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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالثالثةالدورة 

   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  رار جدول األعمالإق

  جدول األعمال املؤقت وشروحه    

  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي    

 جدول األعمال املؤقت  -أوالً   

 .افتتاح الدورة  -١

  :مسائل تنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
  ؛تنظيم أعمال الدورة  ) ب(  
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(  
   . حمل أعضاء يف املكتبانتخاب أعضاء ليحلوا) د(  

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف املدرجـة يف               -٣
  :املرفق األول لالتفاقية
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بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطـراف       املتعلقة ب رير  اتقال  )أ(
والفتـرة   ٢٠٠٧-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن الفتـرة         

  ؛٢٠٠٨-١٩٩٠
  ؛حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة  )ب(  
  ؛السادسة الوطنية البالغات تقدمي موعد  )ج(  
  . من االتفاقية١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة   )د(  

  :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤
 اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف         عمل فريق   )أ(

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

  ؛)١(املرفق األول لالتفاقية
  ة؛ من االتفاقي١٢ 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(

  مرفق البيئة العاملية؛
  ؛تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ  )ج(  
  .بأقل البلدان منوااخلاص الصندوق   )د(  

  . 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

__________ 

يف توافق  اً نظرا لعدم توصل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني، إىل             معلقالفرعي   بندالهذا  ُترك   )١(
 اهليئة الفرعية للتنفيـذ إدراج      قررتوبناء على اقتراح من الرئيس،       . يف جدول األعمال   هراء بشأن إدراج  اآل

 .الثالثة والثالثنيؤقت لدورهتا  يف جدول األعمال املالبندهذا 
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  .يةبناء القدرات يف إطار االتفاق  -٩
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٠
  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١١
  .تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء مبوجـب                -١٣

  .٢٠١٠ وسنة ٢٠٠٩لسنة  بروتوكول كيوتو
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٤
  .ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٥
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٦

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني البيانات املالية املراجعة  )أ(  
  ؛٢٠١١-٢٠١٠ية لفترة السنتني أداء امليزان  )ب(  
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ج(  
االمتيازات واحلصانات املقدمة إىل األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة              )ج(

  .مبوجب بروتوكول كيوتو
  .مسائل أخرى  -١٧
  .التقرير املتعلق بالدورة  -١٨
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  شروح جدول األعمال املؤقت  -ثانياً   

 اح الدورةافتت  -١  

 ٣٠ ثالثـاء يوم ال للهيئة  ة والثالثني   لثهليئة الفرعية للتنفيذ الدورة الثا    ا رئيس   فتتحيس  -١
  .٢٠١٠نوفمرب/تشرين الثاين

 مسائل تنظيمية  -٢  

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

FCCC/SBI/2010/11 من األمني التنفيذيمقدمة ة مذكر. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  تنظيم أعمال الدورة  )ب(  
عقـد  ُتأعضاء املكتـب، أن      تقرر، عقب مشاورات أُجريت مع       :معلومات أساسية   -٣

 ٢٠١٠نـوفمرب /تشرين الثاين  ٣٠ من يف الفترة    ثون للهيئة الفرعية للتنفيذ   ة والثال لثالدورة الثا 
ة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف ومع       بالتزامن مع الدور   ٢٠١٠ديسمرب/كانون األول  ٤إىل  

. الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو            
  .نشر جدول زمين مفصل للدورة على موقع االتفاقية على اإلنترنتُيوس
 هيئات ستجتمع خالل فترة الدورة، سيكون الوقت املتاح ألفرقة          ستأن  نظراً إىل   و  -٤

 يقترح رئيسا اهليئتني الفـرعيتني،      وميكن أن . ال وللمشاورات غري الرمسية حمدوداً جداً     االتص
اختاذ تدابري لتوفري الوقت وأن حيددا بنوداً ميكن إرجاؤها إىل دورات           ،  بالتشاور مع األطراف  

مقبلة دون النظر فيها بتعمق، كما جيوز هلما حتديد بنود ميكن أن تفـضي إىل اسـتنتاجات                 
  .دون إنشاء أفرقة تفاوضإجرائية 

بتوصـيتها الـواردة يف      ،الثالثنيو  الثانية  اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا     ذكّرتو  -٥
، هو ما يهـدف   مجيع االجتماعات حبلول الساعة السادسة مساًء، و      استنتاجات سابقة بإهناء    

تماعـات   وقت كاٍف لألطراف واجملموعات اإلقليمية لإلعداد لالج       إىل إتاحة بوجه خاص،   
اليومية؛ إال أنه جيوز، يف ظروف استثنائية وعلى أساس كل حالة على حدة، استمرار انعقاد               

 إضافة إىل ذلك، أوصت اهليئة الفرعية       .)٢(االجتماعات ملدة ساعتني أو ثالث ساعات إضافية      
ـ        ة للتنفيذ األمانة بأن تتقيد باملمارسة املتمثلة يف عدم عقد أكثر من جلستني اثنـتني مـن فئ

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2010/10 ،١٦٥ الفقرة. 
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أو جلسات أفرقة االتصال يف وقت واحد على أال يتجاوز جمموع عـدد             /اجللسات العامة و  
اجللسات اليت ُتعقد يف وقت واحد، مبا يف ذلك اجللسات غري الرمسية، ست جلسات، وذلك               

وأوصت اهليئة الفرعية كذلك بأن تستمر األمانة، عند حتديد املوعد الزمين           . )٣(بالقدر املمكن 
اجللسات، يف مراعاة القيود اليت تواجهها الوفود وتتجنب أوجه التعارض بشأن           /لالجتماعات

وبغية متكـني    . مع وضع ذلك يف االعتبار     ةم الدور ظَّنُتوس. )٤(القضايا املتماثلة بالقدر املمكن   
دعى اهليئة الفرعية   ، ستُ مشاركة كاملة  الوفود من املشاركة يف االجتماعات األخرى املتزامنة      

 الوقـت املخـصص     استغاللمداوالهتا بأكرب قدر ممكن من الكفاءة، مبا يف ذلك          إىل إجراء   
، وإمتام عملها يف الفترة الزمنية      إىل أقصى حد ممكن   للجلسات العامة واملفاوضات غري الرمسية      

 يف هذه الدورة، فسُتحال إىل اهليئـة الفرعيـة          اليت ستبقى عالقة  أما البنود    .املخصصة لذلك 
  . والثالثنيامسة والثالثني أو اخلرابعةفيها يف دورهتا الللتنفيذ كي تنظر 

 ، فـإن  )٥(الثانية والثالثني ووفقاً لالستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية يف دورهتا           -٦
 .قدر اإلمكـان  خمتصرة  شفوية  بيانات  مدعوون إىل تقدمي    ممثلي األطراف واملنظمات الدولية     
  .إحضار نسخ منها لتوزيعهاللحاضرين احة بيانات مكتوبة وعلى املمثلني الذين يرغبون يف إت

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             

  .جلدول الزمين لعمل اهليئة الفرعيةللحصول على معلومات مفصلة وحمدَّثة عن ا
وُتدعى األطراف أيضاً إىل أن تأخذ يف االعتبار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة من                 -٨

 بشأن عالقة خمتلـف     FCCC/SB/2007/INF.2جدول األعمال، املعلومات الواردة يف الوثيقة       
تنمية املستدامة للـدول    استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل بشأن ال       "أحكام  

  . بعمل االتفاقية وبروتوكول كيوتو التابع هلا"اجلزرية الصغرية النامية
  .سُتدعى اهليئة الفرعية إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة :اإلجراء  -٩

FCCC/SBI/2010/11 من األمني التنفيذيمقدمة مذكرة . جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 ملكتب غري الرئيسانتخاب أعضاء ا )ج(  

 املطبق حاليـاً،    )٦( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧عمالً باملادة    :معلومات أساسية   -١٠
وبدعوة من رئيس مؤمتر األطـراف يف        .تنتخب اهليئة الفرعية للتنفيذ نائب رئيسها ومقررها      

لدورة  عشرة للمؤمتر، ُشرع يف مشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية يف ا       امسةالدورة اخل 

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٤، الفقرة. 
)٥( FCCC/SBI/2010/10 ١٦٠ و١٦٤، الفقرتان. 
  .FCCC/CP/1996/2 الوثيقة )٦(
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 للهيئة الفرعية للتنفيذ، إىل جانب مشاورات بشأن انتخاب أعضاء اهليئـات            الثانية والثالثني 
وستعقد مشاورات أخرى خالل الـدورة، إذا لـزم          .األخرى لالتفاقية وبروتوكول كيوتو   

 والنظر بـشكل فعـال يف       ٧-م أ /٣٦واألطراف مدعوة إىل تذكُّر ما ورد يف املقرر          .األمر
لشغل املناصب االنتخابية يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقيـة أو بروتوكـول             تسمية نساء   

ن يف مناصبهم إىل حني     ووسيبقى أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ احلالي       .كيوتو امللحق هبا  
  .ن سيخلفهمانتخاب َم

قرب  سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل انتخاب نائب رئيسها ومقررها يف أ           :اإلجراء  -١١
 .فرصة بعد إكمال املشاورات

   املكتب يف حمل أعضاءليحلواانتخاب أعضاء  )د(  
 من بروتوكول كيوتو، سيستعاض     ١٥ من املادة    ٣عمالً بالفقرة    :معلومات أساسية   -١٢

