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  اهليئة الفرعية للتنفيذ

  نـة والعشريـرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنـتق
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣ إىل ٤املعقودة يف بون يف الفترة من 

  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

   افتتاح الدورة  - أوالً 
  ٥  ٢-   ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١البند (  

  املسائل التنظيمية  - ثانياً 
  ٥  ١١-   ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند (  
  ٥  ٥-   ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال  - ألف  
  ٦  ٧-   ٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  - باء   
  ٦  ١٠-   ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لرئيسانتخاب أعضاء املكتب غري ا  - جيم  
  ٧  ١١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ل أعضاء املكتبانتخاب أعضاء حيلون حم  - دال   

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  - ثالثاً 
  ٧  ٢٥-  ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٣البند (  

أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة          - ألف
  ٧  ١٤-  ١٢  . . . . . . . . . . . . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةمن 

  ٨      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البند الذي أُبقي معلقاً من جدول األعمال  - باء 
  ٨  ٢٥-  ١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي الدعم املايل والتقين  - جيم

  االستعراض الرابع لآللية املالية: اآللية املالية لالتفاقية  - رابعاً 
  ٩  ٣١-  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند (  
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  )تابع( توياتاحمل
  الصفحة  ـراتـالفق  

   لالتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - خامساً 
  ١٠  ٥٢-  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٥البند (  
  ١٠  ٣٩-  ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠- م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   - ألف  
  ١٢  ٥٢-  ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  - باء   

  ولوجياتتطوير ونقل التكن  - سادساً 
  ١٤  ٦٥-  ٥٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٦البند (  

  بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب االتفاقية  - سابعاً 
  ١٦  ٧٥-  ٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٧البند (  

  بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ثامناً 
  ١٧  ٨٦-  ٧٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٨البند (  

اض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق         إبالغ واستعر   - تاسعاً 
  األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  ١٩  ٩٤-  ٨٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٩البند (  
   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   - عاشراً 

  ٢٠  ٩٦-  ٩٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٠البند (  
  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  -رحادي عش

  ٢١  ٩٨-  ٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١١البند (  
األعمـال التحضريية لالستعراض الثاين لربوتوكول كيوتـو عمـالً           - ثاين عشر 

   منه٩باملادة 
  ٢١  ١١٣-  ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٢البند (  

  ملتعلقة باالجتماعات احلكومية الدوليةالترتيبات ا  - ثالث عشر
  ٢٥  ١٤٣- ١١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٣البند (  
  ٢٥  ١٢٥- ١١٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف  - ألف  
  ٢٧  ١٤٣- ١٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة املقبلةيالفترات الدورات  - باء   

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - رابع عشر 
  ٣٠  ١٦٠- ١٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٤البند (  
  ٣٠  ١٥٥- ١٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداة امليزانية لفترة السنتني   - ألف  
  ٣٢  ١٦٠- ١٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ اتفاق املقر  - باء   
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  مسائل أخرى  - خامس عشر 
  ٣٢  ١٦٤- ١٦١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٥البند (  

  التقرير املتعلق بأعمال الدورة  - سادس عشر 
  ٣٣  ١٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) األعمال من جدول١٦البند (  

  ٣٣  ١٧٠- ١٦٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة  - سابع عشر 
  املرفقات

  ٣٥  . . . . . . نص ملشروع مقرر ستنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين  - األول 
 Text for a draft decision for consideration by the Subsidiary Body for  - الثاين 

Implementation at its twenty-ninth session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٠  
 مـن االتفاقيـة     ٤ من املادة    ٨اختصاصات تقييم مؤمتر األطراف حلالة تنفيذ الفقرة          - الثالث 

  ٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥واملقَرْرين 
  ٤٧  . . . . . . اختصاصات االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات للبلدان النامية  - الرابع 

  ٤٩  سيعرضان على نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشريننصان ملشروعي مقررين   -اخلامس 
  ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين  - السادس 

 FCCC/SBI/2008/8/Add.1 - إضافة 

  مؤمتر األطرافا مؤمتر األطراف أو مشروعا مقررين أُحيال ليعتمدمه
   يف بروتوكـول كيوتورافـاع األطـه اجتمالعامل بوصف

  بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب االتفاقية   ١٤- م أ/- مشروع املقرر 

  بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو   ٤- م أإ/- مشروع املقرر 
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  افتتاح الدورة -  أوالً
  ) من جدول األعمال١البند (

 ٤رون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندق ماريتيم، يف بون، بأملانيا، يف الفترة مـن               ـعقدت الدورة الثامنة والعش     - ١
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣إىل 

، بافتتاح الدورة، فرحـب جبميـع       )مجهورية إيران اإلسالمية  (وقام رئيس اهليئة الفرعية، السيد باقر أسدي          - ٢
  .األطراف واملراقبني

  املسائل التنظيمية -  ثانياً
  ) من جدول األعمال٢ البند(

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

يونيه، يف مذكرة أعـدها األمـني التنفيـذي    / حزيران٤نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستها األوىل املعقودة يف          - ٣
ف، منهم واحد باسم    وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطرا    . (FCCC/SBI/2008/1)تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه      

  .  والصني، وواحد باسم اجملموعة اجلامعة٧٧ل اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، وواحد باسم جمموعة ا

من جدول ) ب(٣ويف اجللسة نفسها، أبلغ الرئيس األطراف بعدم وجود توافق آراء بشأن إدراج البند الفرعي    - ٤
 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول            املعلومات الواردة يف  "(األعمال املؤقت للجلسة    

وبناء على اقتراح من الرئيس، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على إدراج هذا املوضوع يف جدول األعمـال                  )."لالتفاقية
  . املؤقت لدورهتا التاسعة والعشرين

، اعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ جدول األعمال على حنو         ة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس      ـويف اجللس   - ٥
  . معلقاً) ب(٣، مع إبقاء البند الفرعي FCCC/SBI/2008/1ما ورد يف الوثيقة 

