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  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ بوزنان،
  

  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
  تنظيميةاملسائل ال

  إقرار جدول األعمال
  جدول األعمال املؤقت وشروحه
 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي

  جدول األعمال املؤقت-أوالً 

 .افتتاح الدورة  -١

 :املسائل التنظيمية  -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(    

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(    

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج(    

 .أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتبانتخاب  )د(    

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

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول                )أ(  
 ؛٢٠٠٦-١٩٩٠لالتفاقية، عن الفترة 
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 .تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة )ب(    

 :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٤

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

علومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول               امل )ب(  
 ؛)١(لالتفاقية

 .تقدمي الدعم املايل والتقين )ج(    

 :اآللية املالية لالتفاقية  -٥

 االستعراض الرابع لآللية املالية؛ )أ(  

 اإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية؛تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف و )ب(  

 .صندوق أقل البلدان منواً )ج(    

 : من االتفاقية٤من املادة  ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -٦

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

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٧

 . مبوجب االتفاقيةبناء القدرات  -٨

 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -٩

إبالغ واستعراض املعلومـات املقدمـة مـن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً    -١٠
 .يف بروتوكول كيوتو

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -١١

                                                      

 نة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف            مل حيصل يف الدورة الثام     )١(
وبناء على اقتراح من الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على إدراج            .لذا فقد ُتركت املسألة معلقة    . جدول األعمال 

  .هذا املوضوع يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والعشرين
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 .ارة سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير إد -١٢

 .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -١٣

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  -١٤

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(  

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  )ب(  

 هام وعمليات األمانة؛مل  املتواصلستعراضاال )ج(  

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

 .مسائل أخرى  -١٥

 .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  -١٦
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

 كـانون   ١فتتح الرئيس الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعيـة للتنفيـذ يـوم االثـنني                من املقرر أن ي    - ١
 .٢٠٠٨ديسمرب /األول

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ(  

  .سيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره  -٢

FCCC/SBI/2008/9 مني التنفيذيمذكرة مقدمة من األ .جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 تنظيم أعمال الدورة )ب(  

ديسمرب إىل يوم / كانون األول١عقد الدورة التاسعة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ من يوم االثنني،       سُت :اخللفية  -٣
  .نشر جدول زمين مفصل للدورة على املوقع الشبكي لالتفاقيةوسُي .)٢(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠األربعاء، 

بأن تنتهي اجللسات يف األحوال العادية       )٣(ت اللجنة الفرعية للتنفيذ قد أوصت يف دورهتا الرابعة والعشرين         وكان  -٤
 . كحد أقـصى   ٠٠/٢١، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة            ٠٠/١٨حبلول الساعة   

اعتماد وستعطى األولوية للمسائل اليت تتطلب اختاذ قرار أو . احة لالجتماعوستنظم الدورة حبيث تراعي احلدود الزمنية املت
إجراء يف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، أو الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، أو الدورة الرابعة ملؤمتر                  

وستحـال البنـود   .)ألطرافاجتماع ا /مؤمتر األطراف  (األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       
  .اليت ال يبت فيها يف هذه الدورة إىل الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ لُينظر فيها

وبالنظر إىل أن ست هيئات ستعقد اجتماعاهتا خالل فترة انعقاد الدورة، فإن الوقت املتاح ألفرقـة االتـصال                    -٥
والستغالل وقت االجتماع إىل أقصى حد ممكن، ميكن أن يقتـرح            .جداً إلجراء املشاورات غري الرمسية سيكون حمدوداً     

رؤساء اهليئات الفرعية، حيثما أمكن وعند االقتضاء، أن يعمل الرؤساء املشاركون يف رئاسة أفرقة التفاوض على تسهيل                 
 الورقات والبيانـات    االتفاق وذلك بطرح مشروع استنتاجات أويل يف االجتماعات األوىل ألفرقة التفاوض، استناداً إىل            

ووفقاً لالسـتنتاجات الـيت      .أو استنتاجات سابقة  /ذات الصلة املقدمة أثناء اجللسات العامة، مع مراعاة أية مفاوضات و          

                                                      

جلدول الزمين املقتـرح    عن ا  حملة عامة ، املرفق األول، لالطالع على      FCCC/CP/2008/1قة  انظر الوثي  )٢(
  . خالل فترة انعقاد الدورةلالجتماعات

  .١٠٢، الفقرة FCCC/SBI/2006/11 الوثيقة )٣(
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، ُيطلب إىل ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز        )٤(كانت قد اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين         
  .وعلى املمثلني الذين يرغبون يف إتاحة بيانات مكتوبة للمشاركني إحضار نسخ لتوزيعها .الشفوية قدر اإلمكانبياناهتم 

  .ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة :اإلجراء  -٦

ع الـشبكي لالتفاقيـة وإىل      وتدعى األطراف إىل الرجوع إىل املعلومات الوجيزة عن الدورة املنشورة على املوق             -٧
االطالع على الربنامج اليومي، الذي ُينشر أثناء الدورة، للحصول على معلومات مفصلة وحمدَّثة عن اجلدول الزمين لعمل                 

  .اهليئة الفرعية للتنفيذ

علومات  إىل أن تأخذ يف االعتبار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة من جدول األعمال، امل               وتدعى األطراف أيضاً    -٨
استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنـامج      "، بشأن عالقة خمتلف أحكام      FCCC/SB/2007/INF.2الواردة يف الوثيقة    

  .بعمل االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا" العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

FCCC/SBI/2008/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .حهجدول األعمال املؤقت وشرو 

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج(  

 املطبق حالياً، تنتخب اهليئة الفرعية للتنفيذ نائب رئيسها         )٥( من مشروع النظام الداخلي    ٢٧عمالً باملادة    :اخللفية  -٩
رع يف مشاورات مع منسقي اجملموعـات       وبدعوة من رئيس مؤمتر األطراف يف الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر، شُ           .ومقررها

اإلقليمية يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، إىل جانب مشاورات بشأن انتخاب أعضاء اهليئات األخـرى                 
واألطراف مدعوة إىل تذكُّر ما ورد       .وستعقد مشاورات أخرى خالل الدورة، إذا لزم األمر        .لالتفاقية وبروتوكول كيوتو  

 والنظر بشكل فعال يف تسمية نساء لشغل املناصب االنتخابية يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية أو                 ٧-م أ /٣٦املقرر  يف  
  وسيبقى أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ احلـاليني يف مناصـبهم إىل حـني انتخـاب                 .بروتوكول كيوتو امللحق هبا   

  .ن سيخلفهمَم

  رعية للتنفيذ إىل انتخـاب نائـب رئيـسها ومقررهـا يف أقـرب فرصـة بعـد                   سُتدعى اهليئة الف   :اإلجراء  -١٠
 .إكمال املشاورات

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب )د(  

 من بروتوكول كيوتو، سيستعاض عن أي عضو من أعضاء مكتب اهليئة            ١٥ من املادة    ٣عمالً بالفقرة    :اخللفية  -١١
التفاقية ولكنها يف الوقت ذاته ليست طرفاً يف الربوتوكول، عندما متارس اهليئة مهامها             الفرعية للتنفيذ ميثل دولة طرفاً يف ا      

وسُيجرى املزيد مـن     .خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو، بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينها            
  .املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية، إذا لزم األمر

                                                      

