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 ١٠-م أ/١املقرر 

 كيُّف واالستجابةبرنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري الت

 إن مؤمتر األطراف،

 ،٩-م أ/١٠ و٧-م أ/٥ إىل مقرريه إذ يشري 

 ،٧-م أ/٥ بالتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر وإذ يرحب 

  بغية سد ثغرات التنفيذ الباقية،٧-م أ/٥ باحلاجة إىل مواصلة تنفيذ املقرر وإذ يسلِّم 

 ،)١(٧-م أ/٥ من املقرر ٣٧-٣٢ر إليها يف الفقرات  يف التقارير املقدمة عن حلقات العمل املشاوقد نظر 

 ،)٢(يف العروض املقدمة من األطراف عن هذا املوضوعوقد نظر  

  اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ-أوالً 

 البلدان النامية األطراف إىل استخدام األولويات االستراتيجية اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية             يدعو -١ 
وبناء القدرات، استجابةً لإلرشادات القائمة اليت وضعها مؤمتر األطراف، وإىل استخدام األموال اليت بشأن التكيُّف 

 تعهَّد بتقدميها مؤخراً الصندوق اخلاص لتغيُّر املناخ؛

 أن تتيح مزيداً من املوارد      ٧-م أ /٥ من املقرر    ٨ و ٧ إىل الكيانات احملددة يف الفقرتني       يطلـب  -٢ 
 تنفيذ اإلجراءات املذكورة يف تينك الفقرتني؛املالية والتقنية ل

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية على اإلسهام يف الصندوق اخلاص لتغيُّر املناخ              حيـث  -٣ 
وغـريه مـن املصادر الثنائية واملتعددة األطراف، لكي توفِّر الدعم على سبيل األولوية القصوى ألنشطة التكيُّف                 

 جلة اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ؛الرامية إىل معا

 عـلى أن تتبع التدابري املتصلة بالتكيُّف عملية تقدير وتقييم جتري باالستناد إىل البالغات         ُيِلـح  -٤ 
أو املعلومات األخرى ذات الصلة، للحيلولة دون سوء التكيُّف ولضمان أن تكون تدابري التكيُّف سليمة /الوطنية و

 ائد حقيقية تدعم التنمية املستدامة؛بيئياً وأن ُتسفر عن فو

                                                      

)١( FCCC/SBI/2002/9 ،FCCC/SBI/2003/11 ،FCCC/SBI/2003/18 ،FCCC/SB/2003/1 ،FCCC/SBI/2003/INF.2. 

)٢( FCCC/SBI/2004/MISC.2 and Add.1-2 ،وFCCC/SBI/2002/MISC.3 and Add.1،FCCC/SBSTA/2004/MISC.12 

and Add.1 ،FCCC/SBSTA/2004/MISC.6 ،FCCC/SBSTA/2003/MISC.11. 
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 :، بطرق منها ما يلي٧-م أ/٥ من املقرر ٧ مواصلة تنفيذ اإلجراءات املذكورة يف الفقرة يقرر -٥ 

 املعلومات واملنهجيات )أ( 

حتسني مجع البيانات واملعلومات فضالً عن حتليلها وتفسريها ونشرها على املستخِدمني النهائيني،        `١`
، ضمن األطراف غري املدرجة يف املرفق       ٧-م أ /٥ من املقرر    `١`)أ(٧ الفقرة   مبوجـب أحكـام   

األول لالتفاقية املعرضة لآلثار الضارة لتغيُّر املناخ ومن ِقَبل هذه األطراف، مبا يف ذلك عن طريق 
تعزيز شبكات املراقبة والرصد املنهجيني يف البلدان اليت توجد فيها حمطات تغذي الُنظُم العاملية              
ملراقبة املناخ وعن طريق زيادة تبادل البيانات بني األطراف، وال سيما بني األطراف املدرجة يف               

 املرفق األول لالتفاقية وبني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

تعزيـز بناء القدرات القطرية لتوليد جمموعات البيانات وإداراهتا وجتهيزها وحتليلها، ولتحسني             `٢`
دوات التحليلية، ولنشر نتائج هذه اجلهود يف القطاعات اليت ميكن أن تساهم يف حتليل              نوعية األ 

آثـار تغـيُّر املناخ، مبا يف ذلك عن طريق تطوير وتعزيز أدوات النمذجة القطرية لتقدير اآلثار                 
 الضارة لتغيُّر املناخ والعوامل احملرِّكة لالجتاهات املناخية اإلقليمية؛

ـ      `٣`  ن التدريب يف كل ميدان من امليادين املتخصصة املتصلة بالتكيُّف واحملددة يف الفقرة توفـري املـزيد م
، بغية إنشاء القدرات القطرية وإدامتها، مبا يف ذلك عن طريق التدريب يف ٧-م أ/٥ من املقرر `٣`)أ(٧

 اخلارج وبرامج املنح الدراسية وحلقات العمل، حسب االحتياجات اليت حتددها األطراف؛

حتسـني توافر مناذج الدوران العام، مبا يف ذلك مسامهاهتا ونتائجها، وتقدمي التدريب واملساعدة               `٤`
املالية والتقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول الستحداث وتطبيق أدوات التطبيق املصّغر             

 على املستويني اإلقليمي والوطين؛

 من  `٦` و `٥`)أ(٧البحث اهلادفة مبوجب الفقرة     تعزيـز املؤسسات واملراكز من خالل برامج         `٥`
  ملعاجلة اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ يف القطاعات القابلة للتأثر؛٧-م أ/٥املقرر 

 من `٧`)أ(٧دعم التعليم والتدريب والتوعية العامة يف القضايا املتصلة بتغيُّر املناخ مبوجب الفقرة  `٦`
 املصلحة يف القطاعات الرئيسية؛، ودعم مشاركة أصحاب ٧-م أ/٥املقرر 

 القابلية للتأثر والتكيُّف )ب( 

، وخاصة من   ٧-م أ /٥ من املقرر    `٥`)ب(٧تنفـيذ مشاريع منوذجية وإيضاحية مبوجب الفقرة         `١`
أجل السري قُُدماً مبشاريع التكيُّف احملددة يف البالغات الوطنية وغريها من املصادر ذات الصلة، مبا 

 ليت تعزِّز القدرة على التكيُّف؛يف ذلك األنشطة ا
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تعزيـز التدريـب التقين على التقييم املتكامل ألثر تغيُّر املناخ والقابلية للتأثر يف مجيع القطاعات ذات                  `٢`
 ؛٧-م أ/٥ من املقرر `٢`)ب(٧الصلة، وعلى اإلدارة البيئية فيما يتعلق بتغيُّر املناخ مبوجب الفقرة 

، على وجه   ٧-م أ /٥ من املقرر    `٤`)ب(٧تكـيُّف مبوجب الفقرة     تشـجيع نقـل تكنولوجـيات ال       `٣`
االسـتعجال يف القطاعـات ذات األولوية، مبا يف ذلك الزراعة واملوارد املائية، بطرق منها مثالً تبادل                 

 التجارب والدروس املستفادة يف حتسني التكيُّف مع اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ يف القطاعات الرئيسية؛

 القـدرات، مبا يف ذلك القدرات املؤسسية، ألغراض التدابري الوقائية والتخطيط والتأهب             بـناء  `٤`
للكوارث املتصلة بتغيُّر املناخ والتصدي هلا، مبا يف ذلك التخطيط للطوارئ وخصوصاً مواجهة             

  `٦`)ب(٧حاالت اجلفاف والفيضانات والظواهر اجلوية البالغة الشدة، وفقاً ألحكام الفقرتني           
 ؛٧-م أ/٥من املقرر ) ج(٨و

تشرين (إىل مـرفق البيـئة العاملية أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة      يطلـب    -٦ 
ودوراته الالحقة تقارير عن طريقة دعمه لألنشطة املذكورة أعاله، ) ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /الثاين

 :ن خالل ما يليوالعوائق والعقبات القائمة والفرص املتاحة، م

 ؛"جتريب هنج تنفيذي إزاء التكيُّف"األولوية االستراتيجية املتمثلة يف  )أ( 

 برنامج املنح الصغرية؛ )ب( 

اجلهود املبذولة ملعاجلة التكيُّف يف جمال التركيز املتعلق بتغيُّر املناخ ودمج هذه املسألة يف جماالت                )ج( 
 التركيز األخرى ملرفق البيئة العاملية؛