  .افتتاح الدورة  - ١

  :مسائل تنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(

  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(

  .عضاء حيلون حمل أعضاء املكتبانتخاب أ  )د(
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  :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  - ٣

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

  جدول األعمال؛البند الذي أُبقي معلقاً من   )ب(  

  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(  

  .االستعراض الرابع لآللية املالية: اآللية املالية لالتفاقية  - ٤

  : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - ٥

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

  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  )ب(  

  .قل التكنولوجياتتطوير ون  - ٦

  .بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب االتفاقية  - ٧

  .بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو  - ٨

إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف                - ٩
  .أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤تعلقة بالفقرة املسائل امل  - ١٠

  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  - ١١

  . منه٩األعمال التحضريية لالستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة   - ١٢

  :الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية  - ١٣

  الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف؛  )أ(    

ل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف        ـة ملؤمتر األطراف العام   ـالدورة الرابع   )ب(  
  بروتوكول كيوتو؛

  فترات الدورات املقبلة  )ج(    



FCCC/SBI/2008/8 
Page 6 

 

 

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  - ١٤

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني   )أ(  

  .قرتنفيذ اتفاق امل  )ب(  

  .مسائل أخرى  - ١٥

  .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  - ١٦

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

يونيه، واليت وجـه    / حزيران ٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف           اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٦
وبناًء على اقتراح من الرئيس، وافقت    . قترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقية     فيها الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل امل      

ودعا الرئيس األطراف إىل أن تضع يف اعتبارها، لدى النظر يف بنود . على مباشرة عملها استناداً إىل ذلك الربنامج  اهليئة  
 بشأن العالقة بني خمتلف أحكـام       FCCC/SB/2007/INF.2جدول األعمال ذات الصلة، املعلومات الواردة يف الوثيقة         

، منهم واحد باسم اجلماعة      طرفاً ١٣وأدىل ببيانات ممثلو    . إستراتيجية موريشيوس وأعمال االتفاقية وبروتوكول كيوتو     
 والصني، وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد ٧٧ل ، وواحد باسم جمموعة ا)١(األوروبية ودوهلا األعضاء

  .موعة األفريقية، وواحد باسم أقل البلدان منواً، وواحد باسم اجملموعة اجلامعةباسم اجمل

ووافقت اهليئة الفرعية على القبول املؤقت للمنظمات اليت هلا صفة املراقب اليت قدمت طلبات لالنـضمام إىل                   - ٧
اإلجراءات الـيت سـيتخذها مـؤمتر     من االتفاقية، دون اإلخالل ب    ٧ من املادة    ٦، استناداً إىل أحكام الفقرة      )٢(العملية

  . األطراف الحقاً

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

  . يونيه/ حزيران٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف اهليئة الفرعية للتنفيذنظرت   - ٨

اخلي املطبق، وهي املادة اليت من املتوقع أن تنتخـب اهليئـة             من مشروع النظام الد    ٢٧وذكَّر الرئيس باملادة      - ٩
وكان االنتخاب األخري هلذين املنصبني قد أُجري يف الـدورة الـسابعة            . الفرعية للتنفيذ مبوجبها نائباً للرئيس ومقرراً     

                                                      

 .أيد هذا املوقف كل من البوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا )١(

ـ / حزيران ٤ من الربنامج اليومي ليوم      ١٣ و ١٢تني  ترد يف الصفح   )٢( ) FCCC/2008/II/OD/3 (٢٠٠٤ه  ـيوني
 . قائمة تبني املنظمات اليت هلا صفة املراقب اليت طلبت القبول املؤقت
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وقـد رحـب    . حدةوالعشرين عندما انُتِخبت السيدة نتاليا سترانادكو ملنصب نائب الرئيس لفترة أولية مدهتا سنة وا             
  . الرئيس مبشاركة السيدة سترانادكو يف الدورة

ومبا أن ترشيح املقرر قد اسُتِلم بعد اختتام الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، فقد انتخبت اهليئة                   - ١٠
  .امنة والعشرين من الدورة الثكمقررة لفترة مدهتا سنة واحدة اعتباراً) زمبابوي(السيدة مارغاريت سانغاروي 

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب -  دال
  )من جدول األعمال) د(٢البند (

 مـن  ١٥ من املـادة   ٣ للفقرة   وعليه، ووفقاً .  يف بروتوكول كيوتو   متثل السيدة سانغاروي دولة ليست طرفاً       - ١١
كمقررة بديلة لفترة مـدهتا سـنة       ) وازيالندس(الربوتوكول، انتخبت اهليئة الفرعية للتنفيذ السيدة دودوزيل هنيلينغيثوا         

  .  من الدورة الثامنة والعشرينواحدة اعتباراً

   البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية- ثالثاً 
  ) من جدول األعمال٣البند (

دمة من  أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املق         - ألف 
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال)أ(٣البند (

  املداوالت -١

يونيه، / حزيران١٣ و٤ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف  اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    -١٢
وأدىل . Add.1 و FCCC/SBI/2007/Misc.7 و FCCC/SBI/2007/10/Add.1وكان معروضاً عليها الوثائق     . على التوايل 

، )٣( والصني، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء       ٧٧     أطراف، منهم واحد باسم جمموعة ال      ١٠ببيانات ممثلو   
  .وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسم جمموعة السالمة البيئية

يف ) ج(٣، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي مع البند الفرعـي                ويف اجللسة األوىل    - ١٣
ويف اجللسة ). أملانيا(والسيدة نيكول ويلكي ) كينيا(ماساوا  -  إطار فريق اتصال شاركت يف ترأسه السيدة إميلي أوجو

  .الرابعة، قدمت السيدة ويلكي تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٤(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ١٤

  

                                                      

  .أيد هذا املوقف كل من البوسنة واهلرسك، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا )٣(
  .FCCC/SBI/2008/L.9ة اعُتمدت بوصفها الوثيق )٤(
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  استنتاجات -٢