  . أعاله٣كما يف احلاشية  )٤(
  .FCCC/CP/1996/2 الوثيقة )٥(
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ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، عند االقتضاء، إىل انتخاب عضوين إضافيني ليحال حمل نائـب الـرئيس              :اإلجراء  -١٢
  . لدولة طرف يف االتفاقية ولكنها غري طرف يف بروتوكول كيوتونيأو املقرر املمثل/و

  البالغات الوطنيـة وبيانـات جـرد غـازات الدفيئـة املقدمـة               -٣
 ول لالتفاقيةمن األطراف املدرجة يف املرفق األ

  تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،                )أ(  
 ٢٠٠٦-١٩٩٠عن الفترة   

 إىل األمانة أن تتيح املعلومات املتعلقة ببيانات جرد         )٦(٨-م أ /١٩طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       :اخللفية  -١٣
  . ومؤمتر األطرافتان الفرعيانئة، املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، كي تنظر فيها اهليئتغازات الدفي

  . ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن حتيط علماً هبذه املعلومات، اليت ترد يف الوثيقة أدناه:اإلجراء  -١٤

FCCC/SBI/2008/12 مـذكرة  . ٢٠٠٦- ١٩٩٠لفتـرة   لزات الدفيئة    اجلرد الوطنية لغا    قوائم بيانات
  مقدمة من األمانة

 تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة )ب(  

 إىل األمانة أن تنظم استعراضـاً مركزيـاً للبالغـات      ١١-م أ /٧طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       :اخللفية  -١٥
ن جتري استعراضاً قطرياً متعمقاً للبالغات الوطنية الرابعة يف البلـدان           ، وأ ٨-م أ /١٩الوطنية الرابعة، املقدمة وفقاً للمقرر      

ويرد التقرير املتعلق حبالة تقـدمي البالغـات الوطنيـة الرابعـة واستعراضـها يف الوثيقـة                  .األطراف اليت تطلب ذلك   
FCCC/SBI/2008/INF.7.  

 .ير احلالة ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن حتيط علماً بتقر:اإلجراء  -١٦

FCCC/SBI/2008/INF.7 Status of submission and review of fourth national communications and of 
reports demonstrating progress.  Note by the secretariat 

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية-٤

  خلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق             أعمال فريق ا   )أ(  
 األول لالتفاقية  

، أن يقوم يف دورته الثالثة عشرة باستعراض والية فريـق           ٨-م أ /٣قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :اخللفية  -١٧
ن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة واختـصاصاته           اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة م      

                                                      

  .٤٣ و٤٢ ، الفقرتان٩٩، الصفحة FCCC/CP/2002/8 الوثيقة انظر أيضاً )٦(
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، وقـررت   فريقهذا ال وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد ناقشت يف دورهتا السابعة والعشرين والية واختصاصات              .املنقحة
ين، قـررت اهليئـة     يف دورهتا الثامنة والعشر   و .)٧(مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتا الثامنة والعشرين         

الفرعية للتنفيذ مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتا التاسعة والعشرين استناداً إىل مشروع النص الوارد يف 
  .)٨(املرفق األول من تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين

 والية واختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات         ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف       :اإلجراء  -١٨
 إىل مشروع النص الذي أُعد يف الدورة الثامنة         الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، استناداً          

  .شرة التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عبقصدوالعشرين للهيئة، 

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

اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة          
نتائج عملية حصر املنجزات للفتـرة مـن         .إضافة. األول لالتفاقية يف املرفق   
 ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣

FCCC/SBI/2007/Misc.7 
  Add.2 وAdd.1و

Views on the mandate and terms of reference of the Consultative Group of 

Experts on National Communications from Parties not included in Annex 

I to the Convention.  Submissions from Parties 

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

 ، اقترحت أستراليا، باسم اجملموعـة املختلطـة،       )١٠(يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ       :اخللفية  -١٩
واجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، والبوسنة واهلرسك، ورومانيا، وصربيا واجلبل األسود، وسويسرا، أن تنظـر اهليئـة                

 من االتفاقية، يف املعلومات اليت توردها األطراف غري         ١٠ من املادة    ٢الفرعية للتنفيذ، وفقاً لالشتراطات الواردة يف الفقرة        
  فاقية يف مجيع بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك بالغاهتا الثانية، وعنـد االقتـضاء، يف بالغاهتـا                 املدرجة يف املرفق األول لالت    

  .الوطنية الالحقة

                                                      

  .٢٥، الفقرة FCCC/SBI/2007/34الوثيقة  )٧(
  . ، املرفق األولFCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )٨(
مل حيصل يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف                  )٩(

افقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على إدراج      وبناء على اقتراح من الرئيس، و     . لذا فقد ُتركت املسألة معلقة    . جدول األعمال 
  .هذا املوضوع يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والعشرين

  .٣٢، الفقرة FCCC/SBI/2006/11الوثيقة  )١٠(
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 إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطوير عملية النظر يف املعلومات          تقدمي ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل       :اإلجراء  -٢٠
 من  ٢طراف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً لالشتراطات الواردة يف الفقرة            الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األ      

 . من االتفاقية١٠املادة 

 تقدمي الدعم املايل والتقين )ج(  

، ُيطلب إىل األمانة أن تتيح للهيئة الفرعية للتنفيـذ، يف كـل        ٢-م أ /١٠من املقرر   ) ب(١وفقاً للفقرة    :اخللفية  -٢١
 الكيـان    جانـب  فاصيل الدعم املايل املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية مـن             دورة من دوراهتا، ت   

 دعـت  ،)١١(ويف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيـذ        .التشغيلي املؤقت لآللية املالية لكي تعد بالغاهتا الوطنية       
علومات عن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف         األطراف مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي امل       

 .تواريخ املوافقة على التمويـل وصـرف األمـوال   ب املتعلقةغري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات          
  .وستقدم هذه املعلومات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين

 نظر يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية، والواردة يف الوثيقة          ال سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل       :اإلجراء  -٢٢
  . توصيات يف هذا الشأنمي أدناه، وتقداملذكورة

FCCC/SBI/2008/INF.10 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

 االستعراض الرابع لآللية املالية )أ(  

ية للتنفيذ أن توصي مبشروع مقـرر       ، إىل اهليئة الفرع   ١٣-م أ /٦طلب مؤمتر األطراف، مبوجب قراره       :اخللفية  -٢٣
يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة بشأن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية على الوفـاء بالتزاماهتـا              

اهليئـة   إىل   وطلب مؤمتر األطراف أيضاً    .مبوجب االتفاقية، وذلك يف إطار الدورة املقبلة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية           
 إىل املبادئ التوجيهية الفرعية للتنفيذ أن تواصل النظر يف االستعراض الرابع لآللية املالية يف دورهتا الثامنة والعشرين، استناداً             

ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه الطلبات يف دورهتـا  . ٤-م أ/٣ ويف مرفق املقرر    ١٣ -م أ /٣ يف مرفق املقرر     ةالوارد
وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف القـضايا         .شرين لكنها مل تتمكن من إهناء مداوالهتا بشأن هذه املسألة         الثامنة والع 

ذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا التاسعة والعشرين استناداً إىل مشروع النص الوارد يف املرفق الثاين                  هب املتعلقة
  . ويف وثائق أخرى مقدمة من األطراف)١٢(ورهتا الثامنة والعشرينمن تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن د

