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 اهليئة الفرعية للتنفيذ

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين املعقودة يف بون،
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٨يف الفترة من 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 افتتاح الدورة -أوالً 
 ٤ ٣ - ١ .............................................) من جدول األعمال١البند ( 
 ٤ ١    ......................................................حفل ترحيب -ألف 
 ٤ ٣ - ٢ ......................................................افتتاح الدورة -باء  

 املسائل التنظيمية -ثانياً 
 ٤ ١٢- ٤ .............................................) من جدول األعمال٢البند ( 
 ٤ ٦ - ٤ ..............................................إقرار جدول األعمال -ألف 
 ٦ ٩ - ٧ ...............................................مال الدورةتنظيم أع -باء  
 ٧ ١٢-١٠ ................................انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس -جيم 

 :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية          -ثالثاً 
  من٣ من املادة ٢تولـيف للـتقارير الـيت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة      
 بروتوكول كيوتو 
 ٧ ١٥-١٣ .............................................)ال من جدول األعم٣البند ( 

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -رابعاً 
 ٨ ٤٤-١٦ .............................................) من جدول األعمال٤البند ( 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق )تابع(رابعاً 

 عمـل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من          -ألف 
 ٨ ٢٩-١٦ .....................راف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةاألط  
 ١٠ ٣٦-٣٠ ............................جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية -باء  
 ١١ ٤٤-٣٧ ...........................................تقدمي الدعم املايل والتقين -جيم 
 )االتفاقية(اآللية املالية  -خامساً

 ١٢ ٥٣-٤٥ .............................................) من جدول األعمال٥البند ( 
 ١٢ ٥٠-٤٥ .....................................ليةاالستعراض الثالث لآللية املا -ألف 
 ١٣ ٥٣-٥١ .......................................الصندوق اخلاص لتغري املناخ -باء  
 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو(اآللية املالية  -سادساً

 ١٤ ٦٣-٥٤ .............................................) من جدول األعمال٦البند ( 
  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -سابعاً 

 ١٥ ٧٩-٦٤ .............................................) من جدول األعمال٧البند ( 
 ١٥ ٦٦-٦٤ ............................١٠-م أ/١رز يف تنفيذ املقرر التقدم احمل -ألف 
 ١٦ ٧٩-٦٧ ....................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -باء  

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية -ثامناً 
 ١٧ ٨٢-٨٠ .............................................) من جدول األعمال٨البند ( 

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -تاسعاً
 ١٨ ٨٥-٨٣ .............................................) من جدول األعمال٩البند ( 

 ديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثالتع -عاشراً
 ١٨ ٨٧-٨٦ ...........................................) من جدول األعمال١٠البند ( 

 سجل املعامالت الدويل حادي
 ١٩ ٩٢-٨٨ ...........................................) من جدول األعمال١١البند ( -عشر 
 الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية ثاين

 ٢٠ ١١٢-٩٣ ...........................................)عمال من جدول األ١٢البند ( -عشر 
 .................................الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف -ألف 
 الـدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف          -باء  
 ...................................................بروتوكول كيوتو  
 ..............................................فترات الدورات املقبلة -جيم 
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق )تابع( ثاين عشر

  بعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر      اسـتعراض الترتيـبات اخلاصـة      -دال  
 األطـراف والـدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            
  .....................................األطراف يف بروتوكول كيوتو  
  .....................................تنظيم العملية احلكومية الدولية -هاء  

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية ثالث
 ٢٤ ١٢٧-١١٣ ...........................................) من جدول األعمال١٣البند ( -عشر 

 ٢٤ ١١٥-١١٣ .........................٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  -ألف 
 ٢٤ ١١٩-١١٦ ...................................................تنفيذ اتفاق املقر -باء  
 امتـيازات وحصـانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب           -جيم 
 ٢٥ ١٢٧-١٢٠ ..................................................بروتوكول كيوتو  

 مسائل أخرى رابع
 ٢٧ ١٣١-١٢٨ ...........................................) من جدول األعمال١٤البند ( -عشر 

 ٢٧ ١٣٠-١٢٨ ....................... االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيامستوى -ألف 
 ٢٧ ١٣١    ..................................................أي مسائل أخرى -باء  
 تقرير الدورة خامس
 ٢٧ ١٣٢    ...........................................) من جدول األعمال١٥البند ( -عشر 
  سادس
 ٢٧ ١٣٣    ............................................................. اختتام الدورة -عشر 

 املرفقات 
 املرفق

 ٢٨ ...............اخلامسة والعشرينمشروع نص للعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا  -األول 
 ٣١ ...............مشروع نص للعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين -الثاين 
 ٤٢ .....................الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين -الثالث
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

  حفل ترحيب-ألف 

 ١٥ حفلُ ترحيٍب أقيَم يف      ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨ق االفتتاح الرمسي لدورة اهليئة الفرعية للتنفيذ يف         سـب  -١
وألقى كلمات فيه كل من السيدة رونا أمربوز، وزيرة البيئة يف كندا، ورئيسة مؤمتر األطراف               . ٢٠٠٦مايو  /أيار

السيد سيغمار غابرييل، الوزير االحتادي ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ و 
للبيـئة وحفظ الطبيعة والسالمة النووية بأملانيا ممثالً للبلد املضيف؛ والسيد ريتشارد كينلي، املسؤول باإلنابة عن           

 .أمانة االتفاقية

  افتتاح الدورة-باء 

 ١٨ بون بأملانيا يف الفترة من       عقدت الدورة الرابعة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندق ماريتيم يف           -٢
 .٢٠٠٦مايو / أيار٢٥إىل 

 .ورحب جبميع األطراف واملراقبني) الدامنرك(وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس بكر  -٣

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال-ألف 
 )األعمالمن جدول ) أ(٢البند (

نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها األوىل يف مذكرة أعدها األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال                -٤
 طرفاً ببيانات، كان من بينهم متحدث باسم        ١٢وأدىل ممثلو   ). Corr.1 و FCCC/SBI/2006/1(املؤقت وشروحه   

 والصني، ومتحدث باسم أقل البلدان ٧٧موعة ال  ومتحدث باسم جم )١(اجلماعـة األوروبية والدول األعضاء فيها     
 .منواً، ومتحدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

 من بروتوكول كيوتو إىل جدول      ٣ من املادة    ١٤وطلـب طـرف إضافة بند للمسائل املتعلقة بالفقرة           -٥
امسة والعشرين للهيئة الفرعية ونظراً ألنه من املقرر عقد حلقة عمل بشأن هذه املسألة قبل الدورة اخل         . األعمـال 

 يف جدول أعمال    ٣ من املادة    ١٤، فقد اتفق على إدراج بند بشأن الفقرة         )٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (للتنفيذ  
ودعا الرئيس األطراف املعنية إىل أن تقدم إىل األمانة آراءها      . اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين       

 .املقرر عقدها قريباًبشأن حلقة العمل 

                                                      

غوسالفية أدىل هبـذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليو             )١(
 .السابقة
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 :ويف اجللسة نفسها، أقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ جدول األعمال بصيغته املعدلة على النحو التايل -٦

 .افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

 .انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج(  

توليف للتقارير اليت تبني    : ت الوطنـية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية          الـبالغا  -٣
 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٢التقدم احملرز وفقاً للفقرة 

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

شاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري        عمـل فـريق اخلرباء االست      )أ( 
 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية؛

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية؛ )ب(  

 .تقدمي الدعم املايل والتقين )ج(  

 ):االتفاقية(اآللية املالية  -٥

 االستعراض الثالث لآللية املالية؛ )أ(  

 .ص لتغري املناخالصندوق اخلا )ب(  

 .صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو(اآللية املالية  -٦

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٧

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

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

 .بناء القدرات مبوجب االتفاقية -٨

 .جب بروتوكول كيوتوبناء القدرات مبو -٩

 .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -١٠

 .سجل املعامالت الدويل -١١

 :الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية -١٢

 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف؛ )أ(  
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 امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛الدورة الثانية ملؤمتر األطراف الع )ب(  

 فترات الدورات املقبلة؛ )ج(  

اسـتعراض الترتيـبات اخلاصة بعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة             )د(  
 األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ 

 .ليةتنظيم العملية احلكومية الدو  )ه(  

 :املسائل املالية واإلدارية واملؤسسية -١٣

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(  

 تنفيذ اتفاق املقر؛ )ب(  

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

 :مسائل أخرى -١٤

 ؛اتيا يف سنة األساس لكرواالنبعاثات مستوى )أ(  

 .ى أخرمسائل أي )ب(  

 .تقرير الدورة -١٥

  تنظيم أعمال الدورة-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

مايو، حيث وجَّه / أيار١٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف  -٧
. قع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة ويب        الرئـيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف مو         

وأدىل ممثل  . وبناًء على اقتراح الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مباشرة عملها استناداً إىل ذلك الربنامج              
 . أحد األطراف ببيان

ريت اهليئتني الفرعيتني من ست     وأبلغت األمانة اهليئة الفرعية للتنفيذ بأهنا تلقت طلبات اعتماد مؤقت لدو           -٨
 ٧ من املادة ٦ووافقت اهليئة الفرعية على قبول هذه املنظمات، استناداً إىل أحكام الفقرة            . منظمات غري حكومية  

 .من االتفاقية، دون اإلخالل باإلجراءات اليت سيتخذها مؤمتر األطراف الحقاً

غ الرئيس اهليئة الفرعية بأنه مت يف أثناء الدورة تنظيم          مايو، أبل / أيار ٢٥ويف اجللسـة اخلامسة املعقودة يف        -٩
اجتماع لرئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ورئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ مع رؤساء أفرقة اخلرباء               

رباء هذه يف تنفيذ لتقييم التقدم احملرز يف األنشطة التعاونية اليت تضطلع هبا أفرقة اخل      )٢(املنشـأة مبوجـب االتفاقية    

                                                      

فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                )٢(
 .باالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
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وأشار الرئيس إىل أن أفرقة اخلرباء الثالثة قد أحرزت تقدماً ملموساً يف حتديد األنشطة التعاونية               . بـرامج عملها  
 .الالزمة لتعزيز التعاون وشجع رؤساء هذه األفرقة على مواصلة التعاون فيما بينهم

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس-جيم 
 )ل األعمالمن جدو) ج(٢البند (

وأدىل ممثال . مايو/ أيار١٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف  -١٠
 .طرفني ببيانني

 من مشروع النظام الداخلي املطبق، وهي املادة اليت من املتوقع أن تنتخب اهليئة              ٢٧وذكَّر الرئيس باملادة     -١١
غري . وكان االنتخاب األخري قد أُجري يف الدورة الثالثة والعشرين        . جبها نائباً للرئيس ومقرراً   الفرعية للتنفيذ مبو  

، رشحت ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨، يف )أوكرانيا(أنه بعد استقالة نائب الرئيس، السيد هيورهي فريمييتشك 
 اهليئة الفرعية للتنفيذ السيد فيلر نائباً       وانتخبت. ليحل حمله ) هنغاريا(جمموعة أوروبا الشرقية السيد جوزيف فيلر       

وميثل نائب الرئيس املنتخب . للرئيس للدورتني الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين، إىل حني انتخاب خلف لـه
 .طرفاً يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتو

 النظام الداخلي املعمول به،      من مشروع  ٢٥وأبلـغ الرئـيس اهليـئة الفرعية للتنفيذ بأنه، وفقاً للمادة             -١٢
 .مدة والية املقرر) بوتسوانا(سيستكمل السيد فيتولو فيج 

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول  -ثالثاً 
توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة        : باالتفاقية

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٢
 )من جدول األعمال ٣البند (

مايو / أيار٢٥ و١٩نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف  -١٣
 طرفاً ببيانات، وكان من بينهم      ١١وأدىل ممثلو   . FCCC/SBI/2006/INF.2وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . عـلى التوايل  

 .)٣(الصني، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها و٧٧متحدث باسم جمموعة ال  

ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية                  -١٤
 .راتويف اجللسة اخلامسة، قدم الرئيس تقريراً عن هذه املشاو). اليونان(جيريها السيد دميتريوس الالس 

ويف اجللسـة اخلامسة، قررت اللجنة، بناًء على اقتراح من الرئيس، أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف                   -١٥
 .)٤()٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(دورهتا اخلامسة والعشرين 

                                                      

 .رسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأدىل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهل )٣(
 .FCCC/SBI/2006/L.14/Rev.1اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٤(



FCCC/SBI/2006/11 
Page 8 

 

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

 )ل األعمال من جدو٤البند (

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

 )من جدول األعمال) أ(٤البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و ١٨تني يف   نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقود              -١٦
 ١١وأدىل ممثلو . FCCC/SBI/2006/8 وFCCC/SBI/2006/4وقد ُعرضت عليها الوثيقتان . مايو على التوايل/أيار

 .)٥(طرفاً ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

، مقررة فريق اخلرباء االستشاري املعين      )غوايبارا(ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس السيدة ليليان بورتييو          -١٧
، إىل  )فريق اخلرباء االستشاري  (بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية             

 .تقدمي تقرير عن أنشطة الفريق، نيابة عن رئيسه

نية املشترك بني برنامج األمم املتحدة      ويف اجللسـة نفسها، دعا الرئيس ممثل برنامج دعم البالغات الوط           -١٨
 . اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملمول من مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء ببيان

 ويف اجللسـة نفسـها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي مع البندين الفرعيني                  -١٩
 ماساوا  -والسيدة إمييلي اوجو    ) هولندا(ية جتريها السيدة هنرييت برسي      يف مشـاورات غـري رمس     ) ج(و) ب(٤
 . ماساوا تقريراً عن هذه املشاورات-ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة أوجو ). كينيا(