عن أي عضو من أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنـها يف          
اً يف الربوتوكول، عندما متارس اهليئة مهامها خبصوص املسائل املتعلقة          الوقت ذاته ليست طرف   

وسُيجرى املزيـد    .بربوتوكول كيوتو، بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينها         
  .من املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية، إذا لزم األمر

تضاء، إىل انتخاب عضوين إضافيني      ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، عند االق      :اإلجراء  -١٣
 لدولة طرف يف االتفاقية ولكنها غري طـرف يف          نيأو املقرر املمثل  /ليحال حمل نائب الرئيس و    

  .بروتوكول كيوتو

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

يانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجـة يف           بب التقارير املتعلقة   )أ(  
  ٢٠٠٨-١٩٩٠ والفترة ٢٠٠٧-١٩٩٠املرفق األول لالتفاقية، عن الفترة 

إىل األمانة أن    ،٨-م أ /١٩طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -١٤
قدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق        امل تعلقة ببيانات جرد غازات الدفيئة    تقدم املعلومات امل  

مـؤمتر  فيهـا   نظـر    كي ي  األول لالتفاقية، واملستقاة من قوائم اجلرد املتاحة األحدث عهداً        
 على إعداد وثيقـة     ٢٠٠٣وقد درجت األمانة سنوياً منذ عام        .نان الفرعيت ااألطراف واهليئت 

بيانات  املرفق األول، و   حصاءات عن بيانات اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف        إتتضمن  
 األطراف وعمليات إزالة تلك الغازات فيما يتعلق بفرادى    عن انبعاثات غازات الدفيئة      ةموجز

املدرجة يف املرفق األول، كما تتضمن بعض االجتاهات اإلرشادية فيما يتعلق جبميع أطـراف              
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نتقاليـة،  ا مبرحلـة  اليت متـر      املرفق األول ذات االقتصادات    املرفق األول جمتمعة، وبأطراف   
  .٢٠٠٨ إىل ١٩٩٠ وتغطي آخر وثيقة الفترة من .وبأطراف املرفق األول املتبقية

 النظر يف التقريـر الـشامل       ، يف دورهتا احلادية والثالثني، يف      اهليئة الفرعية  شرعتو  -١٥
وواصلت، يف دورهتا الثانية والثالثني، النظر يف التقريـر املـذكور           . ٢٠٠٧-١٩٩٠للفترة  
ـ عمـال دورهتـا الثا    أ جدول   يف هذا البند الفرعي     إدراجعلى  يف الدورة ذاهتا    ت  واتفق ة لث

  .)٧( من مشروع نظامها الداخلي املنطبق١٦، عمال باملادة والثالثني
التقريـر    يفالـواردة  املعلومـات  يف مواصلة النظر إىل الفرعية اهليئة دعىسُت :اإلجراء  -١٦

 املعلومات يف إىل النظر الفرعية اهليئة دعىسُتذلك، إضافة إىل . ٢٠٠٧-١٩٩٠الشامل للفترة 

  .٢٠٠٨-١٩٩٠آخر تقرير عن الفترة   يفالواردة
FCCC/SBI/2010/18       ٢٠٠٨-١٩٩٠لفتـرة   عن ا بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة .

 مذكرة مقدمة من األمانة
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   -١٧
 / كـانون الثـاين    ١ أن تقدم إىل األمانة بالغاً وطنياً خامساً حبلول          املدرجة يف املرفق األول   

 من االتفاقية، على أن يقّدم البالغ الـوطين         ١٢ من املادة    ٢ و ١قاً للفقرتني    وف ٢٠١٠ يناير
تلقـت  ،  ٢٠١٠أغـسطس   /آب ١٠حىت تاريخ   و .السادس بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات     

 وختلـف   .بالغا من البالغات الوطنية اخلامـسة      ٣٩ األول من األطراف املدرجة يف املرفق     نةاألما
، مها تركيا ومونـاكو، عـن تقـدمي الـبالغ            املرفق األول  املدرجة يف طرفان من األطراف    

  .اخلامس الوطين
، مشـل   ٧- أ م/٣٣ و ٤- أ م/١١ و ٣-م أ /٦ و ١-م أ /٢ ألحكام املقـررات     ووفقاً  -١٨

.  من البالغات الوطنية اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفـق األول           بالغاالستعراض كل   
 عـن  فـضالً  الوطنية املقدمة، بالغاتبالغ من الكل ل  متعمقاً قطرياًاستعراضاً ومشلت العملية
 ومبوجـب . األطـراف  كيما ينظر فيها مؤمتر الوطنية البالغات هلذه وتوليفاً جتميعاً إعداد األمانة

اليت قدمتها األطـراف   الرابعة الوطنية ، استعرضت األمانة البالغات١١- م أ/٧املقرر 
اسـتعراض   تطلب ليت ا األطرافتلك  ، باستثناء   مركزياً  استعراضاً املدرجة يف املرفق األول   
  .بالغاهتا استعراضا متعمقا

، " من بروتوكـول كيوتـو     ٨للمبادئ التوجيهية لالستعراض مبوجب املادة       "ووفقاً  -١٩
خيضع كل بالغ وطين قّدمه طرف مدرج يف املرفق األول مبوجـب بروتوكـول كيوتـو                

__________ 

 .٩، الفقرة FCCC/SBI/2010/10 الوثيقة )٧(
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اض كل مـا يف وسـعها السـتكمال         االستعر خرباء الستعراض قطري مقرر وتبذل أفرقة    
ذه املبـادئ  هب عمالو .استعراض فرادى البالغات الوطنية يف غضون عامني من تاريخ تقدميها      

خالل النصف   للبالغات الوطنية اخلامسة     ة قطري ت استعراضا مثانية األمانة   نظمتالتوجيهية،  
 الثاين من  وهي بصدد إجراء مخسة استعراضات أخرى خالل النصف          ٢٠١٠ عام   األول من 

إعـداد  ب األمانـة    بأن تقوم  هذه املبادئ التوجيهية     تقضيوباإلضافة إىل ذلك،    . ٢٠١٠عام  
املقدمة مبوجب ألطراف املدرجة يف املرفق األول ل الوطنية البالغات وتوليف تقرير عن جتميع

ـ  بوصـفه  العامل األطراف بروتوكول كيوتو وفقا ملقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر       اع اجتم
  .كيوتو بروتوكول يف رافاألط
بالغـات  نظرها يف حالة تقدمي ال والثالثني، لثانية اهليئة الفرعية، يف دورهتا ا   وواصلت  -٢٠

غري أهنا  .  واستعراضها، وهي العملية اليت استهلتها يف دورهتا احلادية والثالثني         الوطنية اخلامسة 
راج هذا البنـد الفرعـي يف       مل ختلص إىل استنتاجات بشأن هذه املسألة، وقررت بالتايل إد         

  .)٨(جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة والثالثني
الـة تقـدمي    حب  املتعلـق  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل أن حتيط علماً بالتقرير       : اإلجراء  -٢١

 إعـداد   إىلالفرعية أيضاً اهليئة وستدعى.  أدناهلبالغات الوطنية اخلامسة املذكور   واستعراض ا 
البالغات الوطنية اخلامسة ليعتمده مؤمتر األطـراف يف         جتميع وتوليف  أنبش مقرر مشروع

 مـن   ٧ من املادة    ٢ الفقرةب  مقرر، مبوج  إعداد مشروع فضال عن   دورته السادسة عشرة،    
 الوطنيـة  البالغـات  يف الواردة لتكميلية اجتميع وتوليف املعلومات بشأن كيوتو،بروتوكول 

وقـد  . السادسة دورته يف اجتماع األطرافلعامل بوصفه امؤمتر األطراف  ليعتمده اخلامسة،
  بشأن االستعراض املتعمـق للبالغـات      اإلرشاداتترغب اهليئة الفرعية يف تقدمي املزيد من        

اخلامسة، وال سيما فيما خيص اخليارات املتاحة لتنظيم استعراضات مركزية لـبعض             الوطنية
 مليون طن مـن     ٥٠ن غازات الدفيئة عن     ، كاألطراف اليت يقل جمموع انبعاثاهتا م      األطراف

دون اعتبار استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام األراضـي          (مكافئ ثاين أكسيد الكربون     
حسب البيانات الواردة يف أحدث قوائم اجلرد املقدمة من تلك األطراف خبصوص            ) واحلراجة

  .انبعاثاهتا من غازات الدفيئة

FCCC/SBI/2010/INF.8 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   -٢٢

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

__________ 

 .١٢، الفقرة FCCC/SBI/2010/10 لوثيقةا )٨(
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، على النحو الـوارد يف      تقدمي البالغات الوطنية السادسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول        
ق بشأن تـاريخ    ، ولكنها مل تتوصل يف تلك الدورة إىل اتفا        FCCC/SBI/2009/INF.9الوثيقة  
حتدد ذلك التاريخ يف دورهتا الثانية والثالثني وأن حتيـل     واتفقت اهليئة الفرعية على أن      . حمدد

  .)٩(مشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة
البالغـات   والثالثني، النظر يف موعد تقدمي       ثانية اهليئة الفرعية، يف دورهتا ال     اصلت و  -٢٣