                                                      

  .١٩، الفقرة FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )١١(
 .FCCC/SBI/2008/8لوثيقة ا )١٢(
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 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة هبدف التوصية مبـشروع مقـرر                 :اإلجراء  -٢٤
 على الوفـاء بالتزاماهتـا   يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة بشأن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية           

 .مبوجب االتفاقية وذلك يف سياق الدورة املقبلة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية

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

، يف  ٢-م أ /١٢لس مرفق البيئة العاملية، املرفقة بـاملقرر        تنص مذكـرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجم       :اخللفية  -٢٥
 مـؤمتر   إرشاداتمجلة أمور، على أن يتيح املرفق ملؤمتر األطراف تقارير سنوية وغريها من الوثائق الرمسية العامة عن تنفيذ                  

 البيئة العاملية أن يدرج يف       إىل مرفق  ١٣-م أ /٧وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره       .إىل مرفق البيئة العاملية   املوجهة  األطراف  
  . إليهاإلرشادات املوجهةتقريره العادي إىل مؤمتر األطراف معلومات عن اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ 

 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير السنوي ملرفق البيئة العاملية الوارد ذكره أدناه بقـصد                  :      اإلجراء  -٢٦
  . إىل مرفق البيئة العامليةاإلرشادات املوجهةروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة بشأن التوصية مبش

FCCC/CP/2008/2 مذكرة مقدمة من األمانة  .تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف 

 صندوق أقل البلدان منواً )ج(  

 املتعلقـة   إرشاداته، تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ       ١١- م أ /٣وجب مقرره   قرر مؤمتر األطراف، مب    :اخللفية  - ٢٧
 أخرى، عند االقتضاء، خالل الدورة الرابعة عشرة        إرشادات، والنظر يف اعتماد     بتشغيل صندوق أقل البلدان منواً    

 املعين بأقل البلدان منواً   ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، فريق اخلرباء            .ملؤمتر األطراف 
إىل تقدمي تقرير يف الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ عن اآلراء املتعلقة بالتجارب املكتسبة من تنفيذ 

دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف كما  .)١٣( صندوق أقل البلدان منواعلى صعيدبرامج العمل الوطنية للتكيف و
، معلومات عـن    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩مية الدولية إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه           واملنظمات احلكو 

تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك معلومات بشأن احلصول على األموال من صندوق أقل البلـدان                  
وقررت اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ       .رينمنواً، حىت يتسىن للهيئة الفرعية للتنفيذ النظر فيها يف دورهتا التاسعة والعش           

مواصلة مداوالهتا بشأن هذا املوضوع يف دورهتا التاسعة والعشرين، آخذة يف اعتبارها اإلسهامات املذكورة أعاله، 
، واملعلومات  ٢٠٠٧سبتمرب  / الذي عقد يف أيلول    وتقرير االجتماع التقييمي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        

  .)١٤( مرفق البيئة العاملية يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطرافاملقدمة من

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املذكورة أدناه لتمكني مؤمتر األطراف من تقييم التقدم        :اإلجراء  -٢٨
 .دان منواًصندوق أقل البلل أخرى إرشادات والنظر يف اعتماد ١١-م أ/٣احملرز يف تنفيذ املقرر 

                                                      

  .٤٦ و٤٥، الفقرتان FCCC/SBI/2007/15لوثيقة ا )١٣(
  .٤٧، الفقرة FCCC/SBI/2007/15الوثيقة  )١٤(
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FCCC/SBI/2008/Misc.8 Implementation of national adaptation programmes of action including on 
accessing funds from the Least Developed Countries Fund.  Submissions 
from Parties 

FCCC/SBI/2007/32      بتقييم التقدم الذي أحرزته تقرير عن اجتماع فريق خرباء أقل البلدان منواً املعين 
 مذكرة أعّدهتا األمانة .األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

FCCC/CP/2007/3 
  Corr.1و  

 مذكرة مقدمة من األمانة .تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

  من االتفاقية٤من املادة  ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -٦

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

، أن جيري يف دورته الرابعة عشرة تقييماً حلالة تنفيـذ           ١٠-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :اخللفية  -٢٩
، وأن ينظر يف اختاذ مزيد من اإلجـراءات يف هـذا            ١٠-م أ /١ و ٧-م أ /٥ من االتفاقية واملقررين     ٤ من املادة    ٨الفقرة  
 . هلذا التقييم   اليت ستكون أساساً   )١٥(ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين على االختصاصات          .الشأن

وكجزء من التقييم، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تنظم، حتت إشراف رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، اجتمـاع                   
 من أجـل    ،شرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، مبشاركة األطراف واملنظمات ذات الصلة        مائدة مستديرة يف الدورة التاسعة والع     

تبادل اآلراء بشأن التجارب والدروس املستفادة وأفضل املمارسات اليت حددهتا األطراف وغريها مـن املنظمـات ذات                 
ارة النامجة عن تغري املناخ وتأثري       لآلثار الض  اًالصلة على مجيع املستويات يف ختطيط وتنفيذ إجراءات وأنشطة التكيف تصدي          

 مقدمة من   ملزيد من اآلراء بشأن هذه املسألة       جتميعاً FCCC/SBI/2008/Misc.9وُضمِّنت الوثيقة    .تنفيذ تدابري االستجابة  
  .األطراف واملنظمات ذات الصلة

خـرباء بـشأن    ، عقد ثالث حلقات عمل إقليمية واجتماع        ١٠-م أ /١طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      و  -٣٠
الدول اجلزرية الصغرية النامية بغية تيسري تبادل املعلومات والتقييمات املتكاملة للمساعدة يف حتديد احتياجات التكيُّـف                

 ،وواصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف نتائج هذه األنشطة يف دورهتا الثامنـة والعـشرين               .احملدَّدة والشواغل املتعلقة هبا   
    بتنفيـذ  تـدابري التاليـة ذات الـصلة باآلثـار الـضارة لـتغري املنـاخ هبـدف املـضي قـدماً                    ووافقت علـى ال   

حتسني املعلومات املتعلقة بالوصول إىل األموال املتاحة للتكيف؛ وحتسني الوصول إىل األمـوال              :، وهي ١٠-م أ /١املقرر  
 بإدارة املخاطر وغريها من أشـكال التـصدي         املتاحة للتكيف؛ وحتسني التخطيط الوطين للتكيف؛ وتعزيز الُنُهج املتعلقة        

  .)١٦(املالئم لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ

 تعلق  - لدورة  يسبقان انعقاد ا  خرباء  لل وطلب مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب املقرر ذاته، عقد اجتماعني          -٣١
 للهيئة الفرعية للتنفيذ، وتعلـق اآلخـر        قترن بالدورة الثالثة والعشرين   اأحدمها بالنمذجة وإدارة املخاطر املالية و     

                                                      

  . ، املرفق الثالثFCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )١٥(
 ).أ(٣٨، الفقرة  FCCC/SBI/2008/8الوثيقة )١٦(
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 تنفيـذ  تأثري وذلك يف سياق تناول -  قترن بالدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ      ابالتنويع االقتصادي و  
 يف دورهتا الثامنة والعـشرين      ني االجتماع ينوواصلت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف نتائج هذ        .تدابري االستجابة 