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٦(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٢٠

 ستنتاجاتاال -٢

أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين                 -٢١
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية عن نتائج االجتماع السادس للفريق، 

، ورحبت بالتقرير املرحلي الذي أعدته األمانة عن ٢٠٠٦مارس / آذار١٨ و ١٧املعقود يف جاكرتا بإندونيسيا يف      
 .(FCCC/SBI/2006/8)أنشطة فريق اخلرباء االستشاري 

                                                      

 .أُديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )٥(
 .FCCC/SBI/2006/L.12/Rev.1اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦(
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وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بنتائج حلقة العمل اخلاصة بالتدريب على عمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري                 -٢٢
 ٢٤ إىل   ٢٠واحمليط اهلادئ واليت عقدت يف جاكرتا بإندونيسيا يف الفترة من           املـناخ والتكـيف معـه يف مـنطقة آسيا           

 .، وأعربت عن تقديرها حلكومة إندونيسيا ملا قدمته من دعم مايل ولوجسيت حللقة العمل٢٠٠٦مارس /آذار

طانيا العظمى  وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومات أستراليا والسويد واململكة املتحدة لربي            -٢٣
وآيرلندا الشمالية ملسامهاهتا املالية يف تطوير أدوات التدريب ولدعمها مشاركة خرباء من البلدان النامية يف حلقة                

 . العمل السالف ذكرها

، FCCC/SBI/2006/4ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقرير فريق اخلرباء االستشاري الوارد يف الوثيقة              -٢٤
األطراف غري  ( بالغاً وطنياً أولياً قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية             ٤١ بشأن نتائج دراسة  

وأقرت بأن التقرير مفيد يف توفري معلومات عن نطاق أنشطة األطراف غري املدرجة يف              ). املدرجة يف املرفق األول   
، وعمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف املرفق األول يف جمال إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

معـه، وعملـيات تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ واملواضيع الشاملة لعدة قطاعات، كما أنه مفيد يف حتديد                   
ف وحثت اهليئة األطراف واملنظمات الثنائية واملتعددة األطرا      . الـثغرات والقيود يف جمال إعداد البالغات الوطنية       

 .FCCC/SBI/2006/4والدولية على أن تأخذ يف االعتبار التوصيات الواردة يف الوثيقة 

وأشادت اهليئة الفرعية للتنفيذ بفريق اخلرباء االستشاري ملا قام به من عمل هام يف تقدمي املشورة التقنية                  -٢٥
وطلبت إىل الفريق، اتساقاً مع . ألولبشأن كيفية حتسني إعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق ا   

أبريل / نيسان ٢، دراسة البالغات الوطنية املقدمة إىل األمانة ابتداًء من          ٨-م أ /٣واليـته الواردة يف مرفق املقرر       
ديسمرب /كانون األول( وإعـداد تقريـر لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين               ٢٠٠٥
ت تلك األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم بالغاهتا الوطنية األولية بعد أن تفعل كما حث). ٢٠٠٧

 . ذلك يف أقرب وقت ممكن

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يعمل، بالتشاور مع برنامج دعم البالغات                -٢٦
 اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملمول من مرفق البيئة العاملية           الوطنـية املشترك بني برنامج األمم املتحدة      

تشرين (واملـنظمات األخرى املختصة، على توفري املشورة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين                
ق األول، عند الطلب، لتحديد بشأن تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرف) ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 . األدوات والوسائل املطلوبة يف سياق إعداد البالغات الوطنية واليت ميكن تطبيقها على ظروفها اخلاصة

وأيدت اهليئة الفرعية للتنفيذ جهود فريق اخلرباء االستشاري لتطوير منوذج بشأن املواضيع الشاملة لعدة               -٢٧
والرصد املنهجي، بناء القدرات، التعليم، التدريب والتوعية، واملعلومات     نقل التكنولوجيات، البحث    (قطاعـات   

املعلومات "ملسـاعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي املعلومات حتت بند              ) والـربط الشـبكي   
ق إىل تقدمي تقرير الوارد يف البالغات الوطنية، ودعت الفري" األخرى اليت تعترب ذات أمهية يف حتقيق هدف االتفاقية

وشجعت اهليئة فريق اخلرباء    ). ٢٠٠٧مايو  /أيار(إىل اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ يف دورهتـا السادسة والعشرين             
االستشـاري على التعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف تطوير    

 .هذا النموذج



FCCC/SBI/2006/11 
Page 10 

 

 الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء االستشاري أن جيري تقييماً لتنفيذ برنامج عمله للفترة            وطلبـت اهليـئة    -٢٨
 وأن حيـدد العناصـر احملـتملة لدور يقوم به الفريق مستقبالً يف تيسري حتسني البالغات الوطنية          ٢٠٠٧-٢٠٠٣

. لتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين    لألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول وأن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية ل             
، آراءها بشأن والية    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥كمـا دعـت األطـراف إىل أن تقدم لألمانة، يف موعد أقصاه              

واختصاصـات فريق اخلرباء االستشاري، وطلبت إىل األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متنوعات لكي تنظر فيها         
  .اهليئة يف دورهتا السابعة والعشرين

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أنه مل يتم مجع سوى جزء من املوارد املطلوبة لتنظيم حلقة العمل اخلاصة                  -٢٩
بالتدريـب العملي على عمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر                 

، وحلقة العمل اخلاصة بالتدريب     ٢٠٠٦أغسطس  /، يف آب  الكـارييب، املقـرر عقدها يف أسونسيون، بباراغواي       
العملي على إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ملنطقة أفريقيا، املقرر عقدها يف ورمباثز جبنوب أفريقيا يف                 

 يف ودعت اهليئة األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية، واألطراف األخرى املدرجة       . ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلـول 
 .املرفق األول باالتفاقية اليت ميكنها توفري املوارد املالية حللقيت العمل هاتني أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن

  جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٤البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و ١٨يف  يها الثانية واخلامسة املعقودتني     نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلست           -٣٠
  FCCC/SBI/2006/Misc.2وقد ُعرضت عليها الوثائق     ).  أعاله ١٩انظر الفقرة   (مـايو عـلى الـتوايل       /أيـار 

وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات، وكان من       . Add.3/Corr.1 و Add.6 إىل   Add.1 ومن   FCCC/SBI/2005/18و
، )٧( والصني، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها        ٧٧بيـنهم مـتحدث باسـم جمموعة ال           

 .وطرف آخر )٨(ومتحدث باسم اجملموعة اجلامعة واجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٩(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٣١

ستراليا، متحدثة باسم اجملموعة اجلامعة، واجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، والبوسنة         وذكـرت أ   -٣٢
 من االتفاقية،   ١٠ من املادة    ٢واهلرسك، ورومانيا، وصربيا واجلبل األسود، وسويسرا، أنه وفقاً ملتطلبات الفقرة           

ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مجيع        ينـبغي أن تـنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف املعلومات اليت قدمتها ا            
وطلبت أن يأخذ رئيس . بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك بالغاهتا الثانية، وحبسب االقتضاء، البالغات الوطنية الالحقة

اهليـئة الفرعية للتنفيذ واألمانة بعني االعتبار هذه املعلومات عند إعداد جدول األعمال اخلاص بالدورة السادسة                
 .FCCC/SBI/2006/Misc.12ويرد النص الكامل للبيان يف الوثيقة ). ٢٠٠٧مايو /أيار(والعشرين للهيئة 

                                                      

 . هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأُديل )٧(
 .أُديل هبذا البيان باالشتراك مع البوسنة واهلرسك ورومانيا وصربيا واجلبل األسود )٨(
 .FCCC/SBI/2006/L.13اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٩(
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 االستنتاجات -٢

ونظرت أيضاً . Add.3/Corr.1 وAdd.1-6و FCCC/SBI/2005/18نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الوثيقة  -٣٣
 .FCCC/SBI/2006/Misc.2يف اآلراء الواردة من األطراف واجملمعة يف الوثيقة 

والحظـت اهليئة أنه على الرغم من أن إعداد البالغات الوطنية يتيح فرصة قيِّمة لبناء القدرات يف مجلة                   -٣٤
جماالت، منها قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وتقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من                

 .مي الدعم للحفاظ عليها هو أمر مهمآثاره، فإن حتسني القدرات وتقد

وأعربت اهليئة عن تقديرها الستمرار األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف الوفاء بالتزاماهتا                -٣٥
وحثت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول .  من االتفاقية١٢ من املادة ١ والفقرة ٤ من املادة ١مبوجب الفقرة 

أما األطراف من فئة أقل البلدان      . دم بعد بالغاهتا الوطنية األولية إىل القيام بذلك يف أقرب فرصة ممكنة           اليت مل تق  
 .منواً فلها أن تقدم بالغاهتا الوطنية األولية مىت استنسبت ذلك

مة من  وأشارت اهليئة إىل الطلب الذي وجهته إىل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقد              -٣٦
 ٢األطـراف غـري املدرجـة يف املرفق األول لبحث البالغات الوطنية األولية اليت قُدمت إىل األمانة اعتباراً من                    

 ). أعاله٢٥انظر الفقرة  (٢٠٠٥أبريل /نيسان

  تقدمي الدعم املايل والتقين-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٤البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و ١٨ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف            نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -٣٧
وأدىل ممثلو . FCCC/SBI/2006/INF.1وقد ُعرضت عليها الوثيقة ).  أعاله١٩انظر الفقرة (مايو على التوايل /أيار

، ومتحدث  )١٠(مخسـة أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها             
 .باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

ويف اجللسـة الثانـية، دعا الرئيس ممثل برنامج دعم البالغات الوطنية املمول من مرفق البيئة العاملية إىل                   -٣٨
 .اإلدالء ببيان

 .تمدهتااليت اقترحها الرئيس واع )١١(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٣٩

                                                      

 .ريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأُديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغا )١٠(
 .FCCC/SBI/2006/L.7اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١١(
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 االستنتاجات -٢

 ورحبت باملعلومات اليت قدمها     FCCC/SBI/2006/INF.1أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثيقة         -٤٠
مـرفق البيئة العاملية بشأن الدعم املايل املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعداد البالغات                   

عت اهليئة مرفق البيئة إىل مواصلة تقدمي املعلومات عن أنشطة األطراف غري املدرجة             ود. الوطنية األولية والالحقة  
وذكرت أهنا تتطلع أيضاً إىل أن تتلقى، إضافة إىل مواعيد    . يف املرفق األول فيما يتعلق حبالة إعداد بالغاهتا الوطنية        

غ هـذه املعلومات إلـى اهليئـة     املوافقـة، معلومـات بشـأن مواعيد دفع األموال، وطلبت إىل األمانة أن تبل             
 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الفرعيـة للتنفيـذ فـي دورهتا اخلامسـة والعشرين 

وأعربـت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها للمساعدة التقنية اليت يقدمها برنامج دعم البالغات الوطنية                -٤١
ة واملتعددة األطراف، إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          املمول من مرفق البيئة العاملية، والوكاالت الثنائي      

وكررت اهليئة طلبها إىل األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة بأن تقدم إىل            . من أجل إعداد البالغات الوطنية    
ة، بغية ، معلومات عن أنشطتها فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطني٢٠٠٦أغسطس / آب٤األمانة، يف موعد أقصاه 

 .جتميعها يف وثيقة متنوعات تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين

نوفمرب /تشرين الثاين (وأوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف بأن يقوم، يف دورته الثانية عشرة               -٤٢
لية العملية اليت تتلقى من خالهلا      ، بدعـوة مـرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تبسيط إجراءاته وحتسني فعا            )٢٠٠٦

 من االتفاقية، ١٢ من املادة ١األطراف غري املدرجة يف املرفق األول التمويل الالزم للوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 
حرصـاً عـلى دفع األموال يف الوقت املناسب للوفاء بكامل التكاليف املتفق عليها اليت تتحملها البلدان النامية                  

 .يف االمتثال هلذه االلتزاماتاألطراف 

وخلصت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أنه، نظراً للقيود واملشاكل التقنية اليت تعرقل إعداد البالغات الوطنية،                -٤٣
مثة حاجة إىل توفري املوارد املالية والتقنية لصون وتعزيز القدرات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف            

 .د البالغات الوطنيةجمال إعدا

وحثـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف والدولية على مراعاة التوصيات                -٤٤
 . املتعلقة بتقدمي الدعم املايل والتقين إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األولFCCC/SBI/2006/4الواردة يف الوثيقة 

 )االتفاقية(ملالية  اآللية ا-خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

  االستعراض الثالث لآللية املالية-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و ١٩نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                  -٤٥
 ،FCCC/SBI/2006/Misc.3 و FCCC/SBI/2006/7رضـت علـيها الوثائق      وقـد عُ  . عـلى الـتوايل   مـايو،   /أيـار 
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وأدىل ممثلو مثانية أطراف ببيانات،     . FCCC/SBI/2004/18، و FCCC/SBI/2005/INF.7 و FCCC/SBI/2006/Misc.9و
 . ، ومتحدث باسم أقل البلدان منواً)١٢(وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

ويف اجللسـة الثالـثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال                 -٤٦
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة     ). أملانيا(والسيد كارسنت ساخ    ) األرجنتني(برئاسـة السيدة مارسيا ليفاجي      

 .ليفاجي تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٣(لرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجاتويف اجللسة ا -٤٧

