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(A)     GE.08-60310    250308    260308 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

   والعشرين املعقودة يفبعةالساتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا 
  ٢٠٠٧ديسمرب /ن األول كانو١١ إىل ٣بايل يف الفترة من 

  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  

  افتتاح الدورة  - أوالً 
 ٤  ٢- ١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١البند (  

  املسائل التنظيمية  - ثانياً 
 ٤  ٩- ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند (  

  ٤  ٤- ٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال  - ألف   
  ٧  ٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  -  باء   
  ٧  ٨- ٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املكتب غري الرئيسانتخاب أعضاء   - جيم   
  ٧  ٩     . . . . . . . . انتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء املكتب  - دال   

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

  ٨  ١٦- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٣البند (  
  ٨  ١٤- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوطنية الرابعةجتميع وتوليف البالغات   - ألف   
تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف             -  باء   

 ٩  ١٥     . . . . ٢٠٠٥-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن الفترة 
  ٩  ١٦     . . . . . . . . . . تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الرابعة  - جيم   
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  )تابع( احملتويات
  صفحةال  ـراتـالفق  

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  - رابعاً 
  ٩  ٣٦- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند (  
أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة   - ألف   

  ٩  ٢٥- ١٧  . . . . . . . . . . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  ١١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بند جدول األعمال الذي أُبقي معلقاً  - باء   
  ١١  ٣٦- ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تقدمي الدعم املايل والتقين  - جيم   

  اآللية املالية لالتفاقية  - خامساً 
 ١٣  ٤٥- ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند (  

  ١٣  ٤١- ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الرابع لآللية املالية - ألف   
ر األطراف واإلرشادات   تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمت        - باء   

 ١٤  ٤٥- ٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

   من االتفاقية٦املادة   - سادساً 
 ١٥  ٥٥- ٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٦البند (  

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - سابعاً 
 ١٧  ٧٣- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٧البند (  

  ١٧  ٦٣- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠- م أ/١قرر التقدم احملرز يف تنفيذ امل  –ألف   
  ١٩  ٧٣- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -  باء   

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ثامناً 
  ٢٠  ٨٨- ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٨البند (  
  ٢٠  ٧٧- ٧٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات للبلدان النامية  - ألف   
  ٢١  ٨٨- ٧٨  . . . . . . . قاليةبناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انت  - باء   

إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق             - تاسعاً 
 األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  ٢٣  ١٠٥- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٩البند (  
جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املـشمولة يف البالغـات           - ألف   

 مـن   ٧ مـن املـادة      ٢ املقدَّمة وفقاً للفقـرة      الوطنية الرابعة 
  ٢٣  ٩٤- ٨٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بروتوكول كيوتو

استعراض التقارير األولية واملعلومات التكميلية الواردة يف البالغات          -  باء   
  ٢٤  ١٠٥- ٩٥  . . .  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢الوطنية الرابعة وفقاً للفقرة 
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  صندوق التكيف  - عاشراً 
 ٢٦  ١١٠- ١٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٠البند (  

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو - حادي عشر
 ٢٧  ١٢٥- ١١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١١البند (  
  ٢٧  ١١٣- ١١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات للبلدان النامية - ألف   
  ٢٧  ١٢٥- ١١٤  . . . . . . . . بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  -  باء   

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   - ثاين عشر
 ٢٩  ١٢٧- ١٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٢البند (  

  تقرير مدير تسجيل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ثالث عشر
 ٣٠  ١٣٩- ١٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٣البند (  

 يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما   - رابع عشر
  ٣١  ١٤١- ١٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٤البند (  
  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية - خامس عشر

 ٣٢  ١٥٣- ١٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٥البند (  

  ٣٢  ١٤٥- ١٤٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني   - ألف   
  ٣٣  ١٤٩- ١٤٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمليات األمانةمواصلة استعراض مهام و  - باء   
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب      - جيم   

 ٣٣  ١٥٣- ١٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بروتوكول كيوتو

  تطوير التكنولوجيات ونقلها- سادس عشر
 ٣٤  ١٥٦- ١٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٦البند (  

  مسائل أخرى  - سابع عشر
 ٣٥  ١٥٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٧البند (  

  التقرير عن أعمال الدورة  - ثامن عشر
 ٣٥  ١٥٨     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٨البند (  

 ٣٥  ١٦٢- ١٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - تاسع عشر

 املرفق

  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين
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   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

السابعة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف مركز بايل الدويل للمؤمترات، بايل، إندونيسيا، ُعقدت الدورة   - ١
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٣يف الفترة من 

، بافتتاح الدورة، فرحب    )مجهورية إيران اإلسالمية  (، السيد باقر أسدي      للتنفيذ وقام رئيس اهليئة الفرعية     - ٢
نائباً لرئيس اهليئة الفرعيـة وبالـسيدة       ) هنغاريا(ورحب أيضاً بالسيد جوزيف فَيلَر      . قبنيجبميع األطراف واملرا  
  .مقررةً) زمبابوي(مارغريت سانغاوري 

   املسائل التنظيمية- ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

ديسمرب، على  / كانون األول  ٤ و ٣ يف   تني جلستيها األوىل والثانية املعقود     يف  للتنفيذ الفرعية اهليئةنظرت   - ٣
. (FCCC/SBI/2007/16)التوايل، يف مذكرة أعدها األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشـروحه             

 وواحد   والصني، وواحد باسم اجملموعة اجلامعة،     ٧٧    ال منهم واحد باسم جمموعة      اً، طرف ١٨ وأدىل ببيانات ممثلو  
  ، وواحد باسم أقـل  )١(ة ودوهلا األعضاءـة األوروبيـباسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسم اجلماع  

 .البلدان منواً

، مـع   )٢(جدول األعمال بصيغته املعدلة   الفرعية   اهليئة، اعتمدت    للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة الثانية   - ٤
  :معلقاً) ب(٤إبقاء البند الفرعي 

  .افتتاح الدورة  - ١

  :املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(

                                                      

أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا               )١(
  . كرواتيااليوغوسالفية السابقة، وصربيا، و

من جدول أعماله، املتعلق بتطوير التكنولوجيات ونقلها، إىل ) ج(٦أحال مؤمتر األطراف البند الفرعي  )٢(
املطبق حالياً،    من مشروع النظام الداخلي    ٧- ٢٧لمادة   ل وطبقاً. اهليئة الفرعية للتنفيذ للنظر يف اجلوانب املتصلة بالتنفيذ       

 .١٦الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين بوصفه البند أدرج هذا البند يف جدول أعمال  اهليئة 
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  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(

  .انتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء املكتب  )د(

  البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفـق                  - ٣
  :األول لالتفاقية

  جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة؛  )أ(

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف   )ب(    
  ؛٢٠٠٥- ١٩٩٠املرفق األول لالتفاقية، عن الفترة 

  .تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الرابعة  )ج(

  :ة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطني  - ٤

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

  ؛بقي معلقاًبند جدول األعمال الذي أُ  )ب(      

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(      

  :اآللية املالية لالتفاقية  - ٥  

  االستعراض الرابع لآللية املالية؛  )أ(      

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

  . من االتفاقية٦املادة   - ٦

  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - ٧

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

  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

  :بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ٨
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  بناء القدرات للبلدان النامية؛  )أ(    

  .بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  )ب(    

اف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هـي         إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطر       - ٩
  :أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغات الوطنية الرابعة املقدمة   )أ(    
   من بروتوكول كيوتو؛٧ من املادة ٢وفقاً للفقرة 

ية الواردة يف البالغات الوطنيـة      استعراض التقارير األولية واملعلومات التكميل      )ب(    
  . من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢الرابعة وفقاً للفقرة 

  .صندوق التكيف  - ١٠

  :بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١١

  بناء القدرات للبلدان النامية؛  )أ(      

  .بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  )ب(      

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املتعلقة بالفقرة املسائل   - ١٢

  .تقرير مدير تسجيل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ١٣

  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  - ١٤

  :واملؤسسية املسائل اإلدارية واملالية  - ١٥

  ؛٢٠٠٧- ٢٠٠٦السنتني أداء امليزانية لفترة   )أ(      

  مواصلة استعراض مهام وعمليات األمانة؛  )ب(      

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

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ١٦

  .مسائل أخرى  - ١٧

  . الدورةعن أعمالالتقرير   - ١٨
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   تنظيم أعمال الدورة- باء 
  ) من جدول األعمال)ب(٢البند (

ديسمرب، / كانون األول  ٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثانية املعقودة يف           اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٥
وبناًء على اقتراح من . واليت وجه فيها الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية

ودعا الـرئيس األطـراف إىل أن تـضع يف    . ى مباشرة عملها استناداً إىل ذلك الربنامجعلاهليئة  الرئيس، وافقت   
 FCCC/SB/2007/INF.2اعتبارها، لدى النظر يف بنود جدول األعمال ذات الصلة، املعلومات الواردة يف الوثيقة              

  . امللحق هباوبشأن العالقة بني خمتلف أحكام استراتيجية موريشيوس وأعمال االتفاقية وبروتوكول كيوت

   انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس- جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 ١١ و ٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامـسة املعقـودتني يف              اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٦
ن مشروع النظام الداخلي املطبق،  م٢٧ويف اجللسة الثانية ذكَّر الرئيس باملادة . ديسمرب، على التوايل/كانون األول

وكان االنتخاب األخري   . وهي املادة اليت من املتوقع أن تنتخب اهليئة الفرعية للتنفيذ مبوجبها نائباً للرئيس ومقرراً             
وأبلغ الرئيس اهليئة الفرعية أنه جتري مشاورات بـشأن         . هلذين املنصبني قد أُجري يف الدورة اخلامسة والعشرين       

د ُدعيت األطراف، أثناء إجراء ـوق. ي هذا الصددـه سُيبقي املندوبني على علم بالتقدم احملرز فـنالترشيحات وأ
   وإىل إيالء االعتبار الواجب لترشيح النساء للمناصب االنتخابية يف         ٧- م أ /٣٦ إىل تذكّر املقرر   هذه املشاورات، 

  . اهليئة الفرعية

 أنه مت التوصل إىل اتفاق بني اجملموعات اإلقليمية         فرعية للتنفيذ اهليئة ال ويف اجللسة اخلامسة، أبلغ الرئيس        - ٧
وانتخبت اهليئة الفرعية الـسيدة ناتاليـا سـترانادكو         . على منصب نائب الرئيس، واقترح مرشحني لالنتخاب      

احدة وأبلغ الرئيس االجتماع أن نائبة الرئيس ستشغل منصبها لوالية أوىل مدهتا سنة و            . نائبة لرئيسها ) أوكرانيا(
 منصبها طوال الدورتني الثامنة والعشرين والتاسـعة        ستشغلقابلة للتجديد سنة أخرى، والحظ أن نائبة الرئيس         

  احلاليني علـى   اهليئة الفرعية   وأعرب الرئيس عن شكره ألعضاء مكتب       . والعشرين إىل أن يتم انتخاب من خيلفها      
  .ما اضطلعوا به من عمل

نتخب املرشح عند وسُي. عند اختتام الدورة السابعة والعشريناً زال معلق  اوكان الترشيح ملنصب املقرر م      - ٨
     .افتتاح الدورة الثامنة والعشرين هليئة التنفيذ الفرعية

   انتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء املكتب- دال 
  ) من جدول األعمال)د(٢البند (

يلـزم   وبالتـايل ال .  امللحق هبـا اقية وبروتوكول كيوتوثل نائبة الرئيس املنتخبة طرفاً يف كل من االتف   مت  - ٩
  . انتخاب عضو بديل
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البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من         - ثالثاً 
  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٣البند (

  جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة –ألف 
  )ن جدول األعمال م)أ(٣البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف              اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ١٠
ــوايل/كــانون األول ــى الت ــسمرب، عل ــائق . دي ــا الوث    FCCC/SBI/2007/INF.6وكــان معروضــاً عليه

  . Add.2وAdd.1 و

، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق              الفرعية للتنفيذ  للهيئة   ويف اجللسة الثالثة    - ١١
ويف اجللسة اخلامسة، ). الصني(والسيد هونغوي يانغ ) كندا( يف رئاسته كل من السيدة سومشا غريا يتشاركاتصال 

  .عن مشاورات فريق االتصالاً قدمت السيدة غريا تقرير

  الـيت اقترحهـا    )٣(، نظرت اهليئة الفرعيـة يف االسـتنتاجات  الفرعية للتنفيذ للهيئة ويف اجللسة اخلامسة    - ١٢
  . الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بعملية جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة املقدمة من األطراف                - ١٣
  .)٤() األولأطراف يف املرفق (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 بشأن هذا املوضوع )٥(مقرر  باعتماد مشروعمؤمتر األطراف اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن توصي واتفقت  - ١٤
  ).FCCC/SBI/2007/L.26/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (الثالثة عشرة يف دورته 