، ١٠- م أ/١ بتنفيذ املقرر   على التدابري التالية ذات الصلة بتأثري تنفيذ تدابري االستجابة هبدف املضي قدماً            ووافقت
حتسني النهج العملية لتناول مسألة التنويع االقتصادي يف سياق التنمية املستدامة؛ وحتسني القدرة على وضع  :وهي

 األساليببري االستجابة؛ وتعزيز ُنُهج إدارة املخاطر وغريها من النماذج واستخدامها يف سياق تقييم تأثري تنفيذ تدا
 تأثري تنفيذ تدابري االستجابة؛ وتشجيع األطراف على أن تقدم، قدر اإلمكان، معلومات عن جتارهبا    لتناول املالئمة

  .)١٧(وشواغلها الناشئة عن تأثري تنفيذ تدابري االستجابة

رعية للتنفيذ إىل األمانة أن تسعى إىل إشراك طائفة واسعة من املنظمات            ويف الدورة ذاهتا طلبت اهليئة الف       - ٣٢
 أعاله، ودعت يف هذا الـصدد  ٣١ و٣٠واملؤسسات واخلرباء واجملتمعات يف تنفيذ األنشطة املذكورة يف الفقرتني  

  .)١٨(املنظمات ذات الصلة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة إىل املشاركة يف هذه األنشطة

مع (ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف األنشطة اجلارية ويف اختاذ املزيد من اإلجراءات                :جراءاإل  - ٣٣
املتعلقة باآلثار السلبية لتغري املناخ وتأثري تنفيذ تدابري        )  أعاله ٣١ و ٣٠مراعاة اإلجراءات املشار إليها يف الفقرتني       
 أعاله، والتوصية باإلجراءات اإلضافية اليت قد       ٢٩شار إليه يف الفقرة     االستجابة يف إطار االتفاقية، ويف التقييم امل      

 إىل التوصية مبشروع مقـرر      وستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً     .يطلبها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة      
ء الـيت قدمتـها   ، مراعية يف ذلك اآلرا١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥، واملقررين ٤ من املادة    ٨بشأن حالة تنفيذ الفقرة     

 من املرفق الثالـث     ٦ و ٥األطراف يف هذا الصدد ونتائج اجتماع املائدة املستديرة واملعلومات املبينة يف الفقرتني             
 لعرضه على مؤمتر األطراف لينظر فيه خالل دورته         ،)١٩(لتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين       

  .الرابعة عشرة

FCCC/SBI/2008/Misc.9 Status of implementation of Article 4, paragraph 8, of the Convention, 
decision 5/CP.7 and decision 1/CP.10. Submissions from Parties and 
relevant organizations 

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

، والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً          ١٣- أم  /٨مدد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :اخللفية  - ٣٤
 اجتماعه الثالث   وعقد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً       .٧- م أ /٢٩مبوجب االختصاصات املعتمدة يف املقرر      

، وقدم إىل الـدورة الثامنـة   ٢٠٠٨أبريل /عشر، وهو األول بعد متديد والية الفريق، يف صنعاء باليمن يف نيسان         
واعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ     .٢٠١٠- ٢٠٠٨ عن برنامج عمله للفترة      والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ تقريراً    

 اجتماعه الرابع عـشر يف      وسيعقد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً       .برنامج العمل يف دورهتا الثامنة والعشرين     
                                                      

 ).ب(٣٨، الفقرة FCCC/SBI/2008/8 الوثيقة )١٧(

 .٣٧ و٣٦، الفقرتان FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )١٨(

 . ، املرفق الثالثFCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )١٩(
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، حيث سيستعرض برنامج    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١بتمرب إىل   س/ أيلول ٢٩ثيوبيا يف الفترة من     إأديس أبابا ب  
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨عمله وأنشطته املقررة للفترة 

، الذي يرد    ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً              :اإلجراء  - ٣٥
  .ذكره أدناه، وإىل اعتماد استنتاجات يف هذا الصدد

FCCC/SBI/2008/14        ًمـذكرة   .تقرير عن االجتماع الرابع عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا
 مقدمة من األمانة

  تطوير ونقل التكنولوجيات-٧

 ، إىل مرفق البيئة العامليـة أن يـضع برناجمـاً   ١٣- م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       :اخللفية  -٣٦
ستثمار يف نقل التكنولوجيا من أجل مساعدة البلدان النامية يف معاجلة احتياجاهتا من              لرفع مستوى اال   استراتيجياً

التكنولوجيات السليمة بيئياً، وحتديداً النظر يف كيفية تنفيذ هذا الربنامج االستراتيجي وعالقته باألنشطة احلاليـة               
 فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنـة         والناشئة املتعلقة بنقل التكنولوجيا، وتقدمي تقرير عن استنتاجاته تنظر        

 بالتقرير املرحلي ملرفق البيئة العاملية بشأن إعـداد     الدورة علماً هذه  وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف       .والعشرين
تـضمن  تو . يف دورهتا التاسعة والعـشرين     املكتِمللنظر يف التقرير    إىل ا برنامج استراتيجي، وأعربت عن تطلعها      

  . تقرير مرفق البيئة العاملية عن هذا املوضوعFCCC/SBI/2008/16 الوثيقة

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين إىل ما قدمته األطراف من آراء بشأن عناصـر      - ٣٧
مطلـوب يف   من االتفاقية، كما هـو     ٤ من املادة    ٥و) ج(١اختصاصات استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني       

وطلبـت اهليئـة الفرعيـة     .)٢٠(، وإىل التقرير التوليفي الذي تضمَّن تلك اآلراء       ١٣- م أ /٤ من املقرر    ٧الفقرة  
للتنفيذ إىل رئيسها أن يعد مشروع اختصاصات هلذا االستعراض كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا                  

 األطراف، واملداوالت اليت جرت بني األطراف يف الدورة الثامنة          التاسعة والعشرين، مع مراعاة اآلراء الواردة من      
 .والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وما يتصل بذلك من أعمال يضطلع هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا                

  . مشروع اختصاصات كي جيري استعراضهاFCCC/SBI/2008/17وتتضمن الوثيقة 

، إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا أن يقـدم           ١٣- م أ /٣وجب قراره   وطلب مؤمتر األطراف، مب     - ٣٨
 .تقريراً إىل كل دورة من دورات اهليئتني الفرعيتني بغية التماس التوجيه بشأن ما يلزم اختاذه من إجراءات أخرى                 

ة الثامنة والعشرين لكل منهما وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الدور
ويرد التقرير املتعلق بتنفيـذ      .٢٠٠٩- ٢٠٠٨برنامج العمل املتجدد لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا للفترة          

  .FCCC/SB/2008/INF.5 يف الوثيقة ٢٠٠٨برنامج عمل الفريق لعام 

                                                      

)٢٠( FCCC/SBI/2008/Misc.1و Add.1و FCCC/SBI/2008/7.  
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دورهتا الثامنة والعشرين اختصاص فريـق       يف   وأقرت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أيضاً        - ٣٩
 لتطوير اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف وضع مؤشرات أداء وحتديد موارد وأدوات مالية وحتليلها وتقييمها دعماً

ويف االجتماع العادي األول لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا،          . )٢١(كنولوجيا وتطبيقها ونشرها ونقلها   الت
، وضع الفريق واعتمد االختصاصات املتعلقة بصياغة ورقة استراتيجية ذات منظور ٢٠٠٨مايو / يف أيارالذي عقد

