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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثة والـثالثني املعقـودة يف               
 / كـانون األول   ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠من   يف الفترة    كانكون
  ٢٠١٠ديسمرب 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٤  ٨-٣  .................................) من جدول األعمال٢البند ( مسائل تنظيمية  - ثانياً  

  ٤  ٤-٣  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٦  ٥  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     
  ٧  ٧-٦  ..................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - جيم     
  ٧  ٨  .........................املكتبيف انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء   - دال     

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجـة يف              - ثالثاً  
  ٧    ٢٠-٩  .........................)من جدول األعمال) أ(٣البند ( املرفق األول لالتفاقية

لدفيئـة املقدمـة مـن      التقارير املتعلقة ببيانات اجلرد الوطنية لغازات ا        - ألف     
 ٢٠٠٧-١٩٩٠األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن الفترة         

  ٧  ١٤-٩  ...........................................٢٠٠٨-١٩٩٠والفترة 
  ٩    ......................حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة  -  باء     
      ................................السادسة الوطنية البالغات تقدمي موعد         
  ٩  ٢٠-١٥  ......................فاقية من االت١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة          
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  املرفق األول لالتفاقية البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف  - رابعاً  

  ١٠  ٥٤-٢١  ................................................) من جدول األعمال٤البند (     
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن             - ألف     

  ١٠  ٣٥-٢١  .......................ةاألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي
املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة     -  باء     

  ١٢    .)البند من جدول األعمال، الذي بقي معلقاً( يف املرفق األول لالتفاقية
  ١٢  ٣٧-٣٦  ...................... من االتفاقية١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة   - جيم     
  ١٣  ٥٤-٣٨  ........................................... والتقينتقدمي الدعم املايل  - دال     

  ١٥  ٧٤-٥٥  .............................) من جدول األعمال٥البند ( اآللية املالية لالتفاقية  - خامساً  
  ١٥  ٦٠-٥٥  .......................................االستعراض الرابع لآللية املالية  - ألف     
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة            -  باء     

  ١٦  ٦٥-٦١  .............................................إىل مرفق البيئة العاملية
  ١٧  ٦٨-٦٦  ...................................تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ  - جيم     
  ١٨  ٧٤-٦٩  ...................................الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً  - دال     

  ١٩  ٧٨-٧٥  .............................) من جدول األعمال٦البند (  من االتفاقية٦املادة   - سادساً  
   من جدول ٧البند (  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   - سابعاً  

  ٢٠  ١٠٣-٧٩  .................................................................. )األعمال     
  ٢٠  ٩٠-٧٩  ..............................١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   - ألف     
  ٢٢  ١٠٣-٩١  ......................................مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً  -  باء     

  ٢٤  ١١١-١٠٤  .....................) من جدول األعمال٨البند ( تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ثامناً  
  ٢٦  ١١٥-١١٢  ...................) من جدول األعمال٩ البند( بناء القدرات يف إطار االتفاقية  - تاسعاً  
 ٢٦  ١١٩-١١٦  .........) من جدول األعمال١٠البند ( بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - عاشراً  

   من جدول١١البند (  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   - حادي عشر  
  ٢٧  ١٢٧-١٢٠  ..................................................................)األعمال     

   من جدول١٢البند ( ملعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتوتقرير إدارة سجل ا  - ثاين عشر  
  ٢٨  ١٢٨  ..................................................................)األعمال     
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب               - ثالث عشر

  ٢٩  ١٣٢-١٢٩  ....) من جدول األعمال١٣البند ( ٢٠١٠ وسنة ٢٠٠٩ لسنة بروتوكول كيوتو
  كول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثالتعديل بروتو  - رابع عشر  

  ٢٩  ١٣٤-١٣٣  ..............................................) من جدول األعمال١٤البند (     
  ٣٠  ١٥٢-١٣٥  ......) من جدول األعمال١٥البند  (ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  - خامس عشر  
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  ٣٣  ١٥٧-١٥٣  .............)جدول األعمال من ١٦البند ( املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  - سادس عشر  
  .................٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني البيانات املالية املراجعة  - ألف     
      ...........................٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني          
  ٣٣  ١٥٦-١٥٣  .............................مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا         
امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب         -  باء     

  ٣٤  ١٥٧  .................................................بروتوكول كيوتو
  ٣٤  ١٥٨  ...............................) من جدول األعمال١٧البند (   مسائل أخرى  - سابع عشر  
  ٣٤  ١٥٩  ...............................) من جدول األعمال١٨البند (   تقرير الدورة   - ثامن عشر  
  ٣٥  ١٦٣-١٦٠  ..............................................................اختتام الدورة  - تاسع عشر  

  املرفق  
  ٣٦    ..............................الثالثنيالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة و     
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  افتتاح الدورة  -أوالً   
  )  من جدول األعمال١البند (
فندق موون  يف  ) اهليئة الفرعية (تنفيذ   للهيئة الفرعية لل   الثالثة والثالثون ُعقدت الدورة     -١

 / كانون األول  ٤نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٣٠ يف الفترة من     املكسيك،بباالس، يف كانكون    
  . ٢٠١٠ ديسمرب

ورحب ، )أستراليا( جونس -السيد روبرت أوين   ح الدورة رئيس اهليئة الفرعية      وافتت  -٢
ـ ) األرجنـتني  (صمويل أورتيز باسوالدوكما رحب بالسيد  .جبميع األطراف واملراقبني   اًنائب

  .  هلااًمقرر) كوت ديفوار ( كاديو أهوساينلرئيس اهليئة الفرعية وبالسيد

  مسائل تنظيمية  - ثانياً  
  ) جدول األعمال من٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 يف  نـوفمرب / تشرين الثـاين   ٣٠نظرت اهليئة الفرعية يف جلستها األوىل املعقودة يف           -٣

الوثيقـة  (مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقـت وشـروحه             
(FCCC/SBI/2010/11 .،٤ أُقر جدول األعمال التايل وبقي البند الفرعي ويف اجللسة ذاهتا)ب (

  :معلقاً
  . افتتاح الدورة  -١  
  :مسائل تنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛ )أ(    
  ؛تنظيم أعمال الدورة )ب(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(    
  . املكتب يف حمل أعضاءايحلولانتخاب أعضاء   )د(    
يانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة        البالغات الوطنية وب    -٣  

 :يف املرفق األول لالتفاقية

التقارير املتعلقة ببيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة مـن           )أ(    
 والفتـرة   ٢٠٠٧-١٩٩٠األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن الفتـرة          

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

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول              -٤  
  :لالتفاقية

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

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري            )ب(    
  ؛)١()بند جدول األعمال الذي بقي معلقاً( املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  قية؛ من االتفا١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة  )ج(    
 .تقدمي الدعم املايل والتقين  )د(    

  :اآللية املالية لالتفاقية  -٥  
 االستعراض الرابع لآللية املالية؛ )أ(    

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

  تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ؛  )ج(    
  . الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً  )د(    
  . من االتفاقية٦املادة   -٦  
 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -٧  

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

  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(    
 .تطوير التكنولوجيات ونقلها  -٨  

 .لقدرات مبوجب االتفاقيةبناء ا  -٩  

  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٠  
 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   -١١  

__________ 

وبناء على اقتراح من الـرئيس،       . يف جدول األعمال   هراء بشأن إدراج  اآلتوافق  اً نظرا لعدم     معلق بندالهذا   بقي ) ١(
  .اشية مناسبةالرابعة والثالثني مذيال حب يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا البند اهليئة الفرعية إدراج هذا قررت
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  .تقرير إدارة سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢  
بـاء  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق             -١٣  

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩مبوجب بروتوكول كيوتو للعامني 
  . تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -١٤  
  . ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية  -١٥  
  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٦  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ني لفترة السنت املالية املراجعة البيانات )أ(    
  ؛٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني   )ب(    
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ج(    
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب           )د(    

 .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -١٧  
  .تقرير الدورة  -١٨  

 ببيانات، وكان منـهم متحـدث       أطراف مثانيةثلو   أدىل مم  ،يف اجللسة األوىل أيضاً   و  -٤
 باسـم   متحـدث ، و  باسم جمموعة السالمة البيئية    ومتحدث والصني،   ٧٧    الباسم جمموعة   

باسـم  ومتحـدث  باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، ومتحدث  اجملموعة اجلامعة،   
 ،)٢(ريكـا الوسـطى   منظومة التكامـل ألم    باسم   ومتحدث،   اجلزرية الصغرية  الدولحتالف  

  .اجملموعة األفريقية باسم ومتحدث،  باسم أقل البلدان منواًومتحدث

  تنظيم أعمال الدورة  -اء ب  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
 كانون  ٣٠يف جلستها األوىل املعقودة يف      يف هذا البند الفرعي     نظرت اهليئة الفرعية      -٥

اه إىل برنامج العمل املقتـرح املـدرج يف املوقـع    ه فيها الرئيس االنتب  اليت وجّ ديسمرب  /األول
وبناء على اقتراح الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية       . الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     
  .على مباشرة عملها استناداً إىل ذلك الربنامج

__________ 

  .هندوراس وغوا،انيكار وكوستاريكا، وغواتيماال، والسلفادور، واجلمهورية الدومينيكية،، وبنماو الربازيل، )٢(
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  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  -جيم   
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
هليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني             نظرت ا   -٦
ويف اجللسة األوىل، ذكَّر    . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

على اهليئـة أن  مبوجبها يتعّين  من مشروع النظام الداخلي املعمول به، اليت ٢٧الرئيس باملادة  
وأبلغ الرئيس اهليئة الفرعية بأن هناك مشاورات جارية بشأن         .  رئيسها ومقررها  نائبتنتخب  

، يف سياق   عيت األطراف وُد. بقي املندوبني على علم مبا حيرز من تقدم       يالترشيحات وبأنه س  
االعتبـار   أن تويل  وإىل   ٧-م أ /٣٦ املقرر   عينهاأأن تضع نصب     إىل   إجراء هذه املشاورات،  

  . للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية لترشيح النساءالالزم
دعت ،   واملقرر ويف اجللسة الثالثة، ونظراً لعدم تلقي ترشيحات ملنصيب نائب الرئيس           -٧

 من مشروع النظـام     ٢٧ من املادة    ٥حكام الفقرة   ألاهليئة الفرعية مؤمتر األطراف، كاستثناء      
 العامـة اخلتاميـة     اعية يف جلسته  انتخاب أعضاء مكتب اهليئة الفر    إىل  ،  املعمول به الداخلي  

السيد و رئيسل ل اً نائب أورتيز باسوالدو  وانتخب مؤمتر األطراف السيد   . يناير/كانون الثاين  ١٠ يف
ورتني الرابعة   منصبيهما خالل الد   نا املكتب هذ  ا عضو وسيشغل. اًمقرر) ناميبيا(بتروس ميتيويل   

  .يذ أو إىل أن يتم انتخاب من خيلفهما للهيئة الفرعية للتنفوالثالثنيوالثالثني واخلامسة 

  املكتبيف انتخاب أعضاء ليحلوا حمل أعضاء   -دال   
  )من جدول األعمال) د(٢البند (
 يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتـو        طرفنياملنتخبان  ميثل نائُب الرئيس واملقرُر       -٨

  .عضوين ليحال حملهماولذلك، مل يكن من الضروري انتخاب . امللحق هبا

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطـراف             -ثالثاً   
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

التقارير املتعلقة ببيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة مـن األطـراف              - ألف  
 والفتـرة   ٢٠٠٧-١٩٩٠الفتـرة   املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عـن        

٢٠٠٨-١٩٩٠  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  املداوالت  -١  
يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني           اهليئة الفرعية   نظرت    -٩
وُعرضت عليها الوثيقتان   . على التوايل ديسمرب  /كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف
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FCCC/SBI/2010/18 و FCCC/SBI/2009/12 .   ٣ بشأن قضايا البند     وأدىل ممثال طرفني ببيانني 
  .من جدول األعمال

 البنـود ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي مع                -١٠
شارك يف رئاسته السيدة أنكـي هريولـد        ت يف إطار فريق اتصال      )د( و )ج(و) ب(٣ ةالفرعي

، الثالثـة ويف اجللسة   . )مجهورية ترتانيا املتحدة  (سيد إيريك كاموغا موغوروسي     ال و )أملانيا(
  .تصالالفريق ا قّدمت السيدة هريولد تقريراً عن مشاورات

 طلب طرٌف إدراج هذه املسألة يف جدول األعمال املؤقت          اً،ويف اجللسة الثالثة أيض     -١١
  .لهيئة الفرعيةل