 صندوق أقل البلدان منواً واجلهود املبذولة لتمويل إعداد برامج عمل وطنية للتكيُّف؛ )د( 

 الصندوق اخلاص لتغيُّر املناخ؛  )ه( 

 إىل مرفق البيئة العاملية توسيع دعمه لوضع استراتيجيات التكيُّف كجزء من عملية إعداد              يطلب -٧ 
 املرفق األول؛البالغات الوطنية يف األطراف غري املدرجة يف 

تشرين ( إىل األمانـة أن تنظِّم األنشطة التالية، قبل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف        يطلـب  -٨ 
، بغية تيسري تبادل املعلومات وإجراء عمليات ٧-م أ/٥ من املقرر    ٣٢، كما ورد يف الفقرة      )٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

 :وشواغل التكيُّف احملددةالتقييم املتكاملة للمساعدة على حتديد احتياجات 

 ثالث حلقات عمل إقليمية تعبِّر عن األولويات اإلقليمية؛ )أ( 
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اجتماع خرباء واحد للدول اجلزرية الصغرية النامية يعبِّر عن القضايا ذات األولوية اليت حددهتا               )ب( 
 جمموعة البلدان هذه؛

لعمل واالجتماعات هذه لتمكني اهليئة      إىل األمانة أن تعد تقارير عن نتائج حلقات ا         يطلـب كذلـك    -٩ 
 الفرعية للتنفيذ من النظر يف ما ميكن أن يشترط مؤمتر األطراف اختاذه من تدابري أخرى يف دورته الثالثة عشرة؛

 وضع النماذج

 الفـريق احلكومـي الدويل املعين بتغيُّر املناخ على أن ُيدرج، قدر اإلمكان، يف تقريره     يشـجع  -١٠ 
ع معلومات عن وضع النماذج حسب املناطق بشأن اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ، وعلى أن ُيشِرك               التقيـيمي الـراب   

 باحثني من البلدان النامية يف عملية التقييم؛

 عـلى أمهية إشراك خرباء من البلدان النامية يف حتسني مجع البيانات واملعلومات املتصلة           يشـدِّد  -١١ 
 وكذلك يف حتليل هذه البيانات واملعلومات وتفسريها ونشرها؛باآلثار الضارة لتغيُّر املناخ، 

 إعداد التقارير

 إىل األطراف املدرجة يف املرفق الثاين أن تقدم معلومات مفصلة، مبا يف ذلك يف بالغاهتا          يطلـب  -١٢ 
 األطراف والناشئة الوطنية، عن التقدم احملَرز يف برامج الدعم للوفاء باالحتياجات والظروف احملددة للبلدان النامية        

 عن اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ؛

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على توفري معلومات، مبا يف ذلك يف بالغاهتا الوطنية يشجع -١٣ 
أو تقاريـرها األخرى، عن احتياجاهتا وشواغلها احملددة الناشئة عن اآلثار الضارة لتغيُّر املناخ، مبا يف ذلك أية                  /و

 ؛٧-م أ/٥ثغرات حتدِّدها يف تنفيذ املقرر 

يف ) ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين ( إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دورهتا السابعة والعشرين            يطلب -١٤ 
 األول واألطراف   ما هو متاح من تقارير جتميع وتوليف البالغات الوطنية املقدمة من كل من األطراف املدرجة يف املرفق                

 ملدرجة يف املرفق األول وغريها من التقارير ذات الصلة باآلثار الضارة لتغيُّر املناخ؛غري ا

  أثر تنفيذ تدابري االستجابة-ثانياً 

 التقدم احملرز يف التنفيذ

 ٢٩-٢٢ اليت أوجبت دعم تنفيذ األنشطة املدرجة يف الفقرات ٧-م أ /٥ من املقرر    ١٩ إىل الفقرة    يشري -١٥ 
، وغري )٧-م أ/٧وفقاً للمقرر (، والصندوق اخلاص لتغيُّر املناخ )٧-م أ/٦وفقاً للمقرر (يئة العاملية   مـن خـالل مرفق الب     

 ذلك من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف؛
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 وضع النماذج والتنويع االقتصادي

 :ذ إىل األمانة أن تنظِّم اجتماعي خرباء ُيعقدان قبل دورتني للهيئة الفرعية للتنفييطلب -١٦ 

تشرين (ُيعقـد االجـتماع األول باالقتران مع الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ               )أ( 
 من املقرر ٣٥ و٣٣للنظر يف نتائج حلقات العمل املعقودة وفقاً للفقرتني       ) ٢٠٠٥ديسمرب  /األول كانون   -نوفمرب  /الثاين
الالزمة للتكيُّف مع اآلثار احملتملة لتدابري االستجابة، مبا يف ذلك          ، ولتبادل املعلومات بشأن األدوات واملنهجيات       ٧-م أ /٥

  االقتصادية؛�تقييم دور استراتيجيات إدارة املخاطر املالية، وكذلك وضع النماذج لآلثار االجتماعية 

) ٢٠٠٦يو  ما/أيار(ُيعقـد االجتماع الثاين باالقتران مع الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ              )ب( 
 التقنية اليت قد للـنظر يف كيفية إدماج التنويع االقتصادي يف استراتيجيات التنمية املستدامة ودعمه هلا، وملناقشة املساعدة        

يلزم تقدميها إلنشاء قدرات هيكلية ومؤسسية من أجل تيسري اجلهود املبذولة لتحقيق التنويع االقتصادي، وكيفية               
 ص األجنيب واحمللي يف هذه اجملاالت؛تشجيع استثمارات القطاع اخلا

تشرين ( إبـالغ نتائج هذين االجتماعني إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين               يقـرر  -١٧ 
 ، لكي تنظر يف ما ميكن أن يشترط مؤمتر األطراف اختاذه من تدابري أخرى يف دورته الثالثة عشرة؛)٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 رإعداد التقاري

 إىل األطراف املدرجة يف املرفق الثاين أن تقدم معلومات مفصلة، مبا يف ذلك يف بالغاهتا          يطلـب  -١٨ 
الوطنية، عن التقدم احملَرز يف برامج الدعم للوفاء باالحتياجات والظروف احملددة للبلدان النامية األطراف والناشئة         

 عن أثر تنفيذ تدابري االستجابة؛

أو تقاريرها  /غري املدرجة يف املرفق األول على أن تقدم يف بالغاهتا الوطنية و            األطراف   يشـجِّع  -١٩ 
األخرى ذات الصلة معلومات عن احتياجاهتا وشواغلها احملددة الناشئة عن آثار تنفيذ تدابري االستجابة، مبا يف ذلك 

 ؛٧-م أ/٥أية ثغرات حتددها يف تنفيذ املقرر 

يف ) ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين (فيذ أن تنظر يف دورهتا السابعة والعشرين         إىل اهليئة الفرعية للتن    يطلب -٢٠ 
 األول واألطراف   ما هو متاح من تقارير جتميع وتوليف البالغات الوطنية املقدمة من كل من األطراف املدرجة يف املرفق                

 ؛٧- أم/٥غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتصل بآثار تدابري االستجابة وتنفيذ املقرر 

 مرفق البيئة العاملية وغريه من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف على تزويد مؤمتر األطراف يدعو -٢١ 
مبعلومات ارجتاعية عن األنشطة املضطلع هبا تنفيذاً للفقرات        ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (يف دورته الثانية عشرة     

، لكي يتخذ مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة )٧-م أ/٧ و ٧-م أ /٦وفقاً للمقررين    (٧-م أ /٥ من املقرر    ٢٩-٢٢
 عشرة مقرراً بشأن التدابري األخرى الواجب اختاذها؛
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 مواصـلة العمـل املـتعدد األطراف املتعلق         �ثالـثاً   
 ٧-م أ/٥باألنشطة املنصوص عليها يف املقرر 

 من ٨، حالة تنفيذ أحكام الفقرة )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول( أن يقيِّم، يف دورته الرابعة عشرة        يقرر -٢٢ 
  وهذا املقرر، وأن ينظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات هبذا الشأن؛٧-م أ/٥ من االتفاقية، وأحكام املقرر ٤املادة 