 التكنولوجيا وتطبيقها ونشرها ونقلها يف إطار االتفاقية، مبا يف تطوير لتيسري ٢٠١٢طويل األجل يتجاوز أفق عام 
عيتان يف الدورة الثامنة والعشرين لكل منهما يف  لالختصاصات، ستنظر اهليئتان الفروفقاً. )٢٢(ذلك النهج القطاعية

التقارير املرحلية املتعلقة باملهام املذكورة أعاله اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وهي تقارير                
وين الطويل  أن تكون مبثابة إسهام يف العمل اجلاري يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعا               ميكن أيضاً 

 FCCC/SB/2008/INF.7 و FCCC/SB/2008/INF.6 وترد هذه التقـارير يف الوثـائق         .األجل مبوجب االتفاقية  
  .FCCC/SB/2008/INF.8و

 سيقترح رئيسا اهليئة الفرعيـة      ،)٢٣( الستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين        وفقاًو  - ٤٠
رة العلمية والتكنولوجية كيفية تناول اهليئتني الفرعيتني على حنو فعال املسائل موضع        للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشو   

 .اهتمامهما املشترك

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، آخذة يف اعتبارها األعمال ذات الصلة اليت تضطلع هبا اهليئـات                :اإلجراء  - ٤١
 :الفرعية األخرى، إىل ما يلي

أعده مرفق البيئة العاملية عن وضع برنامج اسـتراتيجي لرفـع مـستوى             النظر يف التقرير الذي      )أ(
 ، وحتديد أية إجراءات أخرى ناشئة عن ذلك؛)FCCC/SBI/2008/16الوثيقة (االستثمار يف نقل التكنولوجيا 

 من ٤ من املادة ٥و) ج(١النظر يف مشروع اختصاصات استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني          )ب(
 واملوافقة على عملية إلجراء االستعراض؛) FCCC/SBI/2008/17لوثيقة ا(االتفاقية 

 ها ذكر ، وهي تقارير يرد   النظر يف التقارير املرحلية وتقرير فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا          )ج(
 ؛لق بعمله، عند االقتضاء، إىل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا فيما يتعاإلرشاداتأدناه، وتقدمي مزيد من 

 .التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة )د(

 

                                                      

  .FCCC/SBSTA/2008/INF.2 الوثيقة )٢١(
)٢٢( <http://unfccc.int//ttclear/jsp/EGTTDoc/TOR strategy paper.pdf>.  
  .١٢٤، الفقرة FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )٢٣(
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FCCC/SBI/2008/16           تقرير مرفق البيئة العاملية عن وضع برنامج استراتيجي لرفع مستوى االستثمار يف
 مذكرة مقدمة من األمانة .نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

FCCC/SBI/2008/17         من املادة   ٥و) ج(١مشروع اختصاصات استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني 
 مذكرة مقدمة من الرئيس.  من االتفاقية٤

FCCC/SB/2008/INF.5 Report of the Expert Group on Technology Transfer for 2008. Note by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.6 Developing performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness 
of the implementation of the technology transfer framework. Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.7 Identifying, analysing and assessing existing and potential new financing 
resources and relevant vehicles to support the development, deployment, 
diffusion and transfer of environmentally sound technologies.  Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.8 Developing a strategy paper for the long-term perspective beyond 2012, 
including sectoral approaches, to facilitate the development, deployment, 
diffusion and transfer of technologies under the Convention.  Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية-٨

 معلومات عن األنـشطة    األطراف إىل أن تقدم سنوياً     ١٢- م أ /٤دعا مؤمتر األطراف يف مقرره       :اخللفية  - ٤٢
 يف البلدان النامية، ومن ذلك  املتعلقني بإطار بناء القدرات١٠- م أ/٢ و٧- م أ/٢اليت اضطلعت هبا عمالً باملقررين 

ومبوجب املقرر نفسه طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة  . والدروس املستفادةوالتجاربمثالً االحتياجات والثغرات 
 مستندة يف ذلك إىل املعلومـات الـواردة مـن           ٧- م أ /٢ من املقرر    ٩تقدمي تقرير توليفي وفقاً ألحكام الفقرة       

 والتقيـيم   ، وتقديرات االحتياجات التكنولوجية   ،ة يف برامج العمل الوطنية للتكيف      واملعلومات الوارد  ،األطراف
وإضافة إىل ذلك طُلب إىل مرفق البيئة العاملية تقدمي تقرير سنوي عما أحرزه من تقدم يف  .الذايت للقدرات الوطنية

 .دعم تنفيذ اإلطار، ضمن ما يقدمه من تقارير إىل مؤمتر األطراف

 ١٥ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقـصاه         )٢٤( األطراف يف دورته الثالثة عشرة     ودعا مؤمتر   - ٤٣
، معلومات عن جتارهبا يف جمايل رصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين، لكي تنظر               ٢٠٠٨أغسطس  /آب

ة إعداد ورقة تقنية تتضمن ُنهـج       كما طلب إىل األمان    .فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ أثناء دورهتا التاسعة والعشرين       
  رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستويات، لكـي تنظـر فيهـا اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتـا                      

  .التاسعة والعشرين

                                                      

  .٨٧، الفقرة FCCC/CP/2007/6الوثيقة  )٢٤(
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 عقد اجتماع، قبل انعقاد دورته الرابعة عشرة، ملناقشة جتارب )٢٥( إىل األمانةوطلب مؤمتر األطراف أيضاً  - ٤٤
 األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين، وطلب إىل األمانة كذلك إعداد تقرير               استخدام مؤشرات 

  .عن نتيجة هذا االجتماع لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين

 أعاله، مبا يف    ٤٤- ٤٢ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املذكورة يف الفقرات             :اإلجراء  - ٤٥
 أدنـاه،   ذكرها يرد   وهي وثائق ذلك تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة،              

  .ته الرابعة عشرةهبدف التوصية مبشروع مقرر يبت فيه مؤمتر األطراف يف دور

FCCC/CP/2008/2 مذكرة مقدمة من األمانة .طرافتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األ 

FCCC/SBI/2008/11          مذكرة مقدمـة    .تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية
 من األمانة

FCCC/SBI/2008/15             تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق بتجارب استخدام مؤشرات األداء يف رصـد
 مذكرة مقدمة من األمانة .وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين

FCCC/SBI/2008/Misc.5 Activities to implement the framework for capacity-building in developing 
countries under decision 2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2008/Misc.6 Experiences with monitoring and evaluation of capacity-building at the 
national level. Submissions from Parties 

FCCC/TP/2008/5 ُورقة تقنية .هج رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستوياتُن 

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-٩

  األطراف إىل أن تقدم سنوياً     ٢- م أإ /٦قرره  اجتماع األطراف يف م   /دعا مؤمتر األطراف العامل    :اخللفية  -٤٦
 املتعلق بأنشطة بناء القدرات ضمن آلية التنميـة         ١- م أإ /٢٩معلومات عن األنشطة اليت قامت هبا عمالً باملقرر         

ومبوجب املقرر نفسه دعيت الوكاالت املعنية       .النظيفة ويف سياق اإلطار الواسع لبناء القدرات يف البلدان النامية         
ة األطراف والثنائية والقطاع اخلاص إىل تقدمي تقارير عن دعمها لتنفيذ أنشطة بناء القدرات املضطلع هبـا                 املتعدد