اقترحهـا الـرئيس     اليت   )٣(ستنتاجاتالايف  الفرعية  ظرت اهليئة   ويف اجللسة ذاهتا، ن     -١٢
  .اواعتمدهت

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقارير املتعلقة ببيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة              -١٣

 )٤(٢٠٠٧-١٩٩٠املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة، عـن الفتـرة              
  .)٥(٢٠٠٨-١٩٩٠ والفترة
 جلميع األطراف   والحظت اهليئة الفرعية أن اجملموع الكلي النبعاثات غازات الدفيئة          -١٤

عمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضـي       /، باستثناء االنبعاثات  املدرجة يف املرفق األول   
 يف  ٦,١ بنـسبة    ٢٠٠٨-١٩٩٠قد اخنفض يف الفترة      ،وتغيري استخدام األراضي واحلراجة   

عمليات اإلزالة الناشئة عن    / االنبعاثات باحتساب،  نبعاثاتهذه اال نما اخنفض جمموع    بياملائة،  
أما فيما يتعلق   .  يف املائة  ١٠,٤استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، بنسبة        

ـ       ا باألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، فقد اخنفضت انبعاثاهت
عمليات اإلزالة الناشـئة عـن      / باستثناء االنبعاثات  ، يف املائة  ٣٦,٨ غازات الدفيئة بنسبة     نم

 باحتـساب  يف املائة    ٤٨,٥استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وبنسبة        
 وفيما خيص األطـراف     . الناشئة عن استخدام األراضي واحلراجة     عمليات اإلزالة /االنبعاثات

ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، فقد زادت كميـة انبعاثـات          ال مت ملرفق األول اليت    املدرجة يف ا  
عمليات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضـي وتغـيري         /غازات الدفيئة، باستثناء االنبعاثات   

 ، باحتـساب  نبعاثاتهذه اال  يف املائة، بينما زادت      ٧,٩ بنسبة   ،استخدام األراضي واحلراجة  
ات اإلزالة الناشئة عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة،          عملي/االنبعاثات

  . يف املائة٨,٣بنسبة 
__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.35اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣(
  .FCCC/SBI/2009/12الوثيقة  )٤(
  .FCCC/SBI/2010/18الوثيقة  )٥(
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  حالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة  - باء  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  السادسة الوطنية البالغات تقدمي موعد    
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥لفقرة متابعة تنفيذ ا    
  )من جدول األعمال) د(٣البند (

  املداوالت  -١  
يف هذه البنود الفرعية يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني           اهليئة الفرعية   نظرت    -١٥
).  أعاله ١٠انظر الفقرة   (على التوايل   ديسمرب  /كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

  . CCC/SBI/2009/INF.9و FCCC/SBI/2010/INF.8ا الوثيقتان وُعرضت عليه
  الـرئيس  اليت اقترحهـا   )٦(ستنتاجاتالايف  اهليئة الفرعية   ويف اجللسة الثالثة، نظرت       -١٦

  .واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً حبالة تقدمي واستعراض البالغـات الوطنيـة الرابعـة،               -١٧

  .)٨(، وحبالة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية اخلامسة)٧( تتناول التقدم احملرزوبالتقارير اليت
من األطراف املدرجة يف املرفق األول قدمت اً طرف ١٦وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن       -١٨

 قدمت  )٩(اً طرف ٢٣، وأن   ١٣-م أ /١٠ الوطين اخلامس قبل املوعد احملدد وفقاً للمقرر         بالغها
  . بعد اخلامسبالغهماقدما يمل طرفني املوعد احملدد، وأن  بعد بالعاهتا

 من االتفاقية   ١٢ من املادة    ٥وشرعت اهليئة الفرعية يف النظر يف متابعة تنفيذ الفقرة            -١٩
  . ووافقت على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني

بشأن البالغات الوطنية لألطـراف      )١٠(وقررت اهليئة الفرعية التوصية مبشروع مقرر       -٢٠
 يف دورته الـسادسة     يعتمدهنظر فيه مؤمتر األطراف و    ي لكياملدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.36اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦(
  .FCCC/SBI/2009/INF.9الوثيقة  )٧(
 FCCC/SBI/2010/INF.8.8الوثيقة  )٨(
 الوطين اخلامس يف غضون ستة أسابيع بعد         بالغها  طرفاً ٢٣بالغ عددها   ل طرفا من هذه األطراف ا     ١٤قدم   )٩(

  . انتهاء املوعد احملددمن بعد فترة جتاوزت ستة أسابيع بالغاهتا أطراف ٩انتهاء املوعد احملدد، بينما قدمت 
  .١٦-م أ/٩ املقرر لالطالع على النص املعتمد، انظر )١٠(
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، والتوصـية   )FCCC/SBI/2010/L.36/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة       (عشرة  
 ٢بالفقرة   طنية املقدمة عمالً  البالغات الو بشأن املعلومات اإلضافية املدرجة يف       )١١(مبشروع مقرر 

 يف  يعتمدهو اجتماع األطراف /نظر فيه مؤمتر األطراف   ي لكي من بروتوكول كيوتو،     ٧من املادة   
  ).FCCC/SBI/2010/L.36/Add.2 لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة(دورته السادسة 

فـق األول   البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املر          -رابعاً   
  لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٤البند (

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف             - ألف  
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال) أ(٤البند (

  املداوالت  -١  
ها األوىل والثالثـة املعقـودتني      نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستي          -٢١
وُعرضت عليها الوثيقتان   . على التوايل  ديسمرب/ كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

FCCC/SBI/2010/21 وAdd.1 .  مـن   ٤ بشأن قضايا البند     ات ببيان سبعة أطراف  ممثلووأدىل 
حتالف الدول    والصني وآخر باسم   ٧٧    ال جمموعة   متحدث باسم من بينهم    ،جدول األعمال 
  . اجلزرية الصغرية

السيد إريك موغوروسي، رئـيس فريـق اخلـرباء       ويف اجللسة األوىل، دعا الرئيس      -٢٢
االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               

  .اإلدالء ببيانإىل ) فريق اخلرباء االستشاري(لالتفاقية 
 ين، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي مع البند           فسهانويف اجللسة     -٢٣

 شارك يف رئاسته السيدة أنكي هريولد والـسيد       تيف إطار فريق اتصال     ) د(و) ج(٤ نيالفرعي
 تقريراً عن مـشاورات فريـق       موغوروسيويف اجللسة الثالثة، قّدمت السيدة      . موغوروسي

  .االتصال
 الـيت اقترحهـا     )١٢(يف االستنتاجات اً  أيض نظرت اهليئة الفرعية     ،الثالثةويف اجللسة     -٢٤

  .الرئيس واعتمدهتا

__________ 

  .٦-م أإ/١٠لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )١١(
  .FCCC/SBI/2010/L.33اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٢(
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  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية بالتقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري يف اجتماعه              -٢٥
  .)١٣(الثاين
الستـشاري  بالتقرير التقين الصادر عن فريق اخلرباء ا      كذلك  ورحبت اهليئة الفرعية      -٢٦

بشأن املشاكل والعوائق التقنية اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة        
عت اهليئة   وشجّ .)١٤(يف عملية إعداد بالغاهتا الوطنية وتقييم احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات          
  .حو املناسبفريق اخلرباء االستشاري على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير، على الن

للتني أجرامها الفريق يف إطـار       ا )١٥(الدراستني االستقصائيتني ب  الفرعية  اهليئة وأشادت  -٢٧
، وحثت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول الـيت مل           )١٦(الختصاصاتهاً  برنامج عمله وفق  

  .لدراستني على أن تقدم إىل الفريق املعلومات الالزمة يف أقرب وقت ممكنل  بعُدتستجب
حلقة العمل اليت يعتزم فريق اخلـرباء االستـشاري         إىل   اهليئة الفرعية أيضاً     وأشارت  -٢٨

، رهناً بتوافر املوارد، من أجل تبادل اآلراء        ٢٠١١مارس  /تنظيمها يف أنتيغوا وبربودا يف آذار     
ة ملبادئ اتفاقيـة األمـم املتحـد      "بشأن العناصر اليت ميكن النظر فيها يف إطار التنقيح املقبل           

اإلطارية التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             
األطراف يف إعـداد أحـدث بالغاهتـا    هذه ، مع مراعاة الصعوبات اليت تواجهها    "لالتفاقية
  .الوطنية
إليها وشجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء االستشاري على تنظيم حلقة العمل املشار              -٢٩

من ممثلي األطراف غري املدرجة يف      ممكن   مشاركة أقصى عدد     يضمن مبا أعاله   ٢٨يف الفقرة   
إليصال مضمون حلقة العمل    تباعها  اوف أكثر السبل فعالية     استكشميكّن من ا  املرفق األول، و  

  .، وذلك رهناً بتوافر املواردهاإىل املمثلني الذين يتعذر عليهم السفر حلضور
  لينظم، قصارى جهده  اهليئة الفرعية بفريق اخلرباء االستشاري أن يبذل         كما أهابت   -٣٠

حلقة العمل املقررة بشأن تطـوير العمليـات         ،وفقاً لربنامج عمله  و ٢٠١١يف مستهل عام    
ألغـراض اإلعـداد     أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها        األجل الطويل وإنشاءِ   يفواستدامتها  

  .قوائم جرد غازات الدفيئة يف ذلكلبالغات الوطنية، مبا ل املستمر
__________ 

  .FCCC/SBI/2010/21الوثيقة  )١٣(
  .FCCC/SBI/2010/21/Add.1الوثيقة  )١٤(
ة إعداد بالغاهتا   حتديد املشاكل والعوائق التقنية اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف عملي             " )١٥(

مجع املعلومات عن املشاكل املتصلة باسـتدامة عمليـة         "و" الوطنية وتقييم احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات      
اإلبالغ الوطين واحلفاظ على األفرقة التقنية الوطنية من أجل إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم جرد           

  ".غازات الدفيئة، على حنو مستمر
  ).ج-أ(٢، املرفق، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )١٦(
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تنظيم حلقات عمل   يعتزم   فريق اخلرباء االستشاري     بأناً   علم  اهليئة الفرعية  وأحاطت  -٣١
، رهنـاً   ٢٠١١ إعداد البالغات الوطنية يف النصف الثاين من عـام           ألغراضتدريبية إقليمية   
  .بتوافر املوارد

طة التدريبية اليت سينظمها فريق اخلرباء      وسلطت اهليئة الفرعية الضوء على أمهية األنش        -٣٢
االستشاري وطلبت إليه أن ينظم، يف حدود املمكن، نشاطني تدريبيني على األقل يف كـل               

  .بتوافر املوارداً ، رهن٢٠١٢-٢٠١١منطقة يف الفترة 
ودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء االستشاري إىل أن يراعي، لدى تنفيـذ برنـامج                -٣٣

اجات احلالية واملقبلة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ويراعي األحكـام            عمله، االحتي 
  . باملوضوعاملنصوص عليها يف االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة

أعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة الفلبني على استضافة االجتمـاع الثـاين             و  -٣٤
مت بالشكر إىل حكومة الواليات املتحدة األمريكية على        كما تقد . لفريق اخلرباء االستشاري  

دعمها املايل والتقين ألعمال فريق اخلرباء االستشاري، وإىل حكوميت الربازيل وشيلي وبرنامج       
ترمجة الدراستني االستقـصائيتني    يف  مساعدة تقنية   ما قدموه من    األمم املتحدة اإلمنائي على     

  .يةلفريق إىل لغات أخرى غري اإلنكليزل
ودعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية واألطراف األخرى             -٣٥

القادرة على توفري املوارد املالية إىل القيام بذلك لتمكني فريق اخلرباء االستشاري من تنفيـذ               
اف وشجعت اهليئة الفرعية املنظمات الثنائية واملتعـددة األطـر        . ٢٠١١أنشطته املقررة لعام    
  . الفريقعملوالدولية على دعم 

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف              - باء  
  املرفق األول لالتفاقية

  )من جدول األعمال، الذي بقي معلقاً) ب(٤البند (

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥متابعة تنفيذ الفقرة   - جيم  
  )ألعمالمن جدول ا) ج(٤البند (

نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني                -٣٦
  ). أعاله٢٣انظر الفقرة  (على التوايل ديسمرب/ كانون األول٤نوفمرب و/ تشرين الثاين٣٠ يف
يف على مواصلة النظر يف هذا البند الفرعـي    اهليئة الفرعية   ويف اجللسة الثالثة، اتفقت       -٣٧