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، مواصلة النظر يف هذا البند من جدول األعمـال يف                    - ١٥
شروع النص الوارد يف املرفق األول بغية التوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف          دورهتا التاسعة والعشرين استناداً إىل م     

  . دورته الرابعة عشرة

   من جدول األعمال البند الذي أُبقي معلقاً-  باء
  )الذي أُبقي معلقاً) ب(٣البند (

  تقدمي الدعم املايل والتقين -  جيم
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (

  املداوالت -١

 ١٣ و٤ت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البنـد الفرعـي يف جلـستيها األوىل والرابعـة املعقـودتني يف                 نظر  - ١٦
. FCCC/SBI/2008/INF.3/Rev.1وكان معروضاً عليها الوثيقة     ).  أعاله ١٣انظر الفقرة   (يونيه، على التوايل    /حزيران

الصني، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلـا        و ٧٧    وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، منهم واحد باسم جمموعة ال         
  . )٥(األعضاء

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ١٧

  استنتاجات -٢

عم املـايل املقـدم إلعـداد       نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن الد              - ١٨
وتبيَّن للهيئة الفرعية للتنفيذ أن هذه املعلومات       . )٧(البالغات الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

  .غري كاملة

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومات مع ضـمان أن تكـون مفـصلة        - ١٩
كاملة، عن أنشطته املتعلقة بإعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لبالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك تقدمي معلومات             و

  .عن مواعيد املوافقة على التمويل وصرف األموال، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين

                                                      

  .أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا )٥(
  .FCCC/SBI/2007/L.10اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٦(
)٧( FCCC/SBI/2008/INF.3/Rev.1. 
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ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت سبق هلا احلصول على متويل إلعداد             وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ ا      - ٢٠
 مـن   ٣اً للفقرة   ـبالغاهتا الوطنية الثانية، أو الثالثة، حسب االقتضاء، على بذل كل اجلهود لتقدمي هذه البالغات وفق              

  . ب تقديرهاولألطراف من أقل البلدان منواً أن تقدم بالغاهتا الوطنية حبس. ١١- م أ/٨املقرر 

 بأن يعمل مرفق البيئة ١٣- م أ/٧وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الطلب املقدم من مؤمتر األطراف يف املقرر             - ٢١
العاملية على مواصلة ضمان توفري املوارد املالية لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتحملـها البلـدان الناميـة                   

  .  من االتفاقية١٢ من املادة ١ماهتا مبوجب الفقرة األطراف امتثاالً اللتزا

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل طلب مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة املوجه إىل مرفق البيئـة                    - ٢٢
ءه يف  عتزم إجرا ـذي ي ـدة ال ـ أعاله يف استعراض منتصف امل     ٢١العاملية أن يضع يف اعتباره الطلب الوارد يف الفقرة          

  .٢٠٠٨عام 

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن رغبتها يف احلصول على معلومات يف تقرير مرفق البيئة العاملية املقـدم إىل                    - ٢٣
ـ               ـ  ـمؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة بشأن اخلطوات احملددة اليت اختذها املرفق لتنفيذ التوجيه واردة يف  ـات ال

 أعاله عن تقدمي توجيه إضايف يتـصل  ٢٢ وخاصة بشأن الطلب الوارد يف الفقرة ١٣-  أم/٧ من املقرر ٢ و١الفقرتني  
  .بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن رغبتها يف أن يوفر تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطـراف يف                     - ٢٤
 الرابعة عشرة معلومات بشأن إجراءاته التشغيلية لضمان صرف األموال يف الوقت املناسب للوفـاء بالتكـاليف            دورته

الكاملة املتفق عليها اليت يتحملها كل طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يود تقدمي طلب للحصول على                   
طين اجلاري إعداده، وذلك ضماناً لالستمرارية يف عملية إعداد متويل إلعداد بالغه الوطين الالحق قبل إكمال البالغ الو

  . البالغات الوطنية وتالفياً لعدم االستمرار يف متويل املشاريع

وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الدعوة اليت وجهها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة إىل مرفق البيئـة                    - ٢٥
لومات عن متويل املشاريع اليت حددهتا البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفـق              العاملية بأن يواصل تقدمي املع    

  . من االتفاقية واليت مت تقدميها واملوافقة عليها الحقا١٢ً من املادة ٤األول وفقاً للفقرة 

  االستعراض الرابع لآللية املالية :اآللية املالية لالتفاقية -  رابعاً
  )ألعمال من جدول ا٤البند (

  داوالتامل -١

يونيه، علـى   / حزيران ١٣ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                -٢٦
وأدىل ببيانـات  . Add.1وFCCC/SBI/2008/Misc.3  وFCCC/SBI/2008/INF.4وكان معروضاً عليها الوثائق . التوايل

  .  والصني٧٧  ، وواحد باسم جمموعة ال)٨(حد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءممثلو مخسة أطراف، منهم وا

                                                      

  .أيد هذا املوقف كل من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا )٨(
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ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتـصال شـاركت يف                    - ٢٧
بعة، قدمت السيدة غالو تقريـراً عـن        ويف اجللسة الرا  ). غامبيا(والسيدة بوبو غالو    ) كندا(سه السيدة تينا غوتري     ؤتر

  .مشاورات فريق االتصال

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٩(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ٢٨

  استنتاجات -٢

طراف بشأن استعراض اآللية    أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير التوليفي املتعلق باآلراء املقدمة من األ             - ٢٩
  .)١١(١٣- م أ/٦وباآلراء املقدمة من األطراف بشأن استعراض اآللية املالية املشار إليه يف املقرر  )١٠(املالية

ـ                  - ٣٠ رفق ـوعند نظر اهليئة الفرعية يف االستعراض الرابع لآللية املالية، استناداً إىل املبادئ التوجيهية الواردة يف م
، طلبت إىل األمانة أن تقدم إىل األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول        ٤- م أ /٣يف مرفق املقرر     و ١٣- م أ /٦املقرر  