  .املعنية ، طبقاً لألولويات الوطنية وبعلم السلطات الوطنية١- م أإ/٢٩وفقاً للمقرر 

ة تقريراً توليفيـاً   أن تعد األمان٢- م أإ /٦مقرره   ، مبوجب اجتماع األطراف أيضاً  /وطلب مؤمتر األطراف    - ٤٧
 ومعلومات أنشطة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة املتعلقـة بـالتوزيع             يستند إىل املعلومات املقدمة سنوياً    

  .اإلقليمي ألنشطة مشاريع اآللية وما يتصل بذلك من بناء للقدرات

                                                      

 .٨٨، الفقرة FCCC/CP/2007/6الوثيقة  )٢٥(
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أن تقدم إىل األمانة، يف موعد       األطراف إىل    )٢٦(اجتماع األطراف يف دورته الثالثة    /ودعا مؤمتر األطراف    - ٤٨
، معلومات عن جتارهبا يف جمايل رصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين،             ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥أقصاه  

كما طلب إىل األمانة إعداد ورقة تقنية تتضمن   . دورهتا التاسعة والعشرين   يفلكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ       
 اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا        درات على خمتلف املستويات، لكي تنظر فيها أيضاً       ُنهج رصد وتقييم بناء الق    

  .التاسعة والعشرين

 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املذكورة أدناه بقصد التوصية مبشروع مقرر               :اإلجراء  - ٤٩
  .اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/يعتمده مؤمتر األطراف

FCCC/SBI/2008/11          مذكرة مقدمـة   .تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية 
 من األمانة

FCCC/SBI/2008/Misc.5 Activities to implement the framework for capacity-building in developing 
countries under decision 2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2008/Misc.6 Experiences with monitoring and evaluation of capacity-building at the 
national level. Submissions from Parties 

FCCC/TP/2008/5 ُورقة تقنية  .هج رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستوياتُن 

املعلومـات املقدمـة مـن األطراف املدرجة يف املرفق األول        إبالغ واستعراض     -١٠
 لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

، أن يبدأ كل استعراض مـن  ١- م أإ/٢٢اجتماع األطراف، مبوجب مقرره    /قرر مؤمتر األطراف   :اخللفية  - ٥٠
 تلقي تقرير األطراف    عند )٢٧()االستعراض األويل الذي يعرف ب  (االستعراضات اليت جترى قبل فترة االلتزام األوىل        

الذي يعرف بالتقرير    (١- م أإ /١٣ للمقرر    وذلك وفقاً  ،املدرجة يف املرفق األول املقدم مبوجب بروتوكول كيوتو       
 من بدايته  شهرا١٢ً أن ُيستكمل هذا االستعراض يف غضون اجتماع األطراف أيضاً/وقرر مؤمتر األطراف ).األويل
  .اجتماع األطراف وجلنة االمتثال/إحالة تقرير إىل مؤمتر األطرافبعجل يوأن 

، إىل األمانة أن تنظم االستعراضات ١- م أإ/٢٦اجتماع األطراف، مبوجب مقرره /وطلب مؤمتر األطراف  - ٥١
، حبيث يكتمل كل استعراض أويل ٢٠٠٦األولية باالقتران مع استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة يف عام 

  .يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ تقدمي التقرير األويل

                                                      

  .٩٣، الفقرة FCCC/KP/CMP/2007/9الوثيقة  )٢٦(
 من بروتوكول كيوتو على أن جيري استعراض املعلومات اليت تقدمها األطراف املدرجة             ٨نص املادة   ت )٢٧(

  .٧يف املرفق األول مبوجب املادة 
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. )٢٨(ة املطلوبـة  رير األولي اتقال يف املرفق األول      مدرجاً  طرفاً ٣٨، قدم   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣١وحىت    - ٥٢
تعراض ، وحدد موعد اس    أولياً  استعراضاً ٣٧ باالستعراض، اليت تنسق األمانة أعماهلا،       ةوأجرت أفرقة اخلرباء املعني   

 مزيداً من املعلومات عن حالة      FCCC/SBI/2008/INF.8وتتضمن الوثيقة    .٢٠٠٨أكتوبر  /آخر يف تشرين األول   
  اجتمـاع األطـراف    /االستعراضات األولية، مبا يف ذلك مواعيد إصدار التقارير تقدميها إىل مـؤمتر األطـراف             

  .وجلنة االمتثال

 إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد )٢٩(الثامنة والعشرين، األطرافودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا   - ٥٣
، معلومات عن جتارهبا على صعيد استعراض التقارير األولية املقدمـة يف إطـار             ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩أقصاه  

وترد هذه   .بروتوكول كيوتو وما استخلصته من دروس يف هذا الصدد، مع تقدمي توصيات مبا يلزم من حتسينات               
  .FCCC/SBI/2008/Misc.7ء جممعة يف الوثيقة اآلرا

 وكذلك فيمـا    FCCC/SBI/2008/Misc.8ستدعى اللجنة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثيقة          :اإلجراء  - ٥٤
 بـشأن عمليـة     إرشادات، بقصد تقدمي    FCCC/SBI/2008/Misc.7قدمته األطراف من آراء ُجمعت يف الوثيقة        

  .مانة عند االقتضاءاالستعراض إىل األطراف وإىل األ

FCCC/SBI/2008/INF.8 Status of submission and review of the initial reports submitted in 
accordance with decision 13/CMP.1.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2008/Misc.7 Experiences with and lessons learned from the review of initial reports 
under the Kyoto Protocol, including recommendations for improvements.  
Submissions from Parties 

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتعلقة بالفقرة -١١

ن تنظم ، إىل األمانة أ١- م أإ/٣١اجتماع األطراف، مبوجب مقرره /طلب مؤمتر األطراف العامل :اخللفية   - ٥٥
حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ عن سبل التقليل إىل أدىن حد من اآلثار االجتماعية والبيئيـة واالقتـصادية                  
الضارة بالبلدان األطراف النامية واملترتبة على تنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق األول سياسات وتدابري ترمي إىل                

وقد  . من بروتوكول كيوتو   ١٣ من املادة    ١ا كمياً مبوجب الفقرة     الوفاء بالتزامها باحلد من االنبعاثات وخفضه     
  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ إىل ٤عقدت حلقة العمل هذه يف أبو ظيب باإلمارات العربية املتحدة من 

ويف الدورات السابقة للهيئة الفرعية للتنفيذ مل تتمكن األطراف من بلوغ اتفاق بشأن كيفية املـضي يف                   - ٥٦
ويف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، تناولت اهليئة هذا البند عـن              .تعلقة هبذا البند  املفاوضات امل 

ويف سياق هذه املشاورات حصل اتفاق بأن ُينظر يف هذا البند باالقتران مع بند جـدول    .طريق إجراء مشاورات  

                                                      

، وحيني موعد تقدمي تقريرها ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٨ يف بروتوكول كيوتو يف أصبحت كرواتيا طرفاً   )٢٨(
  .سنة بعد ذلك

  .٩٣، الفقرة FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )٢٩(
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 من بروتوكول ٢ من املادة ٣ملسائل املتعلقة بالفقرة ا"أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعنون 
  . يف إطار فريق اتصال يشكل من هذه اهليئة واهليئة الفرعية للتنفيذ"كيوتو

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسألة بقـصد تقـدمي توصـيات إىل مـؤمتر                   :اإلجراء  - ٥٧
  .اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/األطراف