 االستنتاجات -٢

، ومن  (FCCC/SBI/2006/Misc.9)أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقارير املقدمة من األطراف            -٤٨
التوليفي الذي أعدته األمانة بشأن اآللية املالية ، وبالتقرير (FCCC/SBI/2006/Misc.3)املنظمات احلكومية الدولية 

 .(FCCC/SBI/2006/7)لالتفاقية 

وقـد أحرزت اهليئة الفرعية للتنفيذ تقدماً يف نظرها يف االستعراض الثالث لآللية املالية وأعدت مشروع                 -٤٩
رة الرابعة والعشرين للهيئة    نص يستند إىل جتميع لآلراء اليت أُعِرب عنها وإىل النص الذي قدمته األطراف يف الدو              

 ).انظر املرفق األول(الفرعية للتنفيذ 

واّتفقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة إجراء مداوالت بشأن هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين                  -٥٠
صيتها بشأن االستعراض   على أساس النص املشار إليه أعاله، بغية وضع الصيغة النهائية لتو          ) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (

 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الثالث لآللية املالية كي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة 

  الصندوق اخلاص لتغري املناخ-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٥البند (

 ٢٥ و ١٩رابعة املعقودتني يف    نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة وال              -٥١
وأدىل . ، املرفق األول  FCCC/SBI/2005/10ونظرت يف مشروع النص الوارد يف الوثيقة        . مايو على التوايل  /أيـار 

 .)١٤(ممثلو مخسة أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال         ويف اجللسـة الثالـثة، اتفقت اهليئة         -٥٢
 .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد جالو تقريراً عن مشاورات فريق االتصال). غامبيا(برئاسة السيد بوبو جالو 

                                                      

 .أُديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )١٢(
 .FCCC/SBI/2007/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٣(
 .أُديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )١٤(
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لة مداوالهتا  ويف اجللسـة الرابعة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، بناًء على اقتراح من الرئيس، على مواص               -٥٣
 )١٥(، على أساس مشروع النص    )٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (بشـأن هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين         

الصـادر يف دورهتا الثانية والعشرين، بغية وضع الصيغة النهائية لتوصيتها املتعلقة بتشغيل الصندوق اخلاص لتغري                
 .)١٦()٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(رته الثانية عشرة املناخ واليت سُتعرض على مؤمتر األطراف يف دو

 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو( اآللية املالية -سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

مايو / أيار ٢٥ و ١٩نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف               -٥٤
ــتوايل ــلى ال ــائق  . ع ــيها الوث ــت عل ــد ُعرض   FCCC/SBI/2006/Misc.5 وFCCC/SBI/2006/10وق

 طرفاً ببيانات، وكان من ٢٠وأدىل ممثلو . FCCC/SBI/2006/Misc.11، وAdd.1 وFCCC/SBI/2006/Misc.7و
 والصني،  ٧٧، ومتحدث باسم جمموعة ال        )١٧(بيـنهم مـتحدث باسـم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها          

 .دث باسم أقل البلدان منواًومتح

ويف اجللسة الثالثة، قدم رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ تقريراً عن حلقة العمل اخلاصة بصندوق التكيف، اليت  -٥٥
 .٢٠٠٦مايو / أيار٥ إىل ٣ُعقدت يف إدمونتون، بكندا، يف الفترة من 

ر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف ويف اجللسـة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظ   -٥٦
ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة   ). أملانيا(والسيد كارسنت ساخ    ) األرجنتني(رئاسـته السيدة مارسيا ليفاجي      

 .ليفاجي تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

 .يت اقترحها الرئيس واعتمدهتا ال)١٨(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٥٧

 والصني، تسجيل البيان التايل يف تقرير اهليئة الفرعية         ٧٧وطلـب ممثل الفلبني، متحدثاً باسم جمموعة ال            -٥٨
 من مشروع االستنتاجات الوارد يف      ٣يفسر اجتماع اهليئة الفرعية للتنفيذ اخليارات املذكورة يف الفقرة          : "للتنفيذ

 من مرفق هذه ٩ من الصفحة ١٤ على أهنا تعين مجيع اخليارات املدرجة يف الفقرة FCCC/SBI/2006/L.18الوثيقة 
مرفق البيئة العاملية؛ الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال؛ برنامج األمم          : الوثـيقة، على النحو التايل    

وذكر ممثل النمسا، متحدثاً    ". التنمية النظيفة املتحدة اإلمنائي؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ اجمللس التنفيذي آللية          
 ٧٧البيان الذي أدىل به ممثل الفلبني، متحدثاً باسم جمموعة ال  "باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، أن   

                                                      

)١٥( FCCC/SBI/2005/10املرفق األول ،. 
 .FCCC/SBI/2006/L.6اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٦(
ونيا اليوغوسالفية  أُديل هبـذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقد            )١٧(
 .السابقة

 .FCCC/SBI/2006/L.18اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٨(
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ل وطلب تسجي ". والصني، ال يعرب عن فهم اجلماعة األوروبية وبالتايل ال يعرب عن فهم اهليئة الفرعية للتنفيذ ككل               
وأدىل ممثال النرويج وسويسرا ببيانني تأييداً لآلراء املُعرب عنها باسم اجلماعة األوروبية والدول             . بيانه يف التقرير  
 .FCCC/SBI/2006/Misc.13ويرد النص الكامل هلذين البيانني يف الوثيقة . األعضاء فيها

 االستنتاجات -٢

  FCCC/SBI/2006/Misc.7ه األطراف من معلومات يف الوثائق       أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً مبا قدمت         -٥٩
، واملعلومـات املقدمـة مـن املـنظمات احلكومية الدولية والواردة يف الوثيقة              FCCC/SBI/2006/Misc.11 و Add.1و

FCCC/SBI/2006/Misc.5 وبتقرير حلقة العمل املعنية بصندوق التكيف، الوارد يف الوثيقة ،FCCC/SBI/2006/10. 

وأحـرزت اهليـئة الفرعية للتنفيذ تقدماً يف نظرها يف صندوق التكيف، وأعّدت جتميعاً للوثائق َتضمَّن                 -٦٠
، دون اإلخالل مبا قد تقدمه )انظر املرفق الثاين(العناصر املمكن إدراجها يف مشروع مقرر بشأن صندوق التكيف         

 .األطراف من إسهامات أخرى

ؤسسات الدولية ذات الصلة، مبا فيها تلك املؤسسات املدرجة يف املرفق           ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ امل      -٦١
 ٤ أعاله، دون املساس بأي مؤسسة، إىل تقدمي معلومات إىل األمانة، يف موعد أقصاه               ٦٠املشـار إليه يف الفقرة      

راء اليت أعرب عنها     أعاله، مع مراعاة اآل    ٦٠، حول املسائل الواردة يف املرفق املشار إليه يف الفقرة           ٢٠٠٦أغسطس  /آب
 .FCCC/SBI/2006/Misc.11 وAdd.1 وFCCC/SBI/2006/Misc.7األطراف، مبا فيها اآلراء الواردة يف الوثائق 

 ٦١وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة جتميع املعلومات املقدمة من املؤسسات املشار إليها يف الفقرة  -٦٢
 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(اهليئة يف دورهتا اخلامسة والعشرين أعاله يف وثيقة متنوعات لتنظر فيها 

واتفقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة التداول بشأن هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين،                 -٦٣
 النهائية   أعاله والردود املقدمة من املؤسسات، بغية وضع الصيغة        ٦٠باالسـتناد إىل املرفق املشار إليه يف الفقرة         

لتوصـيتها املـتعلقة بصـندوق التكيف واليت ستقدمها إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                 
 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية 

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

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

وأدىل ممثلو . مايو/ أيار١٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف  -٦٤
 .)١٩(أربعة أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                      

أُديل هبـذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية              )١٩(
 .السابقة
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وأحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً حبلقة العمل اإلقليمية املتعلقة بالتكيف يف أمريكا الالتينية، واليت                 -٦٥
وأبلغت األمانة . ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٠ إىل ١٨، يف ليما، ببريو، يف الفترة من ١٠-م أ/١ُنظمت مبوجب املقرر 

عمل للمناطق األخرى واجتماع خرباء للدول اجلزرية الصغرية اهليـئة الفرعـية للتنفيذ بأهنا تتوقع تنظيم حلقات      
 . النامية، يف الشهور االثين عشر القادمة

وأحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً باجتماعي اخلرباء السابقني للدورة املعنيني بتدابري االستجابة               -٦٦
نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ و٢٣نتريال، بكندا، يف ، وقد ُنظم أحدمها يف مو  ١٠-م أ /١واملعقوديـن مبوجب املقرر     

، وُنظم اآلخر يف    ٧-م أ /٥ من املقرر    ٣٥ و ٣٣، للنظر يف نتائج حلقات العمل املعقودة مبوجب الفقرتني          ٢٠٠٥
، للنظر يف نتائج حلقة العمل املعنية بالتنويع االقتصادي واملعقودة          ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٧ و ١٦بـون، بأملانيا، يف     

، رئيس حلقة العمل اخلاصة بالتنويع      )غامبيا(وقدم السيد بوبو جالو     . ٧-م أ /٥ من املقرر    ٢٧فقـرة   عمـالً بال  
 .االقتصادي، تقريراً إىل اهليئة عن نتائج هذه احللقة

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٧البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و١٨ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف           نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ      -٦٧
وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات، وكان . FCCC/SBI/2006/9وقد ُعرضت عليها الوثيقة . مايو، على التوايل/أيار

 .منواً، ومتحدث باسم أقل البلدان )٢٠(من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، إىل )غامبيا(ويف اجللسة األوىل، دعا الرئيس السيد بوبو جالو  -٦٨
 .تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل الفريق

االجتماع العاشر  ويف اجللسة نفسها، أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بعرض حكومة أوغندا استضافة              -٦٩
 .لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

ويف اجللسـة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية                   -٧٠
وون ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد آدجي     ). نيجرييا(والسيد صاموئيل آدجيوون    ) كندا(تعقدها السيدة تينا غوتري     
 .تقريراً عن هذه املشاورات

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٢١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٧١

                                                      

 .اليوغوسالفية السابقةأُديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا  )٢٠(
 .FCCC/SBI/2006/L.2اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢١(



FCCC/SBI/2006/11 
Page 17 

 االستنتاجات -٢

رحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير الشفوي الذي أدىل به رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،                  -٧٢
أبريل / نيسان ٨ إىل   ٦لتقرير املقدم عن االجتماع التاسع الذي عقده الفريق يف داكا ببنغالديش يف الفترة من               وبا

 .FCCC/SBI/2006/9، والوارد يف الوثيقة ٢٠٠٦

ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتلقي األمانة برامج العمل الوطنية للتكيف املقدمة من بنغالديش وبوتان                -٧٣
 .تانيا وسامواومالوي وموري

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها للفريق حلسن أدائه، ورحبت بربنامج العمل الذي وضعه الفريق  -٧٤
 .١١-م أ/٤استجابة للمقرر 

وطلبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ إىل الفريق أن يستمر يف إبالغ اهليئة باجلهود اليت يبذهلا مبوجب واليته لتنفيذ                    -٧٥
 .، وذلك بتضمني تقاريره القادمة معلومات عن النتائج املتوقعة٢٠٠٧-٢٠٠٦العمل خالل فترة السنتني برنامج 

كمـا طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الفريق أن يضمن يف أثناء تنفيذ برنامج عمله التكامل بني أنشطته                   -٧٦
 .البيئة العاملية ووكاالته املنفذةوبني اجلهود اليت تبذهلا اجلهات الفاعلة املعنّية، مبا فيها مرفق 

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومات بلجيكا وكندا ونيوزيلندا لتقدميها موارد مالية دعماً               -٧٧
 .ألعمال الفريق، وكذلك حلكومة بنغالديش الستضافتها االجتماع التاسع للفريق

ناهنا خلرباء األطراف من أقل البلدان منواً لدعمهم عملية         وأعربـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ كذلك عن امت         -٧٨
 .برامج العمل الوطنية للتكّيف

وشـجعت اهليـئة الفرعية للتنفيذ األطراف اليت ميكنها مواصلة دعم عمل الفريق وتقدمي املوارد الالزمة                 -٧٩
 .لربنامج عمله على أن تفعل ذلك

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية-ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨ البند(

مايو، / أيار ٢٥ و ١٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف               -٨٠
. Add.1 و Corr.1 و FCCC/SBI/2006/Misc.4 و FCCC/SBI/2006/5وقد ُعرضت عليها الوثائق     . على التوايل 

، )٢٢(ينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها       وأدىل ممـثلو سبعة أطراف ببيانات، وكان من ب        
 . والصني٧٧ومتحدث باسم جمموعة ال  

                                                      

أُديل هبـذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية              )٢٢(
 .السابقة
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ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف  -٨١
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد ). السويد(سون والسيد أندرس توري) سانت لوسيا(رئاسته السيد كريسبني دوفريين 

 .دوفريين تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

ويف اجللسة الرابعة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، بناًء على اقتراح من الرئيس، على مواصلة النظر يف هذه  -٨٢
 .)٢٣()٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(القضايا يف دورهتا اخلامسة والعشرين 

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

مايو، / أيار ٢٥ و ١٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف               -٨٣
. Add.1 و Corr.1 و FCCC/SBI/2006/Misc.4 و FCCC/SBI/2006/5وقد ُعرضت عليها الوثائق     . على التوايل 

، بينما حتدث اآلخر    )٢٤(وأدىل ممثال طرفني ببيانني، وحتدث أحدمها باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها           
 . والصني٧٧باسم جمموعة ال  