 برنامج عمل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        �رابعـاً   
 عهبشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف م

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع برنامج عمل منظَّماً على مدى مخس               يطلـب  -٢٣ 
 االقتصادية آلثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيُّف معه،          �سـنوات بشـأن اجلوانـب العلمية والتقنية واالجتماعية          

 ووضع النماذج؛ وتقييم القابلية للتأثر؛ وختطيط التكيُّف وتدابريه وإجراءاته؛          املنهجيات والبيانات : يتصدى للمسائل التالية  
 ٩واالندماج يف التنمية املستدامة، يف سياق اختصاصات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املشار إليها يف املادة                 

 من االتفاقية؛

يئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بتنظيم حلقة  إىل األمانة أن تقوم، بتوجيه من رئيس اهل    يطلب -٢٤ 
لتيسري وضع  ) ٢٠٠٥مايو  /أيار(عمـل أثناء انعقاد الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية             

  أعاله؛٢٣الربنامج املشار إليه يف الفقرة 

 ، بآرائها يف برنامج العمل؛٢٠٠٥مارس /ذار آ٣١ األطراف إىل موافاة األمانة، حبلول يدعو -٢٥ 

 أعاله يف وثيقة متفرقات لكي تنظر       ٢٥ إىل األمانة جتميع اآلراء املقدمة مبوجب الفقرة         يطلـب  -٢٦ 
 .فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والعشرين

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧
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 ١٠-م أ/٢املقرر 

 )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(بناء القدرات يف البلدان النامية 

 إن مؤمتر األطراف، 

 إلجراء استعراض شامل لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، ومقرره ٧-م أ/٢ إىل مقرره إذ يشري 
 جراء استعراضات شاملة أخرى كل مخس سنوات بعد ذلك،  الستكمال االستعراض يف دورته العاشرة وإ٩-م أ/٩

 أساساً ُيسترَشد به يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات         ٧-م أ /٢ أنه ينبغي أن يظل املقرر       من جديد  وإذ يؤكد  
 يف البلدان النامية، وأن يبقى سارياً، 

ونطاقه األويل، كما وردت     أن املبادئ التوجيهية إلطار بناء القدرات وُنُهجه         وإذ يؤكد من جديد أيضاً     
، ال تزال صحيحة وهامة يف النهوض بغرض إطار بناء القدرات من أجل البلدان النامية               ٧-م أ /٢يف مرفق املقرر    

 ويف املسامهة يف هدف االتفاقية،

أنه بينما جتري معاجلة جمموعة من القضايا ذات األولوية احملددة يف إطار بناء القدرات، من   وإذ يالحـظ     
 مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفِّذة، فضالً عن الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف األخرى، ال تزال هناك جانب

 ثغرات ينبغي سدها، وال يزال الوصول إىل املوارد املالية يشكل قضية ينبغي معاجلتها،

يف يف أقل البلدان منواً فضالً عن  أن إعداد البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكوإذ يالحظ أيضاً 
جمموعة من األنشطة األخرى قد ساهم يف تنمية القدرة على املستوى الفردي داخل وعرب املؤسسات ويف تدريب                 

 أفراد من قطاعات خمتلفة، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة غري احلكومية،

لحة مثل املنظمات غري  أن األطـراف، بوجـه عـام، ال تزال تشرك خمتلف أصحاب املص    وإذ يالحـظ   
 احلكومية، واملؤسسات األكادميية وكذلك، يف بعض احلاالت، القطاع اخلاص، يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات، 

 بأنه ينبغي لألنشطة واملشاريع والربامج املنفَّذة أن تواصل التركيز على حتديد نتائج واقعية،              وإذ يسـلِّم   
لتقدم احملرز يف سبيل حتقيق النتائج املتوقعة، وحتديد املخاطر وإدارهتا،          وحتديـد املسـتفيدين من الربامج، ورصد ا       

 وتقدمي معلومات عن النتائج احملققة،

 بالنهج االستراتيجي ملرفق البيئة العاملية يف سبيل تعزيز بناء القدرات هبدف توفري الدعم الكايف وإذ يرحب 
 اء القدرات،لالحتياجات ذات األولوية احملددة وطنياً يف جمال بن

 باختصاصات االستعراض الشامل األول لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية،            وقـد أحاط علماً    
 الوارد يف املرفق الثالث من تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة،
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العروض املقدمة من األطراف،  جبميع املسامهات يف االستعراض الشامل، مثل البالغات الوطنية و  وإذ ينّوه  
 فضالً عن   FCCC/SBI/2004/9واملـنظمات املـتعددة األطراف واألمانة، وكذلك من شىت التقييمات، والوثيقة            

  يف بوينس آيرس، األرجنتني،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣اجتماع ممارسي بناء القدرات املعقود يف 

ورد يف إطار بناء القدرات يف البلدان النامية،   أن نطـاق احتياجات بناء القدرات، كما         يقـرر  -١ 
، ال يزال ذا صلة باملوضوع وأن العوامل التالية هي عوامل رئيسية ينبغي مراعاهتا وميكن        ٧-م أ /٢املرفق يف املقرر    

 :٧-م أ/٢أن تساعد يف مواصلة تنفيذ املقرر 

 ؤسسية األساسية؛جعل بناء القدرات املؤسسية أولوية إلنشاء وتقوية اهلياكل امل )أ( 

إذكاء الوعي على شىت املستويات بقضايا تغري املناخ وزيادة مشاركة املنظمات احلكومية الوطنية  )ب( 
 يف أنشطة بناء القدرات؛

استحداث وكذلك، عند االقتضاء، تعزيز تبادل أفضل املمارسات، والتجارب، واملعلومات عن            )ج( 
 األطراف، مبا يف ذلك املوارد املالية، ودراسات احلاالت اإلفرادية،          أنشـطة بناء القدرات اليت اضطلعت هبا شىت       

 وأدوات بناء القدرات؛

 :ضمان فعالية أنشطة بناء القدرات لكي )د( 

تعـزز هذه األنشطة قدرة األطراف من البلدان النامية على تنفيذ االتفاقية واملشاركة بفعالية يف               `١`
 عملية بروتوكول كيوتو؛

الغات الوطنـية األولية والالحقة وبرامج العمل الوطنية للتكيف قدراً طيباً من بناء    توفـر الـب    `٢`
 القدرات الناجح من حيث صلته بتنفيذ االتفاقية؛

 يدرج واضعو السياسات وصانعو القرارات بناء القدرات بوصفه إحدى األولويات؛ `٣`

 الل إدراجها يف عمليات التخطيط؛تتحقق استدامة أنشطة بناء القدرات يف األمد البعيد من خ `٤`

ينـبغي إتاحـة املـوارد املالية والتقنية، من خالل كيان لتشغيل اآللية املالية وكذلك، حسب                  )ه( 
االقتضاء، من خالل الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية والقطاع اخلاص، ملساعدة البلدان النامية، وخاصة أقل              

 صغرية النامية منها، يف تنفيذ هذا اإلطار؛البلدان منواً والدول اجلزرية ال

مواصلة تطبيق ُنُهج التعليم بالتجربة يف بناء القدرات بدعم شىت أنواع أنشطة ومشاريع وبرامج               )و( 
 بناء القدرات على املستويني الوطين واحمللي؛
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اءمة بني الدعم املقدم من مواصلة حتسني التنسيق بني املاحنني الدوليني يف توفري املوارد املالية، واملو )ز( 
 املاحنني وبني األولويات واخلطط واالستراتيجيات الوطنية؛

 ضمان إتاحة املوارد لتنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ )ح( 

 ٧-م أ /٢تعزيـز الترتيـبات املؤسسية على املستوى الوطين لتنسيق التنفيذ مبا يتسق مع املقرر                )ط( 
 ناخ يف عمليات التخطيط الوطين، بغية زيادة فعالية واستدامة النتائج؛كوسيلة لتعزيز إدراج قضايا تغري امل