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.26اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣(
)٤(  FCCC/SBI/2007/INF.6وAdd.1و Add.2.  
 .١٣- م أ/١٠، املقرر FCCC/CP/2007/6/Add.1مد هبا، انظر الوثيقة لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُت )٥(
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 مـن األطـراف     تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة         - باء 
  ٢٠٠٥- ١٩٩٠لالتفاقية، عن الفترة  املدرجة يف املرفق األول

  ) من جدول األعمال)ب(٣البند (

. ديسمرب/ كانون األول  ٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثالثة املعقودة يف           اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت   - ١٥
  .لماً اليت أحاطت هبا عFCCC/SBI/2007/30وكان معروضاً عليها الوثيقة 

   تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الرابعة- جيم 
  ) من جدول األعمال)ج(٣البند (

. ديسمرب/ كانون األول  ٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثالثة املعقودة يف           اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت   - ١٦
  . اليت أحاطت هبا علماFCCC/SBI/2007/INF.8ًوكان معروضاً عليها الوثيقة 

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

  ) من جدول األعمال٤البند (

أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغـات الوطنيـة           - ألف 
  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال)أ(٤البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف              اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ١٧
 FCCC/SBI/2007/10/Add.1وكـان معروضـاً عليهـا الوثـائق         . ديـسمرب، علـى التـوايل     /كانون األول 

 Add.1 وFCCC/SBI/2007/Misc.7 وFCCC/SBI/2007/28 و FCCC/SBI/2007/27 و FCCC/SBI/2007/20و
 والصني، وواحـد باسـم اجملموعـة        ٧٧    ، منهم واحد باسم جمموعة ال      طرفاً ١٦وأدىل ببيانات ممثلو    . Add.2و

  .)٦(األفريقية، وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

، اتفقت اهليئة الفرعية على     )ج(٤، وبعد النظر يف البند الفرعي       لتنفيذ للهيئة الفرعية ل   ويف اجللسة الثالثة    - ١٨
) أسـتراليا ( يف رئاسته كل من السيدة كريستني تيلي     يتشاركالنظر يف كال البندين الفرعيني يف إطار فريق اتصال          

  .ق االتصال فريويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد رول تقريراً عن مشاورات). جزر البهاما(والسيد آرثر رول 

                                                      

انيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا         أيد هذا املوقف كل من ألب      )٦(
  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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، رئيسة فريق اخلرباء االستشاري املعين      )باراغواي(ويف اجللسة الثالثة، دعا الرئيس السيدة ليليان بورتّيو           - ١٩
إىل تقدمي ) فريق اخلرباء االستشاري (التفاقيةلاملرفق األول  يفغري املدرجة بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف 

 الرئيس ممثل كل من برنامج دعم البالغات الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية،             كما دعا . تقرير عن أنشطة الفريق   
  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل تقدمي تقرير عن أنشطة الربنامج

ــة   - ٢٠ ــدة األمريكي ــات املتح ــن الوالي ــالة م ــة  : ووردت رس ــا يف الوثيق ــالع عليه ــن االط ميك
FCCC/SBI/2007/CRP.2.  

اليت اقترحها الرئيس    )٧(يف االستنتاجات اهليئة الفرعية   ، نظرت    للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة اخلامسة    - ٢١
  .واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء االستـشاري عـن                  - ٢٢
، ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٢٥ إىل   ٢٤صر يف الفترة من     مب اسع الذي عقده الفريق يف القاهرة      الت حصيلة االجتماع 

  .)٨(ورحبت بالتقرير املرحلي عن أعمال فريق اخلرباء االستشاري الذي أعدته األمانة

دة بني حلقة العمل بشأن تبادل اخلربات واملمارسات اجليحبصيلة اً  كما أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علم       - ٢٣
، يف جمال إعداد البالغات     )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

سبتمرب، وأعربـت  / أيلول٢٢ إىل ٢٠الوطنية وبشأن القضايا الشاملة، اليت عقدت يف القاهرة مبصر يف الفترة من    
اً وأعربت أيض . عمل واالجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري     عن تقديرها حلكومة مصر الستضافتها حلقة ال      

  .عن امتناهنا حلكومات السويد وكندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية ملسامهاهتا املالية ىف حلقة العمل

طنية املقدمة ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقارير فريق اخلرباء االستشاري عن نتائج نظره يف البالغات الو  - ٢٤
، وإدماج املعلومات الواردة يف برامج عمل التكيف الوطنية         )٩(من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

  .)١٠(يف البالغات الوطنية الثانية فما بعدها

ومل تتمكن اهليئة الفرعية للتنفيذ من التوصل إىل استنتاجات بشأن والية فريـق اخلـرباء االستـشاري                   - ٢٥
، واتفقت على مواصلة مداوالهتا خبصوص هذه املسألة يف دورهتا الثامنة ٨- م أ/٣واختصاصاته املنقحة وفقاً للمقرر 

  .والعشرين بغية توصية مؤمتر األطراف باعتماد مقرر يف دورته الرابعة عشرة

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.33اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٧(
)٨( FCCC/SBI/2007/28. 

)٩( FCCC/SBI/2007/20.  
)١٠( FCCC/SBI/2007/27.  
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  بقي معلقاً بند جدول األعمال الذي أُ- باء 
  )بقي معلقاًُمن جدول األعمال أ) ب (٤البند (

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

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف                   - ٢٦
ثـائق  وكـان معروضـاً عليهـا الو      ).  أعـاله  ١٨انظـر الفقـرة     (ديـسمرب، علـى التـوايل       /كانون األول 

FCCC/SBI/2007/INF.9 و FCCC/SBI/2007/Misc.13 و Add.1 .       وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، منـهم
، وواحد باسم حتـالف     )١١( والصني، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء       ٧٧    الواحد باسم جمموعة    
  . الدول اجلزرية الصغرية

  .مانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء ببيانويف اجللسة الثالثة، دعا الرئيس ممثل أ  - ٢٧

  .FCCC/SBI/2007/CRP.1ميكن االطالع عليها يف الوثيقة :  والصني٧٧  الووردت رسالة من جمموعة   - ٢٨

  الـيت اقترحهـا     )١٢(، نظرت اهليئة الفرعية يف االسـتنتاجات       للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة اخلامسة    - ٢٩
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت قدمتها أمانة مرفق البيئة العاملية عن الدعم املايل املقدم   - ٣٠
  .)١٣(إلعداد البالغات الوطنية األولية والالحقة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

يئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومـات عـن أنـشطته املتعلقـة           ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق الب       - ٣١
بإعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لبالغاهتـا الوطنيـة، مبا فـي ذلك املعلومـات عن مواعيد املوافقة 

  .لعشريـنعلى التمويـل ودفع األمـوال، كي تنظـر فيها اهليئـة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا الثامنـة وا

                                                      

هلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا      أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة وا         )١١(
  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

  .FCCC/SBI/2007/L.32اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٢(
)١٣( FCCC/SBI/2007/INF.9.  
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وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم بالغاهتا الوطنية األوليـة                   - ٣٢
ولألطراف اليت هي من أقل البلدان منواً أن تقدم بالغاهتا الوطنية األولية يف . على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن

  .الوقت الذي تراه مناسباً

طت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت قدمها مرفق البيئة العاملية، على النحو الوارد يف تقرير وأحا  - ٣٣
  . من التقرير٦ ال سيما املعلومات الواردة يف املرفق ،)١٤(ر األطراف يف دورته الثالثة عشرةاملرفق إىل مؤمت

ري املدرجة يف املرفق األول أن تطلب املساعدة مـن          وأكّدت اهليئة الفرعية للتنفيذ جمدداً أن لألطراف غ         - ٣٤
 ١٢  من املادة٤ وفقاً للفقرة ،)١٥(مرفق البيئة العاملية يف صياغة وتطوير مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية

  .من االتفاقية

رة، إىل مرفق البيئة    وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك بأن يطلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عش              - ٣٥
  :العاملية القيام مبا يلي

لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها البلـدان         مواصلة ضمان تقدمي املوارد املالية        )أ(  
   من االتفاقية؛١٢ من املادة ١النامية األطراف يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

  أعاله يف استعراض منتـصف املـدة املقـرر أن جيريـه            ) أ(٣٥ راعاة الطلب الوارد يف الفقرة    م  )ب(  
  ؛٢٠٠٨يف 

مواصلة تبسيط إجراءاته وحتسني فعالية وكفاية      العمل مع وكاالته املشرفة على التنفيذ من أجل           )ج(  
  جـب العملية اليت تتلقى من خالهلا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول التمويل الالزم للوفـاء بالتزاماهتـا مبو         

 من االتفاقية، حرصاً على دفع األموال يف الوقت املناسب لتغطية التكاليف الكاملة املتفق              ١٢ من املادة    ١الفقرة  
  عليها اليت تتحملها البلدان النامية األطراف يف االمتثال هلذه االلتزامات؛

موعـدها لتغطيـة   القيام، حسب االقتضاء، بتنقيح اإلجراءات التنفيذية لضمان دفع األموال يف     )د(  
التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت هي بصدد إعداد بالغاهتـا         

  أعاله؛) ج(إىل ) أ( من ٣٥ الرابعة، حسب االقتضاء، يف ضوء الفقرة  الوطنيةالوطنية الثالثة، وبالغاهتا

صـياغة وتطـوير    طراف غري املدرجة يف املرفق األول يف        القيام، حسب االقتضاء، مبساعدة األ      ) ه(  
 مـن   ٢والفقرة   من االتفاقية،    ١٢ من املادة    ٤مقترحات املشاريع احملددة يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة          

  ؛١١- م أ/٥املقرر 

                                                      

)١٤( FCCC/CP/2007/3و Corr.1. 

 .٢، الفقرة ١١- م أ/٥املقرر  )١٥(
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ريع لتمويل العمل، إىل جانب وكاالته املشرفة على التنفيذ، على أن يكون حتليل مقترحات املشا         )و(  
البالغات الوطنية الثانية والالحقة متسقاً مع املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري               

  .)١٦(درجة يف املرفق األول لالتفاقيةامل

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك بأن يدعو مؤمتر األطراف، يف دورته الثالثة عشرة، مرفـق البيئـة                   - ٣٦
  :لعاملية إىل القيام مبا يليا

مواصلة تقدمي املعلومات املتعلقة بتمويل املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية لألطـراف غـري                )أ(  
   من االتفاقية واليت مت تقدميها واملوافقة عليها الحقاً؛١٢ من املادة ٤وفقاً للفقرة  )١٧(املدرجة يف املرفق األول

بشأن جتارهبا احلالية مع مرفق البيئـة العامليـة   ، ويف أي قلق تعرب عنه،    النظر يف آراء األطراف     )ب(  
ووكاالته املشرفة على التنفيذ فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري                 

  .Add.1 وFCCC/SBI/2007/Misc.13املدرجة يف املرفق األول، على النحو الوارد يف الوثيقتني 

   اآللية املالية لالتفاقية- خامساً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

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

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف                   - ٣٧
 FCCC/SBI/2007/4 و FCCC/SBI/2007/21وكان معروضاً عليها الوثائق     . ديسمرب، على التوايل  /كانون األول 

 والصني، وواحد باسم اجلماعـة      ٧٧    الوأدىل ببيانات ممثلو تسعة أطراف، منهم واحد باسم جمموعة          . Corr.1و
  .)١٨(األوروبية ودوهلا األعضاء

، اتفقت اهليئة الفرعية على     )ب(٥بعد النظر يف البند الفرعي      ، و  للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة الثالثة    - ٣٨
والسيد ) كندا( يف رئاسته كل من السيدة تينا غوثري يتشاركالنظر يف هذين البندين كليهما يف إطار فريق اتصال 

  .عن مشاورات فريق االتصالاً ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة غوثري تقرير). غامبيا(بوبو جالو 

                                                      

 .٨- م أ/١٧ترد املبادئ التوجيهية احلالية يف املقرر  )١٦(

 .٢، الفقرة ١١- م أ/٥املقرر  )١٧(

 ومجهورية مقـدونيا    ، واجلبل األسود  ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ،ألبانياأيد هذا املوقف كل من       )١٨(
  . وكرواتيا، وصربيا،اليوغوسالفية السابقة
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  الـيت اقترحهـا     )١٩(، نظرت اهليئة الفرعية يف االسـتنتاجات       للهيئة الفرعية للتنفيذ   يف اجللسة اخلامسة  و  - ٣٩
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

 بشأن االستعراض الرابع    )٢٠( مشروع مقرر  باعتمادقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األطراف           - ٤٠
  ).FCCC/SBI/2007/L.34/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر ( عشرة لآللية املالية يف دورته الثالثة

واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة إجراء املداوالت بشأن االستعراض الرابع لآلليـة املاليـة يف                  - ٤١
  .دورهتا الثامنة والعشرين