  .لالتفاقية، بناء على طلبها، معلومات عن تقييم االحتياجات من التمويل لتنفيذ تدابري التخفيف والتكيف

 من جدول األعمال يف دورهتا التاسـعة        وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف القضايا اليت يشملها هذا البند            - ٣١
والعشرين استناداً إىل مشروع النص الوارد يف املرفق الثاين ويف الوثائق األخرى املقدمة من األطراف، بغيـة التوصـية                   

  .مبشروع مقرر العتماده من جانب مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  تفاقية من اال٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  - خامساً
  ) من جدول األعمال٥البند (

  ١٠- م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  -  ألف
  )من جدول األعمال) أ(٥البند (

  املداوالت -١

 ١٣ و٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البنـد الفرعـي يف جلـستيها األوىل والرابعـة املعقـودتني يف                   - ٣٢
وأدىل ببيانـات ممثلـو مثانيـة     . FCCC/SBI/2008/Misc.4ضا عليها الوثيقة    وكان معرو . يونيه، على التوايل  /حزيران

  . )١٢(أطراف، منهم واحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                      

  .FCCC/SBI/2008/L.11الوثيقة اعُتمدت بوصفها  )٩(
)١٠( FCCC/SBI/2008/INF.4. 

)١١( FCCC/SBI/2008/Misc.3 and Add.1. 

 .أيد هذا املوقف كل من البوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا )١٢(
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فريق اتصال ترأسـه    ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار                  - ٣٣
  .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد شارلز تقريراً عن مشاورات فريق االتصال). غرينادا(السيد ليون شارلز 

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٣(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ٣٤

  استنتاجات -٢

نفيذ على اعتماد االختصاصات الواردة يف املرفق الثالث أساساً للتقييم الذي سيجريه            وافقت اهليئة الفرعية للت     - ٣٥
  . يف دورته الرابعة عشرة١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ من االتفاقية واملقررين ٤ من املادة ٨مؤمتر األطراف حلالة تنفيذ الفقرة 

اك طائفة واسعة من املنظمات واملؤسـسات  وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تسعى جاهدة إىل إشر    - ٣٦
  . أدناه٣٨واخلرباء واجملتمعات يف تنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرة 

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ املنظمات املعنية وغريها من اجلهات صاحبة املـصلحة إىل املـشاركة يف تنفيـذ        - ٣٧
الع بأنشطتها اخلاصة وعرض النتائج على اهليئة الفرعية للتنفيذ  أدناه، وحثتها على االضط٣٨األنشطة الواردة يف الفقرة 

  .يف دورات الحقة، حسب االقتضاء

  : باختاذ اإلجراءات التالية١٠- م أ/١ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة تنفيذ املقرر   - ٣٨

  :اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ  )أ(  

الوصول إىل األموال املتاحة للتكيف، مبا يف ذلك لتنفيذ بـرامج العمـل             حتسني املعلومات املتعلقة ب     ‘١‘
  الوطنية للتكيف، بسبل منها إنشاء وصالت شبكية على املوقع الشبكي لالتفاقية؛

حتسني الوصول إىل األموال املتاحة للتكيف، بسبل منها إدماج التكيف يف برامج التعاون اإلمنائي قدر     ‘٢‘
مات املتعلقة بطرق الوصول، وبناء القدرات إلعـداد مقترحـات للمـشاريع    اإلمكان، ونشر املعلو 

  ولتنفيذ املشاريع؛

حتسني التخطيط الوطين للتكيف، بسبل منها إدماج التكيف يف عملية التخطيط، ونشر املعلومات عن   ‘٣‘
ن املعلومات الدروس املستفادة من عملية برامج العمل الوطنية للتكيف واالعتماد عليها، واالستفادة م

  الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف وغريها من الوثائق ذات الصلة؛

تعزيز الُنُهج املتعلقة بإدارة املخاطر وغريها من أشكال االستجابة املالئمة لآلثار الضارة النامجة عـن                 ‘٤‘
مية والوطنية والقطاع اخلـاص،     تغري املناخ، اعتماداً على التجربة العملية للمنظمات الدولية واإلقلي        
  بسبل منها نشر املعلومات عن أفضل املمارسات والدروس املستفادة؛

                                                      

  .FCCC/SBI/2008/L.12اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٣(
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  :تأثري تنفيذ تدابري االستجابة  )ب(  

حتسني النهج العملية للتصدي للتنويع االقتصادي يف سياق التنمية املستدامة، بـسبل منـها تبـادل                  ‘١‘
  دروس املستفادة؛املعلومات والتجارب عن أفضل املمارسات وال

حتسني القدرة على وضع النماذج واستخدامها يف سياق تقييم تأثري تنفيذ تدابري االستجابة، بـسبل                 ‘٢‘
  منها حتديد املنظمات ذات اخلربات املناسبة ونطاق األنشطة اجلارية يف هذا الصدد؛

ا الناشئة عن تأثري تنفيذ تشجيع األطراف على أن تقدم، قدر اإلمكان، معلومات عن جتارهبا وشواغله  ‘٣‘
  تدابري االستجابة، بسبل منها تقدمي البالغات الوطنية وغريها من الوثائق ذات الصلة؛

تعزيز الُنُهج املتعلقة بإدارة املخاطر وغريها من أشكال االستجابة املالئمـة لتـأثري تنفيـذ تـدابري                   ‘٤‘
ية واإلقليمية والوطنية والقطاع اخلاص، بسبل منـها        االستجابة، اعتماداً على التجربة العملية للمنظمات الدول      
  .نشر املعلومات عن أفضل املمارسات والدروس املستفادة

ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف اختاذ املزيد من اإلجراءات يف دورهتا التاسعة والعشرين، وعلى أن                   - ٣٩
 أعاله، واألنشطة اجلارية ٣٥ أعاله، والتقييم املشار إليه يف الفقرة ٣٨ تضع يف االعتبار اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة

املتعلقة باآلثار السلبية لتغري املناخ وتأثري تنفيذ تدابري االستجابة الواردة يف االتفاقية، والتوصية باإلجراءات اإلضافية اليت                
  .قد تطلبها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

  تعلقة بأقل البلدان منواًاملسائل امل -  باء
  )من جدول األعمال) ب(٥البند (

  املداوالت -١

 / حزيـران ١٣ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف                 - ٤٠
  .ممثلو ثالثة من األطرافوقد أدىل ببيانات . FCCC/SBI/2008/6 عليها الوثيقة وكان معروضاً. يونيه، على التوايل

ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية                    - ٤١
  . ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد عبد اهللا تقريراً عن هذه املشاورات). ملديف(يعقدها السيد أجمد عبد اهللا 

  .، اإلدالء ببيان طلب الرئيس إىل السيد جالو، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًويف اجللسة األوىل،  - ٤٢

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٤(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ٤٣

  

                                                      

  .FCCC/SBI/2008/L.2اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٤(
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  استنتاجات -٢

ي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً،           أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفو        - ٤٤
أبريل / نيسان١٦- ١٤ورحبت بتقرير فريق اخلرباء عن اجتماعه الثالث عشر، الذي عقد يف صنعاء باليمن يف الفترة من 

١٥(٢٠٠٨(.  

ربنامج العمـل   ـت ب ـوأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها لفريق اخلرباء على ما أجنزه من عمل جيد، ورحب               - ٤٥
  .١٣- م أ/٨، الذي ُوضع استجابةً للمقرَّر )١٦(٢٠١٠- ٢٠٠٨للفترة 

كمـا  . وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة اليمن الستضافتها االجتماع الثالث عشر لفريق اخلـرباء               - ٤٦
  .اءأعربت عن امتناهنا حلكومات آيرلندا والدامنرك والنرويج على دعمها املايل لعمل فريق اخلرب

، وشجعته على أن يسعى، يف تنفيـذ        ٢٠١٠- ٢٠٠٨وأيدت اهليئة الفرعية برنامج عمل الفريق العامل للفترة           - ٤٧
برنامج عمله، إىل حتقيق التكامل بني ما يضطلع به من أنشطة وما يبذله مرفق البيئة العاملية ووكاالته وغريها من اجلهات 

  .ذات الصلة من جهود يف هذا الشأن

 ٦ برناجماً من برامج العمل الوطنية للتكيـف إىل األمانـة حـىت تـاريخ                ٣٤ اهليئة الفرعية بتقدمي     ورحبت  - ٤٨
، وشجعت األطراف اليت مل تقدم بعد برامج عملها الوطنية للتكيف على أن تقدمها يف الوقـت                 ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

  .احملدد لذلك

لدان منواً ومرفق البيئة العاملية من جهود يف سـبيل تنفيـذ       ونّوهت اهليئة الفرعية مبا تبذله األطراف من أقل الب          - ٤٩
برامج العمل الوطنية للتكيف، وقالت إهنا تتطلع إىل االطِّالع على التقرير الذي سيقدمه فريق اخلرباء إىل مؤمتر األطراف 

  .دوق أقل البلدان منواًيف دورته الرابعة عشرة عما ُيحَرز من تقدم يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار صن

ودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء إىل أن يقدم هلا يف دورهتا التاسعة والعشرين تقريراً عما أحرزه من تقـدم،                     - ٥٠
  .وأن ُيَضمَِّنُه معلوماٍت عن الكيفية اليت رتَّب هبا أولويات أعماله وعن اُألطُر الزمنية لألنشطة

  .كومة إثيوبيا استضافة االجتماع الرابع عشر لفريق اخلرباء يف أديس أباباورحبت اهليئة الفرعية بعرض ح  - ٥١

ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة على دعم عمل الفريق العامل وعلى تزويده باملوارد دعماً لربنامج عمله                  - ٥٢
  .إىل أن تفعل ذلك

                                                      

)١٥( FCCC/SBI/2008/6. 

)١٦( FCCC/SBI/2008/6املرفق األول ،. 
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  تطوير ونقل التكنولوجيات - سادساً
  ) من جدول األعمال٦البند (

  املداوالت -١

يونيه، علـى   / حزيران ١٣ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                -٥٣
 Add.1وFCCC/SBI/2008/Misc.1 وFCCC/SBI/2008/7  وFCCC/SBI/2008/5 وكان معروضاً عليها الوثـائق . التوايل

، )١٧(، منهم واحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء         طرفاً ١١ثلو  وأدىل ببيانات مم  . FCCC/SBI/2008/INF.1و
  . الصني و٧٧  وواحد باسم جمموعة ال

، رئيس فريـق اخلـرباء املعـين بنقـل       )فنلندا(ويف اجللسة الثانية، طلب الرئيس إىل السيد يوكا أوسوكاينن            - ٥٤
. دمي تقرير عما اضطلع به من األنشطة ذات الصلة         وتق ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التكنولوجيا، عرض برنامج عمل الفريق للفترة       

، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف الربنامج املتجدد للفريـق يف             ١٣- م أ /٣ للمقرر   ويف اجللسة نفسها، ووفقاً   
) أملانيا(و  إطار فريق اتصال مشترك مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يشارك يف ترأسه السيد هولغر ليبت               

ة، قدم السيد فوللر تقريراً عن املشاورات الـيت أجراهـا فريـق             ـة الرابع ـويف اجللس ). بليز(والسيد كارلوس فوللر    
  . االتصال املشترك

ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل عرض تقرير املرفق بشأن الربنامج اإلستراتيجي   - ٥٥
  . )١٨(ستوى االستثمار يف جمال نقل التكنولوجيالزيادة م

ويف اجللسة نفسها، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف املواضيع األخرى الواردة يف هذا البند يف إطار                    - ٥٦
ريـراً  ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد غواج تق. والسيد ليبتو) أوغندا(فريق اتصال يشارك يف ترأسه السيد فيليب غواج   

  . عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٩(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ٥٧

                                                      

أيد البيان الذي أُديل به يف اجللسة الثانية كل من البوسنة واهلرسك وتركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية                  )١٧(
يـا ومجهوريـة مقـدونيا      وأيد البيان الذي أُديل به يف اجللسة الرابعة كل من البوسنة واهلرسك وترك            . السابقة وصربيا وكرواتيا  

  اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا
)١٨( FCCC/SBI/2008/5. 