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف  -٨٤
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد ). السويد(والسيد أندرس توريسون ) سانت لوسيا(سيد كريسبني دوفريين رئاسته ال

 .توريسون تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

ويف اجللسة الرابعة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، بناًء على اقتراح من الرئيس، على أن تواصل النظر يف                  -٨٥
 .)٢٥()٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(رهتا اخلامسة والعشرين هذه القضايا يف دو

  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال-عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

مايو، /ر أيا ٢٥ و ١٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف               -٨٦
وأدىل ممثلو ستة أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم          . ومل يتم إعداد أي وثيقة هلذا البند      . على التوايل 

 .)٢٦(اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

ويف اجللسـة الـرابعة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، بناًء على اقتراح من الرئيس، على أن تنظر يف هذه                  -٨٧
، بغية إمتام النظر فيها يف دورهتا السابعة )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(ملسـألة يف دورهتـا اخلامسـة والعشرين     ا

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/L.15اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٢٣(
 . واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأُديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة )٢٤(
 .FCCC/SBI/2006/L.16اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٢٥(
 .أُديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )٢٦(
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وسيقدم رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ تقريراً شفوياً مستنداً إىل         . )٢٧()٢٠٠٧ديسمرب  /كـانون األول  (والعشـرين   
ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       االسـتنتاجات املـتعلقة هبـذا البند من جدول األعمال إىل م           

 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية 

  سجل املعامالت الدويل-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 املداوالت -١

مايو، / أيار ٢٥ و ١٨تني يف   نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقود            -٨٨
وأدىل ممثلو مخسة أطراف ببيانات، وكان من  . FCCC/SBI/2006/INF.3وقد ُعرضت عليها الوثيقة     . على التوايل 

 .)٢٨(بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

 . اقترحها الرئيس واعتمدهتا اليت)٢٩(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٨٩

 االستنتاجات -٢

، الوارد  )السجل(أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير املرحلي عن تنفيذ سجل املعامالت الدويل              -٩٠
، وخباصٍة ما يتعلق منه بتنظيم وضع السجل واختباره وتشغيله واجلداول           FCCC/SBI/2006/INF.3يف الوثـيقة    

 .ذلك، والتفاعل مع مديري نظم السجالت يف هذا العملالزمنية اخلاصة ب

وأعـادت اهليـئة الفرعية تأكيد أمهية إحراز تقدم سريع يف هذا العمل ويف ضمان وضع السجل موضع                   -٩١
 .٢٠٠٧أبريل /، هبدف متكني نظم السجالت من االتصال به بنجاح يف موعد أقصاه نيسان٢٠٠٦التنفيذ يف عام 

رعية ضرورة تأمني تربعات كافية للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لالتفاقية     وأكـدت اهليـئة الف     -٩٢
اإلطاريـة بغية دعم األعمال املتصلة بالسجل، مبا يف ذلك مشاركة اخلرباء الالزمني من األطراف غري املدرجة يف                  

 أقرب وقت ممكن قبل انعقاد وطلبت إىل األمانة أن تقدم، يف. املرفق األول واليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو
، مواصفات خطية لالحتياجات من )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(الـدورة اخلامسـة والعشـرين للهيئة الفرعية     

 .التمويل، وخباصٍة فيما يتعلق بوضع السجل وتشغيله

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/L.11/Rev.1اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٢٧(
 .ذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأُديل هب )٢٨(
 .FCCC/SBI/2006/L.8اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(



FCCC/SBI/2006/11 
Page 20 

 

  الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

  الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٢البند (

  الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو-باء 
 )من جدول األعمال) ب(١٢البند (

  فترات الدورات املقبلة-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(١٢البند (

لترتيبات اخلاصة بعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل  استعراض ا-دال 
 ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 )من جدول األعمال) د(١٢البند (

  تنظيم العملية احلكومية الدولية-هاء 
 )من جدول األعمال ) ه(١٢البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و ١٩ئة الفرعية للتنفيذ يف هذه البنود الفرعية يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف              نظـرت اهلي   -٩٣
  FCCC/SBI/2006/3 و FCCC/SBI/2006/2وقـد ُعرضـت علـيها الوثائق        . مـايو، عـلى الـتوايل     /أيـار 

بينهم  طرفاً ببيانات، وكان من      ١٣وأدىل ممـثلو    . FCCC/SBI/2006/Misc.10 و FCCC/SBI/2006/Misc.8و
، ومتحدث باسم   )٣٠(مـتحدث باسم اجملموعة اجلامعة، ومتحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها           

 . والصني٧٧اجملموعة األفريقية، ومتحدث باسم جمموعة ال  

وشكر الرئيس حكومة كينيا على   . ويف اجللسـة الثالثة، دعا الرئيس ممثل حكومة كينيا إىل اإلدالء ببيان            -٩٤
 .ضها استضافة الدورات املقبلة هليئات االتفاقيةعر

ويف اجللسـة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذه البنود الفرعية مجيعها يف إطار فريق                   -٩٥
ويف اجللسة ). النمسا(والسيدة ألويزيا فريغيتر ) جنوب أفريقيا(اتصال يشترك يف رئاسته السيدة سانديا دي ويت        

وذكرت الرئيسة املشاِركة أن فريق االتصال . رابعة، قدمت السيدة دي ويت تقريراً عن مشاورات فريق االتصالال
وأشارت إىل أن فريق . قـد نظـر يف مسـألة مشاركة الدول اليت حتضر بصفة مراقب يف املشاورات غري الرمسية      

                                                      

 .أُديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )٣٠(
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لكنها أوضحت أن هناك تفامهاً عاماً على االتصـال قرر عدم إدراج إشارة إىل املسألة يف مشروع االستنتاجات،    
 .اتِّباع هنج جامع يف املستقبل

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٩٦

ووصف . تبة عليها وبعد اعتماد هذه االستنتاجات، أدىل املسؤول باإلنابة عن األمانة ببيان عن اآلثار املتر             -٩٧
وقال إهنا توفِّر توجيهاً واضحاً لرؤساء اجللسات . فيما يتعلق بالعملية احلكومية الدولية" ثورية"االستنتاجات بأهنا 

ومضى يقول إن األمانة ستوقف املمارسة املعمول هبا        . واألمانة بضرورة إهناء اجللسات يف الساعة السادسة مساءً       
قة االتصال واملشاورات غري الرمسية، حيث جيري التفاوض بشأن معظم نتائج           حالـياً وهـي جدولة جلسات أفر      

وقال إن األمانة تعوِّل على مساندة مجيع من يرأسون         . الـدورات، يف الفـترة مـا بني السادسة والتاسعة مساءً          
 يتعلق بنريويب،   واختتم قائالً إنه فيما   . اجللسـات واملفاِوضني يف حال عدم تلبية طلبات االجتماع يف هذه الفترة           

تسمح االستنتاجات بعقد جلسات يف الفترة ما بني السادسة والتاسعة مساًء يف احلاالت االستثنائية، وإن البت يف                 
 .هذه املسألة متروك ألعضاء املكتب املنَتخبني

 االستنتاجات -٢

 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه

أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة كينيا اليت تقدمت بعرض سخي الستضافة الدورة الثانية  -٩٨
. عشـرة ملؤمتـر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               

األعمال التحضريية اليت تقوم هبا حكومة كينيا واألمانة لعقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر وأحاطت علماً مع التقدير ب
األطـراف والـدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مبكتب األمم                

كما . ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧ إىل ٦املتحدة يف نريويب، يف جممع جيجريي بنريويب، يف كينيا، يف الفترة من 
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باحلاجة إىل القيام باستثمارات إضافية يف البىن التحتية ألجل استضافة املؤمتر،                

 .ودعت األطراف القادرة إىل دعم حكومة كينيا يف هذا املشروع اهلام

 موعداً لعقد اجلزء الرفيع     ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين تشرين   ١٧-١٥وأقـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ تاريخ         -٩٩
املستوى من الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف 

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن تكون البيانات       . بـروتوكول كيوتو، الذي سيحضره الوزراء ورؤساء الوفود       
ة هي أسلوب تبادل وجهات النظر بني الوزراء ورؤساء الوفود يف اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر الوطني

ودعت اهليئة الفرعية . األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالل اجلزء الرفيع املستوى          
وضع تفاصيل اجلزء الرفيع املستوى بالتعاون مع       للتنفـيذ مكتـب الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف إىل إمتام            
 .األمانة ومع الرئيس املعني ملؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/L.9ا الوثيقة اعُتمدت بوصفه )٣١(
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وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتيط علماً باآلراء اليت تبديها األطراف بشأن العناصر اليت                  -١٠٠
ورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف         ميكـن إدراجهـا يف جدويل األعمال املؤقتني للد        

 .العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

نوفمرب موعداً لعقد دورات اهليئات الفرعية / تشرين الثاين١٤-٦ تاريخ الفرعية للتنفيذ اهليـئة وأقـرت   -١٠١
مل الثانية يف إطار احلوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل الثالث واتفقت على أن تتضمن فترة الدورة حلقة الع
 .للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز تنفيذ االتفاقية

 إىل املسؤولني الذين سريأسون اجللسات واألمانة ترتيب االجتماعات املسائية الفرعية للتنفيذ اهليئةوطلبت  -١٠٢
 بأن تنتهي اجللسات عادة الفرعية للتنفيذ اهليئةوأوصت . وقت معنيبطـريقة تتيح للمشاركني مغادرة املباين قبل  

حبلـول الساعة السادسة مساء، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة التاسعة                
 وأشري مع القلق إىل ازدياد الضغط على وقت االجتماعات من جراء العمليات اجلديدة اليت             . مساء، كحد أقصى  

 مبدأ اختاذ التدابري الستخدام الوقت الفرعية للتنفيذ اهليئةوأيدت . أنشـئت مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو 
املـتاح لالجتماعات استخداماً أجنع والحظت مع التقدير استعداد األطراف للتحلي باملرونة واالنضباط يف هذا               

 .قت املخصص للبيانات يف اجللسات العامة على احلد من الوالفرعية للتنفيذ اهليئةوشجعت . الشأن

 مكتب الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف إىل وضع اللمسات النهائية على الفرعية للتنفيذ اهليئةودعت  -١٠٣
 .الترتيبات اخلاصة بفترة الدورة، بالتعاون مع األمانة ومع الرئيس املعّين ملؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة

 دورات املقبلةفترات ال

 أن الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل الفرعية للتنفيذ اهليئةالحظت  -١٠٤
. ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ٣بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ستعقدان يف الفترة من           

. مانة مل تتلق أية عروض من األطراف الستضافة الدورتني املذكورتني          أن األ  الفرعية للتنفيذ  اهليئةكمـا الحظت    
وحثت األطراف على التقدم بعروض الستضافة هاتني الدورتني حبيث يتسىن اعتماد قرار مناسب يف الدورة الثانية    

عة والحظت كذلك أن رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف سيكون من اجملمو           . عشـرة ملؤمتـر األطراف    
 .اآلسيوية، عمالً مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية

 ١٧ إىل   ٦ بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة التواريخ           الفرعية للتنفيذ  اهليـئة وأوصـت    -١٠٥
 .٢٠١١ديسمرب كفترتني للدورات يف عام / كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨يونيه ومن /حزيران

 األطراف إىل التقدم بعروض الستضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف           الفرعية للتنفيذ  اهليئةدعت  و -١٠٦
والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حبيث يتسىن اختاذ قرار يف                

 أن رئيس الدورة الرابعة عشرة      لفرعية للتنفيذ ة ا يئاهلوالحظت  . الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف أو قبل ذلك       
 .ملؤمتر األطراف سيكون من جمموعة دول أوروبا الشرقية، عمالً مببدأ التناوب بني اجملموعات اإلقليمية
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اسـتعراض الترتيـبات اخلاصة بعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل                
 اع األطراف يف بروتوكول كيوتوبوصفه اجتم

 أن الترتيبات اليت أوصت باختاذها بشأن الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل الفرعية للتنفيذ اهليئةأكدت  -١٠٧
، كانت ترتيبات   )٣٢(بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، اليت ُعقدت بالتزامن مع مؤمتر األطراف             

اذ ترتيبات من هذا القبيل كإطار للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ناجحة، وطلبت إىل األمانة اخت
 .ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 تنظيم العملية احلكومية الدولية

 يف حتسني تنظيم العملية  إىل دراستها السابقة للخيارات املمكنة لالستمرارالفرعية للتنفيذ اهليئةأشـارت   -١٠٨
احلكومـية الدولـية، وخاصة تلك اخليارات اليت سلط عليها الضوء خالل حلقة العمل اليت ُعقدت بالتزامن مع                   

 .(FCCC/SBI/2005/2)الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ 

التنظيم العام للعملية احلكومية الدولية  على أنه ميكن اختاذ تدابري لتحسني الفرعية للتنفيذ اهليئةواتفقـت   -١٠٩
 :وأوصت مبا يلي

متيـيز املواضيع املدرجة حتت بند البحوث واملراقبة املنهجية ودراستها بالتناوب يف اهليئة الفرعية          )أ( 
 للمشورة العلمية والتكنولوجية؛

الل فترة  الـنظر يف الـبالغات الوطنـية مرة واحدة يف السنة فقط، ويفضل أن يكون ذلك خ                 )ب( 
 الدورات األوىل؛

النظر يف التعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة مرة واحدة يف السنة يف اهليئة الفرعية للمشورة  )ج( 
 العلمية والتكنولوجية، ويفضل أن يكون ذلك خالل فترة الدورات األوىل؛

