١٥، الفقرتان. 
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ستدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة وقد تود أن تعرب عن              :اإلجراء  -٩٣
قت املناسب ولألطراف   تقديرها لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف الو         

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

FCCC/SBI/2010/INF.5 Status of contributions as at 15 May 2010. Note by the 

secretariat 

   اتفاق املقرتنفيذ  )ب(  
إىل احلكومة   )٣٧(، يف دورهتا السابعة عشرة،    طلبت اهليئة الفرعية   :معلومات أساسية   -٩٤

   .املقر املضيفة واألمني التنفيذي أن يقدما، مرة يف السنة، تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق
 التقدم عن شفويني عرضني التنفيذي واألمني املضيفة احلكومة عن ممثل سيقدم :اإلجراء  -٩٥

، وال سيما يف مسائل من قبيل إتاحة مكاتب جديدة           الدورة الثالثني للهيئة الفرعية    احملرز منذ 
وستدعى اهليئة الفرعية إىل النظـر يف املعلومـات          .يف متناول األمانة ومرافق املؤمتر يف بون      

  .تراها ضروريةاليت املقدمة وإىل اختاذ اإلجراءات 

  كيوتو نات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكولامتيازات وحصا  )ج(  
 أحاطت اهليئة الفرعية علماً، يف دورهتا الـثالثني، مبـا قدمتـه             :معلومات أساسية   -٩٦

األطراف من ورقات بشأن امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب             
ع الترتيبات التعاهدية الـذي وضـعه فريـق         بروتوكول كيوتو، كما أحاطت علما مبشرو     

 )٣٨(.االتصال، والذي يرد يف املرفق اخلامس لتقرير اهليئة الفرعية عن أعمال دورهتا الـثالثني             
وقررت اهليئة الفرعية، يف الدورة ذاهتا، مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتا احلاديـة     

 وقـررت   . النظام الداخلي اجلاري العمل به      من مشروع  ١٦والثالثني، وفقاً ألحكام املادة     
اهليئة الفرعية، يف دورهتا احلادية والثالثني، مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتـا الثانيـة                

 من مشروع النظام الداخلي اجلاري العمل بـه، وذلـك           ١٦والثالثني، وفقا ألحكام املادة     
 لتقرير اهليئة الفرعية عن دورهتا الـثالثني،        استناداً إىل مشروع النص الوارد يف املرفق اخلامس       
  .)٣٩(اجتماع األطراف يف دورته السادسة/بغية إحالة مشروع نص كيما ينظر فيه مؤمتر األطراف

  .سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إهناء نظرها يف هذا البند الفرعي :اإلجراء  -٩٧

__________ 

)٣٧( FCCC/SBI/2002/17 ٥٨، الفقرة. 
)٣٨( FCCC/SBI/2009/8 ١٤٨، الفقرة. 
)٣٩( FCCC/SBI/2009/15 ٩٩، الفقرة. 
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  منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الدويل  )د(  
اجتمـاع األطـراف، مبوجـب      /طلـب مـؤمتر األطـراف      :اسيةمعلومات أس   -٩٨

، من اهليئة الفرعية أن تنظر، يف دورهتا الثانية والـثالثني، يف املعلومـات              ٥-أإ م/١٠ مقرره
األطراف فيما يتعلق جبمع رسوم سجل املعامالت الدويل، والورقة الفنية بـشأن            الواردة من   

مع رسـوم سـجل املعـامالت الـدويل،         اخليارات املمكنة خبصوص املنهجيات املمكنة جل     
واملعلومات عن معامالت وحدات بروتوكول كيوتو اليت قدمها مدير سـجل املعـامالت             

اجتماع األطراف أن /، وأن تقترح على مؤمتر األطراف٢٠٠٩الدولية يف تقريره السنوي لعام 
ـ  ينظر، يف دورته السادسة، يف إقرار منهجية جلمع رسوم سجل املعامالت الـدويل             رة ـ لفت

  .٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
دعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة واالقتراح على مـؤمتر     سُت :اإلجراء  -٩٩

 سـجل  رسوم اجتماع األطراف أن ينظر، يف دورته السادسة، إقرار منهجية جلمع         /األطراف
  .٢٠١٣-٢٠١٢الدويل لفترة السنتني  املعامالت

FCCC/TP/2010/1 Options for methodologies for the collection of 

international transaction log fees. Technical paper 

FCCC/SBI/2010/Misc.4 Views on the approach to be taken by the Executive 

Secretary with regard to the collection of 

international transaction log fees. Submissions from 

Parties 

  مسائل أخرى  -١٨  
  .سُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تثار أثناء الدورة  -١٠٠

  التقرير عن أعمال الدورة  -١٩  
سُيَعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية           :معلومات أساسية   -١٠١

  .يف هناية الدورة
ة إىل اعتماد مشروع التقرير واإليعاز إىل املقرر بإمتـام          سُتدعى اهليئة الفرعي   :اإلجراء  -١٠٢