  .FCCC/SBI/2008/L.7اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٩(
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  استنتاجات -٢

كاينن رئيساً  رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بانتخاب السيد أوسو             - ٥٨
نائباً للرئيس، وبقيـام األطـراف    ) جزر البهاما (، والسيد آرثر رول     ٢٠٠٨لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لعام       

  .)٢٠(٢٠٠٨بترشيح خرباء لعضوية الفريق يف عام 

تكنولوجيـا عـن    وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل التقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل ال               - ٥٩
  .)٢١( يف بون، بأملانيا٢٠٠٨مايو / أيار٣٠ و٢٩مارس ويف / آذار١١ و١٠نتائج االجتماعني اللذين عقدمها الفريق يف 

ل املتجدد لفريق اخلرباء املعين بنقـل التكنولوجيـا للفتـرة           ـامج العم ـان برن ـان الفرعيت ـرت اهليئت ـوأق  - ٦٠
وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل عبء العمل      . تلقي نتائج عمل فريق اخلرباء    وقالتا إهنما تتطلعان إىل      )٢٢(٢٠٠٩- ٢٠٠٨

  .الكبري امللقى على عاتق فريق اخلرباء ودعتا فريق اخلرباء إىل تعديل برنامج عمله إذا ما طلبتا منه ذلك

اض وتقيـيم  وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل ما قدمته األطراف من آراء بشأن عناصر اختصاصات اسـتعر         - ٦١
وإىل , )٢٣(١٣-م أ/٤ من املقرر ٧ من االتفاقية، كما هو مطلوب يف الفقرة ٤ من املادة ٥و) ج(١فعالية تنفيذ الفقرتني 

  . )٢٤(التقرير التوليفي الذي تضمَّن تلك اآلراء

فيـذ  ة الفرعية للتنفيذ إىل الرئيس إعداد مشروع اختصاصات الستعراض وتقييم فعاليـة تن            ـت اهليئ ـوطلب  - ٦٢
 من االتفاقية، كي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة والعشرين، آخـذة يف االعتبـار اآلراء                ٤ من املادة    ٥و) ج(١الفقرتني  

 أعاله، واملداوالت اليت جتري بني األطراف يف هذه الدورة، وما يتصل         ٦١الواردة من األطراف واملشار إليها يف الفقرة        
  .اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيابذلك من األعمال اليت يقوم هبا فريق 

كما أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا سيضع جمموعة من مؤشـرات                   - ٦٣
  .األداء اليت ينبغي استخدامها كأداة من أدوات االستعراض والتقييم

يئة العاملية عن وضع برنامج استراتيجي لزيادة مستوى     وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك إىل تقرير مرفق الب          - ٦٤
وشجعت مرفق . )٢٥(االستثمار يف جمال نقل التكنولوجيا، الذي ُعرض يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ      

                                                      

)٢٠( FCCC/SBI/2008/INF.1املرفق الثاين ، . 

 ٣٠ و٢٩، وُعقد االجتماع العـادي األول يف  ٢٠٠٨مارس / آذار١١ و١٠ُعقد االجتماع اخلاص األول يف    )٢١(
 .، بالتزامن مع الدورة الثامنة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني٢٠٠٨مايو /أيار

)٢٢( FCCC/SBI/2008/INF.1املرفق األول ،. 

)٢٣( FCCC/SBI/2008/Misc.1و Add.1. 

)٢٤( FCCC/SBI/2008/7. 

)٢٥( FCCC/SBI/2008/5. 
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رت بشأن هذه املسألة البيئة العاملية على أن ينظر، لدى وضع اخليارات املتعلقة بالربنامج االستراتيجي، يف املناقشة اليت ج
وتتطلع األطراف إىل النظر يف تقرير آخر يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل اهليئة             . يف هذه الدورة، مراعياً شواغل األطراف     

الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه يف دورهتا التاسعة والعشرين، ويبيِّن اخلطوط العريضة لربنامج يتناول بصورة وافية العناصر                 
، مثل احلاجة إىل إجراء عملية تشاور واسعة ومتوازنة مع األطراف، والطريقة ١٣- م أ/٤ من املقرر ٣ يف الفقرة املطلوبة

  .اليت ميكن هبا تنفيذ مثل هذا الربنامج االستراتيجي، وعالقته باألنشطة واملبادرات القائمة والناشئة

ن يأخذ يف االعتبار، لدى مواصـلة تفـصيل الربنـامج           ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل أ          - ٦٥
  :االستراتيجي، ما يلي

أن الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب االتفاقيـة جيـري اآلن                  )أ(  
آلن، وحىت  ولوجيا لدعم العمل املتعلق بالتخفيف والتكيُّف، ا      ـمداوالت بشأن تعزيز العمل املتعلق بتطوير ونقل التكن       

  ، وما بعده؛٢٠١٢عام 

أن فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يقوم بعمل يتعلق بتمويل تطوير ونقل التكنولوجيا وبوضـع                 )ب(  
  .إستراتيجية طويلة األجل بشأن التكنولوجيا

  بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب االتفاقية -  سابعاً
  ) من جدول األعمال٧البند (

  والتاملدا -١

يونيه، على / حزيران١٣ و٤ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف          اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٦٦
وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، منهم واحـد باسـم          . FCCC/SBI/2008/2وكان معروضاً عليها الوثيقة     . التوايل