اإلطارية بشأن تغري املناخ مرة     الـنظر يف التقارير املقدمة من أفرقة خرباء اتفاقية األمم املتحدة             )د( 
 .واحدة يف السنة فقط، ويفضل أن يكون ذلك خالل فترة الدورات األوىل

 أعاله ال متنع إدراج البنود ذات الصلة ١٠٩ أن األحكام الواردة يف الفقرة الفرعية للتنفيذ اهليئةوأكدت  -١١٠
 .عامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتويف جدويل األعمال املؤقتني ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف ال

 إىل وجوب بدء العمل هبذه اخلطوات ابتداء من فترة الدورات الثانية يف عام الفرعية للتنفيذ اهليئةوخلصت  -١١١
 على  الفرعية للتنفيذ  اهليئةواتفقت  . ، إن أمكـن، مع مراعاة االستنتاجات واملقررات املتفق عليها سابقاً          ٢٠٠٦
 ).٢٠٠٩يونيه /حزيران(اض التقدم احملرز بشأن هذه التدابري يف دورهتا الثالثني استعر

                                                      

)٣٢( FCCC/SBI/2003/8 ١-م أإ/٣٦، واملقرر ٤٤، الفقرة. 
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 على أن تعقد االجتماعات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو، بشكل      الفرعية للتنفيذ ة  اهليئوشـجعت    -١١٢
 .عام، خالل ساعات العمل املعتادة يف مقر األمم املتحدة، كلما أمكن

 دارية واملالية واملؤسسية املسائل اإل-ثالث عشر 
 ) من جدول األعمال١٣البند (

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أداء امليزانية لفترة السنتني -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٣البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و١٨نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                 -١١٣
 . وأدىل ممثل أحد األطراف ببيانFCCC/SBI/2006/INF.4وقد ُعرضت عليها الوثيقة . التوايلمايو، على /أيار

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣٣(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١١٤

 االستنتاجات -٢

، املبينة يف الوثيقة    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٣٠ حىت   أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً حبالة االشتراكات        -١١٥
FCCC/SBI/2006/INF.4 .            ،وأعربت عن تقديرها لألطراف اليت سددت يف حينه اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية

وخباصة تلك األطراف اليت قدمت تربعات للصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
كما حثت األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد على . ر املناخ والصندوق االستئماين لألنشطة التكميليةبشأن تغيُّ

 .أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن

  تنفيذ اتفاق املقر-باء 
 )من جدول األعمال) ب(١٣البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و١٨ها األوىل والرابعة املعقودتني يف     نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستي            -١١٦
وأدىل ممثل للحكومة املضيفة واملسؤول باإلنابة عن . ومل يتم إعداد وثيقة هلذا البند الفرعي. مايو، على التوايل/أيار

 .األمانة ببيانني

 .يس واعتمدهتا اليت اقترحها الرئ)٣٤(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١١٧

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/L.3اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٣(
 .FCCC/SBI/2006/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
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 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيان الذي أدىل به ممثل احلكومة املضيفة والذي يعرض التقدم احملرز            -١١٨
والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير أن احلكومة . بشأن توفري مكاتب لألمانة يف جممع األمم املتحدة يف بون، بأملانيا

كما أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيان الذي        . وافقت على تغطية النفقات املرتبطة باالنتقال     املضـيفة قد    
ودعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة     . أدىل بـه املسـؤول باإلنابة عن األمانة، وطلبت منه إبالغها بأية تطورات جديدة             

 .بأي تقدم إضايف حيرز يف تنفيذ اتفاق املقر) ٢٠٠٧مايو /أيار(عشرين واألمني التنفيذي إىل إفادهتا يف دورهتا السادسة وال

كما أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بتعديل اتفاق املقر لكي يتضمن بروتوكول كيوتو، وطلبت إىل                -١١٩
 .املسؤول باإلنابة عن األمانة أن يبدأ اإلجراءات الالزمة لدخول ذلك التعديل حيز النفاذ

 تيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو ام-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(١٣البند (

 املداوالت -١

 ٢٥ و ١٨نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                  -١٢٠
  Add.1 و FCCC/SBI/2006/Misc.6 و FCCC/SBI/2006/6ا الوثائق   وقد ُعِرضت عليه  . مايو، على التوايل  /أيار
وأدىل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات، وكان من بينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية . FCCC/KP/CMP/2005/6و

 .)٣٥(والدول األعضاء فيها

الفرعي يف إطار فريق اتصال     ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر يف هذا البند               -١٢١
 .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد واتكنسون تقريراً عن مشاورات فريق االتصال). فرنسا(يرأسه السيد بول واتكنسون 

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١٢٢

 االستنتاجات -٢

ت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ أن من األساسي أن يكون األفراد العاملون يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول                  رأ -١٢٣
كـيوتو واألفراد العاملون يف أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو قادرين على االضطالع مبهامهم                

بند حول ضمان احلصانات الالزمة لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة          ومتحورت االعتبارات املتعلقة هبذا ال    . الرمسية بفعالية 
 .مبوجب بروتوكول كيوتو واألفراد العاملني يف أفرقة خرباء االستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

تحدة هبدف وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمني التنفيذي أن يواصل التشاور مع األمني العام لألمم امل          -١٢٤
 :حتديد ما يلي

                                                      

 .سابقةأديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ال )٣٥(
 .FCCC/SBI/2006/L.10اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٦(
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مـع مراعاة املمارسة والقرارات واملقررات األخرية للجمعية العامة لألمم املتحدة وآراء حمكمة العدل               )أ( 
الدولية، أفضل وسيلة لتمتع األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، واألفراد العاملني يف أفرقة خرباء                 

ة مبوجب بروتوكول كيوتو، باحلصانات اليت متنحها اتفاقية امتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا، املعتمدة             االستعراض املنشأ 
 :، وعلى سبيل املثال)١٩٤٦املشار إليها فيما يلي باتفاقية عام  (١٩٤٦فرباير / شباط١٣يف 

 ؛١٩٤٦ عام عمالً باملادة السادسة من اتفاقية" خرباء يف مهام لألمم املتحدة"بعدِّهم  `١` 

 .بوسائل أخرى `٢` 

مـدى إمكانـية دعـوة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                )ب( 
للجمعية العامة لألمم املتحدة إىل اعتماد قرار يعترف باألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو 

ستعراض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو كخرباء يف مهام لألمم املتحدة يف           واألفراد العاملني يف أفرقة خرباء اال     
 . على هؤالء األفراد بطريقة أخرى١٩٤٦، أو اختاذ قرار يطبق اتفاقية عام ١٩٤٦سياق اتفاقية عام 

رين تش(وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمني التنفيذي أن يقدم إليها يف دورهتا اخلامسة والعشرين                 -١٢٥
 . أعاله١٢٤تقريراً عن نتائج مشاوراته مع األمني العام لألمم املتحدة، املشار إليها يف الفقرة ) ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك إىل األمني التنفيذي أن يعد مذكرة تنظر فيها اهليئة يف دورهتا اخلامسة  -١٢٦
 :والعشرين وحتلل ما يلي

ا املطروحة على الصعيدين الدويل والوطين، مبا يف ذلك اآلثار العملية والقانونية، وفيما             القضـاي  )أ( 
يتعلق مبقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، إضافة إىل اآلثار اليت حتدثها 

الوطنية الساعية إىل املشاركة يف     يف مـوارد األمانـة مسألة احلصول على موافقة خطية من الكيانات اخلاصة أو               
اآللـيات املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو على أن تكون أي شكاوى أو مطالبات أو منازعات ضد اهليئات                  
املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو أو األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو واألفراد العاملني 

ض املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو مقدَّمةً وفقاً ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه            يف أفرقة خرباء االستعرا   
 اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وعلى أن يتم ذلك يف مقر األمانة؛

القضايا القانونية والعملية، مبا فيها اآلثار اليت حيدثها يف موارد األمانة تقدمي املساعدة عند الطلب  )ب( 
فـراد العـاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو واألفراد العاملني يف أفرقة خرباء االستعراض                إىل األ 

املنشـأة مبوجب بروتوكول كيوتو الذين يواجهون شكاوى أو مطالبات أو منازعات تتعلق مبهامهم الرمسية، ويف        
قتضاء، بالسلطات املختصة للبلد املعين أو البلدان هذه احلاالت، اخليارات املتاحة لألمني التنفيذي لالتصال، عند اال

 .املعنية من أجل مناقشة هذه القضايا بإفاضة

وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين على أساس تقرير  -١٢٧
اله مع مراعاة اآلراء اليت تعرب عنها        أع ١٢٦ و ١٢٥األمـني التنفـيذي ومذكـرته املشار إليهما يف الفقرتني           

األطـراف، هبـدف إعداد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية
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  مسائل أخرى-رابع عشر 
 ) من جدول األعمال١٤البند (

 اس لكرواتيا مستوى االنبعاثات يف سنة األس-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٤البند (

 ٢٥ و ١٨نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                 -١٢٨
وأدىل ممثلو أربعة أطراف ببيانات، . FCCC/SBI/2006/Misc.1وقد ُعِرضت عليها الوثيقة . مايو، على التوايل/أيار

 .)٣٧(ينهم متحدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاوكان من ب

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية  -١٢٩
مسة، قدم السيد   ويف اجللسة اخلا  ). اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     (يعقدها السيد جيم بنمان     

 .بنمان تقريراً عن هذا املشاورات

ويف اجللسة اخلامسة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، بناء على اقتراح من الرئيس، على أن تواصل النظر يف            -١٣٠
 .)٣٨()٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(هذه املسألة يف دورهتا اخلامسة والعشرين 

  أي مسائل أخرى-باء 
 ) جدول األعمالمن) ب(١٤البند (

 .مل تطرح أو تبحث أي مسائل أخرى -١٣١

  تقرير الدورة-خامس عشر 
 ) من جدول األعمال١٥البند (

مايو، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروع تقريرها عن دورهتا / أيار٢٥يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف  -١٣٢
 اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ للرئيس،        ويف.  واعتمدته (FCCC/SBI/2006/L.1)الـرابعة والعشرين    

 .بناء على اقتراحه، باستكمال التقرير املتعلق بالدورة، مبساعدة األمانة

  اختتام الدورة-سادس عشر 

مايو، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال ومنظِّمي        / أيار ٢٥يف اجللسـة اخلامسة املعقودة يف        -١٣٣
 .كما شكر الرئيس األمانة ملا قدمته من دعم. ري الرمسية على إسهاماهتماملشاورات غ

                                                      

 .أديل هبذا البيان باالشتراك مع بلغاريا والبوسنة واهلرسك ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )٣٧(
 .FCCC/SBI/2006/L.17/Rev.1اعُتمد بوصفه الوثيقة  )٣٨(
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 املرفق األول

 مشروع نص للعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ
 يف دورهتا اخلامسة والعشرين

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، أن تواصل النظر يف املسائل املتعلقة باالستعراض  
 .استناداً إىل مشروع النص التايل) ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(ثالث لآللية املالية يف دورهتا اخلامسة والعشرين ال

 استعراض اآللية املالية

 إن مؤمتر األطراف،[ 

  من االتفاقية،١١ من املادة ٤ والفقرة ٤ من املادة ٣ إىل الفقرة إذ يشري 

  ٤-م أ /٣ و ٣-م أ /١٢ و ٣-م أ /١١ و ٢-م أ /١٣ و ٢-م أ /١٢ و ٢-م أ /١١ إىل مقرراته    وإذ يشري أيضاً   
 ،١٠-م أ/٩ و٨-م أ/٥و

 التقرير الذي أعدته األمانة بشأن جتربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف             وإذ يالحظ  
، (FCCC/SBI/2005/INF.7)  االستثمارية للبلدان النامية للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيةفيما يتصل باالحتياجات

 مبا يف ذلك بشأن التدفقات املالية من مصادر القطاع اخلاص،

، وتقرير  (FCCC/SBI/2006/7) التقرير التوليفي الذي أعدته األمانة بشأن اآللية املالية          وإذ يالحظ أيضاً   
الثالثة لألداء الشامل ملرفق البيئة     مـرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة والدراسة              

 العاملية،

 الـتقرير املتعلق بتقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب              وإذ يالحـظ   
االتفاقية، وهو التقرير الذي أعدته األمانة يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية، 
مبـا يف ذلك بشأن مصادر التمويل األخرى املتاحة جبملة وسائل منها القنوات الثنائية والقنوات األخرى املتعددة                 

 ،)، الفصل اخلامسFCCC/SBI/2004/18(األطراف والتدفقات الرأمسالية اخلاصة 

اعات املرتبطة هبا اليت     بالنتائج اليت متخَّضت عنها اجلمعية الثالثة ملرفق البيئة العاملية واالجتم          وإذ يرحـب   
 ،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١أغسطس إىل / آب٢٧ُعِقدت يف كيب تاون جبنوب أفريقيا يف الفترة من 

  اختتام عملية التجديد الرابعة ملوارد مرفق البيئة العاملية،وإذ يالحظ مع التقدير 

 قية، أن التكيُّف ميثِّل شاغالً رئيسياً بالنسبة لألطراف يف االتفاوإذ يالحظ 

 أن التكيُّف ميثل، يف ضوء املسؤوليات املشتَركة وإن كانت متمايزة، الشاغل الرئيسي وإذ يضع يف اعتباره 
 للبلدان النامية يف إطار االتفاقية،
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 أن احلصة األكرب من موارد مرفق البيئة العاملية اخلاصة بتغيُّر املناخ قد ُخصِّصت، حىت اآلن،                وإذ يقلقـه   
  األجل يف جمال التخفيف من آثار تغيُّر املناخ،للمشاريع الطويلة