غري أهنا مل ختلص يف تلك الـدورة إىل         . الوطنية السادسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول      
بالتايل على أن تدرج هذا البند الفرعي يف جـدول           واتفقت   استنتاجات بشأن تلك املسألة،   
  .)١٠(أعمال دورهتا الثالثة والثالثني

ستدعى و . أدناه املذكورةالوثيقة  ب لماأن حتيط ع  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل      :اإلجراء  -٢٤
ر حيدد موعد تقدمي البالغات الوطنيـة الـسادسة         رقماهليئة الفرعية أيضا إىل إعداد مشروع       

لألطراف املدرجة يف املرفق األول وإحالته على مؤمتر األطراف لكـي يعتمـده يف دورتـه                
  .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 

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة   )د(  

 من االتفاقية، يف جزء منها، إىل تواتر        ١٢ من املادة    ٥تشري الفقرة    :معلومات أساسية   -٢٥
وقد أُدرج هذا البند الفرعي يف جدول أعمال الـدورة الثالثـة             .الغات الوطنية عملية تقدمي الب  

  .)١١( والصني٧٧  الللهيئة الفرعية بناء على طلب تقدم به طرف بالنيابة عن جمموعة  والثالثني
  .أن تشرع يف النظر يف هذه املسألةإىل  دعى اهليئة الفرعيةسُت :اإلجراء  -٢٦

  ة من األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدم  -٤

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

، )١٢(أحاطت اهليئة الفرعية علما، يف دورهتا الثانيـة والـثالثني          :معلومات أساسية   -٢٧
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري             بربنامج عمل 

__________ 

 .١٥ و١٤الفقرتان ، FCCC/SBI/2009/15لوثيقة ا )٩(
 .١٥الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )١٠(
 .١٥الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )١١(
 .٢١الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )١٢(
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 . ورحبـت بـذلك الربنـامج      )١٣(٢٠١٢-٢٠١٠لفترة  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ل     
وأحاطت اهليئة الفرعية علما كذلك بالدراستني االستقصائيتني املقرر إجنازمها يف إطار برنامج            

من اختصاصاته الواردة يف مرفـق مقـرر مـؤمتر     ) ج(-)أ(٢ للفقرة    وفقا فريق اخلرباء عمل  
وسيقدم فريق اخلرباء إىل اهليئة الفرعية تقريرا عن نتائج الدراستني          . )١٤(١٥-م أ /٥ األطراف

  .٢٠١١وعن خطة تنفيذ أنشطته يف عام 
زيـد مـن     تقـدمي م   اخلرباء وإىل  فريق   إىل النظر يف تقرير    اهليئة الفرعية    دعىسُت: اإلجراء  -٢٨

  .عمله  لفريق اخلرباء يف جمال تنفيذ برنامجاإلرشادات

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 من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق                 )ب(  
  )١٥(لالتفاقية األول

باسم  (، طلبت أستراليا  الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية   يف الدورة    :معلومات أساسية   -٢٩
رومانيـا   واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، والبوسنة واهلرسـك و         )اجملموعة املختلطة 

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

 االقتضاء، يف املرفق األول لالتفاقية يف مجيع بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك بالغاهتا الثانية، وعند
  .)١٦(بالغاهتا الوطنية الالحقة

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل تقدمي إرشادات بشأن كيفية تطوير عملية النظـر            :اإلجراء  -٣٠
يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،              

  . من االتفاقية١٠ادة  من امل٢وفقاً لالشتراطات الواردة يف الفقرة 

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة   )ج(  

، أن يناقش، يف    ١١-م أ /٨مقرره  وجب  قرر مؤمتر األطراف، مب    :معلومات أساسية   -٣١
 واتفقت اهليئة   . من االتفاقية  ١٢ من املادة    ٥دورته اخلامسة عشرة، مسألة متابعة تنفيذ الفقرة        

 احلادية والثالثني، على إرجاء النظر يف هذا البنـد الفرعـي إىل دورهتـا               ، يف دورهتا  الفرعية
__________ 

 .، املرفق األولFCCC/SBI/2010/INF.2الوثيقة  )١٣(
 .٢٤الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )١٤(
يف توافق  اً نظرا لعدم توصل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني، إىل             معلقالفرعي   بندالهذا  ُترك   )١٥(

 اهليئة الفرعية للتنفيـذ إدراج      قررتوبناء على اقتراح من الرئيس،       . يف جدول األعمال   هراء بشأن إدراج  اآل
 .الثالثة والثالثني يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا البندهذا 

 .٣٢الفقرة ، FCCC/SBI/2006/11الوثيقة  )١٦(
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، واتفقت يف هذه الدورة على مواصلة نظرهـا يف املـسألة يف دورهتـا               )١٧(والثالثني الثانية
  .)١٨(والثالثني الثالثة
ت  تواتر عملية تقدمي البالغا    مواصلة النظر يف مسألة   إىل   دعى اهليئة الفرعية  سُت: اإلجراء  -٣٢

  . من االتفاقية١٢ من املادة ٥فقرة لل وفقااألول  املرفق يف درجةامل غري طرافاأل الوطنية من

  تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(  

مـن  ) ب(١طلب مؤمتر األطراف من األمانة، مبوجب الفقـرة          :معلومات أساسية   -٣٣
ا، تفاصيل عن الدعم    ، يف كل دورة من دوراهت     ، أن تقدم إىل اهليئة الفرعية     ٢-أم  /١٠مقرره  

املايل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ألجل إعـداد                
مرفق البيئـة العامليـة إىل      ،  الثالثني الثانية و   اهليئة الفرعية، يف دورهتا    دعتو .بالغاهتا الوطنية 

يف غري املدرجة يف املرفـق األول       األطراف  بدعم  مواصلة تقدمي معلومات عن أنشطته املتعلقة       
 الوطنية، مبا يف ذلك معلومات عن تواريخ املوافقة علـى التمويـل وصـرف              بالغاهتاإعداد  
، وعن املوعد التقرييب إلجناز مشروع البالغات الوطنية، كما طلبت إليـه أن حيـدد               األموال

  .)١٩(املوعد املناسب لتقدمي تلك البالغات
ة الفرعية إىل النظر يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية،           سُتدعى اهليئ  :اإلجراء  -٣٤

  . أدناه، وإىل تقدمي توصيات بشأهناتني املبينتنيالواردة يف الوثيق
FCCC/CP/2010/5 Report of the Global Environment Facility to the Conference 

of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/INF.10 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 

  اآللية املالية لالتفاقية  -٥  

  راض الرابع لآللية املاليةاالستع  )أ(  
، مـن اهليئـة     ١٢-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية   -٣٥

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

 إضـافية  مبـادئ توجيهيـة  ، ١٣-م أ/٦واعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره     . عشرة

__________ 

 .٢٠، الفقرة FCCC/SBI/2009/15الوثيقة  )١٧(
 .٢٨الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )١٨(
 .٣٤الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )١٩(
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شروع م،  ١٢-م أ /٢، وفقاً للمقرر    قدمالستعراض اآللية املالية وطلب من اهليئة الفرعية أن ت        
  .مقرر بشأن االستعراض كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

ولكنها مل   واحلادية والثالثني الثالثنيتيهاة يف هذا الطلب يف دورونظرت اهليئة الفرعي  -٣٦
طلب مؤمتر األطراف من اهليئـة الفرعيـة،        لذلك  . تتمكن من إهناء عملها بشأن هذه املسألة      

، مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الثانية والـثالثني هبـدف             ١٥-م أ /٦مبوجب مقرره   
  .ه مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرةالتوصية مبشروع مقرر كي يعتمد

وقررت إكمال   الثانية والثالثني  هتا يف دور  البند الفرعي ونظرت اهليئة الفرعية يف هذا        -٣٧
نظرها فيه يف دورهتا الثالثة والثالثني استنادا إىل مشروع النص الوارد يف املرفق الثاين لتقريـر                

هبدف التوصية مبشروع مقرر كي يعتمده مـؤمتر         )٢٠(نياهليئة الفرعية عن دورهتا الثانية والثالث     
  .)٢١(األطراف يف دورته السادسة عشرة

إىل األمانة أن تقوم بتجميع وتوليف املعلومات        اهليئة الفرعية    إضافة إىل ذلك، طلبت     -٣٨
الدراسة الوطنيـة االقتـصادية       اليت شاركت يف   ١١    الالواردة يف التقارير املقدمة من البلدان       

  .)٢٢( يف دورهتا الثالثة والثالثنياهليئة الفرعية كي تنظر فيها ئية واإلمنائيةوالبي
 مداوالهتا بشأن هذه املسألة هبدف التوصية إكمالسُتدعى اهليئة الفرعية إىل   :اإلجراء  -٣٩

  .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرةلمبشروع مقرر 
FCCC/SBI/2010/INF.7 Synthesis report on the National Economic, Environment 

and Development Study (NEEDS) for Climate Change 

Project. Note by the secretariat 

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 

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشـادات املوجهـة إىل مرفـق                 )ب(  
  العاملية البيئة

، إىل مرفق البيئة العاملية     ١٤-م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، مبقرره      :معلومات أساسية   -٤٠
 داتلإلرشا إىل مؤمتر األطراف معلومات تستجيب        املقدم  السنوي ريرهواصل تضمني تق  يأن  