 من  ١٦باملادة    ، عمالً ة املؤقت دور هذه ال   يف جدول أعمال   هإدراج و دورهتا الرابعة والثالثني  
  . عمول بهمشروع نظامها الداخلي امل
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  تقدمي الدعم املايل والتقين  - دال  
  )من جدول األعمال) د(٤البند (

  املداوالت  -١  
ألوىل والثالثـة املعقـودتني     نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها ا           -٣٨
. ) أعاله ٢٣انظر الفقرة    (على التوايل  ديسمرب/ كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

  .FCCC/SBI/2010/INF.10 و،Add.1، وFCCC/CP/2010/5الوثائق التالية وُعرضت عليها 
  .اإلدالء ببيانويف اجللسة األوىل، دعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل   -٣٩
 اليت اقترحها الـرئيس     )١٧(، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     الثالثةويف اجللسة     -٤٠

  .واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املتعلقة بالدعم املايل الذي قدمته أمانة مرفق              -٤١

  .)١٨(مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األولالبيئة العاملية إلعداد البالغات الوطنية املقد
 مرفـق البيئـة العامليـة،        موارد تجديدل ة اخلامس الفترةورحبت اهليئة الفرعية بإمتام       -٤٢

وأحاطت علماً بالتغيريات اليت أجريت فيما يتعلق بتمويل عملية إعداد البالغـات الوطنيـة              
  .املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي معلومات مفصلة ودقيقة ومناسبة              -٤٣
جملس املرفق فيما يتصل بالبالغات الوطنية املقدمة من        دورة عقدها   التوقيت وكاملة عن آخر     

 من االتفاقية، ال سيما معلومات عن       ١١األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً للمادة         
الطرائق واإلجراءات اليت وضعها مرفق البيئة العاملية لضمان إتاحة املوارد املالية بكفـاءة ويف              

 مجيـع البلـدان الناميـة       تتكبدها املتفق عليها اليت      الكاملة  التكاليف لتغطيةالوقت املناسب   
  . من االتفاقية١٢ من املادة ١األطراف يف امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 

رص مع احل دعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي معلومات،            كما  -٤٤
بالغات الأن تكون مفصلة ودقيقة ومناسبة التوقيت وكاملة، عن أنشطته املتعلقة بإعداد            على  

، مبا يف ذلك معلومـات عـن        )١٩(األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     اليت تقدمها   الوطنية  
ودعت اهليئة الفرعية أيضاً مرفق البيئة العامليـة  . ة على التمويل وصرف األموال    مواعيد املوافق 

 مشاريع البالغات الوطنيـة وعـن       احملّدد الستكمال إىل تقدمي معلومات عن املوعد التقرييب       
__________ 

  . FCCC/SBI/2010/L.37اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٧(
  .Add.1، وFCCC/CP/2010/5، وFCCC/SBI/2010/INF.10الوثائق  )١٨(
  ).ب(١، الفقرة ٢-م أ/١٠املقرر  )١٩(
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املوعد التقرييب لتقدمي البالغات الوطنية إىل األمانة، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتـا               
  .والثالثنيالرابعة 
 ١٣-م أ/٧وأشارت اهليئة الفرعية إىل الطلب الذي وجهه مؤمتر األطراف يف مقرريه    -٤٥
 األطراف غري املدرجـة يف      يساعد والذي يدعوه إىل أن    إىل مرفق البيئة العاملية      ١٤-م أ /٤و

 يف صياغة مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتـا الوطنيـة           ، حسب االقتضاء،  املرفق األول 
  .١١-م أ/٥ من املقرر ٢ من االتفاقية وللفقرة ١٢ من املادة ٤ وفقاً للفقرة ،هاإعدادو

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي مقترحات              -٤٦
مشاريع من أجل احلصول على متويل لبالغاهتا الوطنية الالحقة قبل اسـتكمال البالغـات              

  . استمرارية متويل املشاريعلضمانلك الوطنية الراهنة، وذ
 من األطراف ومفادها أن     عددوالحظت اهليئة الفرعية دواعي القلق اليت أعرب عنها           -٤٧

ـ  قد ال يكون     املعجلةجراءات  اإلالتمويل املقدم للبالغات الوطنية عن طريق        لـبعض  اً  كافي
جنازها كجـزء مـن     إ عليها   األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ األنشطة اليت يتعني         

  .عملية إعداد بالغاهتا الوطنية
، على أن يواصل  ١٤-م أ /٤وشجعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية، وفقاً للمقرر           -٤٨

 املتفـق عليهـا الـيت     الكاملة التكاليفلتغطية إتاحة ما يكفي من املوارد املالية احلرص على 
 مـن   ١٢ من املـادة     ١امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب الفقرة      البلدان النامية األطراف يف      تتكبدها
  .إعداد بالغاهتا الوطنية الثالثة والالحقة، حسب االقتضاءمن أجل االتفاقية 

وأوصت اهليئة الفرعية بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عـشرة، إىل               -٤٩
 املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف       مرفق البيئة العاملية أن يواصل إتاحة التمويل للدعم التقين        

إعداد بالغاهتا الوطنية، من قبيل التمويل الذي يقدمه برنـامج  ألغراض املرفق األول لالتفاقية   
دعم البالغات الوطنية، مع اإلقرار بأن تكاليف هذا الدعم التقين ال ختصم من األموال املقدمة           

  .غاهتا الوطنيةلألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بال
وأوصت أيضاً بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إىل مرفق البيئة               -٥٠

 صـرف   تتيحيف إطار اإلجراءات التشغيلية     املعّجلة املندرجة   عملية  ال من أن    يتأكدالعاملية أن   
بالغاهتـا  إعداد  ألغراض  اف غري املدرجة يف املرفق األول       األموال يف الوقت املناسب لألطر    

  .الوطنية
 بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إىل مرفـق            كذلكوأوصت    -٥١

وحتسني  البيئة العاملية أن يعمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ من أجل مواصلة تبسيط إجراءاته             
التمويل الالزم   ولفعالية وكفاية العملية اليت تتلقى من خالهلا األطراف غري املدرجة يف املرفق األ            

صرف األمـوال يف      من االتفاقية، حرصاً على    ١٢ من املادة    ١للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة     
النامية األطـراف يف      البلدان تتكبدهاالوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت         
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اردة يف البالغـات الوطنيـة      االمتثال هلذه االلتزامات، وجتنب الثغرات بني أنشطة التمكني الو        
  .احلالية والالحقة، مع اإلقرار بأن عملية إعداد البالغات الوطنية عملية مستمرة

وأوصت أيضاً بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إىل مرفق البيئة               -٥٢
لألطـراف   إجراءات تشغيلية باقية لضمان صرف األموال يف الوقت املناسب           ةالعاملية إهناء أي  

  . إلعداد بالغاهتا الوطنيةموارداليت تقرر احلصول بالطريقة املباشرة على 
وأوصت أيضاً بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إىل مرفق البيئة               -٥٣

 يف البالغات الوطنية املقدمـة      اليت ُحدِّدت العاملية تقدمي معلومات مفصلة عن متويل املشاريع        
 من االتفاقية، والـيت  ١٢ من املادة ٤ وفقاً للفقرة    ،غري املدرجة يف املرفق األول    من األطراف   

  .قدمت وحظيت باملوافقة عليها الحقاً
 قـدم   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٤ ه إىل غاية   أن بارتياحوالحظت اهليئة الفرعية      -٥٤

 هبالغاً  طرف ٣٦، و ويلاألوطين  ال همن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغ       اً   طرف ١٣٩
كمـا   .وطرف واحد بالغه الوطين الرابـع       وطرفان بالغهما الوطين الثالث،    ثاين،الوطين  ال

من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغه        اً  طرف ٣٩م  قدِّ من املتوقع أن يُ    ه أن أشارت إىل 
  .٢٠١١الوطين الثاين حبلول هناية عام 

  قيةاآللية املالية لالتفا  -خامساً  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  االستعراض الرابع لآللية املالية  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٥البند (
  املداوالت  -١
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني                -٥٥
رضت عليها الوثيقتان   وُع.  على التوايل  ديسمرب/األول كانون   ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

FCCC/SBI/2009/MISC.10 و Add.1 .   ـ      تسعةوأدىل ممثلو  دو أطراف ببيانات بشأن قضايا البن
االحتـاد األورويب والـدول     من جدول األعمال، من بينهم متحدث باسم        ) ج-أ(٥ الفرعية

 ٧٧    ال  باسم جمموعة  ومتحدث ،باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية     ومتحدثاألعضاء فيه،   
  .الصنيو

، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي مع البندين            األوىلويف اجللسة     -٥٦
السيدة آنا فـورنيلس  كل من شارك يف رئاسته ييف إطار فريق اتصال ) ج(و) ب(٥الفرعيني  

ويف اجللسة الثالثـة، قـّدم الـسيد    . )شيلي(السيد فرناندو فارياس   و )إسبانيا(دي فروتوس   
  .اس تقريراً عن مشاورات فريق االتصالفاري
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 اليت اقترحها الـرئيس     )٢٠(، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     الثالثةويف اجللسة     -٥٧
  .واعتمدهتا

  تاجاتناالست  -٢  
الـذي  األمانـة    )٢١(أحاطت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والثالثني، علماً بتقرير          -٥٨

الدراسة الوطنيـة  مشروع لومات اليت قدمتها البلدان املشاركة يف     لمعل اً وتوليف اًجتميع يتضمن
  .  بتغري املناخةاالقتصادية والبيئية واإلمنائية املتعلق

مـارس  / آذار ٢٨ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلـول              -٥٩
يف وثيقـة   سامهات  امل، آراءها بشأن التقرير التوليفي وطلبت من األمانة جتميع هذه           ٢٠١١

وقررت اهليئة الفرعية أيضاً    . متفرقات لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثني         
املتعلقـة بـتغري    الدراسة الوطنية االقتصادية والبيئية واإلمنائية    مشروع مواصلة النظر يف تقرير   

  . يف دورهتا الرابعة والثالثنياملناخ 
 بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر      )٢٢(رعية أن توصي مبشروع مقرر    وقررت اهليئة الف    -٦٠

لالطـالع علـى نـص املقـرر، انظـر الوثيقـة            (األطراف يف دورته السادسة عـشرة       
FCCC/SBI/2010/L.38/Add.1.(  

تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهـة إىل              - باء  
  مرفق البيئة العاملية

  )من جدول األعمال) ب(٥البند (
  املداوالت  -١
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني                -٦١
. ) أعاله ٥٦انظر الفقرة    ( على التوايل  ديسمرب/األول كانون   ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

، FCCC/CP/2009/9، وAdd.1، وFCCC/CP/2010/5 :الوثــائق التاليــةوُعرضــت عليهــا 
  .FCCC/SBI/2010/MISC.5و

  .، دعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل عرض تقرير املرفقاألوىلويف اجللسة   -٦٢
 اليت اقترحها الـرئيس     )٢٣(، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     الثالثةويف اجللسة     -٦٣

  .واعتمدهتا
__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.38اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٠(
  .FCCC/SBI/2010/INF.7الوثيقة  )٢١(
  .١٦-م أ/٢د، انظر املقرر لالطالع على النص املعتم )٢٢(
  .FCCC/SBI/2010/L.39اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٣(
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  االستنتاجات  -٢
 مرفـق   )٢٤(ئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والثالثني، علماً بتقريري        أحاطت اهلي   -٦٤

وإضافة . البيئة العاملية املقدمني إىل مؤمتر األطراف يف دورتيه اخلامسة عشرة والسادسة عشرة           
إىل ذلك، نظرت يف اآلراء املقدمة من األطراف بشأن العناصر اليت ينبغي مراعاهتا يف وضـع                

  .)٢٥(جهة إىل مرفق البيئة العامليةاإلرشادات املو
، بـصيغته   بشأن هـذه املـسألة     )٢٦(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        -٦٥

لالطالع على نص املقرر، انظـر      ( ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة         املعدلة،
  .)٢٧()FCCC/CP/2010/L.2الوثيقة 

  ختقييم الصندوق اخلاص بتغري املنا  - جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٥البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني                -٦٦
  .) أعاله٥٦انظر الفقرة  ( على التوايلديسمرب/األول كانون ٤نوفمرب و/ تشرين الثاين٣٠ يف
 اليت اقترحها الـرئيس     )٢٨( االستنتاجات ، نظرت اهليئة الفرعية يف    الثالثةويف اجللسة     -٦٧

  .واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
 اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والثالثني، النظر يف هذه املسألة وقررت             أهنت  -٦٨

 ليعتمده مـؤمتر األطـراف يف دورتـه         ، بصيغته املعدلة،   مقرر بشأهنا  )٢٩(أن توصي مبشروع  
  .)٣٠()FCCC/CP/2010/L.3  نص املقرر، انظر الوثيقةلالطالع على(السادسة عشرة 