 األطراف على مواصلة حتسني تنفيذ أنشطة بناء القدرات، وذلك مبراعاة العوامل الرئيسية           يشجع -٢ 
 من   أعاله، واإلبالغ عن فعالية واستدامة برامج بناء القدرات يف بالغاهتا الوطنية وغريها            ١احملـددة يف الفقـرة      
 الوثائق ذات الصلة؛

 من مرفق البيئة بوصفه كياناً لتشغيل اآللية املالية أن يراعي العوامل الرئيسية احملددة يف               يطلـب  -٣ 
 من هذا املقرر يف سياق مشاريع كيان تشغيل اآللية املالية، لدى دعم أنشطة بناء القدرات يف البلدان                  ١الفقـرة   

 ؛)١( وعلى النحو احملدد يف النهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات٩-م أ/٤ و٧-م أ/٢النامية وفقاً للمقرَرين 

األطـراف املدرجـة يف املرفق الثاين باالتفاقية، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية            يدعـو    -٤ 
ت، كما هو   والدولية، والقطاع اخلاص القادرة على ذلك، إىل مواصلة تقدمي املوارد املالية لدعم إطار بناء القدرا              

 ؛٧-م أ/٢مرفق يف املقرر 

 املـنظمات احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وخاصة برنامج األمم املتحدة            يدعـو  -٥ 
اإلمنائي، والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل تضمني برامج عملها اخلاصة نطاق االحتياجات احملدد يف 

 أعاله، والتعاون مع بعضها بعضاً، بدعم       ١ة العوامل الرئيسية احملددة يف الفقرة       إطـار بـناء القدرات، مع مراعا      
 وتيسري من األمانة، بغية ضمان الدعم الفعال واملنسق جلهود البلدان النامية األطراف يف بناء القدرات؛

تشرين (شرة  من مرفق البيئة العاملية تضمني تقريره إىل مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية ع          يرجو -٦ 
 ، معلومات عن كيفية استجابته هلذا املقرر؛)٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /الثاين

 الشروع يف استعراض شامل ثاٍن لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، استناداً إىل          يقـرر  -٧ 
ة العاملية ووكاالته املنفذة، واملنظمات      من هذا املقرر وإىل املعلومات املقدمة من األطراف، ومرفق البيئ          ٨الفقـرة   

الثنائـية واملـتعددة األطـراف وغريها من املنظمات الدولية، يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                 
 كانون  -نوفمرب  /تشرين الثاين (بغية استكماله يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف         ) ٢٠٠٨يونيه  /حزيران(

 ؛)٢٠٠٩ ديسمرب/األول

                                                      

)١( GEF/C.22/8/ at <http://www.gefweb.org>. 
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 آراءها حول اخلطوات   ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول         يدعـو  -٨ 
، ٧-م أ /٢اليت ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيذ اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات املضطلَع هبا بانتظام عمالً باملقرر                

 ؛)٢٠٠٦مايو /أيار(ة للتنفيذ للنظر فيها يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعي

 : من األمانةيطلب -٩ 

مواصلة التعاون مع كيان تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، ومع وكاالهتا املنفذة، واملنظمات الثنائية              )أ( 
 وغريها من املنظمات املتعددة األطراف والدولية بغية تيسري تنفيذ إطار بناء القدرات؛

انَتي اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،         مواصـلة التعاون مع أم     )ب( 
وغريمهـا مـن اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة لزيادة التآزر إىل أقصى حد يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات من            

 تنفيذ االتفاقات املعنية؛خالل أمور منها، مثالً، املشاركة يف املعلومات واملعرفة والتجارب والِعَبر املستخلصة من 

إعـداد تقريـر توليفي عن اخلطوات الواجب اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات بانتظام عمالً                )ج( 
 ومع مراعاة عمل مرفق البيئة العاملية ٨ استناداً إىل آراء األطراف على النحو املشار إليه يف الفقرة ٧-م أ/٢باملقرر 

، ٩-م أ /٤ن أجل ميدان العمل الرئيسي يف سياق تغري املناخ مبا يتسق مع املقرر              بشـأن مؤشـرات أداء بناء القدرات م       
 وإتاحة هذا التقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين؛

إعداد تقارير، استناداً إىل مسامهات من األطراف، ومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، وكذلك  )د( 
ت واملؤسسات املختصة األخرى، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني              مـن املـنظما   

، لتمكني مؤمتر األطراف من استكمال استعراضه الشامل        )٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /تشرين الثاين (
 الثاين إلطار بناء القدرات؛

لعاملية ووكاالته املنفذة، بنشر وثيقة معلومات عن أفضل        القـيام، بالـتعاون مـع مرفق البيئة ا          )ه( 
املمارسـات، والعرب املستخلصة من مشاريع وبرامج بناء القدرات، وتيسري نشرها من خالل موقع اتفاقية األمم                

 .املتحدة بشأن تغري املناخ على اإلنترنت

 اجللسة العامة السادسة
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧
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 ١٠-م أ/٣املقرر 

 بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 إن مؤمتر األطراف،

 يف ما يتصل بإطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا            ٧-م أ /٣ إىل األحكام الواردة يف مقرره       إذ يشـري   
 ، ٩-م أ/٩ املقرر مبرحلة انتقالية، وإىل استعراض مدى فعالية تنفيذ هذا اإلطار، الوارد يف

 أن أولويات بناء القدرات الواردة ضمن إطار بناء القدرات يف األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة                وإذ يالحـظ   
 انتقالية ال تزال مناسبة، 

 النتائج احملققة واخلربات املفيدة والدروس املستفادة من إعداد وتنفيذ أنشطة بناء القدرات على              وإذ يالحظ أيضاً   
 ملستويني القطري واإلقليمي، ومنها مثالً عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية،ا

 أن األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ال تزال حتتاج إىل الدعم، وأن العديد من                وإذ يالحـظ كذلـك     
 البلدان النامية تنطبق أيضاً على األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة           القضـايا املشـتركة والـدروس املستفادة من جتارب        

 انتقالية،

 بالـتحديات الرئيسـية اليت تواجه األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ أنشطة بناء                 وإذ يسـلّم   
ة القدرات، وعدم املشاركة النشطة من ِقبل       القـدرات، مثل عدم كفاية املوارد املالية والبشرية، واحلاجة إىل تأمني استدام           

اجلهـات صـاحبة املصلحة، وضرورة زيادة الدعم املقدم من املسؤولني الرئيسيني عن اختاذ القرارات، وعدم القدرة على         
 إدماج تغري املناخ ضمن السياسات الوطنية،

يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا      أن نطاق االحتياجات لبناء القدرات الوارد يف إطار بناء القدرات            يقـرر  -١ 
، ال يزال مناسباً وأن العوامل التالية هي عوامل رئيسية ميكن أن تساعد يف تنفيذ               ٧-م أ /٣مبـرحلة انتقالية، املرفق باملقرر      

 :٧-م أ/٣املقرر 

  البيـئات الـيت ُتمكِّـن مـن تعزيـز اسـتدامة وفعالـية أنشـطة بناء القدرات املتصلة                    حتسـني  )أ( 
 التفاقيةبتنفيذ ا

 تقاسـم املعلومات بوسائل منها مثالً استخدام قواعد البيانات وغري ذلك من وسائل تقاسم               حتسـني  )ب( 
 اخلربات وأفضل املمارسات

  التدريب والتثقيف والتوعية العامة يف ما يتصل بتغري املناختعزيز )ج( 
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 ف اليت متر اقتصاداهتا   والتنسـيق يف مـا يتصـل ببـناء القـدرات يف مـا بـني األطرا                الـتعاون    )د( 
 مبرحلة انتقالية

 القـدرات واخلـربة على املستوى الوطين لدى حكومات األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة               تعزيـز   )ه( 
 انتقالية، مبا يف ذلك حتسني الترتيبات املؤسسية والتنسيق الوطين

ى املشاركة بفعالية يف املفاوضات الدولية  قدرات األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية عل   حتسـني  )و( 
 يف إطار عملية تغري املناخ، مبا يشمل االتفاقية وبروتوكول كيوتو

 مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا فيها احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، يف أنشطة              مشاركة )ز( 
 .بناء القدرات وإتاحة سبل استفادة هذه اجلهات من تلك األنشطة