  . ومبساعدة من األمانةةالتقرير بعد الدورة، بتوجيه من الرئيس
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  املرفق

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني    

  الوثائق اليت أُِعدت للدورة    
FCCC/SBI/2010/1 مذكرة من األمني التنفيذي. ؤقت وشروحهجدول األعمال امل  
FCCC/SBI/2010/2 Report on the regional workshop on the implementation of 

Article 6 in Europe.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/3 Report on the regional workshop on the implementation of Article 

6 in Asia and the Pacific.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/4 Report of the Global Environment Facility on the progress made in 

carrying out the Poznan strategic programme on technology 

transfer.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/5 Report on the seventeenth meeting of the Least Developed 

Countries Expert Group.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/6         اقتراح مقدم من كازاخستان لتعديل املرفق باء لربوتوكول كيوتو 
  مذكرة مقدمة من األمانة-

FCCC/SBI/2010/7 Draft terms of reference for the review of the Adaptation Fund.  

Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/8 Arrangements for intergovernmental meetings.  Note by the 

Executive Secretary 

FCCC/SBI/2010/9 Report on the regional workshop on the implementation of 

Article 6 in Latin America and the Caribbean.  Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2010/INF.1 Status of submission and review of fifth national communications. 

Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/INF.2 Progress report on the work of the Consultative Group of Experts 

on National Communications from Parties not included in Annex I 

to the Convention.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/INF.3 Information on financial support provided by the Global 

Environment Facility for the preparation of national 

communications from Parties not included in Annex I to the 

Convention.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/INF.4 Report on 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/2010/INF.5 Status of contributions as at 15 May 2010.  Note by the 

secretariat 
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FCCC/SBI/2010/INF.6 Updated 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 

FCCC/SBI/2010/Misc.1 Views on possible further action on progress on the 

implementation of decision 1/CP.10.  Submissions from Parties 

and relevant organizations 

FCCC/SBI/2010/Misc.2 Views and recommendations on the possible terms of reference 

for the review of the Adaptation Fund.  Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2010/Misc.3 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 and relevant 

organizations 

FCCC/SBI/2010/Misc.4 Views on the approach to be taken by the Executive Secretary 

with regard to the collection of international transaction log fees.  

Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2010/Misc.4 Views on the approach to be taken by the Executive Secretary 

with regard to the collection of international transaction log fees.  

Submissions from Parties 

FCCC/SB/2010/INF.1  Report of the Expert Group on Technology Transfer.  Note by the 

Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/TP/2010/1 Options for methodologies for the collection of international 

transaction log fees.  Technical paper 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/CP/2009/9       مذكرة مقدمة من    - تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف 

 األمانة

FCCC/CP/2009/11 and Add.1 Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session, 

held in Copenhagen from 7 to 19 December 2009 

FCCC/KP/CMP/2009/15           التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق
 مقدمة من األمانة مذكرة - باء مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1 Annual compilation and accounting report for Annex B Parties 

under the Kyoto Protocol. Addendum. Compilation and accounting 

information by Party.  Note by the secretariat 
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FCCC/KP/CMP/2009/16   لس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدَّم إىل       التقرير السنوي للمج
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول         

  كيوتو
FCCC/KP/CMP/2009/21 and 

Add.1 

Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 

Parties to the Kyoto Protocol on its fifth session, held in Copenhagen 

from 7 to 19 December 2009 

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

FCCC/SBI/2009/4      حتليل التقدم احملَرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميــة
ض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، وفعالية هـذا         دعماً لالستعرا 

  مذكرة مقدمة من األمانة- التنفيذ

FCCC/SBI/2009/5         عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة يف استخدام
مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الـوطين          

  مذكرة مقدمة من األمانة- والعاملي

FCCC/SBI/2009/8             تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثني املعقودة يف بـون يف
 ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١الفترة من 

FCCC/SBI/2009/10           تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة - 
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2009/12  ٢٠٠٧-١٩٩٠غازات الدفيئة عن الفترة بيانات اجلرد الوطنية ل - 
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2009/15 Report of the Subsidiary Body for Implementation on its thirty-

first session, held in Copenhagen from 8 to 12 December 2009 

FCCC/SBI/2009/INF.9  Status of submission and review of fourth national 

communications and of reports demonstrating progress.  Note by 

the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.11 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/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.  ubmissions from Parties 

and intergovernmental organizations 
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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.8 Activities to implement the framework for capacity-building in 

developing countries under decision 2/CP.7.  Submissions from 

Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2009/Misc.10 and 

Add.1 

The operation of funds under the Global Environment Facility as 

an operating entity of the financial mechanism, as well as the 

Special Climate Change Fund and the Least Developed Countries 

Fund.  Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/Misc.12 Submission from the United Republic of Tanzania on behalf of 

the Group of 77 and China on completion of the second 

comprehensive review of the capacity-building framework in 

developing countries under the Convention and the Kyoto 

Protocol 

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 

        