__________ 

  .FCCC/CP/2010/5/Add.1، وFCCC/CP/2010/5، وFCCC/CP/2009/9الوثائق  )٢٤(
  .FCCC/SBI/2010/MISC.5الوثيقة  )٢٥(
  .١٦-م أ/٣لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٢٦(
ويـرد الـنص املعـدل يف الوثيقـة       . FCCC/SBI/2010/L.39/Add.1اعُتمد بصيغته املعدلة بوصفه الوثيقة       )٢٧(

FCCC/CP/2010/L.2)  ١٦-م أ/٣املقرر.(  
  .FCCC/SBI/2010/L.40اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٨(
  .١٦-م أ/٤لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٢٩(
ثيقـة  ويـرد الـنص املعـدل يف الو     . FCCC/SBI/2010/L.40/Add.1اعُتمد بصيغته املعدلة بوصفه الوثيقة       )٣٠(

FCCC/CP/2010/L.3 ) ١٦-م أ/٤املقرر.(  
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  الصندوق اخلاص بأقل البلدان منوا  - دال  
  )من جدول األعمال) د(٥البند (

  املداوالت  -١  
نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني                -٦٩
الوثـائق  وُعرضت عليها   .  على التوايل  ربديسم/األول كانون   ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

ــة ، FCCC/SBI/2010/15، وFCCC/SBI/2010/5، وAdd.1 و،FCCC/CP/2010/5 :التاليــ
  ، FCCC/SBI/2010/MISC.9، وFCCC/SBI/2010/26، وFCCC/SBI/2010/17و
ـ  تسعة أطراف  ممثلووأدىل  . Add.1، و FCCC/SBI/2009/MISC.10و مـن بينـهم     ات، ببيان

  .  والصني٧٧  ال جمموعة  وآخر باسماً، البلدان منو أقلمتحدث باسم
ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -٧٠

السيد رينس سـور   و)أستراليا (كاترين فوغنالسيدة كل من   شارك يف رئاسته    يفريق اتصال   
  .تصالالفريق ا ور تقريراً عن مشاورات، قّدم السيد سالثالثةويف اجللسة  ).جزر سليمان(

 اليت اقترحها الـرئيس     )٣١(، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات     الثالثةويف اجللسة     -٧١
  .واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
تقرير االجتماع الثامن عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان          رحبت اهليئة الفرعية ب     -٧٢
مل التدريبية اإلقليمية بشأن تنفيـذ بـرامج العمـل الوطنيـة             وتقرير حلقات الع   ،)٣٢(منواً

 تشغيل   ذلك عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف      عن  ، والتقرير التجميعي    )٣٣(للتكيف
 املعنيـة املعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظمـات       رحبت ب ، و )٣٤(صندوق أقل البلدان منواً   

، مبا فيها املعلومات املتعلقة باحلصول على       هاف وتنفيذ بشأن إعداد برامج العمل الوطنية للتكي     
  . )٣٥(األموال من صندوق أقل البلدان منواً

وطلبت اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يناقش مـع مرفـق              -٧٣
الكفيلة ، السبل   ٢٠١١البيئة العاملية ووكاالته، خالل االجتماع األول لفريق اخلرباء يف عام           

 احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منواً، وصرف األمـوال،             فرصِ بزيادة حتسنيِ 
ووضع استراتيجيات لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف باتباع هنج برناجمي، وسبل ضـمان             

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.27اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣١(
  .FCCC/SBI/2010/26الوثيقة  )٣٢(
  .FCCC/SBI/2010/15الوثيقة  )٣٣(
  .FCCC/SBI/2010/17الوثيقة  )٣٤(
  .FCCC/SBI/2010/MISC.9الوثيقة  )٣٥(



FCCC/SBI/2010/27 

19 GE.11-60387 

 شروط التمويل املشترك يف إطار صندوق أقـل البلـدان منـواً،              عن إلبالغلأفضل طريقة   
 اليت تواجهها األطراف من أقل البلدان منواً يف العمل مع وكاالت مرفق             ألخرىاوالتحديات  
 نتائج هـذه    يعرضوطلبت اهليئة الفرعية عالوة على ذلك إىل فريق اخلرباء أن           . البيئة العاملية 
  . إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثنيه تقريريفلى األطراف عاملناقشات 

 بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر      )٣٦(الفرعية أن توصي مبشروع مقرر    وقررت اهليئة     -٧٤
لالطـالع علـى نـص املقـرر، انظـر الوثيقـة            (األطراف يف دورته السادسة عـشرة       

FCCC/SBI/2010/L.27/Add.1.(  

   من االتفاقية٦املادة   -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت  -١  
 ٣٠ذا البند يف جلستيها األوىل والثالثـة املعقـودتني يف           نظرت اهليئة الفرعية يف ه      -٧٥

 :الوثائق التاليـة  وُعرضت عليها   .  على التوايل  ديسمرب/األول كانون   ٤نوفمرب و /تشرين الثاين 
FCCC/SBI/2010/2، و FCCC/SBI/2010/3 و ،FCCC/SBI/2010/9 و ،FCCC/SBI/2010/19، 

  ، FCCC/SBI/2010/24، وFCCC/SBI/2010/23، وFCCC/SBI/2010/22و
 باسـم متحدث  من بينهم    ات، ببيان سبعة أطراف  ممثلووأدىل  . FCCC/SBI/2010/MISC.7و

  .  والصني٧٧  الجمموعة 
ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار                 -٧٦

، قّدم السيد جارجو    لثةالثاويف اجللسة    .)غامبيا(السيد با عثمان جارجو     برئاسة  فريق اتصال   
  .تصالالفريق ا تقريراً عن مشاورات

 الـيت اقترحهـا     )٣٧(يف االستنتاجات اً   أيض ، نظرت اهليئة الفرعية   الثالثةويف اجللسة     -٧٧
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
 بشأن هذه املسألة ليعتمده مـؤمتر       )٣٨(قررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        -٧٨

لالطـالع علـى نـص املقـرر، انظـر الوثيقـة            (يف دورته السادسة عـشرة      األطراف  
FCCC/SBI/2010/L.26.(  

__________ 

  .١٦-م أ/٥لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٣٦(
  .FCCC/SBI/2010/L.26لوثيقة اعُتمدت بوصفها ا )٣٧(
  .١٦-م أ/٧لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٣٨(
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   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني   -سابعاً   
  ) من جدول األعمال٧البند (

  ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   - ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٧البند (

  اوالتاملد  -١  
 والثالثـة املعقـودتني     الثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها            -٧٩
 أطراف  تسعةوأدىل ممثلو   .  على التوايل  ديسمرب/األول كانون   ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

 ومتحدث آخر باسم االحتاد     ببيانات، من بينهم متحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية        
  .ورويب والدول األعضاء فيهاأل
، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار      الثانيةويف اجللسة     -٨٠

 تقريـراً   باسوالدو، قّدم السيد    الثالثةويف اجللسة    .أورتيز باسوالدو السيد  برئاسة  فريق اتصال   
  .تصالالفريق ا عن مشاورات

 الـيت اقترحهـا     )٣٩(يف االستنتاجات اً   أيض يئة الفرعية ، نظرت اهل  الثالثةويف اجللسة     -٨١
  . بصيغتها املعدلةالرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
وافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والـثالثني                -٨٢

 مـع مراعـاة أي     ،)٤٠(باالستناد إىل نص مشروع املقرر املرفق بتقرير الدورة الثانية والثالثني         
مقررات اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة، بغية التوصية مبشروع مقرر كي             

 ٨٣ووافقت أيضاً على اإلجراءات املؤقتة الواردة يف الفقرات مـن           . يعتمده مؤمتر األطراف  
  .  أدناه٩٠ إىل

  اآلثار الضارة لتغري املناخ    
راك جمموعة كبرية من أصـحاب املـصلحة يف         أكدت اهليئة الفرعية على أمهية إش       -٨٣

ن منهم  والتخطيط واإلعداد إلجراءات التكيف وتنفيذها، حسب االقتضاء، ال سيما املسؤول         
يف املعنيـة   عن اختاذ القرارات املتعلقة بعمليات االستثمار والتخطيط يف خمتلف القطاعـات            

  .اجلزرية النامية الصغريةالبلدان النامية، وباألخص يف أقل البلدان منواً ويف الدول 

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.34/Rev.1اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٩(
  .FCCC/SBI/2010/10املرفق الرابع، الوثيقة  )٤٠(
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فر ا بغيـة حتـسني تـو      )٤١(ةيشبكالواجهة ال وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة تعزيز         -٨٤
األمـوال املتاحـة    لتكيف، مبا يف ذلك     لاملعلومات بشأن فرص احلصول على األموال املتاحة        

ون مع األطراف  األمانة أيضاً أن تضع، بالتعا منوطلبت  . لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف    
  ميسَّرة لنشر املعلومـات ذات الـصلة       وأساليبواملنظمات املعنية، نواتج سهلة االستعمال      

حتديد على  ، هبدف بناء القدرة     الواجهة الشبكية ، مبا يف ذلك املعلومات الواردة يف        باملوضوع
 التكيف   ولتنفيذ املشاريع، وهبدف الوصول إىل العاملني يف جمال        هامقترحات مشاريع وإعداد  

  .على املستويني الوطين ودون الوطين، وخباصة يف البلدان النامية
 األطراف واملنظمات املعنيـة إىل املـساعدة يف         املتقدمةودعت اهليئة الفرعية البلدان       -٨٥

 وعي واضعي السياسات يف البلدان النامية األطراف بـأمور منـها            إذكاءاجلهود الرامية إىل    
، بغية تعزيز اجلهود الرامية إىل إدماج التكيف يف عمليـة           هافوائدتكاليف خيارات التكيف و   

 يف  أُعـدت اليت   باملوضوع   ، مبا فيها الوثائق ذات الصلة     املراجع املتاحة التخطيط، استناداً إىل    
  .إطار برنامج عمل نريويب بشأن تأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

حلقة عمـل   فر املوارد الالزمة،    امن األمانة أن تنظم، رهناً بتو     وطلبت اهليئة الفرعية      -٨٦
لتحديد الصعوبات والثغرات يف جمال تنفيذ ُنُهج إدارة املخاطر إزاء اآلثار الضارة لتغري املناخ،              
استناداً إىل الدروس املستفادة واخلربة العملية اليت اكتسبتها املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة       

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة كذلك أن تتـيح         . اخلاص يف هذا الصدد   والوطنية والقطاع   
  .حلقة العمل هذه لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والثالثنيعن اً تقرير

  أثر تنفيذ تدابري االستجابة    
قـدرة  طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تعد ورقة تقنية عن السبل الكفيلة بتعزيز ال               -٨٧

 البلدان النامية األطراف من احتياجات      يفعلى وضع النماذج واستخدامها يف سياق ما ينشأ         
حتديـد املنظمـات ذات      ، ويشمل ذلك  آثار تنفيذ تدابري االستجابة   ب متعلقة حمددة   وشواغل

  .اخلربات املناسبة ونطاق األنشطة اجلارية يف هذا الصدد
أن تواصل قدر اإلمكان تقدمي معلومات عن       وشجعت اهليئة الفرعية األطراف على        -٨٨

وطنية ال ابالغاهتتقدمي   ويشمل ذلك ،   الناشئة عن آثار تنفيذ تدابري االستجابة      وشواغلهاجتارهبا  
  . باملوضوعصلةذات الخرى األوثائق الو

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تتيح معلومات عن املناهج العملية ملعاجلة التنويع               -٨٩
صادي ضمن سياق التنمية املستدامة وتقدمي تقرير إىل دورهتا اخلامسة والثالثني عن التقدم االقت

  .احملرز يف هذا الصدد

__________ 

)٤١( <http://unfccc.int/4638.php>.  
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حلقة عمـل   فر املوارد الالزمة،    ا، رهناً بتو  يئة الفرعية من األمانة أن تنظم     وطلبت اهل   -٩٠
 احملددة للبلـدان    غلوالشوا االحتياجات   يف سياق  ُنُهج إدارة املخاطر      التباع تتناول الترويج 

النامية األطراف الناشئة عن آثار تنفيذ تدابري االستجابة، استناداً إىل اخلـربة العمليـة الـيت                
 منـها  طرقاكتسبتها املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية والقطاع اخلاص يف هذا الصدد، ب          

الفرعية من األمانـة    وطلبت اهليئة   . أفضل املمارسات والدروس املستفادة   عن  نشر املعلومات   
كذلك أن تنظم حلقة العمل هذه إن أمكن مباشرة بعد حلقات العمل األخرى ذات الـصلة                