 أن احلصة األكرب من موارد مرفق البيئة العاملية اخلاصة بتغيُّر املناخ قد ُخصِّصت، حىت اآلن،                وإذ يقلقـه   
 للمشاريع الطويلة األجل يف جمال التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، وفقاً لالتفاقية ولتوجيه مؤمتر األطراف،

 تقريـر مـرفق البيئة العاملية املقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة، مبا يف ذلك                  حـظ وإذ يال  
 بشأن اإلرشادات اإلضافية للكيان ١١-م أ/٥ من املقرر ١استجابة مرفق البيئة العاملية للطلبات الواردة يف الفقرة    

 الذي يتوىل تشغيل اآللية املالية،

 لبيئة العاملية قد أدى بفعالية دوره ككيان يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، أن مرفق اوإذ يالحظ كذلك 

 :من مرفق البيئة العامليةيطلب  -١ 

 من االتفاقية، بتوفري معلومات عن طرائق إعادة النظر ١١من املادة ) ب(٣أن يقوم، وفقاً للفقرة  )أ( 
 قة عليها وأسباب عدم املوافقة؛يف املشاريع، وعن عدد املشاريع اليت مل تتم املواف

أن يضع يف اعتباره نتائج املناقشات السياسية الرفيعة املستوى املتعلقة بالفرص املتاحة ملرفق البيئة  )ب( 
العاملـية والتحديات اليت يواجهها يف أدائه لدوره ككيان يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية وهي املناقشات اليت                 

لثالثة ملرفق البيئة العاملية واالجتماعات املرتبطة هبا املعقودة يف كيب تاون جبنوب أفريقيا يف              جـرت يف اجلمعية ا    
 ؛٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١أغسطس إىل / آب٢٧الفترة من 

أن خيصِّـص حصة أكرب من موارد التمويل ألنشطة التكيُّف وفقاً لإلرشادات املقدمة من مؤمتر                )ج( 
 األطراف؛

مل يف جمال التوعية بربامج وإجراءات مرفق البيئة العاملية من أجل مساعدة البلدان             أن يعـزِّز الع    )د( 
 النامية يف احلصول على متويل مرفق البيئة العاملية؛

 من مرفق البيئة العاملية أن يعترف بالتحديات اليت تواِجهها الدول النامية اجلزرية             يطلب كذلك  -٢ 
ل إىل متويل مرفق البيئة العاملية وأن يستجيب هلذه التحديات املبّينة يف الدراسة الصغرية وأقل البلدان منواً يف الوصو

 ؛) من النص اإلنكليزي١٣١-١٢٦الصفحات (الثالثة لألداء الشامل ملرفق البيئة العاملية 

كانون ( من مرفق البيئة العاملية أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة                يطلب -٣ 
 :بشأن) ٢٠٠٧ديسمرب /ألولا

 استجابته للتوصيات الواردة يف الدراسة الثالثة لألداء الشامل ملرفق البيئة العاملية؛ )أ( 

 كيفية مراعاته لتوصيات االستعراض الثالث لآللية املالية؛ )ب( 
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 التابع ملرفق استجابته الستنتاجات التقرير املتعلق بإدارة دورة املشاريع، الذي أعده مكتب التقييم )ج( 
 البيئة العاملية؛

 اجلهود الرامية إىل حفز استثمارات القطاع اخلاص يف جمال تغيُّر املناخ؛ )د( 

 : مرفق البيئة العاملية إىليدعو -٤ 

اسـتعراض مدى االتساق االستراتيجي اإلمجايل لرباجمه التشغيلية يف جمال عمله الرئيسي بشأن              )أ( 
 حسب االقتضاء؛املناخ وتنقيح هذه الربامج 

 استعراض وحتسني املؤشرات الكمية والنوعية اخلاصة بأدائه يف جمال عمله الرئيسي بشأن املناخ؛ )ب( 

توضـيح الصـلة بني أنشطة مرفق البيئة العاملية ومتويل الكربون، كجزء من تطوير استراتيجيته                )ج( 
 إلشراك القطاع اخلاص؛

 :الية، لدى إجراء استعراض اآللية امليقرر -٥ 

 أن حيدِّد كيفية استجابة مرفق البيئة العاملية بفعالية الحتياجات البلدان النامية يف جمال التكيُّف؛ )أ( 

أن يبحث كيفية تنفيذ مرفق البيئة العاملية ملرفق مذكرة التفاهم املربمة بني مؤمتر األطراف وجملس  )ب( 
 ؛)٣-م أ/١٢املقرر (تاح من أجل تنفيذ االتفاقية مرفق البيئة العاملية بشأن حتديد التمويل الالزم وامل

أن ُيدرج ضمن استعراض اآللية املالية استعراضاً جلميع الوكاالت املشرفة على التنفيذ والوكاالت  )ج( 
اض املنفِّذة املشاِركة يف جمال العمل الرئيسي املتصل بتغيُّر املناخ ملرفق البيئة العاملية؛ وينبغي أن يشمل هذا االستعر           

 حتسني وتبسيط اإلجراءات فضالً عن الرسوم اإلدارية وغريها من الرسوم اليت تفرضها هذه الوكاالت؛

أن يبحث دور استثمارات القطاع اخلاص يف نقل التكنولوجيا وغري ذلك من األنشطة اليت تدعم  )د( 
 تنفيذ االتفاقية؛

 للمرفق من أجل إجناز جتديد رابع كبري ويف          األطراف املاحنة ملرفق البيئة العاملية على التربع       حيث -٦ 
 حينه ملوارد املرفق، بغية ضمان موارد كافية وميكن التنبؤ هبا للمضي قدماً يف تنفيذ االتفاقية؛

...  مـن اهليـئة الفرعية للتنفيذ الشروع يف االستعراض الرابع لآللية املالية يف دورهتا                يطلـب  -٧ 
 أو بالصيغة اليت قد تعدَّل هبا الحقاً، ٤-م أ/٣ املبادئ التوجيهية املرفقة باملقرر والعشرين وفقاً للمعايري الواردة يف   

 ...].واختاذ التدابري املناسبة وتقدمي تقرير عن النتائج إىل مؤمتر األطراف يف دورته ال  
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 املرفق الثاين

 مشروع نص للعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ
 يف دورهتا اخلامسة والعشرين

رت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، أن تواصل النظر يف املسائل املتعلقة بصندوق               قـر  
 .استناداً إىل مشروع النص التايل) ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(التكيف يف دورهتا اخلامسة والعشرين 

 وثيقة توليفية تتضمن عناصر ميكن إدراجها يف
 تكيفمشروع مقرر بشأن صندوق ال

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،[ 

  من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة إذ يشري 

 ،١-م أ/٢٨ إىل املقرر وإذ يشري 

 ،٧-م أ/١٧ و٧-م أ/١٠ و٧-م أ/٥إىل املقررات وإذ يشري  

إن كانت متمايزة اليت حتكم االتفاقية، على البلدان         أنه عمالً مببدأ املسؤوليات املشتركة و      وإذ يالحـظ   
أو " تأخذ بزمام املبادرة إىل تعديل االجتاهات األطول أجالً لالنبعاثات البشرية املصدر          "األطـراف املـتقدمة أن      

آلثار ، يف حني أن البلدان األطراف النامية، اليت هي أشد تعرضاً ل           ) من االتفاقية  ٤من املادة   ) أ(٢الفقرة  (ختفيفها  
 السلبية لتغري املناخ، معنية أساساً بالتكيف،

 من بروتوكول كيوتو اليت ُتعرِّف آلية التنمية        ١٢ أن صـندوق التكـيف يستند إىل املادة          وإذ يالحـظ   
ل وآلية التنمية النظيفة وسيلة تساعد من خالهلا البلدان النامية البلدان املتقدمة على الوفاء بالتزاماهتا يف جما. النظيفة

وصندوق التكيف أداة تتقاسم من خالهلا البلدان النامية منافع         . احلـد من االنبعاثات مبوجب بروتوكول كيوتو      
مع البلدان النامية األخرى اليت هلا قدرات ختفيف        ) خفض االنبعاثات املعتمد  (أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة      

 إطار آلية التنمية النظيفة، ولكنها يف معظم األحيان نفس          حمدودة جداً وال ميكنها بالتايل أن تستضيف مشاريع يف        
 البلدان املعرضة بشكل خاص آلثار تغري املناخ السلبية،

مساعدة األطراف من البلدان النامية املعرضة بصفة       " أن اهلدف من صندوق التكيف هو        وإذ يالحـظ كذلـك     
 ). من بروتوكول كيوتو١٢ من املادة ٨الفقرة  ("خاصة آلثار تغري املناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف

  الترتيبات املؤسسية إلدارة صندوق التكيف-أوالً 

 املبادئ واملعايري اليت جيب أن تتبعها املؤسسة اليت تدير صندوق التكيف -ألف 

 : أن تسترشد إدارة صندوق التكيف باملبادئ التاليةيقرر -١
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 املبادئ األساسية

مل يف إطار السلطة اليت مينحها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            القدرة على الع   )أ( 
 يف بروتوكول كيوتو، والقدرة على االمتثال ملا يقدمه من توجيه؛

توخـي القـدر الكايف من املرونة ملراعاة احتياجات التكيف لدى البلدان النامية األطراف يف                )ب( 
 بروتوكول كيوتو؛

رة دميقـراطي وشفاف، والسهر، من أجل إدارة الصندوق، على إقامة نظام            تطبـيق نظـام إدا     )ج( 
 تصويت مينح كل طرف صوتاً؛

 النهج القطري التوجه

 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (توخي هنج قطري التوجه  )د( 

 االستجابة الحتياجات البلدان النامية ووجهات نظرها؛  )ه( 

 أو اإلقليمية؛/مراعاة األولويات الوطنية و )و( 

 املساءلة

 املسؤولية أمام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ )ز( 

االنفصال واالستقالل عن ترتيبات اإلدارة والترتيبات اإلجرائية وعملية صنع القرار يف الصناديق              )ح( 
 القائمة يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو؛

 ؛)فصل تأمني اجلودة والتنفيذ واإلدارة(ف األموال الفصل بني احملاسبة وصر )ط( 

 توخي االستقاللية يف وظيفة الرصد والتقييم؛ )ي( 

 القيام بعمليات استعراض مستقلة يف فترات منتظمة؛ )ك( 

 الشفافية

 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (توخي اإلدارة املالية السليمة والشفافية  )ل( 

 ة املوارد املالية؛توخي الشفافية يف اإلبالغ عن إدار )م( 

توخـي إدارة مالية تشمل عمليات مستقلة ملراجعة احلسابات املالية وتطبيق املعايري االئتمانية الدولية               )ن( 
 الدنيا؛
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 إدارة الصندوق

 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (االنفصال عن مصادر التمويل األخرى  )س( 

صندوق بإمكاهنا أن تضع سياسات     إنشاء وحدة منفصلة ومستقلة إلدارة ال     /القـدرة على إقامة    )ع( 
 عملية للمشاريع يف إطار الصندوق؛

القـدرة عـلى احلفاظ على استقالل صندوق التكيف عن الصناديق األخرى اليت تديرها نفس                )ف( 
 املؤسسة أو يديرها نفس الكيان؛

 االستقالل الذايت للتمكن من استخدام األموال بطريقة مرنة وسلسة؛ )ص( 

 ر احلفاز لتعبئة التمويل اإلضايف؛القيام بدو )ق( 

 ضمان أقصى حد من التمويل من مصادر أخرى؛ )ر( 

 الفعالية والكفاءة

 اإلدارة بفعالية والعمل بسرعة من أجل ضمان توافر التمويل يف الوقت املناسب؛ )ش( 

 اتباع إجراءات مرنة وبسيطة وواضحة ومنسقة إمجاالً؛ )ت( 

 تأمني اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة؛ختفيض تكاليف املعامالت و )ث( 

 احلفاظ على تكاليف إدارة منخفضة إلدارة الصندوق ومعاجلة املشاريع؛ )خ( 

 ضمان االتساق والتآزر مع األنشطة املنفذة يف اجملاالت املتصلة بتغري املناخ ذات الصلة؛ )ذ( 

 التمتع مبستوى عال من االحتراف املهين؛ )ظ( 

 لى التواصل الشبكياملعارف والقدرة ع

 ؛)١-م أ/٢٨املقرر (توخي هنج يرمي إىل التعلم باملمارسة  )أأ(

 التمتع مبقومات املؤسسة القائمة اليت هلا بنية ثابتة وخربة واضحة يف إدارة صناديق أخرى؛ )ب ب(

 التمتع مبعارف وخربات ثابتة يف جمال إدارة الصناديق؛ )ج ج(

  يف جمال أنشطة التكيف؛التمتع مبعارف وخربات ثابتة )دد(
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أو مالئمة من املنظمات، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، للعمل          /شبكة أوسع و  /إقامـة قـاعدة     )ه  ه( 
 .كوكاالت منفذة على املستوى الوطين

عالقة هيئة إدارة صندوق التكيف مبؤمتر األطراف العامل         �باء 
 بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 جيب أن يعمل صندوق التكيف، حتت توجيه مؤمتر         ١-م أ /٢٨ أنه وفقاً للمقرر     يؤكد من جديد  :  ١ اخليار -٢
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون مسؤوالً أمامه؛ 

  أن يعمـل صندوق التكيف حتت توجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف  يقـرر :  ٢اخلـيار   
بـروتوكول كـيوتو ويكون مسؤوالً أمامه، وخيضع لسلطة مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                