FCCC/SBI/2006/27            ٣ من املادة    ١٤تقرير عن حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ يف سياق الفقرة 
 مذكرة مقدمة من األمانة .من بروتوكول كيوتو

  تقرير إدارة سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو-١٢

امالت الدولية أن تقدم تقريراً      إىل إدارة سجل املع    ١٠- م أ /١٦طلب مؤمتر األطراف يف مقرره       :اخللفية  - ٥٨
اجتماع األطراف بشأن الترتيبات التنظيمية واألنشطة واالحتياجات للموارد، وأن تقدم /سنوياً إىل مؤمتر األطراف

  .ما يلزم من توصيات لتحسني تشغيل نظم السجالت

ية للتنفيذ أن تنظر    ، إىل اهليئة الفرع   ١- م أإ /١٢اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /وطلب مؤمتر األطراف    - ٥٩
اجتماع / مؤمتر األطراف  التماس تقدمي دارة سجل املعامالت الدولية بقصد      إليف دوراهتا املقبلة يف التقارير السنوية       

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا   . فيما يتصل بتشغيل نظم السجالت، عند االقتضاء  ،األطراف توجيهات 
ة التأكد من أن املوارد الالزمة لتشغيل سجل املعامالت الدولية تستخدم بكفاءة             إىل األمان  )٣٠(السادسة والعشرين 

  .دارة سجل املعامالت الدوليةإل تبلَّغ بطريقة شفافة يف التقارير السنوية قبلة واملةوأن االحتياجات املاضي

 الـوارد   ،٢٠٠٨ الدولية لعـام     ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير إدارة سجل املعامالت           :اإلجراء  -٦٠
  .اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/ذكره أدناه، وإعداد استنتاجات أو مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف

FCCC/KP/CMP/2008/7           التقرير السنوي إلدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكـول كيوتـو. 
 مذكرة مقدمة من األمانة

  فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال تعديل بروتوكول كيوتو-١٣

، على مواصلة مناقشة هذه املسألة      )٣١(وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين        :اخللفية  - ٦١
ة ويستند هذا البند من جدول األعمال إىل اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودي             .يف دورهتا التاسعة والعشرين   

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

                                                      

 .١١٧، الفقرة FCCC/SBI/2007/15ثيقة الو )٣٠(

  .٩٨، الفقرة FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )٣١(
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  .ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة :اإلجراء  - ٦٢

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

 ارية واملالية واملؤسسية املسائل اإلد-١٤

 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(  

 إىل مؤمتر منتهيةتتطلب اإلجراءات املالية لالتفاقية إحالة بيان حسابات مراجع عن كل فترة مالية  :اخللفية  - ٦٣
مراجعي حـسابات األمـم     وقد راجع جملس     . حسابات الفترة املالية   إغالقاألطراف يف أسرع وقت ممكن بعد       

وتقدم يف هذه الدورة     .، وهي بيانات صدق عليها األمني التنفيذي      ٢٠٠٧- ٢٠٠٦املتحدة البيانات املالية للفترة     
  .البيانات املالية املراجعة وتقرير اجمللس املتعلق هبذا املوضوع والرد األويل لألمانة على التوصيات

وإضـافتيه بقـصد    أدناه    الوارد ذكره   بالتقرير  علماً اإلحاطةيذ إىل   ستدعى اهليئة الفرعية للتنف    :اإلجراء  - ٦٤
التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة بشأن حالة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير 

  .جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة

FCCC/SBI/2008/13      مذكرة مقدمـة مـن األمـني        .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة
 التنفيذي

FCCC/SBI/2008/13/Add.1      مذكرة مقدمـة مـن األمـني        .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة
 تعليقات مقدمة من األمانة .إضافة. التنفيذي

FCCC/SBI/2008/13/Add.2      مذكرة مقدمـة مـن األمـني        .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٦البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  . إضافة.التنفيذي

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  )ب(  

  ، علـى امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة         ١٣- م أ /١٣وافق مؤمتر األطـراف، مبوجـب مقـرره          :اخللفية   - ٦٥
ه الرابعة عشرة تقريراً عن الدخل وأداء ، وطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم إليه يف دورت٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني 

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨امليزانية، وأن يقترح أية تعديالت قد يلزم إدخاهلا على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين يف تأثري نزول قيمة دوالر الواليات املتحـدة             - ٦٦
ساسية وأوصت بأن يؤذن لألمني التنفيذي بتكبد نفقات لفترة السنتني بدوالرات الواليات املتحدة على امليزانية األ
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  / كـانون الثـاين  ١متوسط سعر الصرف يف الفترة ما بـني  حسب  يورو ٤١ ١٧٢ ٠٦٨تصل إىل مبلغ يعادل    
  .)٣٢(، شريطة تغطية هذه النفقات بإيرادات مناظرة٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٨يناير 

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠عد هلذه الدورة تقرير موجز عن أداء امليزانية وتنفيذ الربامج حىت وأُ  - ٦٧

 متاشياً مع اإلجراءات املالية يف إطار ٢٠٠٨مايو / أيار١٥وأُعد تقرير منفصل عن حالة االشتراكات حىت   - ٦٨
 .الة اشتراكاهتا مرتني يف السنة على األقلاالتفاقية، اليت تتطلب من األمني التنفيذي أن ُيعلم األطراف حب

 أدنـاه وإىل التوصـية   ذكره ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً هبذا التقرير الوارد         :اإلجراء  - ٦٩
مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة من أجل التصدي لآلثار الضارة املترتبة على تقلب                 

 .رفأسعار الص

FCCC/SBI/2008/10  مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني 

FCCC/SBI/2008/INF.9 Status of contributions as at 15 November 2008.  Note by the secretariat 

 هام وعمليات األمانةمل االستعراض املتواصل )ج(  

، مواصلة النظر يف هذا البند )٣٣(ة للتنفيذ قد قررت يف دورهتا احلادية والعشرينكانت اهليئة الفرعي :اخللفية  - ٧٠
 .الفرعي سنوياً

 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذا البند الفرعي يف ضوء التقارير املشار إليهـا يف                  :اإلجراء  - ٧١
 .جات، عند االقتضاءمن جدول األعمال وإىل تقدمي استنتا) ب(و ) أ(١٤البندين الفرعيني 

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

 املتعلق بنطاق وحمتوى ٣- م أإ/٤اجتماع األطراف، مبوجب مقرره / طلب مؤمتر األطراف العامل:اخللفية  - ٧٢
ئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دورهتـا الثامنـة           منه، إىل اهلي   ٩ باملادة   االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً    

والعشرين يف اآلراء املقدمة من األطراف بشأن األسلوب الذي ينبغي اتباعه يف سياق االستعراض الثاين لتنـاول                 
  من هذا القرار، مبا فيها مسألة امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة             ٦املسائل احملددة يف الفقرة     

 .اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/ إىل مؤمتر األطرافمبوجب بروتوكول كيوتو، وأن تقدم تقريراً

اجتماع األطراف يف /وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، بأن ينظر مؤمتر األطراف  - ٧٣
 املنـشأة مبوجـب     اهليئـات راد العاملني يف    ترتيبات تعاهدية مناسبة فيما يتعلق مبسألة امتيازات وحصانات األف        

                                                      