 احملددة للبلدان النامية األطراف الناشئة عـن آثـار تنفيـذ تـدابري           والشواغلباالحتياجات  
ع يف   املوضـو   هـذا  طلبت اهليئة الفرعية من األمانة أن تقدم هلا تقريراً عن         كما  . االستجابة

  .دورهتا اخلامسة والثالثني

  مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً  - باء  
  )من جدول األعمال) ب(٧البند (

  املداوالت  -١  
 والثالثـة املعقـودتني     الثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها            -٩١
الوثـائق   وُعرضت عليها    .على التوايل  ديسمرب/ كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

  ،FCCC/SBI/2010/12، وFCCC/SBI/2010/5، وAdd.1، وFCCC/CP/2010/5 :التالية
  ، FCCC/SBI/2010/26، وFCCC/SBI/2010/17،وFCCC/SBI/2010/15و
ـ     ممثلووأدىل  . FCCC/SBI/2010/MISC.10، و FCCC/SBI/2010/MISC.9و اً اثين عـشر طرف

   .اً والصني وآخر باسم أقل البلدان منو٧٧  العة  جمموباسممتحدث من بينهم  ات،ببيان
، رئيس فريق   )أوغندا(فرِد مانتشولو أُندوري     السيد ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس      -٩٢

  . ببيانءدالإىل اإل ،اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
 يف إطار فريق    ، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي         ذاهتاويف اجللسة     -٩٣

 ت، قـّدم  الثالثـة ويف اجللسة    .السيد سور فوغن و السيدة  يشارك يف رئاسته كل من      اتصال  
  .تصالالفريق ا تقريراً عن مشاوراتفوغن  ةالسيد
 الـيت اقترحهـا     )٤٢(يف االستنتاجات اً   أيض ، نظرت اهليئة الفرعية   الثالثةويف اجللسة     -٩٤

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعـين            أحاطت    -٩٥

العناصر املتعلق ب وبالتقرير   ،)٤٣(فريقللتقرير االجتماع الثامن عشر     ب تبأقل البلدان منواً ورحب   
__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.28اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٢(
  .FCCC/SBI/2010/26الوثيقة  )٤٣(
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وبتقرير حلقات العمل التدريبيـة اإلقليميـة        ،)٤٤(لفريقلاليت ميكن إدراجها يف والية مقبلة       
، وبتقرير عمليـة    )٤٥(٢٠١٠-٢٠٠٩تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف الفترة        علقة ب املت

   .)٤٦(اًبرامج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك تشغيل صندوق أقل البلدان منو
  :وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا للحكومات التالية  -٩٦

املتعلقة العمل التدريبية    على استضافتها حلقة     سان تومي وبرينسييب  حكومة    )أ(  
 أقل البلدان منواً الناطقة بالربتغالية، املعقودة يف سـان           يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف    ب

  ؛٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨ إىل ٤تومي خالل الفترة من 
لفريق اخلرباء املعـين    حكومة نيبال على استضافتها االجتماع الثامن عشر          )ب(  

أكتـوبر  / تشرين األول  ١٥ إىل   ١٢املعقود يف كامتوندو خالل الفترة من       بأقل البلدان منواً،    
  ؛٢٠١٠

تنفيذ بـرامج   املتعلقة ب حكومة ساموا على استضافتها حلقة العمل التدريبية          )ج(  
 ٦ إىل ٣ منطقة احمليط اهلادئ، املعقودة يف آبيا خالل الفتـرة مـن    يفالعمل الوطنية للتكيف 

  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
وأعربت عن امتناهنا كذلك حلكومات أستراليا وآيرلندا ورومانيا على تقدميها موارد             -٩٧

  .مالية دعماً لعمل فريق اخلرباء
 برناجماً من برامج العمل الوطنية للتكيف       ٤٥ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي األطراف        -٩٨

 اهلام الذي اضـطلع  ونوهت بالدور. ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨إىل األمانة حىت تاريخ     
  .به فريق اخلرباء يف مساعدة األطراف من أقل البلدان منواً يف إعداد براجمها الوطنية للتكيف

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء على األنشطة اليت نفذها يف إطـار                -٩٩
إمتـام حلقـات    إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها ورحبت ب       اً  برنامج عمله دعم  

 فريق اخلرباء   نظمهاتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، اليت       املتعلقة ب العمل التدريبية اإلقليمية    
  .٢٠١٠-٢٠٠٩خالل الفترة 

اجملموعات أو املناطق على أن تراعي، لـدى تعـيني          خمتلف  وشجعت اهليئة الفرعية      -١٠٠
 فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، التوازن بني اجلنـسني يف عـضوية              لالنضمام إىل خرباء  

  .الفريق، فضالً عن املهارات واخلربات املطلوب توفرها يف األعضاء
وطلبت اهليئة الفرعية من فريق اخلرباء أن يطلعها باستمرار عن اجلهود اليت يبذهلا يف                -١٠١

  .٢٠١٥-٢٠١١تنفيذ برنامج عمله على مدى الفترة 
__________ 

  .FCCC/SBI/2010/12الوثيقة  )٤٤(
  .FCCC/SBI/2010/15الوثيقة  )٤٥(
 .FCCC/SBI/2010/17الوثيقة  )٤٦(
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ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة على مواصلة تقدمي موارد دعماً لتنفيذ برنامج              -١٠٢
  .عمل الفريق أن تفعل ذلك

 يف هذا الصدد كيما يعتمده مؤمتر       )٤٧(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        -١٠٣
ثيقـة  لالطـالع علـى نـص املقـرر، انظـر الو          (األطراف يف دورته السادسة عـشرة       

FCCC/SBI/2010/L.28/Add.1.(  

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  -ثامناً   
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت  -١  
 تشرين ٣٠ والثالثة املعقودتني يف الثانيةنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها        -١٠٤
: الوثيقتـان هـا   وُعرضـت علي  . علـى التـوايل    ديـسمرب / كانون األول  ٤نوفمرب و /الثاين

FCCC/SBI/2010/25 و ،FCCC/SB/2010/INF.4 .  ـ  مخسة أطراف  ممثلووأدىل مـن   ات، ببيان
منظمات كما أدىل ببيانات ممثلو     .  االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه     باسممتحدث  بينهم  

  . قطاع األعمال والصناعة، ومنظمات غري حكومية بيئيةمن غري حكومية 
، نائـب   )الـسودان (جنم الدين قطيب احلسن      نية، دعا الرئيس السيد   ويف اجللسة الثا    -١٠٥

ويف اجللـسة   . رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، إىل تقدمي تقرير عن أنشطة فريقه           
ذاهتا، دعا الرئيُس ممثلَ أمانة مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملـرز يف تنفيـذ                  

  .نقل التكنولوجيااملتعلق بستراتيجي برنامج بوزنان اال
ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية أيضاً على النظر يف هذا البند يف إطار فريق                 -١٠٦

  كل مـن   اتصال مشترك مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يشارك يف رئاسته          
، قدم السيد   الثالثةويف اجللسة   ). لنداهو(والسيد رونالد شيليمانز    ) بليز(السيد كارلوس فولر    

  .فولر تقريراً عن مشاورات فريق االتصال املشترك
 الـيت اقترحهـا     )٤٨(يف االستنتاجات اً   أيض ، نظرت اهليئة الفرعية   الثالثةويف اجللسة     -١٠٧

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
العلمية والتكنولوجية بتقريـر    رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة          -١٠٨

، مبا يف ذلك اجتماعـه العـادي         الفريق فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا عن نتائج عمل       
__________ 

  .١٦-م أ/٦لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٤٧(
  .FCCC/SBI/2010/L.25اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٨(
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ـ  ،)٤٩( بأملانيا ، يف بون  ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ و ١٩يومي  السادس املعقود     ا وأحاطت
.  عمـل الفريـق    ر الشفوي الذي قدمه نائب رئيس فريق اخلرباء عـن نتـائج           ي بالتقر علماً

 يف تنفيذ برنامج عملـه    اً  كبرياً  قد أحرز تقدم  اخلرباء  اهليئتان الفرعيتان إىل أن فريق       وأشارت
وأعربت اهليئتان الفرعيتان عن تقديرمها للسيد بـروس ويلـسون          . ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  

 ، نائب الرئيس، علـى    )السودان(، رئيس الفريق، والسيد جنم الدين قطيب احلسن         )أستراليا(
  .٢٠١١-٢٠١٠ربنامج عمله للفترة ب  قدماقيادهتما الفريق يف املضي

الحتياجـات مـن    اتقييم  "ورحبت اهليئتان الفرعيتان بالطبعة احملدثة للدليل املعنون          -١٠٩
 اليت شارك يف إعدادها )٥٠()يشار إليه فيما يلي بدليل التقييم ( "التكنولوجيا يف جمال تغيُّر املناخ    

تعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقـل التكنولوجيـا         الدة اإلمنائي واألمانة، ب   برنامج األمم املتح  
وشجعت اهليئتان الفرعيتان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         . ومبادرة تكنولوجيا املناخ  
 من التكنولوجيا على    اعلى إجراء أو حتديث تقييمات الحتياجاهت     اً  لالتفاقية اليت تعكف حالي   

  . ة احملدثة من الدليلاستخدام الطبع
بتقرير مرفق البيئة العاملية بشأن التقدم احملرز يف        اً   علم وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١١٠

 بالتقدم   أيضاً وأحاطت علماً  .)٥١(تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا      
 املدرجة يف املرفق األول على تطوير       احملرز يف توفري الدعم التقين واملايل ملساعدة األطراف غري        

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علمـاً      كما  .  من التكنولوجيا  اأو حتديث تقييمات احتياجاهت   /و
 لنقل التكنولوجيا اليت تدعم تطـوير       النموذجيةبالتقدم احملرز يف توفري الدعم املايل للمشاريع        

أو الـيت   / املقترحة و  النموذجيةن املشاريع   وأشارت اهليئة إىل أ   . التكنولوجيا ونشرها ونقلها  
نقل التكنولوجيا تتعلـق أساسـاً      املتعلق ب جيري تنفيذها يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي        

؛ ولذلك رحبت بوضع برنامج لنقل التكنولوجيا يف جمال التكيف مـع             من اآلثار  بالتخفيف
ريره عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج         أعلن عنه مرفق البيئة العاملية يف تق       على حنو ما  املناخ  

  .)٥٢(نقل التكنولوجياب املتعلقبوزنان االستراتيجي 
 هيكلة اآللية التكنولوجيـة،  فيما خيص يف إطار االتفاقية  اجلارية ويف ضوء املناقشات    -١١١

 األنشطة املقترحة من مرفق البيئـة العامليـة ينبغـي           مجيعالحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن      
تشكل حكماً مسبقاً على نتائج املفاوضات اجلارية يف إطار الفريق العامل املخصص املعين              الأ

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ، على وجـه       . بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية     

__________ 

 .FCCC/SB/2010/INF.4الوثيقة  )٤٩(
. "يم احتياجات من التكنولوجيا يف جمال تغيُّر املناخ       تقي " بشأن دليل،  ٢٠٠٩،  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    )٥٠(

 .<http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNAHandbook_9-15-2009.pdf>: وهو متاح على املوقع التايل
  .FCCC/SBI/2010/25الوثيقة  )٥١(
  .٤٨، الفقرة FCCC/SBI/2010/25الوثيقة  )٥٢(
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اخلصوص، إىل أنه ينبغي ملرفق البيئة العاملية أن يوائم برناجمه الطويل األجـل بـشأن نقـل                 
  . لنتائج املفاوضاتوفقاًنولوجيا التك

  بناء القدرات يف إطار االتفاقية  -تاسعاً   
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت  -١  
 ٣٠ والثالثة املعقودتني يف  الثانية يف هذا البند يف جلستيها        للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -١١٢

: الوثائق التاليـة  وُعرضت عليها   . على التوايل  ديسمرب/ كانون األول  ٤نوفمرب و /تشرين الثاين 
FCCC/CP/2010/5،و Add.1و ،FCCC/CP/2009/9و ،FCCC/SBI/2010/20 ،  

  ، FCCC/SBI/2009/MISC.1، وFCCC/SBI/2009/10، وFCCC/SBI/2010/MISC.6و
  ، FCCC/SBI/2009/MISC.8، وFCCC/SBI/2009/MISC.2و
  .FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1و

انية، وافقت اهليئة الفرعية أيضاً على النظر يف هذا البند يف إطار فريق             ويف اجللسة الث    -١١٣
الـسيد فيليـب غـواغي     و)فرنسا( السيدة ماري جودي   كل من  اتصال يشارك يف رئاسته   