 بروتوكول كيوتو؛

  عضوية هيئة إدارة صندوق التكيف-جيم 

 أن يكون أعضاء هيئة اإلدارة من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون هبيئة اإلدارة متثيل يقرر:  ١اخليار  -٣
 بني األطراف من البلدان النامية ومن البلدان املتقدمة، طبقاً لقاعدة لكل بلد صوت متساو 

 أن يكون أعضاء هيئة اإلدارة من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون هبيئة اإلدارة  يقرر:  ٢اخليار   
 ألولمتثيل متوازن بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق ا

أن يكون أعضاء هيئة اإلدارة من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون هبيئة اإلدارة يقرر  :  ٣اخليار   
 أغلبية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

أن يكون أعضاء هيئة اإلدارة من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن تلعب البلدان             يقـرر   :  ٤اخلـيار    
 اً يف إدارة صندوق التكيفالنامية دوراً حموري

 .)يفترض هذا اخليار إنشاء هيئة جديدة أو إنشاء هيكل إدارة جديد داخل هيئة قائمة:  ملحوظة(

ويف حالة بذل اهليئة أو رئيسها لكل اجلهود .  أن تتخذ مقررات هيئة اإلدارة بتوافق اآلراءيقرر:  ٥اخليار  
 التوصل إىل توافق يف اآلراء، جيوز ألي عضو من أعضاء هيئة            املمكـنة بصدد النظر يف أية مسألة جوهرية بدون        

 اإلدارة أن يطلب تصويتاً رمسياً

وجيب أن يكون   .  أن تـتألف هيـئة إدارة صـندوق التكيف من األطراف يف بروتوكول كيوتو              يقـرر  
 املشاركون معتمدين أيضاً لدى جملس مرفق البيئة العاملية

أعضاء ميثلون التجمعات املعنية، مع مراعاة   [...] دوق التكيف من     أن تتألف هيئة إدارة صن     يقرر كذلك  
 .ويكون لكل مشارك صوت واحد. احلاجة إىل التمثيل املتوازن جلميع املشاركني
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 .)يفترض هذا اخليار انتقاء مرفق البيئة العاملية كمؤسسة إلدارة صندوق التكيف:  ملحوظة(

ة صندوق التكيف من األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن          أن يكون أعضاء هيئة إدار     يقرر:  ٦اخلـيار    
تـتألف اهليئة من عضو من كل جتمع إقليمي، وعضو من حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وعضوين من األطراف                  

ويكون هناك أيضاً عشرة أعضاء     . املدرجـة يف املرفق األول، وعضوين من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            
 .ن من نفس اجملموعاتمناوبني خيتارو

  حصة العائدات وغري ذلك من مصادر التمويل�ثانياً 

  مصادر متويل صندوق التكيف�ألف 

 أن صندوق التكيف جيب أن ميول من حصة من عائدات أنشطة مشاريع آلية              يؤكد من جديد  :  ١اخلـيار    -٤
 )١-م أ/٢٨املقرر (التنمية النظيفة ومصادر متويل أخرى؛ 

 أن صندوق التكيف جيب أن ميول من حصة من عائدات أنشطة مشاريع آلية كد من جديديؤ:  ٢اخليار  
 )١-م أ/٢٨املقرر (التنمية النظيفة ومصادر متويل أخرى؛ 

 أن األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو مدعوة من جديد يؤكد كذلك 
 صة عائدات أنشطة مشاريع التنمية النظيفة؛لتوفري متويل لصندوق التكيف يضاف إىل ح

أن ميول صندوق التكيف من حصة من عائدات أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة ومن            يقـرر   :  ٣اخلـيار    
 ؛ مصادر متويل أخرى، مبا يف ذلك تربعات األطراف ومسامهات كيانات أخرى مثل املؤسسات والقطاع اخلاص

 .ويل بشكل مستقل تتبع خمتلف مصادر التميقرر -٥

  حتويل حصة العائدات إىل نقود�باء 

 )إمتام هذا الفرع يف مرحلة الحقة/ميكن مناقشة:  ملحوظة(

تكون األمانة اليت ختدم اجمللس التنفيذي آللية       ] [الكيان املشغل لصندوق التكيف   [ أن يكون    يقرر:  ١اخليار   -٦
مسؤوالً عن التحويل إىل نقود فيما خيص وحدات        ] ن آخر كيا] [التنمـية النظيفة وإدارة سجل املعامالت الدويل      

خفـض االنـبعاثات املعتمد الصادرة ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة واجملمعة ملساعدة األطراف من البلدان                
 النامية املعرضة بشكل خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف؛

ات خفض االنبعاثات املعتمد، الصادرة ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة           أن حتوَّل إىل نقود وحد     يقرر 
 :واجملمعة ملساعدة األطراف من البلدان النامية املعرضة بشكل خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، بطريقة تكفل ما يلي

 زيادة دخل الصندوق إىل أقصى حد يف حدود اهلامش احملدد لتحمل املخاطر؛ )أ( 
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 ضمان تدفق ميكن التنبؤ به إليرادات الصندوق؛ )ب( 

 توخي الشفافية والفعالية يف التكلفة؛ )ج( 

أن تكون حصة العائدات املخصصة ملساعدة األطراف من البلدان النامية ] على أساس مؤقت [يقرر:  ٢اخليار  
 من  ٨ لنحو املشار إليه يف الفقرة    املعرضـة بصفة خاصة آلثار تغري املناخ الضارة، على الوفاء بتكاليف التكيف على ا             

 من دوالرات الواليات املتحدة لكل وحدة خفض انبعاثات معتمد صادرة ٠,٠- من بروتوكول كيوتو، ١٢املادة 
 يف سنة تقوميية معينة؛ 

 ؛)التاريخ( (...) استعراض هذه الترتيبات يف دورته يقرر كذلك 

  طرائق التشغيل-ثالثاً 

 :ؤول عن تشغيل صندوق التكيف أن يقوم مبا يلي إىل الكيان املسيطلب -٧

 تصريف األعمال/تقدمي التقارير

تقـدمي تقاريـر عـن أنشطته يف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                  )أ( 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 إجراء مشاورات منتظمة مع البلدان النامية خارج العمليات الرمسية؛ )ب( 

 شاريعدورة امل

 العمل على تقدمي املقترحات املتعلقة مبشاريع التكيف والنظر فيها وإقرارها على مدار السنة؛ )ج( 

 ]و] [املوافقة على مقترحات مشاريع التكيف    [اسـتخدام نظـام للتجهـيز السريع من أجل           )د( 
 ؛]صرف األموال[

مشاريع وفقاً إلجراءات املوافقة    تفويـض الوكاالت املنفذة سلطة ختصيص االعتمادات املالية لل          )ه( 
 املعمول هبا لديها مع تطبيق نظام باملوافقة املركزية الشاملة؛

 طرائق التمويل وصرف األموال

 تفادي استخدام مفهوم التكاليف اإلضافية؛ )و( 

 عدم اتباع إجراءات تشغيلية تفرض شروطاً للموافقة على املشاريع، مثل التمويل املشترك؛ )ز( 

دمي التمويل الكامل إىل األطراف املؤهلة من أجل تغطية التكاليف اإلضافية لألنشطة الرامية إىل تق )ح( 
 التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ؛
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 وضع جدول للتمويل املشترك لدعم األنشطة اليت حتددها األطراف املؤهلة مع مراعاة ظروفها الوطنية؛ )ط( 

نشطة، اليت حتددها األطراف املؤهلة، واليت ال يتوفر هلا التمويل          اختاذ ترتيبات تضمن حصول األ     )ي( 
أعاله، على متويل مشترك عن طريق اجلدول املشار إليه يف     ) ح(الكـامل للتكالـيف على النحو احملدد يف الفقرة          

 أعاله؛) ط(الفقرة 

 كامالً؛استخدام جدول متحرك لتبسيط حساب تكاليف التكيف اإلضافية املمولة متويالً  )ك( 

 احلرص على التمثيل اجلغرايف املالئم يف احلصول على موارد صندوق التكيف؛ )ل( 

 الرصد والتقييم

إقامـة وحدة مستقلة للرصد والتقييم، واحلرص على أن تقوم الوكاالت املنفذة التابعة للكيان               )م( 
 برصد وتقييم مشاريع التكيف اليت تنفذها؛

  سنوات؛---تعراضات مستقلة كل أن يكون الكيان خاضعاً الس )ن( 

  معايري األهلية-رابعاً 

 )إمتام هذا الفرع يف مرحلة الحقة/ميكن مناقشة: ملحوظة(

 أن تكون البلدان النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو، ال سيما تلك البلدان املعرضة بوجه              يقرر:  ١اخليار   -٨
ى التمويل من صندوق التكيف لتغطية تكاليف التكيف مع         خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، مؤهلة للحصول عل       

 .تغري املناخ

 أن تكون البلدان النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو، ال سيما تلك البلدان املعرضة  يقرر:  ٢اخلـيار    
ف بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، مؤهلة للحصول على التمويل من صندوق التكيف لتغطية تكاليف التكي

 .مع تغري املناخ

 :إعطاء األولوية وفتح شباك خاص للتمويل لفائدة البلدان التاليةيقرر كذلك  

الـبلدان الواطـئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان اليت هبا مناطق ساحلية واطئة،                )أ( 
 نامية ذات الُنظم   وقاحلـة وشـبه قاحلـة أو مـناطق معرضـة للفيضـانات، واجلفاف والتصحر، والبلدان ال                

 اإليكولوجية اجلبلية اهلشة؛

الـبلدان الواطـئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان اليت هبا مناطق ساحلية واطئة،                )ب( 
وقاحلـة وشبه قاحلة، ومناطق غابات، ومناطق معرضة لتدهور الغابات، ومناطق معرضة للفيضانات، واجلفاف              

 ة ذات النظُم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة؛والتصحر والبلدان النامي
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 الدول اجلزرية الصغرية النامية؛ )ج( 

 أقل البلدان األطراف منواً؛ )د( 

الـبلدان النامـية األطراف اليت تواجه مستوى أعلى من املخاطر يف املستقبل القريب، ال سيما                  )ه( 
 البلدان اليت ال متلك بعد صندوقاً خاصاً هبا؛

النامية األطراف واملناطق النامية اليت تشري املعلومات املتاحة بشأهنا إىل احتمال تعرضها            البلدان   )و( 
 آلثار تغري مناخ قاسية؛

 البلدان النامية األطراف واملناطق النامية املعرضة للظواهر املناخية القصوى؛ )ز( 

لصغرية، والبلدان اليت هبا مناطق ساحلية  أن تكون البلدان الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية ايقرر:  ٣اخليار  
واطئة، وقاحلة وشبه قاحلة، ومناطق معرضة للفيضانات، واجلفاف والتصحر والبلدان النامية ذات النظُم اإليكولوجية              

 اجلبلية اهلشة مؤهلةً للحصول على التمويل من صندوق التكيف لتغطية تكاليف التكيف مع تغري املناخ؛

 ذات األولوية اجملاالت -خامساً 

  أنشطة املشاريع ذات األولوية-ألف 

 أن ميول صندوق التكيف مشاريع وبرامج تكيف ملموسة يف البلدان النامية األطراف             يقرر:  ١اخلـيار    -٩
 .اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو

ية األطراف   أن ميول صندوق التكيف مشاريع وبرامج تكيف ملموسة يف البلدان النام           يقرر:  ٢اخلـيار    -١٠
 ....ومشاريع وبرامج التكيف امللموسة . اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو

تدابري تيسري التكيف بالقدر الكايف، مبا يف ذلك        (تكون أنشطةً للمرحلة الثالثة      ... ):أ(٢اخليار   
 ؛)٤-٤و) ب(١-٤التأمني، وغري ذلك من تدابري التكيف على النحو املشار إليه يف املادة 

تدابري تشمل مواصلة بناء القدرات، ميكن      (تكون أنشطةً للمرحلة الثانية      ... ):ب(٢خلـيار   ا 
تدابري تيسري (وأنشطة للمرحلة الثالثة  ) ه(١-٤اختاذها للتحضري للتكيف، على النحو املشار إليه يف املادة 

 النحو املشار إليه يف املادة     التكيف بالقدر الكايف، مبا يف ذلك التأمني، وغري ذلك من تدابري التكيف على              
 ؛)٤-٤و) ب(١-٤

 يف املائة من امليزانية للمساعدة التقنية والقسط    ١٥ختصـص نسبة أقصاها      ... ):ج(٢اخلـيار    
 ؛"األعمال امليدانية"األكرب من امليزانية ل  

تنفذ تدابري وإجراءات وعمليات تكيف يف امليدان من أجل التصدي لآلثار            ... ):د(٢اخلـيار    
 .الضارة لتغري املناخ
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  القطاعات ذات األولوية-باء 

 .٧-م أ/٥ من املقرر ٨ أن ميول صندوق التكيف األنشطة احملددة يف الفقرة يقرر:  ١اخليار  -١١

  ....٧-م أ/٥ من املقرر ٨ أن ميول صندوق التكيف األنشطة احملددة يف الفقرة يقرر:  ٢اخليار  

 االت اليت نصت على أولويتها املقررات ذات الصلة، مثل املقرر         فضالً عن اجمل  : ... )أ(٢اخلـيار  
 .١١-م أ/٢ واملقرر ١٠-م أ/١

 :فضالً عن: ... )ب(٢اخليار  

 احلراجة )أ( 

 مصادر الرزق املستدامة )ب( 

إدمـاج التكـيف يف عمليات السياسة العامة وأطر التخطيط الالزمة الختاذ القرار، األمر الذي              �
 وات وأساليب ومناذج على الصعيد احمللي وتكنولوجيا للتكيفيتطلب استحداث أد