يف دورته اخلامسة  وقّدم املرفق هذه املعلومات يف تقريره إىل مؤمتر األطراف      .املؤمتراملقدمة من   
مـن   قـّدم امل، علما بالتقرير    ١٥-م أ /٧مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     أحاط  و. )٢٣(عشرة

__________ 

 .FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٢٠(
 .٤٧الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10لوثيقة ا )٢١(
 .٤٨الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٢٢(
 .FCCC/CP/2009/9الوثيقة  )٢٣(
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فق يف  املرفق وطلب من اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف إمكانية تقدمي إرشادات إضافية إىل املر             
دورهتا الثانية والثالثني هبدف التوصية مبشروع مقرر ليعتمده مـؤمتر األطـراف يف دورتـه               

  .السادسة عشرة
من إكمال نظرها يف هذا البند       ، يف دورهتا الثانية والثالثني،     اهليئة الفرعية  ومل تتمكن   -٤١

ية مبشروع مقـرر     هبدف التوص  الفرعي وقررت مواصلة مداوالهتا يف دورهتا الثالثة والثالثني       
 تدرج فيه نتائج املناقشات اليت تكون قـد         يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة      ل

أجرهتا يف إطار بنود أخرى من جدول األعمال هلا صلة باملوضوع، فضال عن أية إرشـادات       
ـ                ان إضافية تستند، على سبيل الذكر ال احلصر، إىل تقرير مرفق البيئة العاملية بوصـفه الكي

  .)٢٤( يف دورته السادسة عشرةإىل مؤمتر األطرافاملكلف بتشغيل اآللية املالية 
مـؤمتر   أيضا مرفق البيئة العاملية إىل تضمني تقريره املقـدم إىل            اهليئة الفرعية  ودعت  -٤٢

 معلومات عن نتيجة الدورة اخلامسة لتجديد مـوارد         )٢٥( يف دورته السادسة عشرة    األطراف
 األطراف إىل أن تطلع األمانة على آرائها بشأن العناصر اليت           يئة الفرعية اهل دعتكما  . املرفق

جيب مراعاهتا لدى وضع اإلرشادات املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية كي تنظر فيهـا اهليئـة                
  .)٢٦(الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني

ويني املقدمني من مرفـق      يف التقريرين السن   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر     :اإلجراء  -٤٣
 يف دورتيه اخلامسة عشرة والسادسة عشرة، كما يـردان يف           مؤمتر األطراف البيئة العاملية إىل    

إمكانية تقـدمي إرشـادات إضـافية        ويف   FCCC/CP/2010/5و FCCC/CP/2009/9الوثيقتني  
دورتـه  يعتمده مـؤمتر األطـراف يف       لمرفق البيئة العاملية هبدف التوصية مبشروع مقرر         إىل

  .عشرة السادسة

FCCC/CP/2010/5            تقرير عن االجتماع السابع عشر لفريق اخلرباء املعـين بأقـل
  مذكرة من األمانة .البلدان منواً

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

FCCC/SBI/2010/MISC.5 Views on elements to be taken into account in developing 

guidance to the Global Environment Facility. Submissions 

from Parties 

  

__________ 

 .٥٣الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٢٤(
 .٥٤، الفقرة FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٢٥(
 .٥٥الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10لوثيقة ا )٢٦(
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  تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ  )ج(  

، أن ُيقَـيَِّم يف     ١٢-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره       : معلومات أساسية   -٤٤
 من املقرر املذكور، بغية النظر يف إمكانية تقـدمي          ٢دورته اخلامسة عشرة حالة تنفيذ الفقرة       

إرشادات إضافية بشأن الطريقة اليت سيدعم هبا الصندوق مشاريع تنفيـذ ملموسـة وفقـاً               
  . ٧-م أ/٥ من املقرر ٢٩ إىل ٢٢ت للفقرا
، األطراف إىل أن تقدم إىل األمانـة        )٢٧(وقد دعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثني        -٤٥

 مـن   )  ه(-)أ(٢ آراءها وتوصياهتا بشأن تقييم تنفيذ الفقرة        ٢٠٠٩سبتمرب  /يلول أ ٢٨ حبلول
  .ومل تتلق األمانة أية آراء أو توصيات. ١٢-م أ/١املقرر 
يف من جديد   ،   والثانية والثالثني   احلادية والثالثني  يهاونظرت اهليئة الفرعية، يف دورت      -٤٦

 ، يف دورهتا الثانية والثالثني،    واتفقت. والهتاهذا البند الفرعي ولكنها مل تتمكن من إهناء مدا        
)٢٨( والثالثنيلثةعلى مواصلة النظر يف املسائل املدرجة ضمن هذا البند الفرعي يف دورهتا الثا

.  
 ليعتمـده   ألة إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املس      سُتدعى اهليئة الفرعية إىل    :اإلجراء  -٤٧

  .مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة

 أقل البلدان منواًاخلاص بصندوق ال )د(  

إرشـادات  ،  ١٤-م أ /٥ مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره       دمق :معلومات أساسية   -٤٨
لالتفاقية ُيعىن بتـشغيل   بتشغيل اآللية املالية    مكلفا كيانامرفق البيئة العاملية بوصفه     إضافية إىل   

، والنظـر يف  إرشـاداته يف تنفيذ تقييم التقدم احملرز الصندوق اخلاص بأقل البلدان منوا، وقرر   
 مؤمتر األطراف وطلب . عشرة سادسة ال تهدور أخرى، عند االقتضاء، خالل      إرشاداتاعتماد  

أن ُيَيّسر تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلـدان            مرفق البيئة العاملية     إىل
بـرامج العمـل الوطنيـة      منوا، إىل جانب ما يضطلع به املرفق من أنشطة لـدعم تنفيـذ              

 إىل أن تقـدم إىل األمانـة، يف موعـد           املعنيةواملنظمات  دعا املؤمتر األطراَف     كما.للتكيف
تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،     و  إعداد ، معلومات عن  ٢٠١٠ أغسطس/آب ١٧ أقصاه

ىل وطلـب إ  مبا يف ذلك معلومات بشأن احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منواً،              
الثالثـة  يئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا        عن ذلك كي تنظر فيه اهل       توليفياً األمانة أن تعد تقريراً   

 كذلك أن تستعرض، يف دورهتـا        اهليئة الفرعية للتنفيذ   إىلمؤمتر األطراف    وطلب   .والثالثني
ا، مبـا يف    وأقل البلدان من  ب اخلاصمج العمل   ناالتجارب املكتسبة من تنفيذ بر    الثالثة والثالثني،   

ودعت  .ذلك التجارب املكتسبة يف جمال احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منوا            

__________ 

 .٣٢الفقرة ، FCCC/SBI/2009/8الوثيقة  )٢٧(
 .٥٩الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٢٨(
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إىل  ، فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً       )٢٩(اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني      
وتـرد  .  وحتديثها كيفبرامج العمل الوطنية للت   أن يقدم معلومات عن املوارد الالزمة لتنقيح        

 . املبني أدناهفريق اخلرباءهذه املعلومات يف التقرير املتعلق بأعمال االجتماع الثامن عشر ل

 تقييم  بغيةدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املذكورة أدناه           ُتس :اإلجراء  -٤٩
ها األطراف يف جمال احلصول     التجارب اليت اكتسبت   و ١٤-م أ /٥التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر      

تتعلق بتشغيل الصندوق    على األموال من صندوق أقل البلدان منوا، وتقدمي إرشادات إضافية         
  .كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة

FCCC/CP/2010/5 Report of the Global Environment Facility to the Conference 

of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/5            تقرير عن االجتماع السابع عشر لفريق اخلرباء املعـين بأقـل
 مذكرة مقدمة من األمانة. البلدان منوا

FCCC/SBI/2010/15 Report on the regional training workshops on the 

implementation of national adaptation programmes of action 

in 2009−2010. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/17 Synthesis report on the national adaptation programme of 

action process, including operation of the Least Developed 

Countries Fund. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/26 Report on the eighteenth meeting of the Least Developed 

Countries Expert Group. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.9 Information on the preparation and implementation of 

national adaptation programmes of action, including on 

accessing funds from the Least Developed Countries Fund. 