  . جودي تقريراً عن مشاورات فريق االتصالة السيدت، قدمالثالثةويف اجللسة ). أوغندا(
 الـيت اقترحهـا     )٥٣(يف االستنتاجات اً   أيض ة الفرعية ، نظرت اهليئ  الثالثةويف اجللسة     -١١٤

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
 يف هذا الصدد كيما يعتمده مؤمتر       )٥٤(قررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        -١١٥

لالطـالع علـى نـص املقـرر، انظـر الوثيقـة            (األطراف يف دورته السادسة عـشرة       
FCCC/SBI/2010/L.29.(  

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -اً عاشر  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

  املداوالت  -١  
 املعقـودتني   والرابعـة  الثانية يف هذا البند يف جلستيها        للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -١١٦
الوثـائق  وُعرضت عليها   . على التوايل  ديسمرب/ كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠ يف

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.29اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٣(
  .١٦-م أ/١٠النص املعتمد، انظر املقرر لالطالع على  )٥٤(
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، FCCC/SBI/2010/20، وFCCC/KP/CMP/2009/16 و،FCCC/KP/CMP/2010/10: التاليــة
  ، FCCC/SBI/2009/5، وFCCC/SBI/2009/4، وFCCC/SBI/2010/MISC.6و
  ، FCCC/SBI/2009/MISC.2،وFCCC/SBI/2009/MISC.1، وFCCC/SBI/2009/10و
  .FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1،وFCCC/SBI/2009/MISC.8و

نية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال        ويف اجللسة الثا    -١١٧
 ة السيد ت، قدم الثالثةويف اجللسة   . السيد غواغي و السيدة جودي     كل من  يشارك يف رئاسته  

  .جودي تقريراً عن مشاورات فريق االتصال
لـيت اقترحهـا     ا )٥٥(يف االستنتاجات اً   أيض ، نظرت اهليئة الفرعية   الثالثةويف اجللسة     -١١٨

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
 يف هذا   )٥٦(قررت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والثالثني، أن توصي مبشروع مقرر            -١١٩

لالطالع علـى نـص    (يف دورته السادسة    اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف الصدد ليعتمده   
  ).FCCC/SBI/2010/L.30املقرر، انظر الوثيقة 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -رحادي عش
  ) من جدول األعمال١١البند (

  املداوالت  -١  
 ٣٠ املعقودتني يف  والثالثة الثانيةيف هذا البند يف جلستيها       للتنفيذ   نظرت اهليئة الفرعية    -١٢٠

  .على التوايل ديسمرب/ كانون األول٤نوفمرب و/تشرين الثاين
على النظر يف هذا البند من جـدول       للتنفيذ   اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية       ويف  -١٢١

املسائل "األعمال ويف بند جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعنون            
يف إطار فريق اتصال مشترك يشترك يف       "  من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املتعلقة بالفقرة   

، قدم  الثالثةويف اجللسة   . )بريو( السيد إدواردو كالفو   و )أستراليا(السيد أندرو أوري    رئاسته  
  .السيد أوري تقريراً عن مشاورات فريق االتصال املشترك

 الـيت   )٥٧(يف االسـتنتاجات  اً   للتنفيذ أيـض   ، نظرت اهليئة الفرعية   الثالثةويف اجللسة     -١٢٢
  .اقترحها الرئيس واعتمدهتا

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.30اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٥(
  .١٦- إم أ/١١لالطالع على النص املعتمد، انظر املقرر  )٥٦(
  .FCCC/SBI/2010/L.23اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٧(



FCCC/SBI/2010/27 

GE.11-60387 28 

  االستنتاجات  -٢  
أنشأت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة فريـق              -١٢٣

املـسائل املتعلقـة    "اتصال مشتركاً ملناقشة بند جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ املعنـون            
وبند جدول أعمال اهليئة الفرعية للمـشورة       "  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤ بالفقرة
"  من بروتوكول كيوتـو    ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "مية والتكنولوجية املعنون    العل

اهليئـتني  اً  ولدى إنشاء فريق االتصال املشترك، أوعز رئيس      . خالل دورتيهما الثالثة والثالثني   
  .الفرعيتني بأن ُيخصص وقت متساوٍ للنظر يف كل بند من البندين

تان إىل األمانة أن تنظم، قبل دورتيهما اخلامـسة والـثالثني،          وطلبت اهليئتان الفرعي    -١٢٤
 ٢ من املادة    ٣، وبالفقرة   ٣ من املادة    ١٤حلقة عمل مشتركة لتناول املسائل املتعلقة بالفقرة        

  .بتوافر املوارد، بغية حتقيق أقصى قدر من املشاركةاً من بروتوكول كيوتو، رهن
املنظمات املعنيـة إىل أن تقـدم إىل األمانـة،          ودعت اهليئتان الفرعيتان األطراف و      -١٢٥
، مزيداً من املعلومات واآلراء بشأن القضايا اليت ميكن تناوهلا          ٢٠١١فرباير  / شباط ٢١ حبلول

  .يف حلقة العمل املشتركة
وطلبت اهليئتان الفرعيتان إىل األمانة أن جتمع املعلومات واآلراء املـشار إليهـا يف                -١٢٦

لتنظر املسامهات  وثيقة متفرقات وأن تعد تقريراً توليفياً يستند إىل هذه           أعاله يف    ١٢٥الفقرة  
  .فيه اهليئتان أثناء دورتيهما الرابعة والثالثني

واتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشاهتما بشأن هذه املسائل يف إطار فريق              -١٢٧
  .والثالثنياتصال مشترك تنشئه اهليئتان الفرعيتان يف دورتيهما الرابعة 

  تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -ثاين عشر
  ) من جدول األعمال١٢البند (

 تـشرين   ٣٠ يف   ة املعقود الثانيةيف هذا البند يف جلستها       للتنفيذ   نظرت اهليئة الفرعية    -١٢٨
اهتا، أحاطـت  ويف اجللسة ذ  . FCCC/KP/CMP/2010/8 وُعرضت عليها الوثيقة     .نوفمرب/الثاين

  .ا التقريراهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف هذ



FCCC/SBI/2010/27 

29 GE.11-60387 

التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء           -ثالث عشر
  ٢٠١٠ وسنة ٢٠٠٩ لسنة مبوجب بروتوكول كيوتو

  ) من جدول األعمال١٣البند ( 

  املداوالت  -١  
 تني املعقـود األوىل والثالثـة ها ييف هذا البند يف جلـست نفيذ  للت نظرت اهليئة الفرعية    -١٢٩
 وُعرضت عليها الوثائق    .ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ٤ و نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠ يف

  .Add.1، وFCCC/KP/CMP/2009/15، وAdd.1، وFCCC/KP/CMP/2010/5: التالية
لنظر يف هذا البند يف إطـار فريـق         ، وافقت اهليئة الفرعية على ا     األوىلويف اجللسة     -١٣٠

ويف اجللسة الثالثـة، قـّدمت      . موغوروسي شارك يف رئاسته السيدة هريولد والسيد     تاتصال  
  .السيدة هريولد تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

 الـيت اقترحهـا     )٥٨(يف االستنتاجات اً   أيض ، نظرت اهليئة الفرعية   الثالثةويف اجللسة     -١٣١
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
أن توصـي مبـشروع     علـى   وافقت اهليئة الفرعية، يف دورهتا الثالثة والـثالثني،           -١٣٢

يف دورته الـسادسة  اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف  يف هذا الصدد ليعتمده      )٥٩(تاستنتاجا
  ).FCCC/SBI/2010/L.32لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (

يوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليـات املتـصلة        تعديل بروتوكول ك   -رابع عشر
  باالمتثال

  ) من جدول األعمال١٤البند ( 
 ٣٠ يف تني املعقودالثانية والثالثة ها  ييف هذا البند يف جلست     للتنفيذ   نظرت اهليئة الفرعية    -١٣٣

 وُعرضـت عليهـا الوثيقـة       .ديسمرب، على التوايل  / كانون األول  ٤ و نوفمرب/تشرين الثاين 
FCCC/KP/CMP/2005/2.  

ويف اجللسة الثانية، أعلن الرئيس أنه سيتشاور مع األطراف املعنية وسيقدم تقريراً عن               -١٣٤
  أشار ،الثالثةويف اجللسة   . نتيجة هذه املشاورات إىل اهليئة الفرعية يف جلستها العامة اخلتامية         

 الثالثـة والـثالثني   رة  مواصلة مناقشة هذه املسألة يف الدو     على  تفاق  إىل التوصل إىل ا   الرئيس  
  .للهيئة الفرعية وإدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.32اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٨(
  .FCCC/KP/CMP/2010/12 من الوثيقة ٨٦الفقرة لالطالع على النص املعتمد، انظر  )٥٩(
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  ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند ( 

  املداوالت  -١  
 ٣٠ملعقودتني يف  والثالثة ا الثانية جلستيها   يف يف هذا البند      للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -١٣٥

الوثيقتـان  وُعرضـت عليهـا     . على التوايل  ديسمرب/ كانون األول  ٤نوفمرب و /تشرين الثاين 
FCCC/SBI/2010/16 و ،FCCC/SBI/2010/MISC.8 .  مـن   ات، ببيان أربعة أطراف  ممثلووأدىل

منظمات غري حكومية    كما أدىل ببيانات ممثلو      . والصني ٧٧    الباسم جمموعة   متحدث  بينهم  
ومنظمات مزارعني، ومنظمات   ،  اع األعمال والصناعة، ومنظمات غري حكومية بيئية      قطمن  

شعوب أصلية، وسلطات حكم حملي وبلديات، ومنظمات غري حكومية لنقابات عماليـة،            
  معنيـة   ومنظمات غري حكوميـة    ،القضايا اجلنسانية و ءالنسامعنية ب ومنظمات غري حكومية    

  .لشباببا
 البند يف إطار فريق اتصال اوافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذ      ويف اجللسة الثانية،      -١٣٦

 جـونز تقريـراً عـن       -م السيد أوين    ، قدّ ثالثةويف اجللسة ال  .  جونز -يترأسه السيد أوين    
  .مشاورات فريق االتصال

أن رئيس مؤمتر األطراف دعـاه إىل       ب أبلغ الرئيس األطراف     اً،ويف اجللسة الثالثة أيض     -١٣٧
   .)٦٠(٢٠١١اورات غري رمسية بشأن ترتيبات العمل لعام إجراء مش

 اليت اقترحها الرئيس    )٦١(يف االستنتاجات اً   أيض ، نظرت اهليئة الفرعية   ذاهتاويف اجللسة     -١٣٨
  .واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
واملنظمات املعتمـدة بـصفة     نظرت اهليئة الفرعية يف البيانات املقدمة من األطراف           -١٣٩
 الذي أعدته األمانة عن سـبل دعـم         )٦٣(ملعلومات املقدمة يف التقرير التوليفي    ، وا )٦٢(مراقب

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت أعربـت        . مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب    
عنها هذه املنظمات أثناء اجتماع فريق االتصال املعين هبذه املسألة وأثناء املناقشات مع رئيس              

  .ةاهليئة الفرعي
__________ 

  .٢٩الفقرة ، FCCC/CP/2010/7الوثيقة  )٦٠(
  .FCCC/SBI/2010/L.31اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦١(
 يـ، أما بيانات املنظمات احلكومية الدولية فهFCCC/SBI/2010/MISC.8ترد بيانات األطراف يف الوثيقة  )٦٢(

  ، وبيانات <http://unfccc.int/parties_observers/igo/submissions/items/3714.php>: الصفحةمتاحة على 
: الصفحةاملنظمات غري احلكومية على 

<http://unfccc.int/parties_observers/ngo/submissions/items/3689.php>.  
  .FCCC/SBI/2010/16الوثيقة  )٦٣(
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وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا العـشرين والـيت       -١٤٠
لمراقبني يف كلٍ من العمليـة احلكوميـة        لالفعالة  لمشاركة  لاعترفت فيها باألمهية األساسية     

الدولية والتصدي لتغري املناخ، وبأمهية إسهامات املنظمـات املعتمـدة بـصفة مراقـب يف               
  . )٦٤(شأن املسائل املوضوعيةاملداوالت ب

وأقرت اهليئة الفرعية بأن نطاق مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة مراقب وأمهيتـها              -١٤١
يتسمان بالتنوع والسعة واإلثراء، وأنه ال بد من تعزيز دور هذه املنظمـات ومـسامهاهتا يف                

  .العملية احلكومية الدولية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ
اً وذكّرت اهليئة الفرعية بوجود تسع فئات من املراقبني يف إطار عملية االتفاقية، وفق              -١٤٢