 واإلرشـادات  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف         - باء 
  املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية

  )من جدول األعمال) ب(٥البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف                   - ٤٢
 FCCC/CP/2007/3ئق  عليها الوثا اً  وكان معروض ).  أعاله ٣٨نظر الفقرة   ا(ديسمرب، على التوايل    /نون األول كا
 ٧٧  ال، منهم واحد باسم جمموعة طرفاً ١٣وأدىل ببيانات ممثلو . Add.1 وFCCC/SBI/2007/Misc.11 وCorr.1و

  .)٢١(جلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءوالصني، وواحد باسم ا

ئيسة أمانة مرفق البيئة  ورويف اجللسة الثالثة، دعا الرئيس السيدة مونيك باربوت، املسؤولة التنفيذية األوىل  - ٤٣
  .، إىل اإلدالء ببيانالعاملية

   الـيت اقترحهـا     )٢٢(، نظرت اهليئة الفرعية يف االسـتنتاجات       للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة اخلامسة    - ٤٤
  .الرئيس واعتمدهتا

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.34اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٩(
 .١٣- م أ/٦، املقرر FCCC/CP/2007/6/Add.1لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر الوثيقة  )٢٠(

 ومجهورية مقـدونيا    ، واجلبل األسود  ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ،ألبانياأيد هذا املوقف كل من       )٢١(
 . وكرواتيا، وصربيا،اليوغوسالفية السابقة

 .FCCC/SBI/2007/L.35اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٢(
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  االستنتاجات - ٢

يف دورته الثالثة عشرة     )٢٣(ر مشروع مقر  باعتمادقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األطراف           - ٤٥
  ).FCCC/SBI/2007/L.35لالطالع على نص املقرر، انظر (

   من االتفاقية٦ املادة -  سادساً
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت - ١

 / كانون األول١١ و٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف   - ٤٦
 FCCC/SBI/2007/22 وFCCC/SBI/2007/17 عليهـا الوثـائق    وكـان معروضـاً   . مرب، علـى التـوايل    ديس
 وأدىل. FCCC/SBI/2007/MISC.12و FCCC/SBI/2007/Misc.10و FCCC/SBI/2007/29و FCCC/SBI/2007/26و

حتالف الـدول    وواحد باسم    ،)٢٤(جلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء   ، منهم واحد باسم ا    طرفاً ١٣ببيانات ممثلو   
  .اجلزرية الصغرية

، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق               للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة الثالثة    - ٤٧
ويف اجللسة  ). فرنسا(والسيدة ماري جوديه    ) الصني( يف رئاسته كل من السيدة كوينغتشني تشاو         يتشاركاتصال  

  . عن مشاورات فريق االتصالان تقريراًتملشاركان ات الرئيستاخلامسة، قدم

ويف اجللسة اخلامسة،   . ويف اجللسة الثالثة، دعا الرئيس ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل اإلدالء ببيان              - ٤٨
  . األمم املتحدة للطفولة إىل اإلدالء ببيانمنظمةدعا الرئيس ممثل 

   الـيت اقترحهـا     )٢٥(، نظرت اهليئة الفرعية يف االسـتنتاجات      يذ للهيئة الفرعية للتنف   ويف اجللسة اخلامسة    - ٤٩
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

   FCCC/SBI/2007/17أحاطت اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ علمـاً باملعلومـات املقدمـة يف الوثـائق                   - ٥٠
ض برنـامج    املُعدَّة لدعم استعرا   FCCC/SBI/2007/Misc.10 و FCCC/SBI/2007/29 و FCCC/SBI/2007/22و

، وإعداد برنامج عمل خيلـف      ٢٠٠٧ من االتفاقية، الذي تنتهي واليته بانقضاء عام         ٦عمل نيودهلي بشأن املادة     
 اللتني FCCC/SBI/2007/Misc.12 وFCCC/SBI/2007/26 بتقدمي الوثيقتني ورحبت أيضاً .برنامج عمل نيودهلي

                                                      

  .١٣- م أ/٧، املقرر FCCC/CP/2007/6/Add.1لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر الوثيقة  )٢٣(
 ومجهورية مقـدونيا    ، واجلبل األسود  ، والبوسنة واهلرسك  ، وأوكرانيا ،ألبانياأيد هذا املوقف كل من       )٢٤(

  . وكرواتيا، وصربيا،اليوغوسالفية السابقة
 .FCCC/SBI/2007/L.29اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٥(
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  الـشبكة املعلوماتيـة    (لتنسيق بني شـبكات املعلومـات       عدتا لدعم تقييم النموذج األويل للموقع اإللكتروين ل       أُ
  ).لتغري املناخ

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ مع التقدير ما أحرزته األطراف من تقدم يف سياق ختطيط وتنفيذ األنشطة     - ٥١
  : لربنامج عمل نيودهلي، وسلّمت مبا يلي وفقا٦ًذات الصلة باملادة 

  و السنوات اخلمس أنه إطار جيد للعمل؛أثبت برنامج عمل نيودهلي ذ  )أ(  

 يف النهوض بربنامج عمل نيودهلي بإتاحة تقدمي        ٦ساعدت حلقات العمل اإلقليمية بشأن املادة         )ب(  
 على الصعيد القطري، وبتحديد أعمال املتابعـة املمكنـة علـى            ٦إسهامات مفيدة يف األعمال املتعلقة باملادة       

  اإلقليمي؛ الوطين ودون اإلقليمي وياتاملستو

، وينبغـي زيـادة تطويرهـا    ٦الشبكة املعلوماتية لتغري املناخ أداة هامة لتعزيز تنفيذ املادة      ُتعّد    )ج(  
  .  بتوافر املواردوتعزيزها لتحسني مالءمتها وفائدهتا، رهناً

وحلـول   عملية طويلة األجل تدعم إجراءات التخفيف        ٦والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنفيذ املادة          - ٥٢
  ومثة حاجة إىل وجود إطار يدعم مواصلة تنفيذها من أجل مواصـلة وتعزيـز اجلهـود                 .التكيف واستراتيجياته 

  .الوطنية واإلقليمية

 الوثيقـة   الـوارد يف   اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن اسـتعراض تنفيـذ برنـامج عمـل نيـودهلي،                أقرتو  - ٥٣
FCCC/SBI/2007/22   فتقار إىل املوارد املالية والتقنية ُيعد عائقاً أساسياً تواجهـه    اال" إىل أن    تضّمن اإلشارة ، قد

  تنفيـذاً  ٦األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق جهودها الرامية إىل تنفيذ األنشطة املتعلقـة باملـادة                  
 الوقت ذاتـه،    ويف . والدول اجلزرية الصغرية النامية    وينطبق ذلك بصفة خاصة على أقل البلدان منواً       . )٢٦("مناسباً

بإمكانية تأمني التمويل عن طريق إدماج عناصر التثقيف والتوعية يف خمتلف املشاريع            الفرعية للتنفيذ   أقرت اهليئة   
  .اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية

تعلقة  اهليئة الفرعية للتنفيذ مبا يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة من عمل لدعم تنفيذ األنشطة املسلّمتو  - ٥٤
 والبلدان اجلزرية الصغرية  يف البلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، ويف أقل البلدان منوا٦ًباملادة 

وسـلمت اهليئـة     .مواصلة هذا العمل   النامية، وشجعت الربنامج والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة على        
دعو إىل أن يواصل مرفق البيئة العاملية واملاحنون اآلخرون الثنائيون واملتعددو           الفرعية للتنفيذ بأن احلاجة ال تزال ت      

  .٦األطراف تقدمي الدعم لألنشطة املتعلقة باملادة 

                                                      

  ، وكُيِّـف   )ب(٧٦، الفقـرة    FCCC/SBI/2007/22اقتبس النص الوارد بني مزدوجتني من الوثيقـة          )٢٦(
 .حسب السياق
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يف  بشأن هذا املوضوع    )٢٧(مشروع مقرر باعتماد  وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األطراف           - ٥٥
  ).FCCC/SBI/2007/L.29/Add.1املقرر، انظر الوثيقة لالطالع على نص (دورته الثالثة عشرة 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -  سابعاً
  ) من جدول األعمال٧البند (

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

  املداوالت - ١

ي جلستيها الثالثة واخلامسة املعقـودتني      ـا البند الفرعي ف   ذـي ه ـة للتنفيذ ف  ـة الفرعي ـنظرت اهليئ   - ٥٦
ـ . ديسمرب، على التوايل/ كانون األول١١و ٤ي  ـف  FCCC/SBI/2007/2ان معروضـاً عليهـا الوثـائق    ـوك
 FCCC/SBI/2007/24 و FCCC/SBI/2007/23و  FCCC/SBI/2007/14و FCCC/SBI/2007/13و FCCC/SBI/2007/11و
وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطـراف،      . FCCC/SBI/2006/19 و FCCC/SBI/2006/18 و FCCC/SBI/2006/13و

، وواحـد   )٢٨(منهم واحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء            
  . والصني٧٧  الباسم جمموعة 

 على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار          ، اتفقت اهليئة الفرعية    للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة الثالثة    - ٥٧
ويف ). أوغندا(والسيد فيليب غواجي    ) أستراليا(السيدة شايلني تومسون    كل من    يف رئاسته    يتشاركفريق اتصال   

  . اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة تومسون تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

  الـيت اقترحهـا     )٢٩(رت اهليئة الفرعية يف االسـتنتاجات     ، نظ  للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة اخلامسة    - ٥٨
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

 مع مراعاة نتائج حلقات العمل      ١٠- م أ /١ناقشت اهليئة الفرعية للتنفيذ التقدم احملرز بشأن تنفيذ املقرر            - ٥٩
واجتماعات اخلرباء السابقة للدورة بشأن  )٣٠(اإلقليمية واجتماع اخلرباء بشأن اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ

                                                      

 .١٣- م أ/٦، املقرر FCCC/CP/2007/6/Add.1لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر الوثيقة  )٢٧(

أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا               )٢٨(
  .وصربيا، وكرواتيااليوغوسالفية السابقة، 

  .FCCC/SBI/2007/L.31اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٩(
)٣٠( FCCC/SBI/2006/19  و FCCC/SBI/2007/2  و FCCC/SBI/2007/11  و FCCC/SBI/2007/13 

  .FCCC/SBI/2007/14و
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والعناصر املمكنة الختاذ إجراءات أخرى، مبا يف ذلك تلك الواردة يف املرفق الثالث              )٣١(أثر تنفيذ تدابري االستجابة   
  : ويف إطار اجملاالت التاليةFCCC/SBI/2007/15للوثيقة 

  :فيما يتعلق باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ  )أ(

  املوارد املالية؛  `١`

  لتأثر والتكيف؛لقابلية العمليات تقييم   `٢`

  ختطيط التكيف وتنفيذه؛  `٣`

  إدارة املخاطر واحلد منها؛  `٤`

  التعاون اإلقليمي والقضايا الشاملة؛  `٥`

  بناء القدرات والتعليم والتدريب والتوعية؛  `٦`  

  البيانات واملراقبة والرصد املنتظمان؛  `٧`  

  :ق بأثر تنفيذ تدابري االستجابةفيما يتعل  )ب(  

  إدارة املخاطر املالية؛  `١`  

  وضع النماذج؛  `٢`  

  .التنويع االقتصادي  `٣`  

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل رئيسها الدعوة إىل عقد اجتماع غري رمسي سابق للدورة، جنباً إىل جنب   - ٦٠
ممثلي األطراف املهتمة، للنظر يف اإلجراءات األخرى، على        مع دورهتا الثامنة والعشرين، رهناً بتوافر املوارد، مع         

بشأن اآلثار الضارة النامجة عن تغري      ) أ( أعاله، مبا يف ذلك الفقرة الفرعية        ٥٩أساس املعلومات الواردة يف الفقرة      
  .بشأن أثر تنفيذ تدابري االستجابة) ب(املناخ، والفقرة الفرعية 

، ودعت األطراف إىل أن تقـدم إىل        ١٠- م أ /١ من املقرر    ٢٢ إىل الفقرة    وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ     - ٦١
  . الفقرةتلك، آراءها بشأن حالة التنفيذ املشار إليها يف ٢٠٠٨مارس / آذار٢١األمانة، حبلول 

 أعـاله يف وثيقـة      ٦١وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن جتمع البيانات املشار إليها يف الفقرة                - ٦٢
فرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثامنة والعشرين وذلك من أجل توفري بيانات للنظر يف صـالحيات                  مت

  .١٠- م أ/١ من املقرر ٢٢عملية التقييم املشار إليها يف الفقرة 
                                                      

)٣١ ( FCCC/SBI/2006/13و FCCC/SBI/2006/18.  
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رين مـن   واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة يف دورهتا الثامنة والعش               - ٦٣
النظر يف اإلجراءات األخرى اليت قد يطلبها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة األول لدعم تنفيذ                ) ١: (أجل