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 

   من االتفاقية٦املادة   -٦  
، اعتماد برنامج   ١٣-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٥٠

وقرر  . من االتفاقية ومتديد العمل به ملدة مخس سنوات        ٦عمل نيودهلي املعدل املتعلق باملادة      
احملرز يف تنفيذ برنـامج   للتقدم ٢٠١٠ عام يف وسيط استعراض  كذلك إجراءمؤمتر األطراف
الناشـئة، وإجـراء    واالحتياجـات  الثغـرات  وحتديد فعاليته تقييم بغية ، املعدلعمل نيودهلي

  . ملدى تنفيذ برنامج العمل٢٠١٢استعراض شامل يف عام 
__________ 

 .٨٧الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10 الوثيقة )٢٩(
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نظيم حلقـات عمـل     ، طلب مؤمتر األطراف من األمانة ت      )٣٠(ذاتهومبوجب املقرر     -٥١
 إجـراء  قبـل  مواضيعية إقليمية ودون إقليمية لتبادل الدروس املستفادة وأفضل املمارسـات     

وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أيضا أن تـستمر يف  . ٢٠١٠ عام يف وسيطال ستعراضاال
 وأمهيته وأن تيسر نـشر      مركز تبادل املعلومات يف شبكة معلومات تغري املناخ       تعزيز جدوى   

  .علومات املتاحة لدى املركز وغريه من املصادرامل
ـ   قاتحلثالث  ، ُعقدت    أعاله ٥١ املشار إليه يف الفقرة      طلبلل وتبعاً  -٥٢  ة عمل إقليمي

 )٢٠٠٩مـايو   /أيـار يف   ،مل، السويد واستكه(  أوروبا لكل من منطقة   ٦بشأن تنفيذ املادة    
ومنطقـة  ) ٢٠٠٩أكتـوبر   /ألول تشرين ا  ، يف ايل، إندونيسيا ب( آسيا واحمليط اهلادئ     منطقةو

 .)٢٠١٠أبريل  /بافارو، اجلمهورية الدومينيكية، يف نيسان    (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب     
بـاجنول، غامبيـا، يف      ( أفريقيا ختص عمل إقليمية    ةحلقومن املقرر أن تعقد يف وقت الحق        

ل، يف تـشرين    سيـشي  (الدول اجلزرية الصغرية النامية    وأخرى ختص ) ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
  ).٢٠١٠أكتوبر /األول
، األطـراف واملنظمـات     )٣١(وقد دعت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثانية والـثالثني          -٥٣

وكذلك اجلهات صاحبة املصلحة املعنية، إىل أن تقـدم إىل       احلكومية الدولية وغري احلكومية،   
يـد يف إجنـاز      ما لديها من معلومات وآراء قد تف       ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٦األمانة حبلول   

  .االستعراض الوسيط
، إىل األمانة أن تعـد الوثـائق        )٣٢(وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثانية والثالثني        -٥٤
 وعـن   برنامج عمل نيودهلي املعـدل    تقرير عن االحتياجات األساسية الالزمة لتنفيذ       : التالية

حملرز بشأنه؛ تقرير عـن التنفيـذ       الثغرات املمكنة يف التنفيذ والعراقيل اليت تعترضه والتقدم ا        
الشامل لشبكة تبادل معلومات تغري املناخ؛ وثيقة متفرقات تتضمن املعلومـات والبيانـات             
الواردة من األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، وكذلك اجلهات صـاحبة      

  . أعاله٥٣املصلحة املعنية، على النحو املشار إليه يف الفقرة 
إىل النظر يف الوثائق املبينة أدنـاه واملتعلقـة بإجنـاز           سُتدعى اهليئة الفرعية     :جراءاإل  -٥٥

 ليعتمده مؤمتر األطـراف يف      ألةمشروع مقرر بشأن هذه املس     االستعراض الوسيط بغية تقدمي   
من أجل   خطوات إضافية  يلزم اختاذه من     ما ، وينبغي أن حيدد املشروع    دورته السادسة عشرة  

  . تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدلحتسني أو تعزيز

  

__________ 

 .٢٩ة ، املرفق، الفقر١٣-م أ/٩املقرر )٣٠(
 .٦٧الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10لوثيقة ا )٣١(
 .٦٨الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٣٢(
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FCCC/SBI/2010/2      ٦ املادة   وبية املعقودة بشأن  تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية األور 
 مذكرة مقدمة من األمانة. االتفاقية من

FCCC/SBI/2010/3          من االتفاقية   ٦تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة 
  ذكرة مقدمة من األمانةم. يف آسيا واحمليط اهلادئ

FCCC/SBI/2010/9         يف أمريكا الالتينية    ٦تقرير حلقة العمل اإلقليمية عن تنفيذ املادة 
 مذكرة مقدمة من األمانة. ومنطقة البحر الكارييب

FCCC/SBI/2010/19 Report on the regional workshop on the implementation of 

Article 6 in Africa. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/22 Report on the regional workshop on the implementation of 

Article 6 in small island developing States. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2010/23 Report on essential needs for, potential gaps in, barriers to, 

and progress in the implementation of the amended New Delhi 

work programme. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/24 Report on the full-scale implementation of CC:iNet. Note by 

the secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.7 Activities to implement the amended New Delhi work 

programme under decision 9/CP.13. Submissions from 

Parties and relevant organizations 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧  

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

بـنص  ،  )٣٣(ثني والـثال  ثانيـة  اهليئة الفرعية علما، يف دورهتا ال      تأحاط: معلومات أساسية   -٥٦
مشروع املقرر الذي أُعد بناًء على طلبها املشار إليـه يف تقريـر اهليئـة الفرعيـة عـن دورهتـا                     

  .)٣٤(والثالثني احلادية
وقد اتفقت اهليئة الفرعية على أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف دورهتـا الثالثـة                  -٥٧

الرابع لتقرير اهليئـة الفرعيـة عـن         الوارد يف املرفق     مشروع املقرر  نصوالثالثني استنادا إىل    
 التوصية مبشروع مقرر ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورتـه           هبدف )٣٥(الثانية والثالثني  دورهتا

  .عشرة السادسة

__________ 

 .٧٣الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٣٣(
 .٣٩الفقرة ، FCCC/SBI/2009/15الوثيقة  )٣٤(
 .٧٤الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٣٥(
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 يف  املـشار إليـه   سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف نص مشروع املقـرر            :اإلجراء  -٥٨
 يف دورتـه    طـراف  مـؤمتر األ   هكـي يعتمـد    أعاله، بغية تقدمي مشروع مقرر       ٥٧ الفقرة

  .عشرة السادسة

  تعلقة بأقل البلدان منواًمسائل م  )ب(  
، والية فريـق    ١٣-م أ /٨مدَّد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :معلومات أساسية   -٥٩

، وقـرر أن  ٧-م أ/٢٩اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف إطار االختصاصات احملددة يف املقرر    
سادسة عشرة، باستعراض اختصاصات الفريق والتقـدم الـذي أحـرزه           يقوم، يف دورته ال   

  .واحلاجة إىل مواصلة أنشطته، وأن يعتمد قرارا يف هذا الصدد
وقد أقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والثالثني، مشروع اختـصاصات       -٦٠

أقل ب اخلاصمج العمل   اناملكتسبة من تنفيذ بر   فريق اخلرباء فيما يتعلق باستعراض التجارب       
ا، مبا يف ذلك التجارب املكتسبة يف جمال احلصول على األموال من صندوق             البلدان منو 

للهيئـة  ومن املقرر إجراء هذا االستعراض يف الدورة الثالثة والثالثني          . أقل البلدان منوا  
 األمانـة،  ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطـراف أيـضا إىل أن تقـدم إىل           . الفرعية للتنفيذ 

، آراءها بشأن العناصر املمكنة لوالية فريق اخلرباء مستقبالً،         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠ حبلول
  توليفيـاً  مبا يف ذلك جتديد تلك الوالية وتوسيع نطاقها، وطلبت إىل األمانة أن تعد تقريـراً              

لفرعية يف   إىل ما يردها من معلومات ومسامهات من فريق اخلرباء كي تنظر فيه اهليئة ا              استناداً
  .)٣٦(دورهتا الثالثة والثالثني

  توليفيـاً  وطلبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثانية والثالثني، إىل األمانة أن تعد تقريراً             -٦١
 بشأن تنفيذ   ٢٠١٠-٢٠٠٩عن حلقات التدريب اإلقليمية اليت أدارها فريق اخلرباء يف الفترة           

  .)٣٧(حبلول دورهتا الثالثة والثالثنيبرامج العمل الوطنية للتكيف وأن حتيله إليها 
، كامتانـدو  عشر يف    ثامناجتماعه ال ، وفقا لواليته،    من املقرر أن يعقد فريق اخلرباء     و  -٦٢
 فريق اخلرباء يف هـذا   قوموسي. ٢٠١٠كتوبرأ/تشرين األول  ١٥ إىل   ١٢من  يف الفترة   ،  نيبال

ـ  باستعراض التقدم احملرزاالجتماع   آخـذاً يف   ٢٠١٠-٢٠٠٨رة يف تنفيذ برنامج عمله للفت
 )٣٨( احلادية والـثالثني   تيهادوريف  ها إليه اهليئة الفرعية     دمتقاالعتبار اإلرشادات اإلضافية اليت     

  .، وسيقدم إىل اهليئة الفرعية تقريرا يف هذا الصدد)٣٩(والثانية والثالثني

__________ 

 .٥٤-٥٢الفقرات ، FCCC/SBI/2009/15الوثيقة  )٣٦(
 .٨٥الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٣٧(
 .٥٨-٤١الفقرات ، FCCC/SBI/2009/15لوثيقة ا )٣٨(
 .٩١-٧٥الفقرات ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٣٩(
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  أدناه ةن املبيّ ثائق املعلومات الواردة يف الو    سُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف      :اإلجراء  -٦٣
اختصاصات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا والتقدم الذي أحرزه واحلاجة            وإىل استعراض 

 إىل مواصلة أنشطته وتوسيع نطاقها، وتقدمي مشروع مقرر بشأن هذه املسألة كي يعتمـده             
  . يف دورته السادسة عشرةطرافمؤمتر األ

FCCC/CP/2010/5 Report of the Global Environment Facility to the Conference 

of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/5            تقرير عن االجتماع السابع عشر لفريق اخلرباء املعـين بأقـل
  مذكرة مقدمة من األمانة. البلدان منوا

FCCC/SBI/2010/12 Synthesis report on possible elements for a future mandate 

for the Least Developed Countries Expert Group. Note by 

the secretariat 

FCCC/SBI/2010/15 Report on the regional training workshops on the 

implementation of national adaptation programmes of action 

in 2009−2010. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/17 Synthesis report on the national adaptation programme of 

action process, including operation of the Least Developed 

Countries Fund. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/26 Report on the eighteenth meeting of the Least Developed 

Countries Expert Group. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.9 Information on the preparation and implementation of 

national adaptation programmes of action, including on 

accessing funds from the Least Developed Countries Fund. 

Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2010/MISC.10 Views on possible elements for a future mandate for the 

Least Developed Countries Expert Group, including its 

renewal and expansion. Submissions from Parties 

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٨  
، مـن فريـق     ١٣-م أ /٣األطراف، مبوجب مقرره    طلب مؤمتر    :معلومات أساسية   -٦٤

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

على تقدمي موعد االجتماع العادي السادس لفريق        والتكنولوجية، يف دورهتا الثانية والثالثني،    
اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا حىت يتسىن للفريق أن ميضي قدما بعمله وُيتم تقاريره يف أجل               

 ومن املقرر أن يعقد     .)٤٠(اهليئتني الفرعيتني  ة الثالثة والثالثني لكل من    الدور يتناسب مع موعد  
__________ 

 .٣٢الفقرة ، FCCC/SBSTA/2010/6الوثيقة  )٤٠(
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 ٣ إىل   ١ اجتماعه هذا يف بيجني، الصني، يف الفترة مـن           جيافريق اخلرباء املعين بنقل التكنولو    
   .FCCC/SB/2010/INF.4يف الوثيقة  ريد تقرير فريق اخلرباءسو. ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

، بربنامج بوزنان االستراتيجي بشأن     ١٤-م أ /٢ورحب مؤمتر األطراف، يف مقرره        -٦٥
مؤمتر األطـراف يف    ملية أن يقدم تقريرا إىل      وطلب من مرفق البيئة العا    ،  )٤١(نقل التكنولوجيا 

هبدف تقييم هذا التقدم والنظر      ة املرفق نشطأعن التقدم احملرز يف تنفيذ       دورته السادسة عشرة  
يف ما ميكن تقدميه من إرشادات إضافية ملساعدة األطراف يف تقييم االحتياجات طويلة األمد              

 مرفـق البيئـة العامليـة يف الوثيقـة          ويـرد تقريـر   . برنامج بوزنان االسـتراتيجي   لتنفيذ  
FCCC/SBI/2010/25.  

  : القيام مبا يليسُتدعى اهليئة الفرعية إىل :اإلجراء  -٦٦
املـشار إليـه يف     اإلحاطة علما بتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا           )أ(  

  وتزويده بتوجيهات إضافية حسب االقتضاء؛ أعاله ٦٤الفقرة 
 أعـاله   ٦٥املشار إليه يف الفقـرة      تقرير مرفق البيئة العاملية     ب اإلحاطة علما   )ب(  

  .وحتديد ما قد يلزم اختاذه من إجراءات تنشأ عنه
FCCC/SBI/2010/25 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/SB/2010/INF.4 Report of the Expert Group on Technology Transfer. Note by the 

Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية  -٩  
      ، يف  للتنفيـذ  مـؤمتر األطـراف مـن اهليئـة الفرعيـة         طلب   :معلومات أساسية   -٦٧

، أن تواصل النظر، يف دورهتا الثانية والثالثني، يف االستعراض الشامل الثاين            ١٥-م أ /٨ مقرره
الـذي أُنـشئ مبوجـب      ) إطار بناء القدرات  ( يف البلدان النامية     لتنفيذ إطار بناء القدرات   

ة إعداد مشروع مقرر عن نتائج هذا االستعراض كي يعتمده مـؤمتر            ـ، بغي ٧-م أ /٢ املقرر
  .عشرة طراف يف دورته السادسةاأل
مواصلة النظر يف هـذا     ، يف دورهتا الثانية والثالثني،       للتنفيذ  اهليئة الفرعية  وقد قررت   -٦٨

 إىل مشروع النص املقدم بوصفه املرفق اخلامس         استناداً  والثالثني لثةدورهتا الثا البند الفرعي يف    
  .)٤٢(الثنيالثانية والثلتقرير اهليئة الفرعية املتعلق بدورهتا 

__________ 

 .FCCC/SBI/2008/16الوثيقة  )٤١(
 .١٠٦الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10 الوثيقة )٤٢(
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وسُتدعى اهليئة  . أدناهسُتدعى اهليئة الفرعية إىل النظر يف الوثائق املشار إليها           :اإلجراء  -٦٩
الفرعية أيضاً إىل إعداد مشروع مقرر بشأن نتائج االستعراض الشامل الثاين كي يعتمده مؤمتر 

  .األطراف يف دورته السادسة عشرة
FCCC/CP/2010/5 Report of the Global Environmental Facility to the 

Conference of the Parties. Note by the secretariat 

FCCC/CP/2009/9        مـذكرة  . تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطـراف
  مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2010/20 Synthesis report on the implementation of the 

framework for capacity-building in developing countries. 

Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capacity-

building in developing countries under decision 

2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 

organizations 

FCCC/SBI/2009/10 ر توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية         تقري .
  مذكرة مقدمة من األمانة

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.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.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of Tanzania on 

behalf of the Group of 77 and China and from Sweden 

on behalf of the European Union and its Member 

States on the completion of the second comprehensive 

review of the capacity-building framework in 

developing countries under the Convention and the 

Kyoto Protocol 



FCCC/SBI/2010/11 

GE.10-62483 22 

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٠  
من اهليئة  العامل بوصفه اجتماع األطراف     مؤمتر األطراف   طلب   :معلومات أساسية   -٧٠

، أن تواصل النظر، يف دورهتـا الثانيـة والـثالثني، يف            ٥-إم أ /٧، يف مقرره     للتنفيذ الفرعية
ة إعداد مشروع مقرر عن نتائج هذا ـبغي اء القدرات االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بن     

  .يف دورته السادسةالعامل بوصفه اجتماع األطراف مؤمتر األطراف االستعراض كي يعتمده 
مواصلة النظر يف هـذا     ، يف دورهتا الثانية والثالثني،       للتنفيذ  اهليئة الفرعية  وقد قررت   -٧١

ىل مشروع النص املقدم بوصفه املرفق السادس لتقرير         استنادا إ   والثالثني لثةدورهتا الثا البند يف   
  .)٤٣(الثانية والثالثنياهليئة الفرعية املتعلق بدورهتا 

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة، واضـعة يف             :اإلجراء  -٧٢
تعراض الشامل   عن حصيلة االس    مقرر اعتبارها الوثائق املشار إليها أدناه، بغية تقدمي مشروع       

يف العامل بوصفه اجتماع األطـراف      مؤمتر األطراف   الثاين إلطار بناء القدرات كي يعتمده       
  .دورته السادسة

FCCC/KP/CMP/2010/10 Annual report of the Executive Board of the clean 

development mechanism to the Conference of the 

Parties serving as the meeting of the Parties to the 

Kyoto Protocol 

FCCC/KP/CMP/2009/16        التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة 
املقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        

  يف بروتوكول كيوتو
FCCC/SBI/2010/20 Synthesis report on the implementation of the 

framework for capacity-building in developing 

countries. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.6 Activities to implement the framework for capacity-

building in developing countries under decision 

2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 

organizations 

FCCC/SBI/2009/4             حتليل التقدم احملَرز يف تنفيذ إطار بناء القـدرات يف البلـدان
الناميـة دعماً لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، 

  مذكرة من األمانة. وفعالية هذا التنفيذ
FCCC/SBI/2009/5          عرض إمجايل للخربات املكتسبة والـدروس املستخلـصة يف

داء لرصد وتقييم بناء القدرات علـى       األ استخدام مؤشرات 
  مذكرة من األمانة. املستويني الوطين والعاملي

__________ 

 .١١٠الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10 الوثيقة )٤٣(
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FCCC/SBI/2009/10          تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية .

  مذكرة من األمانة
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.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.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of Tanzania on 

behalf of the Group of 77 and China and from Sweden 

on behalf of the European Union and its Member States 

on the completion of the second comprehensive review 

of the capacity-building framework in developing 

countries under the Convention and the Kyoto Protocol 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١١  
البند من   والثالثني، يف هذا     لثانية، يف دورهتا ا    نظرت اهليئة الفرعية   :معلومات أساسية   -٧٣

ة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     ئيجدول األعمال باالقتران مع بند جدول أعمال اهل       
، يف إطار فريق اتصال     " من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "املعنون  
سائل يف إطار ويف الدورة ذاهتا، اتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشة هذه امل      .مشترك

 والثالثني، استناداً إىل مشروع النص املرفق بتقريـر         الثالثةفريق اتصال مشترك يف دورتيهما      
  .)٤٤(منهما كل
 هبدف االتفاق على    ائل إىل النظر يف هذه املس      للتنفيذ سُتدعى اهليئة الفرعية   :اإلجراء  -٧٤
  .يلزم اختاذه من إجراءات إضافية بشأهناقد ما 

__________ 

 .، املرفق السادس FCCC/SBSTA/2010/6 واملرفق الثامن، والوثيقة١٢٣، الفقرة FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  ) ٤٤(
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  ة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير إدار  -١٢  
مبوجب  العامل بوصفه اجتماع األطراف،      طلب مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية   -٧٥

، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دوراهتا املقبلة يف التقارير الـسنوية              ١-م أإ /١٢مقرره  
العامـل بوصـفه اجتمـاع      طراف  مؤمتر األ من   كي تلتمس  دارة سجل املعامالت الدويل   إل

   . فيما يتصل بتشغيل نظم السجالت، عند االقتضاء، توجيهاتاألطراف
 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير إدارة سـجل املعـامالت             :اإلجراء  -٧٦

كـي   الوارد ذكره أدناه، وإعداد اسـتنتاجات أو مـشروع مقـرر             ،٢٠١٠ لعام   الدويل
  .سادسة يف دورته الالعامل بوصفه اجتماع األطراف ؤمتر األطرافميعتمده /يعتمدها

FCCC/KP/CMP/2010/8 Annual report of the administrator of the international 

transaction log under the Kyoto Protocol. Note by the 

secretariat 

ة يف املرفق باء مبوجب     التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرج        -١٣  
  كيوتو بروتوكول

اجتمـاع   العامــل بوصـفه      مـؤمتر األطـراف   مبقرر   عمال :معلومات أساسية   -٧٧
ير السنوية عـن التجميـع       التقار  بنشر ٢٠٠٨ منذ عام     األمانة تقوم،  ١-م أإ /١٣ األطراف
ف وإىل  اجتماع األطـرا   العامـل بوصفه    ل هذه التقارير إىل مؤمتر األطراف     احتو. واحملاسبة

 ؤمتر األطـراف   وآخر تقرير سنوي أُعد مل     .كل طرف من األطراف املعنية    إىل  جلنة االمتثال و  
  .٢٠١٠ يف دورته السادسة هو التقرير السنوي لعام اجتماع األطرافالعامـل بوصفه 

 احملاسـبة   معلومات عن بـارامترات    )٤٥(٢٠٠٨الصادر يف عام    ضمن التقرير   قد ت و  -٧٨
 قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة بعد اكتمال عملية االستعراض األولية          األولية اليت سجلت يف   

بيانات عن انبعاثات غازات الدفيئـة       ٢٠٠٩ تقرير عام    يتضمنو. مبوجب بروتوكول كيوتو  
 وعن عمليات إزالة تلك االنبعاثات فضال عن بيانات تتعلق مبعامالت       ٢٠٠٧املسجلة يف عام    

، فيتضمن ٢٠١٠أما تقرير عام  . ٢٠٠٨ملسجلة يف عام    وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتو ا    
 وعن عمليـات إزالـة تلـك        ٢٠٠٨بيانات عن انبعاثات غازات الدفيئة املسجلة يف عام         

االنبعاثات فضال عن بيانات تتعلق مبعامالت وأرصدة وحدات بروتوكول كيوتو املسجلة يف            
  .٢٠٠٩عام 
األطراف، يف دورتـه اخلامـسة،      اجتماع   العامـل بوصفه    وأحال مؤمتر األطراف    -٧٩

 وقـد   .)٤٦(كي تنظـر فيـه      إىل اهليئة الفرعية   ٢٠٠٩التقرير املتعلق بالتجميع واحملاسبة لعام      

__________ 

 .Corr.1، وAdd.1، وFCCC/KP/CMP/2008/9والوثيقة ، FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1الوثيقة  )٤٥(
 .٧٦الفقرة ، FCCC/KP/CMP/2009/21الوثيقة  )٤٦(
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 النظر يف املعلومات الواردة يف ذلـك        ، يف دورهتا احلادية والثالثني، يف     اهليئة الفرعية شرعت  
 الدورة اليت اتفقت فيها اهليئـة       وواصلت نظرها فيها يف دورهتا الثانية والثالثني، وهي        التقرير

  وفقـاً   والـثالثني  لثـة الثاجدول األعمال املؤقت لدورهتا      هذا البند يف     إدراج الفرعية على 
  .)٤٧( من مشروع النظام الداخلي املنطبق١٦ للمادة
تقريـر  سُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر يف املعلومات الـواردة يف             :اإلجراء  -٨٠

النظر يف املعلومات الـواردة   أيضا إىل   سُتدعى اهليئة الفرعية  و. ٢٠٠٩سبة لعام   التجميع واحملا 
اجتماع  العامـل بوصفه    مؤمتر األطراف ، هبدف إحالة استنتاجاهتا إىل      ٢٠١٠تقرير عام   يف  

  . يف دورته السادسة كي يتخذ ما يلزم من إجراءاتاألطراف

FCCC/KP/CMP/2010/5 Annual compilation and accounting report for Annex B 

Parties under the Kyoto Protocol for 2010. Note by the 

secretariat 

FCCC/KP/CMP/2010/5/Add.1 Annual compilation and accounting report for Annex B 

Parties under the Kyoto Protocol for 2010. Note by the 

secretariat. Addendum. Compilation and accounting 

information by Party 

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

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

Parties under the Kyoto Protocol. Note by the 

secretariat. Addendum. Compilation and accounting 

information by Party 

  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٤  
ني، على مواصـلة    الثالثالثانية و اتفقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا      : معلومات أساسية   -٨١

ويـستند بنـد جـدول    . )٤٨( والثالثنيلثةمناقشة هذه املسألة مبزيد من التعمق يف دورهتا الثا        
 FCCC/KP/CMP/2005/2األعمال إىل اقتراح قدمته اململكة العربية السعودية يرد يف الوثيقـة            

  .١-م أإ/٢٧وإىل املقرر 
  . يف هذه املسألةسُتدعى اهليئة الفرعية إىل مواصلة النظر :اإلجراء  -٨٢

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

__________ 

 .١٢٦الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٤٧(
 .١٢٨الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10لوثيقة ا )٤٨(
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  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٥  
رحبت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثانية والـثالثني، باالهتمـام          : معلومات أساسية   -٨٣

وأكدت أمهية مشاركة هذه املنظمات، على حنو ما تنص عليـه           . املراِقبة للمنظمات   املتواصل
 من االتفاقية، وأقرت باألمهية اليت يتسم هبا متثيل اجملتمع املـدين يف             ٧من املادة   ) ١(٢الفقرة  

إضافة إىل ذلك، أحاطت اهليئة الفرعية علما بزيادة مشاركة         . االجتماعات احلكومية الدولية  
 وباملعلومات املقدمة من حكومة املكسيك واملتعلقة بتيسري مشاركة هـذه           املراِقبةت  املنظما

ـ             ؤمتر األطـراف  املنظمات يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف ويف الدورة السادسة مل
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف املستضيفة للـدورات       . اجتماع األطراف العامـل بوصفه   

 على أن تفكر، يف     اجتماع األطراف  العامـل بوصفه    ؤمتر األطراف وم فؤمتر األطرا مل املقبلة
حجم مكان االجتماع ويف احلاجة إىل تيسري مـشاركة مجيـع           أثناء التخطيط والتنظيم، يف     

 .)٤٩(األطراف واملنظمات املراِقبة املسموح هلا باملشاركة

جراء مناقشات بشأن   ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف نفس الدورة، على مواصلة إ           -٨٤
هذه املسألة يف دورهتا الثالثة والثالثني بقصد التوصل إىل استنتاجات بـشأن طـرق دعـم                

اهليئـة الفرعيـة إىل األطـراف       وتيسرياً هلذه املناقشات، طلبت     . مشاركة املنظمات املراِقبة  
راء املقدمة مـن    وترد اآل . )٥٠(إىل األمانة آراءها بشأن هذه املسألة      واملنظمات املراِقبة أن تقدم   

وعمال باملمارسة املتبعة، سُتنشر الورقـات      . .FCCC/SBI/2010/MISC.8األطراف يف الوثيقة    
) )٥٢( واملنظمات غري احلكوميـة    )٥١(املنظمات احلكومية الدولية   ( املراِقبةاملقدمة من املنظمات    

  .يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية
كذلك من األمانة أن تعد تقريراً توليفيـاً يـستند إىل           وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٨٥

 أعاله كي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثـة           ٨٤اآلراء املقدمة املشار إليها يف الفقرة       
  .FCCC/SBI/2010/16ويرد هذا التقرير يف الوثيقة . )٥٣(والثالثني

شأن طـرق دعـم مـشاركة       بتوجيهات   تقدميسُتدعى اهليئة الفرعية إىل      :اإلجراء  -٨٦
  .املنظمات املراِقبة يف عملية تغري املناخ

FCCC/SBI/2010/16 Synthesis report on ways to enhance the engagement of 

observer organizations. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/MISC.8 Ways to enhance the engagement of observer organizations. 