  .)٦٥(٢١للمجموعات األساسية اليت ُحددت بصفتها أصحاب املصلحة يف جدول أعمال القرن 
وأقرت اهليئة الفرعية بالدور اهلام ملشاركة مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، احلكومية             -١٤٣

 مـن   ٦كومية، وبقيمة هذه املشاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية، وفقاً للفقرة           منها وغري احل  
  . من االتفاقية٧املادة 
االجتماعات التحـضريية   وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن املناقشات اجلارية يف إطار            -١٤٤

سيع نطـاق  تتيح فرصاً لتو ٢٠١٢ملؤمتر األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة املزمع عقده يف      
كما أشارت إىل أنه قد يتعني النظر يف هذه املناقشات، مبا فيهـا  . مشاركة أصحاب املصلحة  

  .املناقشات بشأن اتفاقيات ريو، يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية
إىل التطورات اليت شهدهتا ممارسات إشراك املنظمـات        اً  وأشارت اهليئة الفرعية أيض     -١٤٥

 العملية احلكومية الدولية يف السنوات األخرية، ورحبت باملبادرات         املعتمدة بصفة مراقب يف   
  .اليت اختذهتا األمانة مؤخراً لتعزيز احلوار مع هذه املنظمات

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة املكسيك على اجلهود اليت بذلتها لعقـد             -١٤٦
لـدورة  ا اليت جرت قبل  ضريات  مناقشات مع املنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف إطار التح        

ـ     ، اجتمـاع األطـراف  /ؤمتر األطـراف السادسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السادسة مل
  .وأثناءمها
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن أية خطوات لتعزيز مشاركة املنظمات املعتمدة بصفة              -١٤٧

وات سُتتخذ رهنـاً    كما أشارت إىل أن هذه اخلط     . مراقب ينبغي اختاذها بتشاور كامل معها     
  .بتوافر املوارد

وذكّرت اهليئة الفرعية باالستنتاجات اليت خلصت إليها يف دورهتا العشرين بـشأن              -١٤٨
شمل املنظمات غـري احلكوميـة، حـسب        نطاق تقدمي املعلومات واآلراء لي    إمكانية توسيع   

__________ 

  .١٠٣ و٩٨، الفقرتان FCCC/SBI/2004/10الوثيقة  )٦٤(
)٦٥( http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml.  
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خيم حجـم   االقتضاء، على أالّ ُتصدر هذه املسامهات بصفتها وثائق رمسية، لتفـادي تـض            
وطلبت اهليئة الفرعيـة إىل     . )٦٦(الوثائق، وأن ُتتاح على املوقع اإللكتروين لالتفاقية اإلطارية       

األمانة أن تواصل جهودها لزيادة تيسري الوصول إىل هذه املسامهات على املوقع اإللكتـروين              
  .لالتفاقية اإلطارية

 بأن يقدم الرؤساء إحاطات     ومن أجل تعزيز تبادل املعلومات، أوصت اهليئة الفرعية         -١٤٩
املنظمـات  هذه  مواصلة إطالع    بغية   إعالمية للمنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف كل دورة       

  .رز يف املناقشات غري الرمسية والتقدم احملقيد النقاش املسائلعلى 
واتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة حبث سبل إضافية لتعزيز الوسائل القائمة ملشاركة   -١٥٠
 مـسامهات ظمات املعتمدة بصفة مراقب، وال سيما سبل تعزيز فرص التدخل وتقـدمي              املن

  .كما ينبغي بذل جهود لتعزيز استخدام السبل التقنية للمشاركة. موضوعية أخرى
كما سلّمت اهليئة الفرعية باحلاجة إىل مراعاة أفضل املمارسـات املـستمدة مـن                -١٥١

وطلبت إىل األمانة أن تواصـل اسـتعراض        . حدةالعمليات األخرى ضمن منظومة األمم املت     
املمارسات اجليدة املتعلقة باملنظمات املعتمدة بصفة مراقب يف منظومة األمم املتحدة، بغيـة             

إىل زيادة تعزيز مشاركة هذه املنظمات يف عملية        اً  االستفادة من جتارب احملافل األخرى سعي     
األمانة أن تقدم إليها تقريراً عن هذه املمارسات        وطلبت اهليئة الفرعية إىل     . االتفاقية اإلطارية 

  .يف دورهتا الرابعة والثالثني
 لتحديد  ٢٠١١واتفقت اهليئة الفرعية على أن تعقد حلقة عمل أثناء الدورة يف عام               -١٥٢

 من االتفاقية، عرب    ٧ من املادة    ٦ملا جاء يف الفقرة     اً  سبل إضافية تعزز مشاركة املراقبني، وفق     
 اليت جرت  املناقشات   مراعاةمنها عرض أفكار لتعزيز طرق مشاركتهم احلالية، مع         مجلة أمور   

وطلبت اهليئة الفرعية أن ُيقدم إليها تقريـر حلقـة          . يف الدورة الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية     
  .العمل يف دورهتا الرابعة والثالثني

__________ 

  .١٠٤، الفقرة FCCC/SBI/2004/10الوثيقة  )٦٦(
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  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند ( 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني البيانات املالية املراجعة  - ألف  
  )من جدول األعمال) أ(١٦البند (

  ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني     
  )من جدول األعمال) ب(١٦البند (

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا    
  )من جدول األعمال) ج(١٦البند (

  اوالتاملد  -١  
 والثالثـة   الثانيـة  جلـستيها    الفرعية يف د  و البن ه يف هذ   للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -١٥٣

وُعرضـت  . على التـوايل   ديسمرب/ كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠املعقودتني يف   
، Add.2، و Add.1، و FCCC/SBI/2010/14، و FCCC/SBI/2010/13: الوثـائق التاليـة   عليها  

  . ببيانطرف واحد ممثلوأدىل . FCCC/SBI/2010/INF.9و
 الـيت اقترحهـا     )٦٧(يف االستنتاجات اً   أيض ، نظرت اهليئة الفرعية   الثالثةويف اجللسة     -١٥٤

  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالبيانات املالية املراجعة لفترة السنتني      اً  أحاطت اهليئة الفرعية علم     -١٥٥

األمانة  بات الصادر عن جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة، وتعليقات        وتقرير مراجعة احلسا  
الفرعية علماً   وأحاطت اهليئة . )٦٨(على حالة تنفيذ التوصيات املقدمة يف تقرير مراجعة احلسابات        

 ٣٠ حـىت    ٢٠١١-٢٠١٠أيضاً باملعلومات املتعلقة باإليرادات وأداء امليزانية لفترة الـسنتني          
  .)٧٠(٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٥وحالة االشتراكات حىت  ،)٦٩(٢٠١٠يونيه /حزيران

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/L.24اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٧(
  .FCCC/SBI/2010/14/Add.2، وFCCC/SBI/2010/14/Add.1، وFCCC/SBI/2010/14الوثائق  )٦٨(
  .FCCC/SBI/2010/13وثيقة ال )٦٩(
  .FCCC/SBI/2010/INF.9الوثيقة  )٧٠(
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 بشأن هذه املـسائل     )٧١(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي باعتماد مشروعي مقررين         -١٥٦
لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقـة  (ليعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة  

(FCCC/SBI/2010/L.24/Add.1  اجتماع األطـراف يف دورتـه الـسادسة        / ومؤمتر األطراف
  .FCCC/SBI/2010/L.24/Add.2)لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (

امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب بروتوكـول             - باء  
  كيوتو

  )من جدول األعمال) د(١٦البند (
 والثالثة املعقودتني الثانية جلستيها فرعي يفال البند ا يف هذ للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -١٥٧

واتفقت على إدراج هذا    . على التوايل  ديسمرب/ كانون األول  ٤نوفمرب و / تشرين الثاين  ٣٠يف  
 من مشروع نظامها    ١٦باملادة     والثالثني، عمالً  رابعةالبند الفرعي يف جدول أعمال دورهتا ال      

تناداً إىل النص الوارد يف املرفق التاسع لتقرير        اسعمول به، وعلى مواصلة املناقشات      الداخلي امل 
  .)٧٢(اهليئة الفرعية عن دورهتا الثانية والثالثني

  مسائل أخرى -سابع عشر
  ) من جدول األعمال١٧البند (

 تـشرين   ٣٠ املعقـودة يف     الثانيـة نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلـستها            -١٥٨
 يرد نصه بالكامل    )مالفيناس( جزر فولكالند    بشأنبيان  ألرجنتني ب لوأدىل ممثل   . نوفمرب/الثاين

وأدىل ممثل للمملكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى         . FCCC/SBI/2010/MISC.11 يف الوثيقة 
 يـرد نـصه بالكامـل يف الوثيقـة     )مالفيناس( جزر فوكالند بشأنوآيرلندا الشمالية ببيان    

FCCC/SBI/2010/MISC.12.  

  تقرير الدورة -ثامن عشر
  ) من جدول األعمال١٨بند ال(

ديسمرب، / كانون األول  ٤ الثالثة املعقودة يف     تها يف جلس  ،نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١٥٩
ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح      . )٧٣( والثالثني واعتمدته  الثالثةيف مشروع تقرير دورهتا     

 وحتـت   ة مبساعدة من األمانة   من الرئيس، أذنت اهليئة الفرعية للمقرر باستكمال تقرير الدور        
  .إشراف الرئيس

__________ 

  .٦-م أ إ/١٢ واملقرر ١٦-م أ/١١، انظر املقرر ين املعتمدنيلالطالع على النص )٧١(
  .FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٧٢(
  .FCCC/SBI/2010/L.22اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٧٣(
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  اختتام الدورة -تاسع عشر
، ديـسمرب / كانون األول  ٤ املعقودة يف    ثالثة يف اجللسة ال   ،ألمني التنفيذي ا نائبقدم   -١٦٠
 .ملا يترتب على االستنتاجات املعتمدة خالل الدورة من آثار يف اإلدارة وامليزانيةاً أولياً تقييم

، اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن يقـدم  ٩-م أ/١٦ من املقرر ٢٠ للفقرة   ويأيت هذا تنفيذاً  
امليزانية إذا تعذر الوفاء هبا من املـوارد        و يف اإلدارة من آثار    )٧٤(بياناً مبا يترتب على املقررات    
  .املتوافرة يف امليزانية األساسية

الية واألعمال الصادر   معظم األعمال احل   بأن   األطراف األمني التنفيذي    نائبوأخرب   -١٦١
امليزانيـة   املوارد املتاحـة يف    كانت متوقعة وسبق تغطيتها ب      اهليئة الفرعية  هبا تكليف يف إطار   

 املوارد اإلضافية اليت تتطلبها األنـشطة اجلديـدة         وتشمل. ٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية للفترة   
إعداد تقرير عن   تنظيم حلقيت عمل و    دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ل      ٣٠٠ ٠٠٠ مبلغ

، إضافة إىل موارد أخرى لتغطيـة تكـاليف     ١٠-م أ /١ تنفيذاً للمقرر    نتائجهما وورقة تقنية  
.  عدد أعضاء الفريق   وزيادةإىل مخس سنوات    اً  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو     متديد والية   

ويـل يف الوقـت     ل على استمرار األطراف يف إتاحة التم       إنه يعوِّ   األمني التنفيذي  نائبوقال  
  .املناسب وبطريقة ميكن التنبؤ هبا

 باسـم   منهم متحدث  أطراف ببيانات ختامية،     سبعة، أدىل ممثلو    الثالثةويف اجللسة    -١٦٢
 ومتحـدث  والصني،   ٧٧ل  باسم جمموعة ا   ومتحدث،  االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه    

أقل البلدان   باسم   ومتحدث،  ئيةجمموعة السالمة البي    باسم ومتحدث،  باسم اجملموعة اجلامعة  
  .حتالف الدول اجلزرية الصغرية باسم ومتحدث اً،منو

وقبل اختتام الدورة، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال على ما قـدموه              -١٦٣
  . على دعمهم وأفراد األمنكما شكر األمانة واملترمجني الفوريني .إسهاماتمن 

__________ 

  .ستنتاجات اهليئات الفرعيةاعلى ضاً  األمر يسري أي، ولكن"املقررات" إىل ٩-م أ/١٦يشري املقرر  )٧٤(
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  املرفق

  على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثنيالوثائق املعروضة     

  الوثائق اليت أُِعدت للدورة    
FCCC/SBI/2010/11    من مة  مقدَّمذكرة  . جدول األعمال املؤقت وشروحه

 يالتنفيذ األمني

FCCC/SBI/2010/12          تقرير تنفيذي عن العناصر املمكنة للواليـة املقبلـة
مذكرة مقدَّمـة   . بلدان منواً لفريق اخلرباء املعين بأقل ال    

 من األمانة

FCCC/SBI/2010/13      ٣٠ حىت   ٢٠١١-٢٠١٠أداء امليزانية لفترة السنتني 
مـن األمـني    مقدَّمة  مذكرة  . ٢٠١٠ يونيه/حزيران
 التنفيذي

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

Note by the Executive Secretary 

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

Note by the Executive Secretary. Addendum. 