أطراف املرفق ( مرفق البيئة العاملية، يف إطار واليته، واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية       يدعـو  -٢ 
، واملنظمات املتعددة األطراف، والثنائية، واملنظمات الدولية األخرى القادرة على توفري الدعم املايل ألنشطة بناء               )الـثاين 

 ؛٧-م أ/٣اداهتا مبرحلة انتقالية، إىل أن تفعل ذلك، على النحو املبني يف املقرر القدرات يف األطراف اليت متر اقتص

 مـرفق البيـئة العاملية، يف إطار واليته، ووكاالته املنفِّذة، واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين                يدعـو  -٣ 
ىل تقدمي معلومات يف ما يتعلق بالفرص       باالتفاقـية، واملنظمات املتعددة األطراف والثنائية وغريها من املنظمات الدولية، إ          

 املتاحة لتقدمي الدعم التقين واملايل ألنشطة بناء القدرات يف األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

 األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على االستفادة من حصيلة ونتائج عمليات التقييم              يشـجع  -٤ 
 طنـية يف حتديـد أولويـات أنشـطة بـناء قدراهتـا عـلى املسـتوى القطـري، وحتسني                   الـذايت للقـدرات الو    

 قـدرات اخلـرباء واملؤسسـات عـلى تنفـيذ خطـط العمـل املنبثقة عن مشاريعها اخلاصة بعمليات التقييم الذايت                    
 للقدرات الوطنية؛

رفق الثاين باالتفاقية على  األطـراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف امل      يشـجع  -٥ 
 ؛٧-م أ/٣تبادل املعلومات بشأن القدرات البشرية واملؤسسية ذات الصلة باجملاالت العامة ذات األولوية احملددة يف املقرر 

 األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على تعزيز املؤسسات الوطنية من أجل بناء القدرات               يشجع -٦ 
تدريب وتثقيف اجلمهور والتوعية العامة ملعاجلة خمتلف القضايا املتصلة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكول            مـن خـالل برامج ال     

 كيوتو؛
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تشرين ( يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ         ٧-م أ /٣ استعراض حالة تنفيذ املقرر      يقرر -٧ 
 لربوتوكول كيوتو، باالستفادة من املعلومات املقدمة من األطراف         استعداداً لبدء فترة االلتزام األوىل    ) ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية يف بالغاهتا الوطنية وغريها من الوثائق ذات                  
وكاالت الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من      الصـلة واملعلومـات اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة وال           

 الوكاالت الدولية؛

 مـن األمانة أن ُتِعّد وثيقة جتميع وتوليف للمعلومات املقدمة من األطراف اليت متر اقتصاداهتا                يطلـب  -٨ 
ه وإتاحة هذه الوثيقة    مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية الستخدامها يف االستعراض املذكور أعال            

 كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين؛

  مـرفق البيـئة العاملـية ووكاالتـه املـنفِّذة واملـنظمات الثنائية واملتعددة األطراف وغريها                يدعـو  -٩ 
 ٧ املبني يف الفقرتني      على النحو  ٧-م أ /٣مـن املـنظمات الدولـية إىل تقـدمي معلومـات ألغراض استعراض املقرر               

 . أعاله٨و

 اجللسة العامة السادسة               
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧               
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 ١٠-م أ/٤املقرر 

 أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 إن مؤمتر األطراف،

 ،٩-م أ/٧ و٧-م أ/٢٩ إىل مقّرريه إذ يشري 

 رحلي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، يف التقرير املوقد نظر 

  مع التقدير األعمال اليت أجنزها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف أثناء فترة واليته احلالية،وإذ يالحظ 

 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يعد العناصر اليت ميكن النظر فيها بشأن دور            يطلـب  -١ 
لفـريق يف دعـم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف كوالية جديدة لـه، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة                    ا

 ؛)٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /تشرين الثاين(الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين 

قريره إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف       إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يدرج يف ت           يطلـب  -٢ 
دورهتـا الثالثة والعشرين، وبالتشاور مع األطراف من أقل البلدان منواً، معلومات عن الصعوبات التقنية واملالية                

 .احملتملة اليت قد يواجهها األطراف من أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

 عامة السادسةاجللسة ال               
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧               
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 ١٠-م أ/٥املقرر 

 نظام املراقبة العاملية للمناختنفيذ 

 إن مؤمتر األطراف،

  يف توصيات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية والعشرين،وقد نظر 

 دعماً نظام املراقبة العاملية للمناخخطة تنفيذ   على إعداده    راقبة املناخ لنظام العاملي مل  ل يعـرب عن تقديره    -١ 
 ؛) خبطة التنفيذيلياملشار إليها فيما  (التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ل دان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والدو       ل مشاركة الب  زيادة بالتشديد يف خطة التنفيذ على       يرحب -٢ 
 ؛نظام املراقبة العاملية للمناخ يف ،اجلزرية الصغرية النامية

 األولويات احملددة يف خطة التنفيذ، وعلى تنفيذ العناصر         تناول األطراف على تعزيز جهودها ل     يشـجع  -٣ 
بنظام املراقبة ة ذات األولويـة اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف خطط عملها اإلقليمية املتصل  

 ؛العاملية للمناخ

 واستحداث  ،املتغريات املناخية األساسية  مراقبة   األطراف على تعزيز أعماهلا وتعاوهنا يف جمال         يشـجع  -٤ 
 آلــية تعــاون الــنظام العــاملي منــتجات مناخــية لدعــم احتــياجات االتفاقــية بطــرق مــنها املشــاركة يف

 ملراقبة املناخ؛

 من هذه قدم الدعم إىل وكاالت الفضاء املشاركة يف املراقبة العاملية إىل أن تطلب              األطراف اليت ت   دعوي -٥ 
  استجابة منسقةً لالحتياجات املعرب عنها يف خطة التنفيذ؛تستجيبالوكاالت أن 

 قدم إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف       ت إىل أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ أن         طلبي -٦ 
 التالية، معلومات عن    ا دوراهت يف، وكذلك   )٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  - نوفمرب/تشرين الثاين (دورهتا الثالثة والعشرين    

 كيفية تنفيذ اإلجراءات احملددة يف خطة التنفيذ

 اجللسة العامة السادسة               
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧               
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 ١٠-م أ/٦املقرر 

 تطوير التكنولوجيات ونقلها

 ،إن مؤمتر األطراف

 وإىل  ، بشأن نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً     ٢١ من جدول أعمال القرن      ٣٤الفصـل    إىل   إذ يشـري   
النصـوص ذات الصـلة يف خطة التنفيذ اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة الذي عقد يف                   

 ،٢٠٠٢أغسطس /قيا، يف آبجوهانسربغ، جبنوب أفري

، ٤ من املادة ٨ و٧ و٥ و٣ و١ أيضاً إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، وخباصة الفقرات        وإذ يشـري   
 ،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١، والفقرتني ٩من املادة ) ج(٢والفقرة 

 ، ٤-م أ/٤، و٤-م أ/٢، و٣-م أ/٩، و٢-م أ/٧، و١-م أ/١٣، و١-م أ/١١ إىل مقــرراته وإذ يشــري 
 ،٨-م أ/١٠، و٧-م أ/٤، و٥-م أ/٩و

 من ٥ بالتقدم احملرز يف أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف جمال تعزيز تنفيذ الفقرة وإذ يرحب 
اً للوالية   مـن االتفاقـية، ويف جمال التقدم بأنشطة نقل التكنولوجيا املنصوص عليها يف االتفاقية ووفق               ٤املـادة   

، وإذ يالحـظ خباصة الورقة الفنية يف موضوع البيئات التمكينية لنقل            ٧-م أ /٤املنصـوص علـيها يف املقـرر        
 ،)٢(، وحلقة العمل املعنية باخليارات املبتكرة لتمويل تطوير التكنولوجيات ونقلها)١(التكنولوجيا

من االتفاقية اليت تتناول تطوير ونقل  ٤ من املادة  ٥ بـأن القضـايا املتصـلة بتنفـيذ الفقرة           وأذ يقـرّ   
التكنولوجـيات واملعـارف السـليمة بيئياً والوصول إليها تعترب عملية مستمرة، وبأن تقييمات التكنولوجيات               
وتقيـيمات شـروط الوصـول إليها وتقييمات حاجات األطراف إىل التكنولوجيا، ضمن مجلة أمور، ستستمر                

 اً إلحراز مزيد من التقدم املوضوعي،االضطالع هبما مبوجب االتفاقية ضمان

 بأن تنفيذ التزام البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق      وإذ يقـر أيضاً    
 من االتفاقية، شرط أساسي لقيام البلدان النامية األطراف         ٤ من املادة    ٥الثاين باالتفاقية، وفقاً ملا جاء يف الفقرة        

  الفعال اللتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية،بالتنفيذ

على مواصلة تقدمي الدعم ) أطراف املرفق الثاين( األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية حيث -١ 
 املايل والتقين، بل زيادته حيثما أمكن، لتطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية للبلدان النامية األطراف؛

                                                      

)١( FCCC/TP/2003/2. 