ـ  ـد باس ـ والصني، وواح  ٧٧    حد باسم جمموعة ال   ، ووا )٢٦(اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء    ـ  ـم حت دول ـالف ال
  .اجلزرية الصغرية

سه ؤ يف تر  كويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال شار                  - ٦٧
 الرابعة، قدم السيد دوفرينـج  ويف اجللسة). سانت لوسيا(والسيد كريسنب دوفرينج ) النمسا(السيد هلمت هوجسكي    

  .تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٢٧(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ٦٨

  
                                                      

ا ـة وصربيـا اليوغوسالفية السابقـة مقدونيـمجهوريوتركيا ك، ـأيد هذا املوقف كل من البوسنة واهلرس      )٢٦(
  .وكرواتيا

  .FCCC/SBI/2008/L.4اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٧(
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  ستنتاجاتا -٢

 االستعراض الـشامل    من أجل  )٢٨(نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروع االختصاصات الذي أعدته األمانة           - ٦٩
 ).إطار بناء القدرات (٧- م أ/٢إطار بناء القدرات يف البلدان النامية املعتمد مبوجب املقرر تنفيذ الثاين ل

  .الرابعرفق املواعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ اختصاصات االستعراض الشامل الثاين كما وردت يف   - ٧٠

 بأن   خالل دورته الثالثة عشرة    يت وجهها مؤمتر األطراف إىل األطراف     وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ الدعوة ال       - ٧١
، معلومات عن جتارهبا يف جمايل رصد وتقييم بناء القدرات          ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٥تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه       

  .)٢٩(على الصعيد الوطين، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين

، ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف أيضاً  - ٧٢
  .ثة واآلراء اليت قد تكون ذات صلة مبوضوع إجراء االستعراض الشامل الثاينأية معلومات إضافية أو حمّد

 لدعم االستعراض الشامل لتنظر فيه اهليئـة يف دورهتـا         وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقريراً          - ٧٣
  . لالختصاصاتالثالثني، وفقاً

 مـن   ١ للفقرة    إىل األمانة وفقاً   راف على مواصلة تقدمي ورقاهتا سنوياً     ـوشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األط      - ٧٤
   .، هبدف تيسري رصد وتقييم تنفيذ إطار بناء القدرات١٢- م أ/٤ املقرر

 بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف يف        )٣٠(مشروع مقرر تقدمي  ت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي ب      وقرر  - ٧٥
  .دورته الرابعة عشرة

  بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتو - ثامناً
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت -١

يونيه، على / حزيران١٣ و٤ند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف        يف هذا الب   اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٧٦
وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، منهم واحـد باسـم          . FCCC/SBI/2008/2وكان معروضاً عليها الوثيقة     . التوايل

  . والصني٧٧  ، وواحد باسم جمموعة ال)٣١(اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                      

)٢٨( FCCC/SBI/2008/2. 

)٢٩( FCCC/CP/2007/6 ٨٧، الفقرة. 

)٣٠( FCCC/SBI/2008/L.4/Add.1 . لالطالع على النص النهائي، انظر الوثيقةFCCC/SBI/2008/8/Add.1. 

وغوسـالفية الـسابقة    ة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا الي     ـن البوسن ـوقف كل م  ـذا امل ـد ه ـأي )٣١(
  .وصربيا وكرواتيا
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لثانية، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال شار يف ترأسـه                  ويف اجللسة ا    - ٧٧
  .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد دوفرينج تقريراً عن مشاورات فريق االتصال. السيد دوفرينج والسيد هوجسكي

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٢(اتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاج  - ٧٨

  استنتاجات -٢

من أجل االستعراض الـشامل      )٣٣(نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروع االختصاصات الذي أعدته األمانة           - ٧٩
  .الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات

  . بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو الشامل الثاين ينطبق أيضاً علىوأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن االستعراض  -٨٠

  . واعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ اختصاصات االستعراض الشامل الثاين كما ورد يف املرفق الرابع  - ٨١

وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ الدعوة اليت وجهها إىل األطراف مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع                   - ٨٢
، ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ١٥ دورته الثالثة لكي تقدم إىل األمانة، يف موعد أقـصاه            األطراف يف بروتوكول كيوتو يف    

معلومات عن جتارهبا يف جمايل رصد وتقييم بناء القدرات على الصعيد الوطين، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف                   
  .)٣٤(دورهتا التاسعة والعشرين

، ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف أيضاً إىل  - ٨٣
  .أية معلومات أو آراء إضافية أو حمدَّثة قد تكون ذات صلة مبوضوع إكمال االستعراض الشامل الثاين

وغريها  أعاله، ٧٣وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تقوم، لدى إعدادها التقرير املشار إليه يف الفقرة   - ٨٤
  .من الوثائق املعدة لالستعراض الشامل الثاين، بإدراج املعلومات املتعلقة بتنفيذ بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

 مـن   ١ للفقرة    إىل األمانة وفقاً   ت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف على مواصلة تقدمي ورقاهتا سنوياً         ـوشجع  - ٨٥
  .)٣٥( تنفيذ إطار بناء القدراتستعراض التقدم احملرز يف جمالوا، هبدف تيسري رصد ٢- أإم /٦ املقرر

  بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطـراف       )٣٦(مشروع مقرر تقدمي  وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي ب        - ٨٦
  . يف دورته الرابعةالعامل بوصفه اجتماع األطراف

                                                      

  .FCCC/SBI/2008/L.8اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٢(
)٣٣( FCCC/SBI/2008/2. 

)٣٤( FCCC/KP/CMP/2007/9 ٩٣، الفقرة. 