 أعـاله، واملعلومـات   ٦٠ي الفقرة ـ، مع مراعاة املناقشات اليت ستجري يف االجتماع املشار إليه ف     ١٠- م أ /١املقرر  
   مـن  ٢٢ي صالحيات عملية التقييم املـشار إليهـا يف الفقـرة    ـر فبدء النظ) ٢( أعاله؛ و  ٥٩ي الفقرة   ـالواردة ف 

  .١٠- م أ/١املقرر 

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

  املداوالت - ١

ن  كـانو  ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقـودتني يف                 - ٦٤
وأدىل FCCC/SBI/2007/32  وFCCC/SBI/2007/31وكان معروضاً عليها الوثيقتان . ديسمرب، على التوايل/األول

  .)٣٢(األعضاء ودوهلا األوروبية اجلماعة باسم واحد منهم اً، طرف١٣ببيانات ممثلو 

هذا البند الفرعي يف إطـار      ، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف         للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة الثالثة    - ٦٥
ويف اجللسة ). ملديف(والسيد أجمد عبد اهللا ) كندا(السيدة ميشيل كامبل كل من  يف رئاسته  يتشاركفريق اتصال   

  . اخلامسة، قدم السيد عبد اهللا تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

 إىل منـواً،  البلـدان  بأقل املعين اخلرباء فريق رئيس جالو، السيد الرئيس دعا ،واخلامسة الثالثة اجللستني ويف  - ٦٦
   .ببيان اإلدالء إىل والزراعة لألغذية املتحدة األمم منظمة ممثل اًأيض الرئيس دعا الثالثة اجللسة ويف .ببيان اإلدالء

   اقترحهـا  الـيت  )٣٣(االسـتنتاجات  يف الفرعيـة  اهليئة نظرت ،للتنفيذ الفرعية للهيئة اخلامسة اجللسة ويف  - ٦٧
   .واعتمدهتا سالرئي

  االستنتاجات - ٢

رّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير املرحلي لرئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وبالتقرير املتعلق   - ٦٨
كمـا  . )٣٤(٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٦باالجتماع الثاين عشر للفريق املعقود يف بانكوك بتايلند يف الفترة من            

                                                      

أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا               )٣٢(
  .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

  .FCCC/SBI/2007/L.24ت بوصفها الوثيقة اعُتمد )٣٣(
)٣٤( FCCC/SBI/2007/31.  
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 ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ٥ إىل   ٣ اجتماع التقييم الذي عقده فريق اخلرباء يف بانكوك يف الفترة من             رّحبت بتقرير 
 .)٣٥(بشأن التقدم الذي أحرزته األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف

 كـانون   ٤  ورّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بربامج العمل الوطنية للتكّيف اليت قُدمت إىل األمانـة حـىت                - ٦٩
 برناجماً، وشجعت بقوة األطراف اليت مل تقدم براجمها بعد على أن تفعل ذلك              ٢٦ وعددها   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  .يف الوقت املناسب

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف إجنـاز                   - ٧٠
، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالنتائج املتوقعة لألنشطة املتصلة بتنفيذ برنامج ٢٠٠٧- ٢٠٠٦برنامج عمله للفترة 

  .FCCC/SBI/2007/31العمل، على النحو املبّين يف الوثيقة 

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومات آيرلندا وبلجيكا وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا        - ٧١
  .موارد مالية لدعم عمل فريق اخلرباءملا وفرته من 

وشجَّعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك على أن تواصل دعم عمـل                    - ٧٢
  .٧- م أ/٢٩، من أجل إجناز واليته املبينة يف املقرر  اخلرباءفريق اخلرباء وعلى أن توفر املوارد لدعم برنامج عمل فريق

يف  هذا املوضوع    بشأن )٣٦(مشروع مقرر باعتماد   الفرعية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األطراف        وقررت اهليئة   - ٧٣
  ).FCCC/SBI/2007/L.24/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر (دورته الثالثة عشرة 

   بناء القدرات مبوجب االتفاقية-  ثامناً
  ) من جدول األعمال٨البند (

   بناء القدرات للبلدان النامية-  ألف
  )من جدول األعمال) أ(٨البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف                   - ٧٤
ـ   . ديـسمرب، علـى التـوايل     /كانون األول   Corr.1 و FCCC/CP/2007/3عليهـا الوثـائق     اً  وكـان معروض

ــو . Add.1 وFCCC/SBI/2007/Misc.8 وFCCC/CP/2007/33 وFCCC/CP/2007/25و ــات ممثل وأدىل ببيان

                                                      

)٣٥( FCCC/SBI/2007/32.  
  .١٣- م أ/٦، املقرر FCCC/CP/2007/6/Add.1لالطالع على النص بالصيغة اليت اعتمد هبا، انظر الوثيقة  )٣٦(
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 والصني، وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسـم           ٧٧    ال منهم واحد باسم جمموعة      اً،طرف١٤
  .)٣٧(اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

ى النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار         ، اتفقت اهليئة الفرعية عل     للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة الثالثة    - ٧٥
 ويف ).النمسا( هويسكي هيلموت والسيد )لوسيا سانت( دوفرين كريسبان السيد يف رئاسته    يتشاركفريق اتصال   

  .االتصال فريق مشاورات عن تقريراً دوفرين السيد قدم اخلامسة، اجللسة

  .FCCC/SBI/2007/CRP.3ها يف الوثيقة ميكن االطالع علي:  والصني٧٧  الووردت رسالة من جمموعة   - ٧٦

   ووفقـاً  املـسألة،  هـذه  يف النظر كيفية بشأن اتفاق إىل التوصل من تتمكن ملوبالنظر إىل أن األطراف       - ٧٧
   دورهتـا  إىل البنـد  هـذا  إحالـة  على للتنفيذ الفرعية اهليئة اتفقت املطبق، الداخلي النظام مشروع من ١٦ للمادة
  .)٣٨(والعشرين الثامنة

  مبرحلة انتقاليةاقتصاداهتا  بناء القدرات للبلدان اليت متر -  باء
  )من جدول األعمال) ب(٨البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف                   - ٧٨
ـ   . ديـسمرب، علـى التـوايل     /كانون األول   Corr.1 و FCCC/CP/2007/3 الوثـائق    عليهـا اً  وكـان معروض

جلماعة وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، منهم واحد باسم ا. FCCC/SBI/2007/Misc.9 وCCC/CP/2007/18و
  .)٣٩(األوروبية ودوهلا األعضاء

 على النظر يف هـذا البنـد الفرعـي يف         اهليئة الفرعية   ، اتفقت    للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة الثالثة    - ٧٩
ويف اجللسة اخلامسة، قدم الـسيد      . هويسكيوالسيد  ) رومانيا(مشاورات غري رمسية يعقدها السيد فالد تروسكا        

  .تروسكا تقريراً عن هذه املشاورات

   الـيت اقترحهـا     )٤٠(االسـتنتاجات  يف الفرعيـة  اهليئة نظرت ،للهيئة الفرعية للتنفيذ   اخلامسة اجللسة ويف  - ٨٠
  .الرئيس واعتمدهتا

                                                      

 أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا              )٣٧(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

بعد ذلك أجرى رئيس مؤمتر األطراف مشاورات أسفرت عن اعتماد االستنتاجات الواردة يف إطـار                )٣٨(
 .FCCC/CP/2007/6 دال من الوثيقة - الفصل السادس 

ـ              )٣٩( دونيا أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مق
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBI/2007/L.27اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٠(
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  تنتاجاتاالس - ٢

أكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ من جديد أمهية بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة                   - ٨١
  .كعنصر حاسم األمهية يف تنفيذ االتفاقية

  الذي أعدته األمانة عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت)٤١(ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير  - ٨٢
 متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ونظرت فيه، كما رحبت باملعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظمات احلكوميـة              

  .)٤٢(ونظرت فيهاالدولية 

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً بالتقدم الكبري الذي أحرزته األطراف وخمتلف املنظمات يف جمال بناء                 - ٨٣
  . اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةالقدرات يف البلدان اليت متر

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن نطاق االحتياجات املدرجة يف إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متـر                 - ٨٤
ال يزال مالئماً، وأن احلاجة إىل حتسني أنشطة اإلبالغ ومنـهجيات تقـدير آثـار                )٤٣(اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  
وفضالً عن ذلك، الحظت أن حتسني      . ة األمهية للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية       السياسات والتدابري بالغ  

قدرة املفاوضني يف جمال تغري املناخ واجلهود الرامية إىل االستمرار يف بناء قدرة العناصر الفاعلة الرئيسية األخرى                 
ميكن ) تمع العلمي، ووسائط اإلعالم، واملربنيمثل صناع القرار واملوظفني احلكوميني، واجمل(على املستوى القطري 

  .أن تساعد يف مواصلة دعم القدرات يف هذه البلدان

تـزال حتتـاج إىل    والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك أن البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ال   - ٨٥
 القدرات يف هذه البلدان على أن تفعـل          وشجعت الكيانات القادرة على االستمرار يف دعم أنشطة بناء         ،الدعم

، وعلى أن تستمر يف حتسني إتاحة املعلومات املتعلقة بإمكانيات الدعم التقين واملايل             ٧- م أ /٣ذلك، وفقاً للمقرر    
وستشمل هذه الكيانات مرفق البيئة العاملية؛ واألطراف، وال سيما األطراف املدرجة يف املرفـق              . لبناء القدرات 
  .؛ والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية واملنظمات الدولية األخرى)أطراف املرفق الثاين(اقية الثاين لالتف

 يف الدورة الـسادسة والـثالثني       ٧- م أ /٣وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض حالة تنفيذ املقرر            - ٨٦
علومات املقدمة من األطـراف الـيت متـر     أعاله؛ وامل٨٢للهيئة، مع االستفادة باملعلومات املشار إليها يف الفقرة        

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وأطراف املرفق الثاين يف بالغاهتا الوطنية؛ واملعلومات اليت سيقدمها مرفق البيئة العامليـة     
  .ووكاالته املشرفة على التنفيذ، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية واملنظمات الدولية األخرى

                                                      

)٤١( FCCC/SBI/2007/18. 

)٤٢( FCCC/SBI/2007/Misc.9و FCCC/CP/2007/3. 

 .، املرفق٧- م أ/٣املقرر  )٤٣(
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 أعاله إىل أن تقدم إىل      ٨٦ئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات املعنية املشار إليها يف الفقرة           ودعت اهلي   - ٨٧
، معلومات عن كيفية قيامها بتنفيذ أنشطة بناء القدرات يف البلدان           ٢٠١٢فرباير  /األمانة، يف موعد أقصاه شباط    

  .عية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثنياليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية لكي تنظر فيها اهليئة الفر

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً بشأن املعلومات املقدمـة مـن                   - ٨٨
 يف  أعاله وأن تتيح التقرير لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ٨٧األطراف واملنظمات املعنية املشار إليها يف الفقرة 

  .دورهتا السادسة والثالثني

 إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة مـن األطـراف         - تاسعاً  
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً 

  يف بروتوكول كيوتو
  ) من جدول األعمال٩البند (

جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغـات الوطنيـة           -  ألف
   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢ة املقدَّمة وفقاً للفقرة الرابع

  )من جدول األعمال) أ(٩البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و٥  يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الرابعة واخلامـسة املعقـودتني يف       اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٨٩
  .FCCC/SBI/2007/INF.7قة  الوثيكان معروضاً عليهاو. ديسمرب، على التوايل/كانون األول

 اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار  اتفقت،   للهيئة الفرعية للتنفيذ   الرابعةة  لساجلويف    - ٩٠
قـدم الـسيد    اجللسة اخلامسة،   يف  و. ريا والسيد هونغوي يانغ   جنل من السيدة    يتشارك يف رئاسته ك   فريق اتصال   

  .ت فريق االتصال مشاوراعني يانغ تقريراً هونغو

  الـيت اقترحهـا     )٤٤(االسـتنتاجات يف   اهليئة الفرعية    نظرت،   للهيئة الفرعية للتنفيذ    اجللسة اخلامسة  يفو  - ٩١
  .واعتمدهتاالرئيس 

  االستنتاجات - ٢

ة يف البالغات الوطنيـة     شمولأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بتجميع وتوليف املعلومات التكميلية امل           - ٩٢
  .)٤٥( من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢ة املقدمة وفقاً للفقرة الرابع

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.25اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٤(
)٤٥( FCCC/SBI/2007/INF.7. 
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والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن عدداً من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت هي أيـضاً                   - ٩٣
، يف مجلة  ، اليت تتناول  ٧ من املادة    ٢أطراف يف بروتوكول كيوتو مل تقدم مجيع املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة            