)٢( FCCC/SBSTA/2004/11. 
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 إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن يضع توصيات لتعزيز تنفيذ إطار اإلجراءات              يطلب -٢ 
 من االتفاقية قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية          ٤ من املادة    ٥الفعالة واجملدية لتعزيز تنفيذ الفقرة      

أو خاصة، /ذلك التوصية بإقامة شراكات مبتكرة عامة و، مبا يف )٢٠٠٦مايو /أيار(للمشورة العلمية والتكنولوجية 
وتعزيـز التعاون مع القطاع اخلاص، والتعاون مع عمليات االتفاقيات والعمليات احلكومية الدولية ذات الصلة،               
والتخطـيط املتوسـط األجـل والطويل األجل يف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، استناداً إىل شروط هذه                

، )٢٠٠٥ مايو/أيار(ت اليت يتفق عليها يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية              التوصيا
تشرين (بغـية إسـهام حصـيلة هـذا العمل يف االستعراض الذي جيريه مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة                    

، ٧-م أ/٤يا، وهو االستعراض الذي جيري وفقاً للمقرر لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوج) ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين
 مبا يف ذلك التنقيح احملتمل ملوضوعات رئيسية يف اإلطار احلايل؛

مشاريع البحث والتطوير املشتركة / تشجيع األطراف على استكشاف الفرصة ملواصلة برامجيقرر -٣ 
يف املرفق األول باالتفاقية، وذلك ألغراض تطوير       بـني األطراف املدرجة يف املرفق الثاين واألطراف غري املدرجة           

  من االتفاقية؛٤ من املادة ٥تكنولوجيات سليمة بيئياً تستجيب ملقتضيات الفقرة 

 األمانة على مواصلة أعماهلا املتعلقة بإقامة مشروع جترييب يربط بني نظام مركز تبادل              تشـجع  -٤ 
الوطنية واإلقليمية للمعلومات املتعلقة بالتكنولوجيا ويتيح       واملراكز   (TT:CLEAR)املعلومـات عن التكنولوجيا     

لألطراف فهماً واضحاً للجدوى التقنية لتعزيز مراكز التكنولوجيا وما يترتب عليه من تكاليف يف البلدان النامية،         
لثالثة والعشرين  وتقدمي تقرير عن نتائج هذه األعمال إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا ا              

 ).٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /تشرين الثاين(

 اجللسة العامة السادسة               
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧               
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 ١٠-م أ/٧املقرر 

  من االتفاقية وُسبل تعزيزه٦حالة تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة 

 إن مؤمتر األطراف،

  من االتفاقية،٦ باملادة يذكّرإذ  

 ،٨-م أ/١١ مبقرره وإذ يذكّر أيضاً 

 ،)١( من االتفاقية٦ التقرير املتعلق بالتقّدم احملرز يف تنفيذ املادة وإذ يالحظ 

 أن الظروف والقدرات الوطنية ال تزال حتّدد مستوى وطابع أنشطة التواصل يف جمال وإذ يؤكد من جديد 
يد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية ال تزال تفتقر إىل القدرات املؤسسية        تغـّير املناخ وأن العد    

 واملالية والتقنية الالزمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ الربامج املستدامة للتثقيف والتدريب والتوعية العامة، 

طنية ُتشكّل حمافل قيِّمة لتقاسم  أن حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والووإذ يؤكد من جديد أيضاً 
 اخلربات والدروس املستفادة،

باحلاجة إىل حتسني إمكانية االستفادة من الفرص اليت ُيتيحها مرفق البيئة العاملية لتمويل األنشطة وإذ ُيسلّم  
  وإبراز هذه الفرص،٦املتعلقة باملادة 

 ذ يف دورهتا احلادية والعشرين، يف التوصيات اليت وضعتها اهليئة الفرعية للتنفيوقد نظر 

 :ُيدرك -١ 

، وتقييم  ٦أن بعـض األطـراف قـد اكتسبت خربة يف ختطيط وتنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة                 )أ( 
 احتياجاهتا احملددة وحتديد العقبات الرئيسية، وأن العديد من األطراف قد تعلَّمت بالفعل من جتارهبا الوطنية؛

، يف بعض البلدان النامية األطراف، فيما يتعلق بتغّير املناخ وتأثرياته           أن مسـتوى وعي اجلمهور     )ب( 
 متدٍن جداً، وأنه يلزم أن تضطلع األطراف بالكثري من العمل لتجاوز هذه احلالة؛

أن بعـض املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملنظمات اجملتمعية، فضالً عن القطاعني              )ج( 
شاط لرفع مستوى الوعي بأسباب وآثار تغّير املناخ وزيادة فهمها، وكذلك بشأن إجراءات اخلاص والعام، تعمل بن

 التكّيف مع تغّير املناخ وختفيف آثاره؛

                                                      

)١( FCCC/SBI/2004/15. 
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أن مـن الضـروري تقاسم اخلربات والدروس املستفادة، وتعيني الفرص احملددة املتاحة للتعاون               )د( 
 القتصاد؛الدويل واإلقليمي، وبناء الشراكات مع مجيع قطاعات ا

 األطراف واملنظمات الدولية اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك إىل دعم حلقات العمل               يدعـو  -٢ 
 اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، وإىل إنشاء وتشغيل مركز التنسيق بني شبكات املعلومات؛

لفرص املتاحة لتمويل  مرفق البيئة العاملية على مواصلة عمله يف حتسني إمكانية االستفادة من احيث -٣ 
 يف تقاريره اليت    ٦ وإبراز هذه الفرص، وتقدمي املعلومات عن األنشطة املتعلقة باملادة           ٦األنشـطة املتعلقة باملادة     
 ُيقّدمها إىل مؤمتر األطراف؛

 إىل  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية    يدعو -٤ 
  ضمن املشاريع العادية اليت ُتقدمها إىل مرفق البيئة العاملية من أجل متويلها؛٦التركيز على العناصر املتصلة باملادة 

  يف سياق تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛٦ األطراف إىل التشديد على األنشطة املتعلقة باملادة يدعو -٥ 

 دون اإلقليمية واإلقليمية املتاحة، مبا يف ذلك         األطـراف على حتديد واستخدام املوارد      يشـّجع  -٦ 
 املنظمات الفعالة واخلرباء والربامج واملبادرات الناجحة واالتفاقات التعاونية مع الشركاء اإلقليميني والدوليني؛

  بأن برنامج عمل نيودهلي قد أثبت أنه إطار مالئم للعمل املوّجه قطرياً؛ُيسلِّم -٧ 

  من االتفاقية؛٦ج عمل نيودهلي دليالً لألطراف يف تنفيذ املادة  أن يظل برنامُيقرر -٨ 

 ؛٢٠٠٧ إجراء االستعراض الكامل لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي يف عام ُيقرر أيضاً -٩ 

 من األطراف أن تواصل تقدمي املعلومات، ضمن بالغاهتا الوطنية، حيثما أمكن، عما تبذله            يرجو -١٠ 
 نيودهلي؛من جهود لتنفيذ برنامج عمل 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تقدمي معلومات إىل األمانة بشأن             يدعو -١١ 
 ؛٦التقّدم احملرز يف االستجابة لربنامج العمل املتعلق باملادة 