Comments by the secretariat 

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

Note by the Executive Secretary. Addendum. 

Audited financial statements for the biennium 

2008–2009 

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

implementation of national adaptation 

programmes of action in 2009−2010. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2010/16    ل دعم مـشاركة املنظمـات      تقرير توليفي بشأن سب
  من األمانةمقدَّمة مذكرة . املعتمدة بصفة مراقب

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

programme of action process, including operation 

of the Least Developed Countries Fund. Note by 

the secretariat  
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FCCC/SBI/2010/18           بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة عـن الفتـرة
  مذكرة مقدَّمة من األمانة. ٢٠٠٨-١٩٩٠

FCCC/SBI/2010/19          ٦تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة 
 من األمانةمقدَّمة مذكرة . من االتفاقية يف أفريقيا

FCCC/SBI/2010/20       لقدرات يف البلدان   تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء ا
  من األمانةمقدَّمة مذكرة  .النامية

FCCC/SBI/2010/21          تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلـرباء االستـشاري
املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري        

من مقدَّمة   مذكرة   .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
  األمانة

FCCC/SBI/2010/21/Add.1 Progress report on the work of the Consultative 

Group of Experts on National Communications 

from Parties not included in Annex I to the 

Convention. Note by the secretariat. Addendum. 

Technical problems and constraints affecting non-

Annex I Parties in the process of and preparation 

of their national communications and the 

assessment of their capacity-building needs 

FCCC/SBI/2010/22          ٦تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية املتعلقة بتنفيذ املادة 
مذكرة . من االتفاقية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية  

  من األمانةمقدَّمة 
FCCC/SBI/2010/23 Report on essential needs for, potential gaps in, 

barriers to, and progress in the implementation of 

the amended New Delhi work programme. Note 

by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/24          تقرير عن التفعيل الكامل لشبكة معلومـات تغـري
 مانةمذكرة مقدمة من األ. املناخ

FCCC/SBI/2010/25           تقرير مرفق البيئة العاملية عن التقدم احملرز يف تنفيـذ
. برنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا     

 من األمانةمقدَّمة مذكرة 

FCCC/SBI/2010/26         تقرير عن االجتماع الثامن عشر لفريق اخلرباء املعين
  بأقل البلدان منواً

FCCC/SBI/2010/INF.7 Synthesis report on the National Economic, 

Environment and Development Study (NEEDS) for 

Climate Change Project. Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2010/INF.8 Status of submission and review of fifth national 

communications. Note by the secretariat 

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

Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2010/INF.10 Information on financial support provided by the 

Global Environment Facility for the preparation of 

national communications from Parties not included 

in Annex I to the Convention. Note by the 

secretariat 

FCCC/SBI/2010/ MISC.5 

 

Views on elements to be taken into account in 

developing guidance to the Global Environment 

Facility. Submissions from Parties 

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

capacity-building in developing countries under 

decision 2/CP.7. Submissions from Parties and 

relevant organizations 

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

work programme under decision 9/CP.13. 

Submissions from Parties and relevant 

organizations 

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

organizations. Submissions from Parties 

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

implementation of national adaptation 

programmes of action, including on accessing 

funds from the Least Developed Countries Fund. 

Submissions from Parties and relevant 

organizations 

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

for the Least Developed Countries Expert Group, 

including its renewal and expansion. Submissions 

from Parties 

FCCC/SBI/2010/MISC.11 Other matters. Submission from Argentina 

FCCC/SBI/2010/MISC.12 Other matters. Submission from the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

FCCC/SB/2010/INF.4 Report of the Expert Group on Technology 

Transfer. Note by the Chair of the Expert Group 

on Technology Transfer 
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FCCC/SBI/2010/L.22         مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثة
 والثالثني

FCCC/SBI/2010/L.23      مـن   ٣ مـن املـادة      ١٤املسائل املتعلقة بـالفقرة 
مشروع استنتاجات مقترح مـن     . ول كيوتو بروتوك
 الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.24      مـشروع  . املسائل اإلدارية واملاليـة واملؤسـساتية
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.24/Add.1      مـشروع  . املسائل اإلدارية واملاليـة واملؤسـساتية
توصية اهليئة  . إضافة. استنتاجات مقترح من الرئيس   

 ية للتنفيذالفرع

FCCC/SBI/2010/L.24/Add.2      مـشروع  . املسائل اإلدارية واملاليـة واملؤسـساتية
توصية اهليئة  . إضافة. استنتاجات مقترح من الرئيس   

 الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2010/L.25   مشروع اسـتنتاجات   . تطوير التكنولوجيات ونقلها
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.26   مشروع استنتاجات مقترح من    . االتفاقية من   ٦املادة
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.27    ًمشروع استنتاجات مقترح   . صندوق أقل البلدان منوا
 من رئيس اهليئة الفرعية

FCCC/SBI/2010/L.27/Add.1        ًمـشروع  . الصندوق اخلاص بأقـل البلـدان منـوا
توصية اهليئة  . إضافة. استنتاجات مقترح من الرئيس   

 الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2010/L.28     ًمشروع استنتاجات  . مسائل متعلقة بأقل البلدان منوا
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.28/Add.1     ًمشروع استنتاجات  . مسائل متعلقة بأقل البلدان منوا
توصية اهليئـة الفرعيـة     . إضافة. مقترح من الرئيس  

 للتنفيذ

FCCC/SBI/2010/L.29     مشروع استنتاجات  . بناء القدرات يف إطار االتفاقية
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.30     مـشروع  . بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو
توصية اهليئة الفرعيـة    . استنتاجات مقدم من الرئيس   

 للتنفيذ
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FCCC/SBI/2010/L.31   مشروع . الجتماعات احلكومية الدولية  ترتيبات عقد ا
 استنتاجات مقَترح من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.32         التقرير السنوي عن التجميع واحملاسـبة لألطـراف
املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو لسنة        

مشروع استنتاجات مقتـرح    . ٢٠١٠ وسنة   ٢٠٠٩
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.33          تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعـين
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف        

مشروع استنتاجات مقترح مـن  . املرفق األول لالتفاقية  
 الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.34/Rev.1     مـن   ٤ من املـادة     ٩ و ٨املسائل املتعلقة بالفقرتني 
. ١٠-م أ /١التقدم احملرز يف تنفيذ املقـرر       . االتفاقية

 مشروع منقح الستنتاجات مقترحة من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.35        التقارير املتعلقة ببيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة
املقدمة من األطـراف املدرجـة يف املرفـق األول          

 والفتـرة   ٢٠٠٧-١٩٩٠لالتفاقية، عـن الفتـرة      
نتاجات مقترح مـن    مشروع است . ٢٠٠٨-١٩٩٠
  الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.36        البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة
. من األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة        

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس
FCCC/SBI/2010/L.36/Add.1        البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة

. راف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة       من األط 
. إضـافة . مشروع استنتاجات مقترحة من الـرئيس     

 توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2010/L.36/Add.2        البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة
. من األطراف املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة        

. إضـافة .  مقترحة من الـرئيس    مشروع استنتاجات 
 توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2010/L.37    مـشروع اسـتنتاجات    . تقدمي الدعم املايل والتقين
 مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.38    مشروع استنتاجات  . االستعراض الرابع لآللية املالية
 مقترح من الرئيس
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FCCC/SBI/2010/L.38/Add.1 مشروع استنتاجات  . الستعراض الرابع لآللية املالية   ا
توصية اهليئـة الفرعيـة     . إضافة. مقترح من الرئيس  

  للتنفيذ
FCCC/SBI/2010/L.39          تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف

مشروع . واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية     
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2010/L.39/Add.1          تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف
مشروع . واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية     

توصية اهليئة  . إضافة. استنتاجات مقترح من الرئيس   
 الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2010/L.40       مـشروع  . تقييم الصندوق اخلاص بـتغري املنـاخ
  مقترح من الرئيساستنتاجات 

FCCC/SBI/2010/L.40/Add.1       مـشروع  . تقييم الصندوق اخلاص بـتغري املنـاخ
توصية اهليئة  . إضافة. استنتاجات مقترح من الرئيس   

 الفرعية للتنفيذ

  وثائق أخرى معروضة على الدورة    
FCCC/CP/2010/5 and Add.1       مـذكرة  . تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف

 مة من األمانةدَّمق

FCCC/CP/2009/9       مـذكرة  . تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف
 من األمانةمة مقدَّ

FCCC/KP/CMP/2010/5          التقرير السنوي عن التجميـع واحملاسـبة لألطـراف
 بروتوكول كيوتو لعـام     مبوجباملدرجة يف املرفق باء     

 مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠١٠

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

Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 

2010. Note by the secretariat. Addendum. 

Compilation and accounting information by Party 

FCCC/KP/CMP/2010/8        مبوجب التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدويل
  مذكرة من إعداد األمانة.  كيوتوبروتوكول

FCCC/KP/CMP/2010/10        التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة
 األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع       مؤمتراملقدَّم إىل   

 األطراف يف بروتوكول كيوتو
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FCCC/KP/CMP/2009/15         التقرير السنوي عن التجميـع واحملاسـبة لألطـراف 
.  بروتوكـول كيوتـو    مبوجباملدرجة يف املرفق باء     

 األمانة مذكرة مقدمة من

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

Annex B Parties under the Kyoto Protocol. Note 

by the secretariat. Addendum. Compilation and 

accounting information by Party 

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

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

 األمانةمن مة مقدَّمذكرة . بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2010/2      وبية املعقـودة   تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية األور
 من األمانةمة مقدَّمذكرة . االتفاقية  من٦ املادة بشأن

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

 األمانة  من

FCCC/SBI/2010/5         تقرير عن االجتماع السابع عشر لفريق اخلرباء املعين
 من األمانةمة مقدَّ مذكرة .اًبأقل البلدان منو

FCCC/SBI/2010/9           يف  ٦تقرير حلقة العمل اإلقليمية عن تنفيـذ املـادة 
مـذكرة  . أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب     

 من األمانةمة مقدَّ

FCCC/SBI/2010/10 and Add.1          تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثانيـة
مايو / أيار ٣١والثالثني املعقودة يف بون يف الفترة من        

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٩إىل 

FCCC/SBI/2009/4           حتليل التقدم احملَرز يف تنفيذ إطار بناء القـدرات يف
ين البلدان الناميـة دعماً لالستعراض الـشامل الثـا       

مـذكرة  . إلطار بناء القدرات، وفعالية هذا التنفيـذ      
 من األمانةمة مقدَّ

FCCC/SBI/2009/5       عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة
يف استخدام مؤشرات األداء لرصـد وتقيـيم بنـاء          

مـذكرة  . القدرات على املستويني الوطين والعـاملي     
  من األمانةمة مقدَّ
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FCCC/SBI/2009/10          تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان
 من األمانةمة مقدَّمذكرة . النامية

FCCC/SBI/2009/12        لفتـرة  عـن ا  بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة
 من األمانةمة مقدَّ مذكرة. ٢٠٠٧-١٩٩٠

FCCC/SBI/2009/15        ثني تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والثال
 كانون  ١٢ إىل   ٨املعقودة يف كوبنهاغن يف الفترة من       

 ٢٠٠٩ديسمرب /األول

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

communications and of reports demonstrating 

progress. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/MISC.1 Information on experiences and lessons learned in 

the use of performance indicators for monitoring 

and evaluating capacity-building at the national 

and global levels. Submissions from Parties and 

intergovernmental organizations 

FCCC/SBI/2009/MISC.2 Additional or updated information and views 

relevant to the completion of the second 

comprehensive review of the capacity-building 

framework. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.8 Activities to implement the framework for 

capacity-building in developing countries under 

decision 2/CP.7. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.10  

and Add.1 
The operation of funds under the Global 

Environment Facility as an operating entity of the 

financial mechanism, as well as the Special 

Climate Change Fund and the Least Developed 

Countries Fund. Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/MISC.12/Rev.1 Submissions from the United Republic of 

Tanzania on behalf of the Group of 77 and China 

and from Sweden on behalf of the European Union 

and its Member States on the completion of the 

second comprehensive review of the capacity-

building framework in developing countries under 

the Convention and the Kyoto Protocol 

FCCC/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 

        