أمور، شواغل البلدان النامية األطراف، وطلبت إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أيضاً أطـراف يف                  
  .بروتوكول كيوتو تقدمي هذه املعلومات يف بالغاهتا الوطنية القادمة

اف يف بروتوكـول    وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر             - ٩٤
ــرر  ــشروع مق ــاد م ــو باعتم ــة )٤٦(كيوت ــه الثالث ــر  ( يف دورت ــرر، انظ ــص املق ــى ن ــالع عل لالط

FCCC/SBI/2007/L.25/Add.1.(  

 استعراض التقارير األولية واملعلومات التكميلية الـواردة يف البالغـات          -  باء
   من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢لوطنية الرابعة وفقاً للفقرة ا

  )من جدول األعمال) ب(٩البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و٥  يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الرابعة واخلامـسة املعقـودتني يف       اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٩٥
  .FCCC/SBI/2007/INF.10 الوثيقة كان معروضاً عليهاو. ديسمرب، على التوايل/كانون األول

 اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار  اتفقت،  لتنفيذ للهيئة الفرعية ل    الرابعة ةلساجلويف    - ٩٦
والـسيد جنـم الـدين احلـسن        )  األوروبية اجلماعة(عقدها كل من السيدة آنكه هريولد       يمشاورات غري رمسية    

  . املشاوراتعن هذه اجللسة اخلامسة، قدم السيد احلسن تقريراً يفو). السودان(

   الـيت اقترحهـا     )٤٧(االسـتنتاجات يف   اهليئة الفرعية    نظرت،  للهيئة الفرعية للتنفيذ    اجللسة اخلامسة  يفو  - ٩٧
  .واعتمدهتاالرئيس 

  االستنتاجات - ٢

رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير اخلاص باألنشطة املتعلقة باستعراض التقارير األولية املقـدم وفقـاً                 - ٩٨
  .)٤٨(١- م أإ/١٣للمقرر 

باجلهد املشكور الذي بذلته األطراف واخلرباء، بدعم من األمانة، والذي          للتنفيذ  رعية  واعترفت اهليئة الف    - ٩٩
، باالقتران مع استعراضات املعلومات املقدمة عن جرد        ٢٠٠٧ استعراضاً للتقارير األولية يف عام       ٣٦أتاح إجراء   

                                                      

  ، FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1ة اليت اعُتمـد هبـا، انظـر الوثيقـة           لالطالع على النص بالصيغ    )٤٦(
 .٣- م أإ/٨املقرر 

 .FCCC/SBI/2007/L.22اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٧(

)٤٨( FCCC/SBI/2007/INF.10. 
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غري أهنا الحظت أن    . لزمنية احملددة  مبوجب االتفاقية، ونشر التقارير املقابلة يف املهل ا        ٢٠٠٦غازات الدفيئة لعام    
عملية االستعراض حباجة إىل املزيد من التعزيز، خاصة عن طريق مشاركة عدد متزايد من خرباء االستعراض ذوي                

املبـادئ  "التدريب اجليد، وتقدمي املزيد من الدعم من جانب األمانة، ملواصلة إجراءات االستعراض اليت حددهتا               
  ". من بروتوكول كيوتو٨وجب املادة التوجيهية لالستعراض مب

وطلبت اهليئـة   . علماً بأمهية برنامج التدريب يف إطار بروتوكول كيوتو       للتنفيذ  وأحاطت اهليئة الفرعية      - ١٠٠
 ٣األمانة حتديث واستكمال برنامج التدريب، خاصة فيما يتعلق باستعراض األنشطة وفقاً للفقـرتني              من  للتنفيذ  الفرعية  

 واستعراض السجالت الوطنية، واستعراض املعلومات عن الكميات املسندة، وخاصـة جـداول             ،٣ من املادة    ٤و
  .ى توفري التمويل هلذه األنشطةاألطراف القادرة علللتنفيذ وشجعت اهليئة الفرعية . النموذج اإللكتروين املوحد

علماً أيضاً بضرورة التنفيذ املتسق لإلرشادات التقنية عن التعـديالت يف           للتنفيذ  وأحاطت اهليئة الفرعية      - ١٠١
من القـائمني   للتنفيذ  وطلبت اهليئة الفرعية    . استعراضات املعلومات املقدمة عن اجلرد مبوجب بروتوكول كيوتو       

  .نظر يف هذه املسألة يف اجتماعهم القادمباالستعراض الرئيسيني ال

، جيوز لألطراف املدرجة يف املرفـق األول       ١- م أإ /٢٢ وفقاً للمقرر    ،بأنهللتنفيذ  واعترفت اهليئة الفرعية      - ١٠٢
 مع تقدمي اجلرد املستحق مبوجـب       ٧ من املادة    ١لالتفاقية البدء بتقدمي معلومات على أساس طوعي وفقاً للفقرة          

للمبادئ التوجيهية  "باراً من العام التايل لتقدمي التقرير األويل، وأن يتم استعراض هذه املعلومات وفقاً              االتفاقية اعت 
  ". من بروتوكول كيوتو٨لالستعراض مبوجب املادة 

 واملتعلـق باستعراضـات     ٢٠٠٨مع القلق ارتفاع حجم العمل يف عـام         للتنفيذ  والحظت اهليئة الفرعية      - ١٠٣
 ، واالستعراضات القادمة ملعلومات اجلرد    ٢٠٠٧وإعادة جدولة استعراضات معلومات اجلرد لعام       البالغات الوطنية،   

.  على أساس طوعي٧ من املادة ١، مبا يف ذلك االستعراض السنوي للمعلومات التكميلية املقدمة وفقاً للفقرة          ٢٠٠٨لعام  
  .ة، ويزيد الطلب على املوارد من جانبهاضغطاً كبرياً على األطراف وخرباء االستعراض واألمانهذا وسوف يفرض 

أيضاً أنه، وفقاً الستنتاجات مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع           للتنفيذ  والحظت اهليئة الفرعية      - ١٠٤
، يلزم أن تكون هناك مرونة يف توقيت أنـشطة اسـتعراض            )٤٩( األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية      

، بـاالقتران مـع     ٢٠٠٧أنه ينبغي إجراء أنشطة استعراض معلومات اجلرد لعام         ، و ٢٠٠٧معلومات اجلرد لعام    
مـن  للتنفيـذ   وطلبت اهليئة الفرعية    . ، مع التركيز على أحدث املعلومات     ٢٠٠٨استعراض معلومات اجلرد لعام     

ـ                 ة حتقيـق   القائمني باالستعراض الرئيسيني النظر يف هذه املسألة يف اجتماعهم القادم، وتقدمي توصيات عن كيفي
  .هذه املرونة

علماً كذلك مبسائل حمددة لفرق استعراض اخلرباء اليت جتري استعراضات          للتنفيذ  وأحاطت اهليئة الفرعية      - ١٠٥
، وكميـة  ٨ من بروتوكول كيوتو مبا يف ذلك املهل الزمنية احملددة وفقـاً للمـادة         ٨لقوائم اجلرد مبوجب املادة     

ح املشاكل اليت ظهرت أثناء االستعراضات وحساب أي تعـديالت أثنـاء            املعلومات املراد استعراضها، وتصحي   
                                                      

 .١٠٢، الفقرة FCCC/KP/CMP/2006/10انظر الوثيقة  )٤٩(
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واعترفت باحلاجة إىل التقييم املستمر هلذه املسائل يف املستقبل، بغية حتديد اخليارات للتصرف يف هذه . االستعراض
 ٨اض مبوجب املادة    احلاجة إىل إجراء حتليل مستمر لفعالية عملية االستعر       للتنفيذ  وأكدت اهليئة الفرعية    . املسائل

  .١- أإم /٢٢ و٩- أم /١٢عند تنفيذ املقررين 

  التكيف صندوق -  عاشراً
  )األعمال جدول من ١٠ البند(

  املداوالت - ١

كـانون   ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقـودتني يف                 - ١٠٦
وواحد حتالف الدول اجلزرية الصغرية،  طرفاً، منهم واحد باسم ٢١انات ممثلو وأدىل ببي. ، على التوايلديسمرب/األول

 وواحـد   وواحد باسم جمموعة السالمة البيئية    واحد باسم أقل البلدان منواً       )٥٠(باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء    
  . والصني٧٧  باسم جمموعة ال

تفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق              ا  للهيئة الفرعية للتنفيذ،   ويف اجللسة الثالثة    - ١٠٧
ويف اجللـسة   ). فنلندا(والسيد جوكا أوسوكاينن    ) نيجرييا(رك يف رئاسته السيد أوسيتادينما أنايدو       اشتاتصال ي 

  .اخلامسة، قدم السيد أوسيتادينما أنايدو تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

 نتـائج  عنإىل تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ املتشاركني  الرئيسني الرئيس   ويف اجللسة الثالثة، دعا     - ١٠٨
 تـشرين   ٣٠ و ٢٩ يف   بإندونيـسيا  بايل   عقدت يف  اليت   ، بشأن صندوق التكيف   ةاملشاورات املعقودة قبل الدور   

  .نوفمرب/الثاين

  الـيت اقترحهـا     )٥١( يف االسـتنتاجات   ، نظرت اهليئة الفرعية    للهيئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة اخلامسة    - ١٠٩
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول                 - ١١٠
 ).FCCC/SBI/2007/L.30نظر الالطالع على نص املقرر، ( يف دورته الثالثة )٥٢(كيوتو باعتماد مشروع مقرر

                                                      

سود، ومجهورية مقـدونيا    أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األ           )٥٠(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBI/2007/L.30اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥١(

  ، FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمـد هبـا، انظـر الوثيقـة               )٥٢(
 .٣- م أإ/١املقرر 
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  كيوتو بروتوكول مبوجب القدرات بناء -  عشر حادي
  )األعمال جدول من ١١ البند(

   بناء القدرات للبلدان النامية- ألف 
  )األعمال جدول من )أ(١١ البند(

  املداوالت - ١

 ١١ و٥نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الرابعة واخلامـسة املعقـودتني يف             - ١١١
ــانون ــوايل / األولك ــى الت ــسمرب، عل ــاًو. دي ــان معروض ــائق ك ــا الوث  FCCC/SBI/2007/25 عليه

 ٧٧    باسـم جمموعـة ال    واحد  وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، منهم       . Add.1 و FCCC/SBI/2007/Misc.8و
  .باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءوالصني وواحد 

، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار   تنفيذ للهيئة الفرعية لل   ويف اجللسة الرابعة    - ١١٢
ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد هويسكي تقريراً . السيد دوفرين والسيد هويسكيتشارك يف رئاسته فريق اتصال ي

  .عن مشاورات فريق االتصال

 من ١٦ للمادة ووفقاً املسألة، هذه يف النظر فيةكي بشأن اتفاق إىل التوصل من تتمكن ملوبالنظر إىل أن األطراف       - ١١٣
  .)٥٣(والعشرين الثامنة دورهتا إىل البند هذا إحالة على للتنفيذ الفرعية اهليئة اتفقت املطبق، الداخلي النظام مشروع

   بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية- باء 
  )األعمال جدول من )ب(١١ البند(

  اوالتاملد - ١

 ١١ و٥نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الرابعة واخلامـسة املعقـودتني يف             - ١١٤
ـ   كـان معروضـاً     و. ديـسمرب، علـى التـوايل     /كانون األول   Corr.1و FCCC/CP/2007/3 ائقعليهـا الوث

اجلماعة األوروبيـة   باسم   رافوأدىل ببيان ممثل أحد األط    . FCCC/SBI/2007/Misc.9و FCCC/SBI/2007/18و
  .)٥٤(ودوهلا األعضاء

                                                      

مـؤمتر  ( بروتوكول كيوتو األطراف يفبعد ذلك أجرى رئيس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      )٥٣(
مشاورات أسفرت عن اعتماد االستنتاجات الواردة يف الفصل الثاين عشر مـن الوثيقـة              ) اجتماع األطراف /األطراف

FCCC/KP/CMP/2007/9. 

أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا               )٥٤(
 .السابقة، وصربيا، وكرواتيااليوغوسالفية 
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، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار    للهيئة الفرعية للتنفيذ    الرابعة ةلساجلويف    - ١١٥
 اخلامسة، قدم السيد هويسكي تقريراً      ةلساجلويف  . يسكييعقدها السيد تروسكا والسيد هو    مشاورات غري رمسية    

  . املشاوراتههذعن 

   الـيت اقترحهـا   )٥٥( االسـتنتاجات نظـرت اهليئـة يف  ،  للهيئة الفرعيـة للتنفيـذ    اخلامسة ةلساجلويف    - ١١٦
  . واعتمدهتاالرئيس

  االستنتاجات - ٢

أكَّدت اهليئة الفرعية للتنفيذ جمدداً أمهية بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية كعنـصر       - ١١٧
  .مهية بالغة يف تنفيذ بروتوكول كيوتويتسم بأ

بشأن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا  )٥٦(بتقرير األمانةللتنفيذ  ورحبت اهليئة الفرعية      - ١١٨
 )٥٧(مبرحلة انتقالية ونظرت فيه، كما رحبت مبا وردها من معلومات من األطراف واملنظمات احلكوميـة الدوليـة                

  .ونظرت فيها

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً بالتقدم الكبري الذي أحرزته األطراف ومنظمات عديدة يف البلدان اليت   - ١١٩
  .متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جمال بناء القدرات

ان اليت متر   وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن قائمة االحتياجات احملددة يف إطار بناء القدرات يف البلد                - ١٢٠
ال تزال ذات أمهية، وأن احلاجـة إىل         )٥٩(واليت تنطبق على تنفيذ بروتوكول كيوتو      )٥٨(اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  

تعزيز األنشطة وحتسني املنهجيات املتعلقة بتقدمي التقارير من أجل تقييم آثار السياسات والتدابري وكذلك القدرة               
اك يف أنشطة التنفيذ املشترك وتبادل حقوق االنبعاثات، تتسم بأمهية خاصة           على استيفاء الشروط املطلوبة لالشتر    

وعالوة على ذلك، الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تعزيز قدرة . بالنسبة للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
طة بناء قدرات العناصـر املـؤثرة       املفاوضني املعنيني بقضايا تغري املناخ ومضاعفة اجلهود الرامية إىل مواصلة أنش          

كصانعي القرارات واملوظفني احلكوميني، واألوساط العلمية، ووسـائط        (الرئيسية األخرى على الصعيد القطري      
  .ميكن أن يساعدا يف زيادة تعزيز القدرات يف هذه البلدان) اإلعالم واملربني

                                                      

 .FCCC/SBI/2007/L.28اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٥(

)٥٦( FCCC/SBI/2007/18. 

)٥٧( FCCC/SBI/2007/Misc.9و FCCC/CP/2007/3و Corr.1. 

 .٧- م أ/٣املقرر  )٥٨(

 .١- م أإ/٣٠املقرر  )٥٩(
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ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ال زالت حتتاج إىل        للتنفيذ كذلك أن األطراف اليت مت      والحظت اهليئة الفرعية    - ١٢١
الدعم، وشجعت الكيانات القادرة على مواصلة دعم أنشطة بناء القدرات يف هذه البلدان على أن تقوم بـذلك،    

، وعلى مواصلة تعزيز توفر املعلومات عن الفرص املتاحة يف جمال الدعم            ١- م أإ /- ٣٠ و ٧- م أ /٣وفقاً للمقررين   
وميكن أن تشمل هذه الكيانات أطرافاً، وال سيما األطراف املدرجة يف املرفق . ايل من أجل بناء القدراتالتقين وامل

  .الثاين لالتفاقية، ووكاالت ثنائية ومتعددة األطراف ومنظمات دولية أخرى

   ٧- م أ /٣ أن تستعرض يف دورهتا السادسة والثالثني حالـة تنفيـذ املقـررين           للتنفيذ  وقررت اهليئة الفرعية      - ١٢٢
 أعاله؛ واملعلومات الواردة يف البالغات الوطنية       ١١٨ملعلومات املشار إليها يف الفقرة      ، باالستفادة من ا   ١- م أإ /- ٣٠و

املقدمة من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية؛ واملعلومات املقدمة                
  .ومتعددة األطراف ومن منظمات دولية أخرىمن وكاالت ثنائية 

 أعاله أن   ١٢٢وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األطراف واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة                - ١٢٣
، معلومات عن أنشطة بناء القدرات اليت ستنفذها يف البلدان اليت ٢٠١٢فرباير /تقدم إىل األمانة، قبل حلول شباط

  .هتا مبرحلة انتقالية وعن كيفية قيامها بذلك، كي تنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورهتا السادسة والثالثنيمتر اقتصادا

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن ُتِعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات املقدمة من األطراف   - ١٢٤
 أعاله، وأن تتيح هذا التقرير للهيئة الفرعية كي تنظر فيـه يف         ١٢٣ واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة      

  .دورهتا السادسة والثالثني

 أعاله باالقتران مع التقرير ١٢٤واتفقت اهليئة الفرعية على أن ُيقدَّم التقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة   - ١٢٥
  .)٦٠( أعاله٨٨لفقرة املشار إليها يف ااملتعلق ببناء القدرات مبوجب االتفاقية 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتعلقة بالفقرة - ثاين عشر 
  ) من جدول األعمال١٢البند (

 كـانون   ١١ و ٥نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الرابعة واخلامسة املعقـودتني يف                 - ١٢٦
باسم اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا       ممثلو أربعة أطراف، منهم واحد      وأدىل ببيانات   . ديسمرب، على التوايل  /األول

  .)٦١(األعضاء

ويف اجللسة الرابعة، أعلن الرئيس أنه سيتشاور مع األطراف املعنية وسيقدم تقريراً بشأن نتـائج تلـك                   - ١٢٧
غ الرئيس عن عدم متكن     ويف اجللسة اخلامسة، أبل   . املشاورات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها العامة اخلتامية        

                                                      

 .من جدول األعمال) ب(٨االستنتاجات املعتمدة حتت البند  )٦٠(

انيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا        أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكر       )٦١(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا
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 املطبـق،  الداخلي النظام مشروع من ١٦ للمادة ووفقاً املسألة، هذه يف النظر كيفية بشأناألطراف من التوصل إىل اتفاق      
  .والعشرين الثامنة دورهتا إىل البند هذا إحالة على للتنفيذ الفرعية اهليئة اتفقت

  وجب بروتوكول كيوتو تقرير مدير تسجيل املعامالت الدولية مب- ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١١ و ٥نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الرابعة واخلامسة املعقـودتني يف                 - ١٢٨
عة وأدىل ببيانات ممثلو أرب   . FCCC/KP/CMP/2007/5 عليها الوثيقة    كان معروضاً و. ديسمرب، على التوايل  /األول

  .)٦٢(اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءباسم  أطراف، منهم واحد

، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات  للهيئة الفرعية للتنفيذ الرابعةةلساجلويف   - ١٢٩
  نغ تقريراً عـن     زهينغ شوا  ة السيد ت اخلامسة، قدم  ةلساجلويف  ). الصني(زهينغ شوانغ   تعقدها السيدة   غري رمسية   

  . املشاوراتهذه

   الـيت اقترحهـا     )٦٣(االستنتاجاتيف   اللجنة الفرعية    نظرت،   للهيئة الفرعية للتنفيذ   ةامس اخل ةلساجلويف    - ١٣٠
  . واعتمدهتاالرئيس

  االستنتاجات - ٢

 كمـا   .)٦٤(٢٠٠٧ل املعامالت الدولية لعـام      يسجترحّبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير السنوي ملدير          - ١٣١
رحّبت ببدء عمل سجل املعامالت الدولية مع السجالت األوىل مبوجب بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك سجل آلية   

وأحاطت اهليئة علماً بعمل األمانة مع األطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول               . التنمية النظيفة 
لـربط  ) األطراف يف املرفق بـاء    (رفق باء لربوتوكول كيوتو     كيوتو فيما يتعلق بااللتزامات املنصوص عليها يف امل       

  .سجالهتا الوطنية بسجل املعامالت الدولية

وأشادت اهليئة الفرعية للتنفيذ حبكومات اليابان ونيوزيلندا وسويسرا لنجاحها يف بدء تشغيل سجالهتا الوطنية                - ١٣٢
ت خفض االنبعاثات املعتمد، الصادرة ألنشطة مشاريع مع سجل املعامالت الدولية، ورحبت باإلصدارات األوىل لوحدا

  .آلية التنمية النظيفة، لصاحل املشارِكني يف املشاريع ِمَمن لديهم حسابات يف سجل من السجالت الوطنية

                                                      

أيد هذا املوقف كل من ألبانيا، وأوكرانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، ومجهورية مقـدونيا               )٦٢(
 .اليوغوسالفية السابقة، وصربيا، وكرواتيا

 .FCCC/SBI/2007/L.21اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٣(

)٦٤( FCCC/KP/CMP/2007/5. 
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وحثَّت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف األخرى يف املرفق باء على استهالل تشغيل سجالهتا الوطنية مـع                  - ١٣٣
 للسماح بإصدار املتبقي من وحـدات خفـض         ٢٠٠٨الت الدولية يف أقرب وقت ممكن خالل عام         سجل املعام 

االنبعاثات املعتمد ولتيسري االستفادة الكاملة من تداول االنبعاثات حاملا تصبح األطراف يف املرفق بـاء مؤهلـة                 
  .للمشاركة يف اآلليات وفقاً لربوتوكول كيوتو

فيذ أن األمانة نفذت اإلجراءات التشغيلية املوحدة املتعلقة بتقدمي تقارير التقييم والحظت اهليئة الفرعية للتن  - ١٣٤
  .٢٠٠٨املستقل واملطابقة بني البيانات، وأهنا ستبدأ تنفيذ تلك املتصلة بإدارة التغيريات واالنبعاثات يف أوائل عام 

لسنوية معلومات عن أداء اخلدمات اليت      وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن ُتدرج يف تقاريرها ا            - ١٣٥
يقدمها سجل املعامالت الدولية واألنشطة املخطط هلا ومستويات التوظيف للسنة القادمة من أجل تيسري الشفافية      

  . املعامالت الدوليةلسجلالدولية أثناء املرحلة التشغيلية املعامالت  تسجيلألنشطة مدير 

من األمانة أن تواصل العمل، بالتعاون مع مديري ُنظُم السجالت، لتيسري           وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ١٣٦
قيام السجالت الوطنية بتقدمي املعلومات يف شكل إلكتروين عن وحدات بروتوكول كيوتو اليت سُتقدِّم األطراف يف 

 ١- م أإ /١٤ و ٤- م أ /١١أبريل من كل عام وفقاً للمقررات       / نيسان ١٥املرفق باء تقارير بشأهنا يف موعد أقصاه        
  .١- م أإ/١٥و

 أثناء  ١- م أإ /١٢وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة تيسري املمارسة التفاعلية املشار إليها يف املقرر                - ١٣٧
  .الدورة الثامنة والعشرين للهيئتني الفرعيتني

وير وتـشغيل سـجل     وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن تقدم معلومات مفصلة عن نفقات تط              - ١٣٨
  .املعامالت الدولية وتقدمي اقتراحات ملموسة لالستفادة املُثلى من هيكل التكاليف

وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أمهية تأمني موارد كافية لألمانة حىت تقوم بتنفيذ وتشغيل سجل املعامالت                 - ١٣٩
ذ األطراف يف املرفق باء اليت مل تـسدِّد بعـد           وحثت اهليئة الفرعية للتنفي   . الدولية وتضطلع باألنشطة ذات الصلة    

 على أن تفعل ذلك لضمان مواصلة تشغيل سـجل          ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧رسومها يف سجل املعامالت الدولية لعامي       
  .املعامالت الدولية

  تعديل بروتوكول كيوتو فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات         - رابع عشر   
  واآلليات املتصلة باالمتثال

  ) من جدول األعمال١٤البند (

  املداوالت - ١

 كـانون   ١١ و ٥نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الرابعة واخلامسة املعقـودتني يف                 - ١٤٠
  .باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءوأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، منهم واحد . ديسمرب، على التوايل/األول
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رئيس أنه سيتشاور مع األطراف املعنية وسيقدم تقريراً بشأن نتـائج تلـك             ويف اجللسة الرابعة، أعلن ال      - ١٤١
ويف اجللسة اخلامسة، أبلغ الرئيس عن التوصل إىل        . املشاورات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها العامة اخلتامية        

 مـن  ١٦ للمـادة  وفقـاً  وذلك .لتنفيذل الفرعية للهيئة والعشرين الثامنة الدورة يف املسألة هذه مناقشة مواصلة بشأناتفاق  
  .املطبق الداخلي النظام مشروع

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -  خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ أداء امليزانية لفترة السنتني -  ألف
  )من جدول األعمال) أ(١٥البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف             نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ١٤٢
ــانون األول ــوايل/ك ــى الت ــسمرب، عل ــان  . دي ــا الوثيقت ــاً عليه ــان معروض  FCCC/SBI/2007/19وك

  .FCCC/SBI/2007/INF.11و

  الـيت اقترحهـا    )٦٥(، نظرت اهليئة الفرعية يف االسـتنتاجات  للهيئة الفرعية للتنفيذويف جلستها اخلامسة   - ١٤٣
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

يونيه / حزيران ٣٠أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املتصلة باإليرادات وبأداء امليزانية حىت              - ١٤٤
  .)٦٧(٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥وحبالة االشتراكات حىت  )٦٦(٢٠٠٧

بـشأن املـسائل اإلداريـة واملاليـة         )٦٩( )٦٨(ي مبشروعي مقررين  وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توص       - ١٤٥
لالطـالع علـى نـص املقـرر، انظـر           (يعتمدمها مؤمتر األطراف يف دورتـه الثالثـة عـشرة         واملؤسسية كي   

                                                      

 .٣ و١، الفقرتان FCCC/SBI/2007/L.23اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦٥(

)٦٦( FCCC/SBI/2007/19. 