إذكـاء وعـي اجلمهور باآلثار احملتملة لتغري املناخ وخبيارات واستراتيجيات التكيف املمكنة،              �
 للتمكني من اختاذ القرار على مستويي الفرد واجملتمع احمللي

 :بناء القدرات �

 إقامة نظم اتصاالت مقاومة للكوارث -

 يات توعية وتدريبعمل -

التأهب للتصحر ودعم أنشطة زيادة هطول األمطار وجتميع املياه يف إطار بناء القدرات              -
 يف جمايل التأهب للكوارث املتصلة بتغري املناخ وإدارهتا

 توعـية واضـعي السياسـات مبا قد يكون للقرارات اليت يتخذوهنا من أثر يف القدرة                 -
 على التكيف

 زيادة التغطية يف برامج التأمني بالنسبة للقطاعات اهلشة بشكل خاص مثل            استكشـاف إمكانية   �
 زراعة الكفاف

تنويع االقتصاد بوصفه موضوعاً فرعياً يف برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق بآثار تغيُّر املناخ               �
 :والقابلية للتأثر به والتكيف معه
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وأدوات للتنويع االقتصادي هتدف    التشجيع على فهم واستحداث ونشر تدابري ومنهجيات         -
إىل زيـادة املرونة االقتصادية وتقليل االعتماد على القطاعات االقتصادية القابلة للتأثر، وال             

  من االتفاقية٤ من املادة ٨ املذكورة يف الفقرة ،سيما لفئات البلدان ذات الصلة

تدابري التصدي لتغري املناخ    حتسني نوعية النماذج، وخباصة تلك اليت تقّيم اآلثار السلبية ل          -
 التنمية االقتصادية واالجتماعية مع املراعاة الكاملة لالحتياجات املشروعة ذات          عـلى 

األولوية للبلدان النامية والتشديد باخلصوص على البلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً           
ك الوقود أو استهال/شـديداً على الدخل الناشئ عن عمليات إنتاج وجتهيز وتصدير، و       

 األحفوري وما يرتبط بذلك من املنتجات القائمة على االستخدام الكثيف للطاقة

  حتديد أنشطة املشاريع اليت قد تكون ذات أولوية-جيم 

 : حتديد أنشطة املشاريع ذات األولويةيقرر -١٢

،  للتكيف، واالتصاالت الوطنية    الوطنية  بـرامج العمل    مـنها  أمـور بصـفتها أولويـات يف       )أ( 
 ؛ الوطنية ذات الصلةاخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، واستراتيجيات احلد من الفقر وغريها من واالستراتيجيات

  باألهداف اإلمنائية؛ومتصلة مواضيعية ذات أولوية جماالت بصفتها )ب( 

  للبقاء البشري واالستدامة االقتصادية؛حامسة األمهية بصفتها )ج( 

 التطبيقات وتعزيزعاجلة مشاكل حمددة، وبناء القدرات احمللية، ونقل التكنولوجيا    بصـفتها أولويـات مل     )د( 
 التكنولوجية احمللية؛

 بصفتها مشاريع غري مستقلة؛  )ه( 

 بصفتها مشاريع متعددة املزايا؛ )و( 

 بصفتها أمثلة جيدة للتكيف؛ )ز( 

  تكامل أنشطة الصندوق- دال

 فيما  ، وخباصة غَري مكرر هلا  املساعدة األخرى   آليات  لصناديق و  ل  مكمال  التكيف صندوق يكون أن   يقرر -١٣
 . أقل البلدان منواًوصندوقالصندوق اخلاص لتغري املناخ ختصيص أولويات التمويل وب يتعلق

  املؤسسة اليت يعهد إليها بإدارة صندوق التكيف-سادساً 

 : أن يشغل الكيان التايل صندوق التكيفيقرر: ١-اخليار  -١٤

 مرفق البيئة العاملية وفقاً للمبادئ وطرائق التشغيل الواردة يف هذا املقرر:  )أ(١يار اخل 



FCCC/SBI/2006/11 
Page 41 

الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال وفقا للمبادئ وطرائق التشغيل الواردة          :  )ب(١اخليار  
 يف هذا املقرر

 لتشغيل الواردة يف هذا املقرربرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وفقا للمبادئ وطرائق ا:  )ج(١اخليار 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة وفقا للمبادئ وطرائق التشغيل الواردة يف هذا املقرر:  )د(١اخليار 

 اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة وفقا للمبادئ وطرائق التشغيل الواردة يف هذا املقرر:   )ه(١اخليار 

عمل حتت اإلشراف املباشر ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع         هيئة جديدة ت  / جلنة ينشئ:  ٢اخلـيار 
األطـراف يف بروتوكول كيوتو وينتخبها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول     

 :تشغيل صندوق التكيف، ويعني/كيوتو من أجل إدارة

الصندوق املتعدد  ] [ج األمم املتحدة للبيئة   برنام] [برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ] [مـرفق البيئة العاملية   [ 
 الستضافة أمانة صندوق التكيف] جهات أخرى] [البنك الدويل] [األطراف لربوتوكول مونتريال

الصندوق املتعدد  ] [برنامج األمم املتحدة للبيئة   ] [برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ] [مـرفق البيئة العاملية   [ 
 للعمل كأمني لصندوق التكيف] جهات أخرى] [البنك الدويل] [األطراف لربوتوكول مونتريال

الصندوق املتعدد األطراف   ] [برنامج األمم املتحدة للبيئة   ] [برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ] [مرفق البيئة العاملية  [ 
 .]منفذة لصندوق التكيف) وكاالت(للعمل كوكالة ] جهات أخرى] [البنك الدويل] [لربوتوكول مونتريال
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 ملرفق الثالثا

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ
 يف دورهتا الرابعة والعشرين

 الوثائق املعّدة للدورة

 FCCC/SBI/2006/1  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

Corr.1و  
 FCCC/SBI/2006/2  تنفيذيمذكرة من األمني ال. الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية

 FCCC/SBI/2006/3  مذكرة من األمني التنفيذي. تنظيم العملية احلكومية الدولية

تقرير فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف          
غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بشأن نتائج دراسته للبالغات الوطنية           

مذكرة من رئيس . ن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةاملقدمة م
فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري           

 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/4 

. تقرير توليفي بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات          
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/5 

املشاورات اليت أجرهتا األمانة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن امتيازات           
. وحصـانات األفـراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو          

 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/6 

 FCCC/SBI/2006/7  ألمانةمذكرة من ا. تقرير توليفي بشأن اآللية املالية

تقريـر مرحـلي بشأن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية            
 مذكرة من األمانة. املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/8 

 FCCC/SBI/2006/9  انةمذكرة من األم. تقرير عن عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 FCCC/SBI/2006/10  مذكرة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل بشأن صندوق التكيف

Information on financial support provided by the Global Environment 
Facility for the preparation of initial and subsequent national 
communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention.  Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2006/INF.1 

Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with 
Article 3, paragraph 2, of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2006/INF.2 
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Progress made towards the implementation of the international 
transaction log.  Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2006/INF.3 

Status of contributions as at 30 April 2006.  Note by the secretariat  FCCC/SBI/2006/INF.4 

Level of emissions for the base year of Croatia.  Submission from a Party  FCCC/SBI/2006/MISC.1 

Views on the sixth compilation and synthesis of initial national 
communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention.  Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2006/MISC.2 

Experiences on the effectiveness of the financial mechanism.  
Submissions from intergovernmental organizations 

 FCCC/SBI/2006/MISC.3 

Views on steps to be taken to regularly monitor capacity-building 
activities.  Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2006/MISC.4 
and Corr.1 and Add.1 

Views on possible arrangements for the management of the Adaptation 
Fund.  Submissions from intergovernmental organizations 

 FCCC/SBI/2006/MISC.5 

Views on privileges and immunities for individuals serving on 
constituted bodies established under the Kyoto Protocol.  
Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2006/MISC.6 
and Add.1 

Views on specific policies, programme priorities and eligibility criteria 
and possible arrangements for the management of the Adaptation Fund.  
Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2006/MISC.7 
and Add.1 

Views on the organization of the intergovernmental process.  
Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2006/MISC.8 

Experiences on the effectiveness of the financial mechanism.  
Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2006/MISC.9 

Views on participation of observer States in Kyoto Protocol processes.  
Submission from a Party/observer State 

 FCCC/SBI/2006/MISC.10 

Adaptation Fund.  Submissions from Parties  FCCC/SBI/2006/MISC.11 

Views on the compilation and synthesis of initial national 
communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention.  Statements by Parties on agenda item 4 (b) 

 FCCC/SBI/2006/MISC.12 

Views on the Adaptation Fund.  Statements by Parties on agenda item 6  FCCC/SBI/2006/MISC.13 

 FCCC/SBI/2006/L.1  عن دورهتا الرابعة والعشرينمشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ 

مشروع استنتاجات  . برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل املعين البلدان منواً        
 مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2006/L.2 

مشروع استنتاجات مقترح . ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠حالة االشتراكات حىت 
 من الرئيس

 FCCC/SBI/2006/L.3 
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 FCCC/SBI/2006/L.4  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. راض الثالث لآللية املاليةاالستع

 FCCC/SBI/2006/L.5  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تنفيذ اتفاق املقر

 FCCC/SBI/2006/L.6  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. الصندوق اخلاص لتغيُّر املناخ

 FCCC/SBI/2006/L.7  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. ينتقدمي الدعم املايل والتق

 FCCC/SBI/2006/L.8  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. تقرير مرحلي عن سجل املعامالت الدويل

مشروع استنتاجات  . الترتيـبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية      
 مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2006/L.9 

حصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول        امتـيازات و  
 مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس. كيوتو

 FCCC/SBI/2006/L.10 

. تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال        
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2006/L.11/Rev.1 

اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف        عمل فريق   
مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/L.12/Rev.1 

جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف           
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/L.13 

 من  ٣ من املادة    ٢تولـيف للـتقارير الـيت تبيِّن التقدم احملرز وفقاً للفقرة            
 مشروع استنتاجات منقّح مقدم من الرئيس. بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/L.14/Rev.1 

FCCC/SBI/2006/L.15  ح من الرئيسمشروع استنتاجات مقتر. بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 FCCC/SBI/2006/L.16  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

مشروع استنتاجات منقح   . مسـتوى االنـبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا       
 مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2006/L.17/Rev.1 

 FCCC/SBI/2006/L.18  مقترح من الرئيسمشروع استنتاجات . صندوق التكيف

  وثائق أخرى معروضة على الدورة

تقرير مؤمتر األطراف عن دورته احلادية عشرة املعقودة يف مونتريال يف الفترة            
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨من 

 FCCC/CP/2005/5 و Add.1-2

لني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول      امتـيازات وحصانات األفراد العام    
 مذكرة من إعداد األمانة. كيوتو

 

 FCCC/KP/CMP/2005/6 
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تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          
 تشرين  ٢٨عـن دورتـه األوىل، املعقـودة يف مونـتريال يف الفـترة من               

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠نوفمرب إىل /الثاين

 FCCC/KP/CMP/2005/8

Add.1-4و

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثانية والعشرين املعقودة يف بون 
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٠يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2005/10 
Add.1و

التجميع والتوليف السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف غري 
 ملخص. مذكرة من إعداد األمانة.  يف املرفق األول لالتفاقيةاملدرجة

 FCCC/SBI/2005/18 

التجميع والتوليف السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف غري 
التنمية املستدامة . إضافة. مذكرة من األمانة. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

املناخ يف التخطيط يف األجلني املتوسط والطويلودمج الشواغل املتعلقة بتغيُّر 

 FCCC/SBI/2005/18/Add.1 

الـتقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من          
. إضافة. مذكرة من األمانة  . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      
صادر وعمليات إزالة غازات    قوائم جرد االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب امل      

 الدفيئة حبسب املصارف

 FCCC/SBI/2005/18/Add.2 

الـتقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من          
. مذكرة مقدمة من األمانة   . األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

  املناخالتدابري اليت تسهم يف التصدي لتغيُّر. إضافة

 FCCC/SBI/2005/18/Add.3 
 Corr.1و

عملـية التجمـيع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من           
. إضافة. مذكرة أعدهتا األمانة. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 البحوث واملراقبة املنهجية

 FCCC/SBI/2005/18/Add.4 

وليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من       الـتقرير التجميعي والت   
. إضافة. مذكرة من األمانة  . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

 آثار تغيُّر املناخ وتدابري التكيف واستراتيجيات االستجابة

 FCCC/SBI/2005/18/Add.5 

ولية الواردة من   الـتقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األ       
. إضافة. مذكرة من األمانة  . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

 التثقيف والتدريب والتوعية العامة 

 FCCC/SBI/2005/18/Add.6 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثة والعشرين، املعقودة يف مونتريال           
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦وفمرب إىل ن/ تشرين الثاين٢٨يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2005/23 

Experience of international funds and multilateral financial institutions 
relevant to the investment needs of developing countries in meeting 
their commitments under the Convention.  Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2005/INF.7 
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تقريـر عن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا            
مبوجـب االتفاقية يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق            

 مذكرة من األمانة. البيئة العاملية

FCCC/SBI/2004/18 

ن أعمال دورهتا احلادية والعشرين املعقودة يف       تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ ع     
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٦بوينس آيرس يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2004/19 
 Corr.1و

تقريـر اهليـئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة عشرة، املعقودة يف بون، يف      
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤الفترة  من 

 FCCC/SBI/2003/8 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السابعة عشرة، املعقودة يف نيودهلي، يف 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١أكتوبر إىل / تشرين األول٢٣الفترة من 

 FCCC/SBI/2002/17 

- - - - - 

 