 .١٤٩، الفقرة FCCC/SBI/2008/8الوثيقة  )٣٢(

  .١٠٥، الفقرة FCCC/SBI/2004/19الوثيقة  )٣٣(
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بروتوكول كيوتو، مبا يتفق والقانون الدويل، وأن تواصل اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف الترتيبات اإلضافية القصرية 
وأوصت اهليئة   .)٣٤( ٢- م أإ /٩ املستفادة من تنفيذ املقرر      التجربةاألجل يف دورهتا التاسعة والعشرين، مبا يف ذلك         

اجتماع األطراف يف دورته الرابعة يف إجياد حل طويل األجـل           /لفرعية للتنفيذ كذلك بأن ينظر مؤمتر األطراف      ا
 . هذه الترتيبات يف دورته اخلامسةحسميتخذ شكل ترتيبات تعاهدية مناسبة، بقصد 

ىل مـؤمتر   تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هـذه املـسألة بقـصد تقـدمي توصـية إ                  :اإلجراء  - ٧٤
 .اجتماع األطراف يف دورته الرابعة/األطراف

FCCC/KP/CMP/2008/10            امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب بروتوكـول
 مذكرة مقدمة من األمانة .٢- م أإ/٩تنفيذ املقرر  :كيوتو

FCCC/SBI/2008/INF.1 Synthesis of views on how the issues specified in decision 4/CMP.3, 
paragraph 6, should be addressed in the second review of the Kyoto 
Protocol pursuant to its Article 9. Note by the secretariat 

  مسائل أخرى-١٥

 .ستبحث يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ يف أثناء الدورة   -٧٥

 مال الدورة التقرير املتعلق بأع-١٦

  سيجري إعداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف                 :اخللفية  - ٧٦
 .هناية الدورة

 بإمتام التقرير بعد    )٣٥(ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقررين          :اإلجراء  - ٧٧
 . األمانةالدورة، حتت إشراف الرئيس ومبساعدة

 

                                                      

 ).ج(١٠٩الفقرة ، FCCC/SBI/2008/8انظر الوثيقة  )٣٤(

 .تولمقرر بالنسبة للبنود اليت تدخل يف إطار بروتوكول كيول جرى تغيريسُي )٣٥(
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  املرفق

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين
  الوثائق اليت أُُِعّدت للدورة

FCCC/SBI/2008/9 ن األمني التنفيذيمذكرة مقدمة م .جدول األعمال املؤقت وشروحه  

FCCC/SBI/2008/10  ة مقدمة من األمانةمذكر. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  

FCCC/SBI/2008/11 مذكرة مقدمة من األمانة .تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية 

FCCC/SBI/2008/12 مذكرة مقدمة . ٢٠٠٦- ١٩٩٠لفترة ل اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  قوائمبيانات
  من األمانة

FCCC/SBI/2008/13 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي . حسابات األمم املتحدةتقرير جملس مراجعي 

FCCC/SBI/2008/13/Add.1مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة .
  مانةتعليقات مقدمة من األ .إضافة

FCCC/SBI/2008/13/Add.2ة من األمني التنفيذيمذكرة مقدم .تقرير جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة .
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ملراجعة لفترة السنتني البيانات املالية ا .إضافة

FCCC/SBI/2008/14           ًمـذكرة   .تقرير عن االجتماع الرابع عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا
  مة من األمانةمقد

FCCC/SBI/2008/15        ؤشـرات األداء يف رصـد     تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق بتجارب استخدام م
  مذكرة مقدمة من األمانة .وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين

FCCC/SBI/2008/16            تقرير مرفق البيئة العاملية عن وضع برنامج استراتيجي لرفع مستوى االستثمار يف
  مذكرة مقدمة من األمانة .نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

FCCC/SBI/2008/17  من املادة   ٥و) ج(١ختصاصات استعراض وتقييم فعالية تنفيذ الفقرتني       مشروع ا 
   مذكرة مقدمة من الرئيس. من االتفاقية٤

FCCC/SBI/2008/INF.7 Status of submission and review of fourth national communications and of 
reports demonstrating progress. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2008/INF.8 Status of submission and review of the initial reports submitted in 
accordance with decision 13/CMP.1. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2008/INF.9 Status of submissions as at 15 November 2008. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2008/INF.10 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 
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FCCC/SBI/2008/Misc.5 Activities to implement the framework for capacity-building in developing 
countries under decision 2/CP.7. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SBI/2008/Misc.6 Experiences with monitoring and evaluation of capacity-building at the 
national level.  Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2008/Misc.7 Experiences with and lessons learned from the review of initial reports under 
the Kyoto Protocol, including recommendations for improvements.  
Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2008/Misc.8 Implementation of national adaptation programmes of action including on 
accessing funds from the Least Developed Countries Fund. Submissions 
from Parties 

FCCC/SBI/2008/Misc.9 Status of implementation of Article 4, paragraph 8, of the Convention, 
decision 5/CP.7 and decision 1/CP.10. Submissions from Parties and relevant 
organizations 

FCCC/SB/2008/INF.5 Report of the Expert Group on Technology Transfer for 2008. Note by the 
Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.6 Developing performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness 
of the implementation of the technology transfer framework. Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.7 Identifying, analysing and assessing existing and potential new financing 
resources and relevant vehicles to support the development, deployment, 
diffusion and transfer of environmentally sound technologies. Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2008/INF.8 Developing a strategy paper for the long-term perspective beyond 2012, 
including sectoral approaches, to facilitate the development, deployment, 
diffusion and transfer of technologies under the Convention. Interim report 
by the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

 ةالدوروثائق أخرى معروضة على  

FCCC/CP/2008/2 مذكرة مقدمة من األمانة .تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/CP/2007/3 

              Corr.1و 
 مذكرة مقدمة من األمانة .تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

FCCC/KP/CMP/2008/7     وىل إدارة سـجل املعـامالت الدوليـة مبوجـب          التقرير السنوي للجهة اليت تت
 مذكرة مقدمة من األمانة .بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2008/10     نـشأة مبوجـب بروتوكـول    امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات امل
 مذكرة مقدمة من األمانة .٢- م أإ/٩تنفيذ املقرر : كيوتو

FCCC/KP/CMP/2005/2    مـذكرة   .ملكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتـو      اقتراح مقدم من امل
 مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2008/8  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤من 
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FCCC/SBI/2008/INF.1 Synthesis of views on how the issues specified in decision 4/CMP.3, 
paragraph 6, should be addressed in the second review of the Kyoto Protocol 
pursuant to its Article 9.  Note by the secretariat 

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

 .املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة            
  ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣نتائج عملية حصر املنجزات للفترة من  .إضافة

FCCC/SBI/2007/32   تماع فريق خرباء أقل البلدان منواً املعين بتقييم التقـدم الـذي أحرزتـه              تقرير عن اج
  مذكرة مقدمة من األمانة  .األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

FCCC/SBI/2007/Misc.7 

  Add.2 وAdd.1و
Views on the mandate and terms of reference of the Consultative Group of 
Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to 
the Convention. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2006/27            ٣ من املادة    ١٤تقرير عن حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ يف سياق الفقرة 
  مذكرة مقدمة من األمانة .من بروتوكول كيوتو

FCCC/SB/2007/INF.2 Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy to the work of 
the Convention and its Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

FCCC/TP/2008/5 ورقة تقنية .ج رصد وتقييم بناء القدرات على خمتلف املستوياتُهُن  

- - - - -  