ين تشر( من األمانة أن ُتعد تقريراً للهيئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والعشرين              يطلـب  -١٢ 
 من االتفاقية، باالستناد إىل املعلومات      ٦بشأن التقّدم الذي ُتحرزه األطراف يف تنفيذ املادة         ) ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

الـواردة يف البالغات الوطنية وغريها من مصادر املعلومات، وأن ُتيسر تقدمي مسامهات منسَّقة من قبل املنظمات       
 .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 اجللسة العامة السادسة               
٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٨-١٧               
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 ١٠-م أ/٨املقرر 

 توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية

 إن مؤمتر األطراف،

، ٩من املادة   ) ج(٢، والفقرة   ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١، والفقرات   ٣ إىل املادة    إذ يشـري   
  من االتفاقية،١٢ من املادة ٤ و٣، والفقرتني ١١ من املادة ٥ و١ني والفقرت

 ٣-م أ/٩ و٢-م أ/١٢ و٢-م أ /١١ و ٢-م أ /١٠ و ٢-م أ /٧ و ١-م أ /١٣إىل مقرراته   وإذ يشـري أيضاً      
 ٧-م أ /٣ و ٧-م أ /٢ و ٥-م أ /١٠ و ٥-م أ /٩ و ٥-م أ /٨ و ٤-م أ /٦ و ٤-م أ /٤ و ٤-م أ /٢ و ٤-م أ /١و
 ،٩-م أ /٢، و ٨-م أ /١٠ و ٨-م أ /٩، و ٨-م أ /٧، و ٨-م أ /٥ و ٧-م أ /٧ و ٧-م أ /٦، و ٧-م أ /٥ و ٧-م أ /٤و
 ،٩-م أ/٩ و٩-م أ/٤ و٩-م أ/٣و

، يقدم مؤمتر األطراف التوجيه بشأن السياسات       ١-م أ /١١إىل أنـه طبقاً للمقرر      وإذ يشـري كذلـك       
 وأولويات الربنامج ومعايري األهلية لكيان تشغيل اآللية املالية،

 البيئة العاملية، بوصفه كياناً لتشغيل اآللية املالية، أن يضع يف اعتباره، فيما يتعلق  إىل مرفقيطلب -١ 
، يف سياق مشاريع كيان تشغيل اآللية       ١٠-م أ /٢ من املقرر    ١ببناء القدرات، العوامل الرئيسية احملددة يف الفقرة        

 وعلى النحو احملدد    ٩-م أ /٤ و ٧-م أ /٢رين  املالية، عند دعمه أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية وفقاً للمقر          
 ؛)١(يف النهج االستراتيجي إزاء تعزيز بناء القدرات

 من االتفاقية، على مواصلة عمله يف جمال حتسني       ٦ مرفق البيئة العاملية، فيما يتعلق باملادة        حيـث  -٢ 
  وإبراز تلك الفرص؛٦إمكانية االستفادة من فرص متويل أنشطة املادة 

تشرين (إىل مرفق البيئة العاملية أن يقدم تقارير إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة  يطلب -٣ 
ودوراته الالحقة عن طريقة تقدمي الدعم لألنشطة احملددة يف الفقرة ) ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /الثاين
 : خالل وعن احلواجز والعقبات والفرص القائمة، وذلك من١٠-م أ/١ من املقرر ٦

 ؛"جتريب هنج تنفيذي إزاء التكيف"األولوية االستراتيجية وهي  )أ( 

 برنامج املنح الصغرية؛ )ب( 

                                                      

)١( GEF/C.22/8 at <http://www.gefweb.org>. 
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اجلهـود اليت تتناول التكيف يف اجملال الرئيسي لتغري املناخ وجعل هذا اجملال واحداً من اجملاالت                 )ج( 
 الرئيسية األخرى يف مرفق البيئة العاملية؛

 ن منواً واجلهود الرامية إىل متويل إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف؛صندوق أقل البلدا )د( 

 الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛  )ه( 

 إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً لتشغيل اآللية املالية، أن يوفر مزيداً من املوارد املالية يطلب -٤ 
 ؛٧-م أ/٥ملقرر  من ا٧والتقنية لتنفيذ التدابري احملددة يف الفقرة 

 إىل مرفق البيئة العاملية أن يزيد دعمه لوضع استراتيجيات تكيف كجزء من عملية اإلبالغ يطلب -٥ 
 الوطين لدى األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية؛

رة  إىل مرفق البيئة العاملية أن يدرج يف تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عش               يطلـب  -٦ 
 معلومات عن اخلطوات احملددة اليت اختذت لتنفيذ هذا املقرر؛

نوفمرب /تشرين الثاين ( مرفق البيئة العاملية إىل تزويد مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة             يدعو -٧ 
ووفقاً للمقررين  (٧-م أ/٥ من املقرر ٢٩-٢٢مبعلومات عن أثر األنشطة املضطلع هبا استجابة للفقرات ) ٢٠٠٦

تشرين (، كـي يتخذ مؤمتر األطراف مقرراً بشأن التدابري اإلضافية يف دورته الثالثة عشرة               )٧-م أ /٧ و ٧-م أ /٦
 ).٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

 اجللسة العامة السادسة               
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧               
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 ١٠-م أ/٩املقرر 

  النامية يفتقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان
 الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية 

 إن مؤمتر األطراف، 

  من االتفاقية،٢١ من املادة ٣ والفقرة ١١، واملادة ٤ من املادة ٧ و٣إىل الفقرتني إذ يشري  

 ،٨-م أ/٥ و٣-م أ/١٢ و٢-م أ/١٢ إىل مقرراته وإذ يشري أيضاً 

التمويل الالزم    األمانة بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية، عن تقييم        الذي أعدته  )١( التقرير وإذا يالحـظ مع التقدير     
ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة 

 ،)٢(العاملية

 مات مفيدة يتعني إبالغها إىل مرفق البيئة العاملية، أن التقرير الذي أعدته األمانة يشمل معلووإذ يالحظ أيضاً 

 أنه على الرغم من أن عمليات جتديد املوارد السابقة كانت ناجحة، فإن مؤمتر األطراف مل                وإذ يالحـظ كذلك    
مية كما هو   جيـر تقييماً رمسياً ومل يقدم بالغاً رمسياً، ألغراض التحديد املشترك، بشأن املبالغ الالزمة ملساعدة البلدان النا                

 مبني يف اإلجراءات احملددة يف مرفق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف ومرفق البيئة العاملية،

أنه وفقاً ملذكرة التفاهم ومرفق مذكرة التفاهم، يتعني على مؤمتر األطراف ومرفق البيئة              علىوإذ يعـيد التأكيد      
 ملرفق البيئة العاملية ألغراض االتفاقية،العاملية أن حيددا سوياً احتياجات التمويل اإلمجالية 

  أنه ُسجل يف األعوام األخرية ارتفاع يف عدد مصادر التمويل املتاحة لألنشطة املتصلة بتغري املناخ،وإذ يالحظ 

أن يكون التقرير املتعلق بتقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب             يقـرر    -١ 
 فاقية إسهاماً من مؤمتر األطراف يف اجلولة الرابعة من مفاوضات جتديد موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية؛االت

 

 

 

                                                      

)١( FCCC/SBI/2004/18. 
)٢( FCCC/CP/1996/15/Add.1. 
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جملـس مـرفق البيئة العاملية على تأمني توافر التمويل الكايف لتمكني البلدان النامية من الوفاء                حيـث    -٢ 
 اليت تنص على ١١ من املادة ٥ من االتفاقية، فضال عن الفقرة ٤ من املادة ٧لفقرة بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مع مراعاة ا

أنـه جيـوز أيضـاً للبلدان املتقدمة األطراف أن توفر، من خالل القنوات الثنائية واإلقليمية وغريها من القنوات املتعددة                    
 تفاقية ؛األطراف، املوارد املالية املتصلة بتنفيذ البلدان النامية األطراف لال

 من األمانة القيام، باالستناد إىل خربة الصناديق الدولية ومؤسسات التمويل املتعددة األطراف،             يطلـب  -٣ 
بتجمـيع املعلومات املناسبة ملعاجلة احتياجات البلدان النامية من االستثمار يف املستقبل ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب                