)٦٧( FCCC/SBI/2007/INF.11. 

  ، FCCC//CP/2007/6/Add.1لالطالع على النص بالـصيغة الـيت اعُتمـد هبـا، انظـر الوثيقـة                 )٦٨(
 .١٣- م أ/١٢ املقرر

  ، FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1يت اعُتمـد هبـا، انظـر الوثيقـة          لالطالع على النص بالصيغة ال     )٦٩(
 .٣- م أإ/١٠املقرر 
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FCCC/SBI/2007/L.23/Add.1 (            ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو يف
  ).FCCC/SBI/2007/L.23/Add.2لى نص املقرر، انظر لالطالع ع(دورته الثالثة 

   مواصلة استعراض مهام وعمليات األمانة-  باء
  )من جدول األعمال) ب(١٥البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف                   - ١٤٦
  .التوايلديسمرب، على /كانون األول

  لـيت اقترحهـا     ا )٧٠(، نظرت اهليئة الفرعية يف االسـتنتاجات      هيئة الفرعية للتنفيذ  ل ل  اخلامسة ةلساجلويف    - ١٤٧
  .الرئيس واعتمدهتا

  االستنتاجات - ٢

أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باالستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة على النحو الوارد يف عدة        - ١٤٨
واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذه املسألة مـرة           . FCCC/SBI/2007/19اصة يف الوثيقة    وثائق، وخب 

الذي اختذته يف دورهتا احلادية والعشرين ملواصلة النظر يف هذه  )٧١(أخرى يف دورهتا التاسعة والعشرين وفقاً ملقررها
  .املسألة سنوياً

 بشأن املسائل اإلدارية    )٧٢(مشروع مقرر اعتماد  بمؤمتر األطراف   وصي  وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ت       - ١٤٩
  ).FCCC/SBI/2007/L.23/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر  (يف دورته الثالثة عشرةواملالية واملؤسسية 

 امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب -  جيم
  بروتوكول كيوتو

  )دول األعمالمن ج) ج(١٥البند (

  املداوالت - ١

 ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامـسة املعقـودتني يف                   - ١٥٠
 Add.1-3 و FCCC/SBI/2007/Misc.4 عليهـا الوثـائق      كان معروضـاً  و. ديسمرب، على التوايل  /كانون األول 

                                                      

 .٣ و٢، الفقرتان FCCC/SBI/2007/L.23اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٧٠(

)٧١( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة. 

  ، FCCC/CP/2007/6/Add.1لالطالع على الـنص بالـصيغة الـيت اعُتمـد هبـا، انظـر الوثيقـة               )٧٢(
 .١٣- م أ/١٢املقرر 



FCCC/SBI/2007/34 
Page 34 

 

 FCCC/KP/CMP/2007/4و) الثـاين ول واألاجلزآن (FCCC/KP/CMP/2007/3 و FCCC/KP/CMP/2007/2و
 FCCC/SBI/2006/20 وFCCC/TP/2007/2و FCCC/KP/CMP/2007/6و) الثــــاينول واألاجلــــزآن (
  .اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءباسم   وأدىل ببيان ممثل أحد األطرافFCCC/SBI/2006/21.و

اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطـار            ،  هيئة الفرعية للتنفيذ  ل ل  الثالثة ةلساجلويف    - ١٥١
 اخلامسة، قدم السيد واتكينسون تقريـراً عـن         ةلساجلويف  ). فرنسا(فريق اتصال يرأسه السيد بول واتكينسون       

  .مشاورات فريق االتصال

   الـيت اقترحهـا     )٧٣(اجاتسـتنت يف اال ة الفرعية   يئ اهل نظرت،  هيئة الفرعية للتنفيذ  ل ل  اخلامسة ةلساجلويف    - ١٥٢
  . واعتمدهتاالرئيس

  االستنتاجات - ٢

، ٢- م أإ/٩أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بتقرير األمني التنفيذي عن اإلجراءات املتخذة وفقاً للمقرر   - ١٥٣
باعتماد مـشروع   مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          توصي  واتفقت على أن    

لالطـالع علـى نـص االسـتنتاجات، انظـر          ( بشأن هـذا املوضـوع يف دورتـه الثالثـة            )٧٤(ستنتاجاتا
FCCC/SBI/2007/L.20.(  

   ونقلها تطوير التكنولوجيات- سادس عشر 
  ) من جدول األعمال١٦البند (

 كـانون   ١١ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقـودتني يف                 - ١٥٤
باسم  والصني وواحد ٧٧  باسم جمموعة الواحد  طرفاً، منهم ١٩وأدىل ببيانات ممثلو . ديسمرب، على التوايل/األول

  .اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطـار فريـق               للهيئة الفرعية للتنفيذ    الثالثة ةلساجلويف    - ١٥٥
 اخلامسة، قدم السيد أوسوكاينن تقريراً      اجللسةويف  . رك يف رئاسته السيد غواجي والسيد أوسوكاينن      تشال ي اتصا

  .عن مشاورات فريق االتصال

                                                      

 .FCCC/SBI/2007/L.20اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٧٣(

لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر االستنتاجات الواردة يف الفصل السابع عشر مـن                 )٧٤(
 .FCCC/KP/CMP/2007/9الوثيقة 
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 مـن  ١٦ للمادة ووفقاً املسألة، هذه يف النظر كيفية بشأن اتفاق إىل التوصل من تتمكن مل األطراف أن إىل بالنظرو  - ١٥٦
  .)٧٥(والعشرين الثامنة دورهتا إىل البند هذا إحالة على للتنفيذ الفرعية اهليئة اتفقت طبق،امل الداخلي النظام مشروع

   مسائل أخرى- سابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٧البند (

 يفو. ديـسمرب / كانون األول  ٥ جلستها الرابعة املعقودة يف      يفنظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند          - ١٥٧
ـ         )مالفيناس( ممثل األرجنتني ببيان بشأن جزر فولكالند        اجللسة الرابعة، أدىل    ة، يـرد نـصه بالكامـل يف الوثيق

FCCC/SBI/2007/Misc.14-FCCC/SBSTA/2007/Misc.30 .أطراف ثالثةوأدىل ببيانات ممثلو .  

   التقرير عن أعمال الدورة- ثامن عشر 
  ) من جدول األعمال١٨البند (

ديسمرب، نظرت اهليئة الفرعية يف   / كانون األول  ١١املعقودة يف   ،  عية للتنفيذ لهيئة الفر ليف اجللسة اخلامسة      - ١٥٨
  ويف اجللـسة نفـسها، أذنـت       . واعتمدته (FCCC/SBI/2007/L.19)مشروع تقرير دورهتا السابعة والعشرين      

ـ  عن أعمال   تقرير  الللمقرِّر ، بناء على اقتراح من الرئيس، بإمتام          اهليئة الفرعية للتنفيذ   ساعدة األمانـة   الدورة مب
  .وبتوجيه الرئيس

   اختتام الدورة- تاسع عشر 
ديسمرب، ، أطلع ممثل األمني التنفيذي اهليئـة الفرعيـة       / كانون األول  ١١يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        - ١٥٩

 ٩- م أ/١٦  من املقرر٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة . للتنفيذ على تقييم أويل آلثار االستنتاجات املعتمدة على املوارد
اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم بياناً مبا يترتب على املقررات من آثار إدارية وآثار يف امليزانية إذا تعـذر                     

  .الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسية

دمة من األطـراف    إبالغ واستعراض املعلومات املق   " من جدول األعمال املعنون     ) ب(٩ البند    إطار ويف  - ١٦٠
اسـتعراض التقـارير األوليـة      : املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو           

طلبت "  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢واملعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية الرابعة وفقاً للفقرة 
حتديث واستكمال برنامج التدريب، خاصة فيما يتعلق باسـتعراض األنـشطة وفقـاً              اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة    

 واستعراض السجالت الوطنية، واستعراض املعلومات عن الكميات املسندة، وخاصة          ،٣ من املادة    ٤ و ٣للفقرتني  
.  املتحدة رات الواليات من دوال  دوالر   ٣٢٥ ٠٠٠جداول النموذج اإللكتروين املوحد، الذي تقدر كلفته بنحو         

  . األنشطةذهونيابةً عن األمني التنفيذي، شجع األطراف املهتمة على النظر يف تقدمي تربعات هل

                                                      

 بصيغته الواردة ١٣- م أ/٤بعد ذلك أجرى رئيس مؤمتر األطراف مشاورات أسفرت عن اعتماد املقرر  )٧٥(
 .FCCC/CP/2007/6/Add.1يقة يف الوث
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 االستنتاجات لكي حتدد بدقة مبلـغ املـوارد         حتليلوأشار ممثل األمني التنفيذي إىل أن األمانة ستواصل           - ١٦١
بأن يعتمد كل أوصت ،  يف دورهتا السادسة والعشرين،يذ للتنفةر املندوبني بأن اهليئة الفرعيوذكَّ. اإلضافية الالزمة

بروتوكـول  اجتماع األطـراف يف      العامل بوصفه     ومؤمتر األطراف  ، يف دورته الثالثة عشرة    ،مؤمتر األطراف من  
 بشأن امليزانية الربناجمية وبرنامج العمل اللذين اقترحتهما األمانة لفتـرة           )٧٦( مقرر  مشروع ،دورته الثالثة كيوتو،  

 وبأهنا أحاطت علماً ،دوالرات الواليات املتحدةمن  اً دوالر٥٤ ٠٣١ ٥٨٤، بقيمة تبلغ ٢٠٠٩- ٢٠٠٨نتني الس
دوالرات الواليات  اً من    دوالر ١٩ ٩٣٠ ١٨٧(ئماين لألنشطة التكميلية من املوارد      ستباحتياجات الصندوق اال  

 ٥ ٦٥٠ ٠٠٠(تغري املناخ تحدة اإلطارية بشأن األمم املئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية ستوالصندوق اال) املتحدة
وسُيموَّل اجلزء األكرب من األنشطة اإلضافية اليت طلبت األطراف إجنازها          ). دوالرات الواليات املتحدة  من  دوالر  
  .الدورة من تلك املواردهذه خالل 

   ورات غري الرمسية على   ويف اجللسة نفسها، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال ومنظمي املشا            - ١٦٢
  .ما قدمته من دعمكما شكر األمانة على . ما أسهموا به

                                                      

  ، املقـرر   FCCC/CP/2007/6/Add.1لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبـا، انظـر الوثيقـة              )٧٦(
 .٣- م أإ/١١، املقرر FCCC/KP/CMP/2007/9/Add.1 والوثيقة ١٣- م أ/١٣
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  املرفق

   يف دورهتا السابعة والعشرينللتنفيذالفرعية  اهليئةالوثائق املعروضة على 
  الوثائق املَعدَّة للدورة

FCCC/SBI/2007/16 مذكرة من إعداد األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/SBI/2007/17            تقرير عن حلقة العمل املعنية بالدول اجلزرية الصغرية النامية بـشأن
 مذكرة من إعداد األمانة.  من االتفاقية٦املادة 

FCCC/SBI/2007/18               تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلـدان الـيت متـر
 مذكرة من إعداد األمانة. اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

FCCC/SBI/2007/19      يونيـه  / حزيران ٣٠، يف   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني
 مذكرة من إعداد األمانة. ٢٠٠٧

FCCC/SBI/2007/20           تقرير فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، عن نتائج دراسـته           

ات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول           للبالغ
مذكرة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات        . لالتفاقية

 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2007/21 وفـاء بالتزاماهتـا    ير للتمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف ال       دتق
 مذكرة من إعداد األمانة. املتعلقة بدورة جتديد مرفق البيئة العاملية

FCCC/SBI/2007/22         من االتفاقيـة   ٦استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة  .
 األمانةمن إعداد  مذكرة

FCCC/SBI/2007/23 مبوجب املقرر،ابةتوليف املعلومات املتاحة املتعلقة بتأثري تدابري االستج  
 األمانةمن إعداد  مذكرة. ٢٠، الفقرة ١٠- م أ/١

FCCC/SBI/2007/24          توليف املعلومات املتاحة املتعلقة باآلثار السلبية لتغري املناخ، مبوجب
 مذكرة من إعداد األمانة. ١٤، الفقرة ١٠- م أ/١املقرر 

FCCC/SBI/2007/25       مذكرة. ت يف البلدان النامية   تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرا 
 األمانةمن إعداد 

FCCC/SBI/2007/26      تقييم وتوليف اآلراء   : القضايا املتعلقة مبركز التبادل بشبكة املعلومات
 األمانةمن إعداد  مذكرة. املقدمة من األطراف، واخلطوات التالية
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FCCC/SBI/2007/27 للتكيف يف البالغات إدماج املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية 
مذكرة من إعداد رئيس فريـق اخلـرباء        . الوطنية الثانية وما بعدها   

االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة 
 يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2007/28           تقرير مرحلي عن أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغـات
. ية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة          الوطن
 األمانةمن إعداد  مذكرة

FCCC/SBI/2007/29           العناصر احملتملة لربنامج عمل خيلف برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة
 األمانةمن إعداد  مذكرة.  من االتفاقية٦

FCCC/SBI/2007/30     مذكرة. ٢٠٠٥- ١٩٩٠يئة للفترة   البيانات الوطنية جلرد غازات الدف 
 األمانةمن إعداد 

FCCC/SBI/2007/31   االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املعـين بأقـل         عن أعمال   تقرير
 األمانةمن إعداد  مذكرة. البلدان منواً

FCCC/SBI/2007/32          ًالتقـدم  املعين بتقييم   تقرير عن اجتماع فريق خرباء أقل البلدان منوا
.  وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفيف إعداد طرافاأله أحرزتالذي 
 األمانةمن إعداد  مذكرة

FCCC/SBI/2007/33       رصد وتقييم بناء القـدرات يف      املتعلقة ب تقرير عن حلقة عمل اخلرباء
 األمانةمن إعداد  مذكرة. البلدان النامية

FCCC/SBI/2007/INF.6     من  مذكرة. ملخص تنفيذي . جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة
 األمانةإعداد 

FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.1     األمانـة من إعداد    مذكرة. جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة .
اجتاهات انبعاثات غازات الدفيئة املاضية     والسياسات والتدابري   . إضافة

 ةواملسقطة للمستقبل لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي

FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.2    األمانـة من إعـداد   مذكرة. جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة .
املوارد املالية، ونقل التكنولوجيـا، والـضعف، والتكيـف،         . إضافة

والقضايا األخرى املتعلقة بتنفيذ االتفاقية من قبل األطراف املدرجة يف          
 املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2007/INF.7  جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية الرابعة
من  مذكرة.  من بروتوكول كيوتو٧ من املادة ٢املقدمة عمالً بالفقرة 

 األمانةإعداد 



FCCC/SBI/2007/34 
Page 39 

FCCC/SBI/2007/INF.8    مـن   مـذكرة . حالة املعلومات واستعراض البالغات الوطنية الرابعـة
 األمانةإعداد 

FCCC/SBI/2007/INF.9           املعلومات عن الدعم املايل املقدم من مرفق البيئـة العامليـة إلعـداد
البالغات الوطنية األولية وما بعدها اليت تقدم من األطـراف غـري            

 األمانةمن إعداد  مذكرة. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2007/INF.10     ية املقدمة وفقـاً للمقـرر     حالة املعلومات واستعراض التقارير األول 
  من إعداد األمانة مذكرة. ١- م أإ/١٣

FCCC/SBI/2007/INF.11     مذكرة من  . ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥حالة االشتراكات حىت
  إعداد األمانة

FCCC/SBI/2007/Misc.7 

Add.2و Add.1و 

آراء بشأن والية واختصاصات فريق اخلـرباء االستـشاري املعـين           
غري املدرجة يف املرفق األول     املقدمة من األطراف    وطنية  البالبالغات  
  املعلومات الواردة من األطراف. لالتفاقية

FCCC/SBI/2007/Misc.8 

Add.1و 

 .٧- م أ /٢معلومات عن أنشطة تنفيذ إطار بناء القدرات مبوجب املقرر          
  املعلومات الواردة من األطراف ومن املنظمات املعنية

FCCC/SBI/2007/Misc.9     املعلومات املتعلقة باالستعراض الشامل لتنفيذ إطار بناء القـدرات يف
ـ لومات  املع. البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية      واردة مـن   ال

  املعنيةاملنظمات من األطراف و
FCCC/SBI/2007/Misc.10           آراء بشأن العناصر احملتملة لربنامج عمل خيلف برنامج عمل نيودهلي

  من األطرافالواردة علومات امل.  من االتفاقية٦دة بشأن املا

FCCC/SBI/2007/Misc.11 

 Add.1و 
. آراء وتوصيات بشأن التمويل املتاح جملـال تنـسيق تغـري املنـاخ            

  من األطرافالواردة علومات امل

FCCC/SBI/2007/Misc.12           آراء بشأن املسائل املتعلقة بعمل مركز اتصال شـبكة املعلومـات .
  من األطرافالواردة ت علوماامل

FCCC/SBI/2007/Misc.13 

Add.1و 

آراء مقدمة من األطراف بشأن خرباهتا احلالية مع مرفق البيئة العاملية           
ووكاالته املنفذة، فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل إلعـداد البالغـات           

  من األطرافالواردة علومات امل. الوطنية
FCCC/SBI/2007/Misc.14 - 

FCCC/SBSTA/2007/Misc.30 

  .من األرجنتنيالواردة علومات امل. مسائل أخرى
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FCCC/SBI/2007/L.19                مشروع تقريـر اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ عـن أعمـال دورهتـا
  السابعة والعشرين

FCCC/SBI/2007/L.20     امتيــازات وحــصانات األفــراد العــاملني يف اهليئــات 
ت اقترحـه   مـشروع اسـتنتاجا   . املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو   

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. الرئيس
FCCC/SBI/2007/L.21          تقرير مدير سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكـول كيوتـو .

  .مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.22         استعراض التقارير األولية واملعلومات التكميلية الواردة يف البالغات
.  من بروتوكـول كيوتـو  ٧ من املادة ٢قاً للفقرة الوطنية الرابعة وف  

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.23 مــشروع اســتنتاجات . املــسائل اإلداريــة واملاليــة واملؤســسية
  اقترحه الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.23/Add.1    مشروع اسـتنتاجات اقترحـه     . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ.  إضافة.الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.23/Add.2    مشروع اسـتنتاجات اقترحـه     . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية
  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة. الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.24 ًمشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا 
FCCC/SBI/2007/L.24/Add.1 ًمشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا .

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة

FCCC/SBI/2007/L.25           جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغـات الوطنيـة
. بروتوكـول كيوتـو    من   ٧ من املادة    ٢الرابعة املقدمة وفقاً للفقرة     

  مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.25/Add.1           جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغـات الوطنيـة
.  من بروتوكـول كيوتـو     ٧ من املادة    ٢الرابعة املقدمة وفقاً للفقرة     

توصـية اهليئـة    . إضـافة . مشروع استنتاجات مقدم من الـرئيس     
  ة للتنفيذالفرعي

FCCC/SBI/2007/L.26     مشروع استنتاجات مقترح   . جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة
  من الرئيس
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FCCC/SBI/2007/L.26/Add.1     مشروع استنتاجات مقترح   . جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة
  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة. من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.27 مـشروع  . ناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة        ب
  استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.28         مـشروع  . بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة
  استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.29  ت مقترح من الرئيسمشروع استنتاجا.  من االتفاقية٦املادة  
FCCC/SBI/2007/L.29/Add.1  إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس.  من االتفاقية٦املادة .

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2007/L.30  توصية اهليئـة   . مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس   . صندوق التكيف
  الفرعية للتنفيذ

FCCC/SBI/2007/L.31 مشروع استنتاجات مقترح   . ١٠- م أ /١ احملرز يف تنفيذ املقرر      التقدم
  من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.32 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. تقدمي الدعم املايل والتقين  
FCCC/SBI/2007/L.33    مـن  ستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة    الأعمال فريق اخلرباء ا

مشروع استنتاجات  . فق األول لالتفاقية  األطراف غري املدرجة يف املر    
  اقترحه الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.34     مـشروع اسـتنتاجات مقتـرح      . االستعراض الرابع لآللية املاليـة
  من الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.34/Add.1    مشروع استنتاجات مقتـرح مـن      . االستعراض الرابع لآللية املالية
  للتنفيذتوصية اهليئة الفرعية . إضافة. الرئيس

FCCC/SBI/2007/L.35      مشروع استنتاجات مقترح   . إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة العاملية
  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. من الرئيس

FCCC/SBI/2007/CRP.1            إرشادات إضافية إىل مرفق البيئة العاملية تتعلق بالبالغـات الوطنيـة
مـشروع مقـرر    .  األول املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق      

  . والصني٧٧  مقترح من جمموعة ال
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FCCC/SBI/2007/CRP.2         اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة
ُعرض النص  . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية        

ِقبل  من ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٨يف  املتشاركني  على الرئيسني   
  الواليات املتحدة األمريكية

FCCC/SBI/2007/CRP.3 والصني٧٧  مشروع مقرر مقترح من جمموعة ال .  
 الوثائق األخرى املعروضة على الدورة

FCCC/CP/2007/3 
 Corr.1و

مـذكرة مـن    . تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مـؤمتر األطـراف         
  إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2007/2 نـشأة مبوجـب    ازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات امل       امتي
  مذكرة من إعداد األمانة. ٢- م أإ/٩تنفيذ املقرر : بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/3 
 )ثاينالول واألاجلزآن (

جمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة إىل       املقدم من ا  التقرير السنوي   
. تماع األطراف يف بروتوكول كيوتومؤمتر األطراف العامل بوصفه اج

  من إعداد األمانة مذكرة

FCCC/KP/CMP/2007/4 

)ثاينالول و األاجلزآن(  

، املقدم إىل مـؤمتر   املشتركالتقرير السنوي للجنة املشرفة على التنفيذ 
. األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو         

  من إعداد األمانة مذكرة

FCCC/KP/CMP/2007/5     ل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكـول      تسجيالتقرير السنوي ملدير
  من إعداد األمانة مذكرة. كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/6            التقرير السنوي للجنة االمتثال، املقدم إىل مؤمتر األطـراف العامـل
  كيوتو بروتوكولبوصفه اجتماع األطراف يف 

FCCC/SBI/2007/2 مـن   مـذكرة . قليمية األفريقية املعنيـة بـالتكيف  تقرير حلقة العمل اإل
  إعداد األمانة

FCCC/SBI/2007/11  بتكيف الدول اجلزرية الصغرية النامية اخلرباء املتعلقن اجتماعبشأتقرير  .
  األمانةإعداد مذكرة من 

FCCC/SBI/2007/13        مذكرة مـن   . التكيفب املتعلقةتقرير عن حلقة العمل اإلقليمية اآلسيوية
  األمانةداد إع

FCCC/SBI/2007/14 نتائج حلقات العمل اإلقليمية واجتماع اخلـرباء بـشأن         ل توليفي   عرض
   األمانةمن إعدادمذكرة . ١٠- م أ/١التكيف مبوجب املقرر 
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FCCC/SBI/2007/15 
 Corr.1و

 دورهتا الـسادسة والعـشرين       أعمال تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن    
  ٢٠٠٧مايو / أيار١٨ إىل ٧ة من املعقودة يف بون يف الفتر

FCCC/SBI/2007/Misc.4 

Add.1-3و 

آراء بشأن االمتيازات واحلصانات لألفراد العاملني يف اهليئـات املنـشأة         
  املعلومات الواردة من األطراف. مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2006/13      مـذكرة مـن    .  بتـدابري االسـتجابة    املعينتقرير عن اجتماع اخلرباء
  األمانةإعداد 

FCCC/SBI/2006/18     مـذكرة مـن    .  بالتنوع االقتـصادي   تعلقتقرير عن اجتماع اخلرباء امل
  األمانةإعداد 

FCCC/SBI/2006/19         مـذكرة  . تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن التكيف
  األمانةإعداد من 

FCCC/SBI/2006/20     ام لألمم املتحدة بـشأن امتيـازات       مشاورات األمانة مع األمني الع
وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب بروتوكـول          

  األمانةإعداد مذكرة من . كيوتو

FCCC/SBI/2006/21             امتيازات وحصانات األفراد العـاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب
  األمانةإعداد مذكرة من . بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2004/19 
 Corr.1و

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتـا احلاديـة والعـشرين         
 كـانون   ١٤ إىل   ٦املعقودة يف بـوينس آيـرس يف الفتـرة مـن            

  ٢٠٠٤ديسمرب /األول

FCCC/SB/2007/INF.2   أعمال االتفاقيـة   باستراتيجية موريشيوس   املختلفة يف   حكام  األعالقة
   إعداد األمانة مذكرة من. امللحق هباوبروتوكول كيوتو

FCCC/TP/2007/2            هـذه  امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات الـيت أنـشأهتا
استعراض النظام القانوين وممارسات مؤسسات منظومة األمم       : املنظمات
  ورقة تقنية. املتحدة
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ة األطـراف   استعراض خربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعدد      
وغريها من مصادر التمويل املتصلة باالستثمارات احلاليـة واملـستقبلية          

  ورقة تقنية. واالحتياجات املالية للبلدان النامية
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