Submissions from Parties 

__________ 

 .١٦٦الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٤٩(
 .١٦٧الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10لوثيقة ا )٥٠(
)٥١( <http://unfccc.int/parties_and_observers/igo/items/3714.php>. 
)٥٢( <http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>. 
 .١٦٨الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٥٣(
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  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٦  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(  

تتطلب اإلجراءات املالية لالتفاقية إحالة بيان حسابات مراجـع          :معلومات أساسية   -٨٧
وقد راجـع    . حسابات الفترة املالية   إغالق إىل مؤمتر األطراف بعد      منتهيةعن كل فترة مالية     

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨لفتـرة الـسنتني     جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة البيانات املاليـة         
 والـرد األويل لألمانـة      ذو الصلة ذه الدورة البيانات املالية املراجعة وتقرير اجمللس        هل وستتاح
  .التوصيات على
أدنـاه    الوارد ذكره بالتقرير علماًاإلحاطة دعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل   ُتس :اإلجراء  -٨٨

ـ             عـشرة   سادسةوإضافتيه بقصد التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته ال
  .يف دورته السادسة اجتماع األطراف العامـل بوصفه ؤمتر األطرافوم

FCCC/SBI/2010/14 Report of the United Nations Board of Auditors. Note by the 

Executive Secretary 

FCCC/SBI/2010/14/Add.1  Report of the United Nations Board of Auditors. Note by the 

Executive Secretary. Addendum. Comments by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/14/Add.2  Report of the United Nations Board of Auditors. Note by the 

Executive Secretary. Addendum. Audited financial statements 

for the biennium 2008–2009 

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني  )ب(  
أعد تقرير أداء عن اإليرادات واملصروفات يف األشـهر الـستة           : معلومات أساسية   -٨٩

يله من إيرادات وما مت تكبـده مـن         األوىل من فترة السنتني، بغية إعالم األطراف مبا مت حتص         
ويرد التقرير املذكور يف    . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠مصروفات وما مت حتقيقه من نتائج حىت        

 معلومـات عـن    FCCC/SBI/2010/INF.9كما ترد يف الوثيقة     . FCCC/SBI/2010/13الوثيقة  
 /ين الثـاين   تـشر  ١٥احلالة األخرية ملا سددته األطراف من اشتراكات يف امليزانيـة حـىت             

  .٢٠١٠ نوفمرب

سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني ومبا            :اإلجراء  -٩٠
قد يقدمه األمني التنفيذي من معلومات شفوية إضافية ذات صلة، وإىل البت يف اإلجـراءات          

 واملالية اليت سُتقدم إىل مؤمتر      اليت قد يلزم إدراجها يف مشاريع املقررات بشأن املسائل اإلدارية         
األطراف العتمادها يف دورته السادسة عشرة وإىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع             

  .األطراف العتمادها يف دورته السادسة
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FCCC/SBI/2010/13 Budget performance for the biennium 2010–2011 as at 30 June 

2010. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2010/INF.9 Status of contributions as at 15 November 2010. Note by the 

secretariat 

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا )ج(  
كانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قـد قـررت يف دورهتـا احلاديـة              :معلومات أساسية   -٩١

  . الفرعي سنوياً، مواصلة النظر يف هذا البند)٥٤(والعشرين
دعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذا البنـد الفرعـي يف ضـوء               ُت س :اإلجراء  -٩٢
 وإىل تقدمي اسـتنتاجات،   أعالهمن  ) ب(و) أ(١٦ا يف البندين الفرعيني     م املشار إليه  ريرينالتق

  .عند االقتضاء
FCCC/SBI/2010/13 Budget performance for the biennium 2010–2011 as at 30 June 

2010. Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2010/INF.9 Status of contributions as at 15 November 2010. Note by the 

secretariat 

االمتيازات واحلصانات املقدمة إىل األفـراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب                 )د(  
  كيوتو بروتوكول

، )٥٥(الـثالثني الثانيـة و   أحاطت اهليئة الفرعية علماً، يف دورهتا        :أساسيةمعلومات    -٩٣
 بشأن امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات املنـشأة     آراء األطراف من    تبادلته مبا

الترتيبـات   بالتقدم احملرز يف وضع مـشروع     مبوجب بروتوكول كيوتو، كما أحاطت علما       
الثانيـة   لتقرير اهليئة الفرعية عن أعمال دورهتا        تاسع يف املرفق ال   التعاهدية، على النحو الوارد   

 يف  هـذه املـسألة   مواصلة النظر يف    على   اهليئة الفرعية، يف الدورة ذاهتا،       اتفقتو. الثالثنيو
 لتقرير اهليئة الفرعية    لتاسعاستناداً إىل مشروع النص الوارد يف املرفق ا        والثالثني،   لثالثةدورهتا ا 

  .)٥٦(االنتهاء من وضع هذه الترتيبات يف أسرع وقت ممكنبغية الثالثني، الثانية وعن دورهتا 
  .سُتدعى اهليئة الفرعية إىل إهناء نظرها يف هذا البند الفرعي :اإلجراء  -٩٤

  مسائل أخرى  -١٧  
  .سُتبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تثار أثناء الدورة  -٩٥

__________ 

 .١٠٥الفقرة ، FCCC/SBI/2004/19ثيقة الو )٥٤(
 .١٨٤ و١٨٣الفقرتان ، FCCC/SBI/2010/10لوثيقة ا )٥٥(
 .١٨٥الفقرة ، FCCC/SBI/2010/10لوثيقة ا )٥٦(
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  التقرير املتعلق بالدورة  -١٨  
سُيَعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية           :معلومات أساسية   -٩٦

  .يف هناية الدورة
سُتدعى اهليئة الفرعية إىل اعتماد مشروع التقرير واإليعاز إىل املقرر بإمتـام             :اإلجراء  -٩٧

  .التقرير بعد الدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة
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  املرفق

  ثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثنيالو    

  الوثائق اليت أُِعدت للدورة    
FCCC/SBI/2010/11    مـن  مقدمـة   مـذكرة   . جدول األعمال املؤقت وشروحه

 يالتنفيذ األمني
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Report of the United Nations Board of Auditors. 

Note by the Executive Secretary. Addendum. 

Comments by the secretariat 
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Report on the regional workshop on the 
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progress made in carrying out the Poznan strategic 
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Developed Countries Expert Group. Note by the 
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Note by the secretariat 
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Information on financial support provided by the 

Global Environment Facility for the preparation of 

national communications from Parties not included in 
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Views on elements to be taken into account in 

developing guidance to the Global Environment 

Facility. Submissions from Parties 

 



FCCC/SBI/2010/11 

GE.10-62483 32 

FCCC/SBI/2010/ Misc.6 

 

Activities to implement the framework for capacity-

building in developing countries under decision 

2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 

organizations 

FCCC/SBI/2010/ Misc.7 

 

Activities to implement the amended New Delhi 

work programme under decision 9/CP.13. 
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FCCC/SBI/2010/ Misc.9 
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of national adaptation programmes of action, 
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 وثائق أخرى معروضة على الدورة   

FCCC/CP/2010/5 Report of the Global Environment Facility to the 

Conference of the Parties. Note by the secretariat 

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

FCCC/KP/CMP/2010/5 Annual compilation and accounting report for 

Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 2010. 

Note by the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2010/5/Add.1 Annual compilation and accounting report for 

Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 2010. 

Note by the secretariat. Addendum. Compilation and 

accounting information by Party 

FCCC/KP/CMP/2010/8 Annual report of the administrator of the 

international transaction log under the Kyoto 

Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/KP/CMP/2010/10 Annual report of the Executive Board of the clean 

development mechanism to the Conference of the 

Parties serving as the meeting of the Parties to the 

Kyoto Protocol 
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FCCC/KP/CMP/2009/15         التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف
مـذكرة مقدمـة    . ق باء مبوجب بروتوكول كيوتـو     املرف
 األمانة من

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

Annex B Parties under the Kyoto Protocol. Note by 

the secretariat. Addendum. Compilation and 

accounting information by Party 

FCCC/KP/CMP/2009/16        التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
املقدَّم إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع     

  األطراف يف بروتوكول كيوتو
FCCC/KP/CMP/2005/2          اقتراح مقدم من اململكة العربية الـسعودية لتعـديل

 مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو
FCCC/SBI/2010/2      وبيـة املعقـودة    تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية األور

 .مذكرة مقدمة من األمانة. االتفاقية  من٦ املادة بشأن
FCCC/SBI/2010/3          من  ٦تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة 

مـذكرة مقدمـة    . االتفاقية يف آسيا واحمليط اهلـادئ     
 . األمانة من

FCCC/SBI/2010/5 رير عن االجتماع السابع عشر لفريق اخلرباء املعـين         تق
  مذكرة من األمانة.بأقل البلدان منوا

FCCC/SBI/2010/9           يف  ٦تقرير حلقة العمل اإلقليمية عن تنفيـذ املـادة 
مذكرة مقدمة  . أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

 .من األمانة
FCCC/SBI/2010/10 and Add.1   فرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتـا الثانيـة       تقرير اهليئة ال

مـايو  / أيار ٣١والثالثني املعقودة يف بون يف الفترة من        
 ٢٠١٠يونيه / حزيران٩إىل 

FCCC/SBI/2009/4            حتليل التقدم احملَرز يف تنفيذ إطار بنـاء القـدرات يف
البلدان الناميـة دعماً لالستعراض الشامل الثاين إلطار       

 مذكرة من األمانة . هذا التنفيذبناء القدرات، وفعالية
FCCC/SBI/2009/5       عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة

األداء لرصد وتقييم بناء القدرات      استخدام مؤشرات  يف
  مذكرة من األمانة. على املستويني الوطين والعاملي

FCCC/SBI/2009/10         لـدان  تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف الب
 مذكرة من إعداد األمانة. النامية

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

FCCC/SBI/2009/15         تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والثالثني
ون  كان ١٢ إىل   ٨املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة من       

  ٢٠٠٩ديسمرب /األول
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