 إتاحة هذه املعلومات اجملمَّعة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كوثيقة معلومات يف دورهتا الثالثة              ويطلب أيضاً من األمانة   . االتفاقية
 ).٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول-نوفمرب /تشرين الثاين(والعشرين 

 اجللسة العامة السادسة               
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧               
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 ١٠-م أ/١٠املقرر 

 األنشطة املنفذة بصورة مشتركة يف إطار املرحلة التجريبيةمواصلة 

 إن مؤمتر األطراف،

 ،٨-م أ/١٤، و٧-م أ/٨ و٥-م أ/١٣ و٣-م أ/١٠ و١-م أ/٥ إىل مقرراته إذ يشري 

 يف االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا احلادية وقد نظر 
 والعشرين،

 بأن األنشطة املنفذة بصورة مشتركة يف إطار املرحلة التجريبية ما فتئت توفر فرصة هامة للتعلم وإذ يسلم 
 باملمارسة، وبأن عددا من األطراف هلا برامج ألنشطة منفذة بصورة مشتركة يف إطار املرحلة التجريبية،

لة التجريبية جيوز تقدميها يف أي  أن تقاريـر األنشطة املنفذة بصورة مشتركة يف إطار املرح   وإذ يالحـظ   
وقـت، وأن هذه التقارير موجودة لالطالع عليها يف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على                  

 الشبكة العاملية،

  مواصلة املرحلة التجريبية لألنشطة املنفذة بصورة مشتركة؛يقرر -١ 

 آخر موعد لتقدمي التقارير عن األنشطة املنفذة        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١ أن يكون    يقـرر أيضا   -٢ 
 .بصورة مشتركة يف إطار املرحلة التجريبية، اليت سُينظر فيها يف التقرير التوليفي السابع

 اجللسة العامة السادسة               
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧               
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 ١٠-م أ/١١املقرر 

 يةاملسائل اإلدارية واملال

 إن مؤمتر األطراف،

 ،)١(يف املعلومات الواردة يف الوثائق اليت أعدهتا األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملاليةوقد نظر  

 إىل اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، اليت اعتمدت يف          وإذ يشري  
 ،)٢(، املرفق األول١-م أ/١٥املقرر 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني -أوالً 

 وتقرير مراجعة احلسابات الذي أعده    ٢٠٠٣-٢٠٠٢ بالبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني       حييط علماً  -١
 ؛)٣(جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة وتعليقات األمانة على ذلك التقرير

دة الختاذ الترتيبات ملراجعة حسابات االتفاقية وللمالحظات والتوصيات         لألمم املتح  ُيعرب عن تقديره   -٢
 القيِّمة اليت وردت يف مراجعة احلسابات؛

  بالتوصيات وحيث األمني التنفيذي على تنفيذها حسب االقتضاء؛حييط علماً -٣

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ األداء املايل يف فترة السنتني -ثانياً 

، ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠يناير حىت / كانون الثاين١ايل يف الفترة من  بتقرير األداء املحييط علماً -٤ 
 مبا يف ذلك حالة التربعات جلميع الصناديق االستئمانية لالتفاقية؛

  لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا للميزانية األساسية يف الوقت املناسب؛يعرب عن تقديره -٥ 

ردت من األطراف لتسهيل مشاركة البلدان النامية       لالشتراكات اليت و   ُيعـرب عن تقديره أيضاً     -٦ 
األطراف يف عملية االتفاقية، وبشكل خاص أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك للتربعات               

 املقدمة للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

                                                      

)١( FCCC/SBI/2004/INF.12و Add.1-2و ،FCCC/SBI/2004/13و ،FCCC/SBI/2004/INF.15. 

)٢( FCCC/CP/1995/7/Add.1. 

)٣( FCCC/SBI/2004/12و ،Add.1-2. 
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 االستئماين للمشاركة يف عملية  إزاء النقص املستمر يف التربعات للصندوقُيعرب عن خيبة األمل -٧ 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وإزاء ما استتبعه ذلك من عجز عن متويل مشاركة مندوَبْين اثنني      

 من أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية املؤهلة لذلك؛

ين لألنشطة التكميلية مقارنة مبتطلبات      تدين مستوى التربعات للصندوق االستئما     يالحـظ بقلق   -٨ 
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني 

 األطراف على زيادة جهودها للتربع للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية            يشـجع  -٩ 
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وكذلك يف الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

 تقديـره حلكومـة أملانيا على تربعها السنوي للميزانية األساسية مببلغ قدره            عـن    يكـرر اإلعـراب    -١٠ 
  يورو، بوصفها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون؛١ ٧٨٩ ٥٢٢ يورو ومسامهتها اخلاصة البالغة ٧٦٦ ٩٣٨

 ٢٠٠٤ أن عدداً كبرياً من األطراف مل تسدد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية لعام              يالحظ بقلق  -١١ 
 ؛)٤(أو لألعوام السابقة، وأن بعضها مل يفعل ذلك منذ إنشاء الصناديق االستئمانية

  املصاعب االقتصادية الشديدة اليت يواجهها بعض األطراف؛يالحظ أيضاً -١٢ 

اليت مل تسدد بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية على القيام بذلك دون مزيد من   حيث األطراف    -١٣ 
يناير من كل سنة، وفقاً لإلجراءات / كانون الثاين١ة يف اعتبارها أن االشتراكات يستحق دفعها يف التأخري، واضع

 املالية؛

 األطراف يف بروتوكول كيوتو على دفع اشتراكاهتا يف االعتماد املؤقت املخصص    حيـث أيضـاً    -١٤ 
 ؛٢٠٠٥فرباير / شباط١٦ واملستحق دفعها يف موعد أقصاه ٢٠٠٥لربوتوكول كيوتو لعام 

 لألمني التنفيذي، على أساس استثنائي ودون إنشاء سابقة لالتفاقية، أو لربوتوكول كيوتو، يأذن -١٥ 
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من ١,٥أو ألي صك دويل آخر، بسحب أمواٍل ال يتجاوز جمموعها 

 متنوعة، وذلك لتغطية مبالغ املرتبات اليت تتجاوز        من فترات مالية سابقة ومن إيرادات     ) املرّحلة(األرصدة املتبقية   
 والناشئة عن اخنفاض قيمة اإليرادات جراء اهلبوط الكبري يف قيمة           ٢٠٠٥-٢٠٠٤االعـتمادات يف فترة السنتني      

 ؛٢٠٠٤دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو خالل عام 

 

                                                      

)٤( FCCC/SBI/2004/INF.15. 
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية لفترة السنتني -ثالثاً 

 من األمني التنفيذي أن يعرض، ألغراض النظر، على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية        يرجو -١٦ 
، تتضمن مبلغاً احتياطياً    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ميزانية برناجمية مقترحة لفترة السنتني      ) ٢٠٠٥مايو  /أيـار (والعشـرين   

 مة يف دورهتا التاسعة واخلمسني؛خلدمات املؤمترات إذا تبني أن ذلك ضروري يف ضوء قرارات اجلمعية العا

 من األمانة أن تستكشف خيارات حلماية أموال االتفاقية وبروتوكول كيوتو من اآلثار             يـرجو  -١٧ 
السلبية لتقلّبات أسعار الصرف، على أن تضع يف اعتبارها جتربة املنظماٍت واالتفاقياٍت الدوليٍة أخرى، وأن تقدم                

  أعاله؛١٦يذ يف دورهتا الثانية والعشرين عند تقدمي امليزانية الربناجمية عمالً بالفقرة تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنف

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي يف دورهتا الثانية والعشرين مبيزانية برناجمية يعتمدها              يـرجو  -١٨ 
ومؤمتر األطراف  ) ٢٠٠٥مرب  ديس/ كانون األول  -نوفمرب  /تشرين الثاين (مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة       

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل؛

 من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تأذن لألمني التنفيذي بإبالغ األطراف باشتراكاهتا لعام             يرجو أيضاً  -١٩ 
 . استناداً إىل امليزانية املوصى هبا٢٠٠٦

 لسادسةاجللسة العامة ا               
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٨-١٧               

- - - - - 