 .٧-م أ/٢املقرر  )٣٥(

)٣٦( FCCC/SBI/2008/L.8/Add.1 . لالطالع على النص النهائي، انظر الوثيقةFCCC/SBI/2008/8/Add.1. 
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  املدرجة إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف       -  تاسعاً
يف املرفق األول لالتفاقية واليت هـي أطـراف أيـضاً يف            

  بروتوكول كيوتو
  ) من جدول األعمال٩البند (

  املداوالت -١

يونيه، على / حزيران١٣ و٤ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف          اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٨٧
وأدىل ببيانات ممثال اثنني من األطراف، منهم واحـد        . FCCC/SBI/2008/INF.2يقة  وكان معروضاً عليها الوث   . التوايل

  .)٣٧(باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٨(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ٨٨

  استنتاجات -٢

اليت تتضمن معلومات عن حالة تقدمي واستعراض التقارير األوليـة  تنفيذ علماً بالوثيقة أحاطت اهليئة الفرعية لل     - ٨٩
 يف  املرفق األول لالتفاقية والـيت هـي أطـراف أيـضاً           األطراف املدرجة يف  ،  ١- م أإ /١٣اليت قدمتها، عمالً باملقرر     

  . )٣٩(بروتوكول كيوتو

واألمانة اليت مكّنت من القيـام بنجـاح ويف         الستعراض  أفرقة خرباء ا  والحظت اهليئة الفرعية بتقدير أعمال        - ٩٠
  . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦الوقت املناسب باستكمال استعراضات التقارير األولية املقدمة يف عامي 

دورهتا السابعة والعشرين وقررت فيها، وفقاً      الستنتاجات اليت خلصت إليها يف      وكررت اهليئة الفرعية تأكيد ا      - ٩١
عن املعلومات املطلوبة   ، على أساس طوعي،     يف اإلبالغ أ األطراف املدرجة يف املرفق األول       ، أن تبد  ١- م أإ /٢٢للمقرر  

 اعتباراً من من بروتوكول كيوتو مع تقدمي تقارير اجلرد املطلوب تقدميها مبوجب االتفاقية     ٧ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
املبادئ التوجيهية لالسـتعراض    "ل  لالستعراض وفقاً    اليت تلي تقدمي التقرير األويل، على أن ختضع هذه املعلومات         السنة  

قوائم جـرد   ؛ وسيتزامن هذا االستعراض مع االستعراض السنوي ل       " من بروتوكول كيوتو   ٨املنصوص عليها يف املادة     
  .  االتفاقيةغازات الدفيئة مبوجب

لصت إليها يف دورهتا السابعة      من االستنتاجات اليت خ    ١٠٠ و ٩٩وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الفقرتني         - ٩٢
 الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    من االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة        ٦٣ و ٦٢وإىل الفقرتني    )٤٠(والعشرين

                                                      

  . واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتياأيد هذا املوقف كل من البوسنة )٣٧(
  .FCCC/SBI/2008/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٨(
)٣٩( FCCC/SBI/2008/INF.2. 

)٤٠( FCCC/SBI/2007/34. 
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، وكررت تأكيد ضرورة زيادة تعزيز عملية االستعراض، وال سيما عن طريق مشاركة             )٤١(يف دورهتا السابعة والعشرين   
االستعراض املدربني تدريباً جيداً؛ وشّجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف على مواصلة ترشـيح             عدد أكرب من خرباء     

وشجعت األطراف علـى مواصـلة كفالـة    . خرباء جدد إلدراجهم يف قائمة اخلرباء والعمل على حتديث هذه القائمة  
امللحق هبا، وإتاحة الفرصة هلم للمشاركة مشاركة هؤالء اخلرباء يف برامج التدريب مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو 

 إىل األمانة املتعلـق بتحـديث       اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وأشارت إىل طلب    . يف عملية االستعراض  
برنامج التدريب مبوجب االتفاقية، وكررت تأكيد طلبها إىل األمانة بتحديث واستكمال برنامج التـدريب مبوجـب                

الالزمـة  ع يسمح هلا بذلك، على توفري املوارد املاليـة         ـيت هي يف وض   ـالت األطراف،   ـشجعوتو،  بروتوكول كيو 
  . لربنامج التدريب

وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف على مواصلة كفالة فعالية التبليغ وعمليات االستعراض مبوجب االتفاقية                - ٩٣
احلامسة لتحسني هاتني العمليتني ودعت األطراف إىل أن تقّدم إىل          وشددت على األمهية    . وبروتوكول كيوتو امللحق هبا   

، معلومات عن جتارهبا املتعلقة بعملية االستعراض والدروس املستفادة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٩األمانة، يف موعد أقصاه 
ة الفرعية يف دورهتا     وإتاحتها للهيئ  مجعها يف وثيقة متفرقات   منها، على أن يشمل ذلك تقدمي توصيات لتحسينها، بغية          

  .التاسعة والعشرين

ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها يف هذا البند من جـدول األعمـال يف دورهتـا التاسـعة                   - ٩٤
لقوائم جرد غازات الدفيئـة املقدمـة مـن         التقرير السنوي املتعلق باالستعراض التقين      "والعشرين، واضعة يف االعتبار     

 يف دورهتـا    اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    الذي ستنظر فيه    "  لالتفاقية ة يف املرفق األول   األطراف املدرج 
  .اجتماع خرباء االستعراض الرئيسينيالتاسعة والعشرين، فضالً عن استنتاجات وتوصيات 

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -  عاشراً
  ) جدول األعمال من١٠البند (

يونيه، على / حزيران١٣ و٤ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف          اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت    - ٩٥
، وواحـد باسـم     )٤٢(وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، منهم واحد باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء           . التوايل

  . والصني٧٧  جمموعة ال

ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند عن طريق مشاورات جيريها، نيابة عن                    - ٩٦
ويف اجللسة الرابعة، قـال الـرئيس إن        ). اجلزائر(والسيد كامل مجوعي    ) النمسا(الرئيس، السيدة غريترود فوالنسكي     

فاق على تشكيل فريق اتصال للنظر يف هذا البند من جدول أعمـال             املشاورات غري الرمسية قد أدت إىل التوصل إىل ات        
املسائل املتعلقـة   "اهليئة الفرعية للتنفيذ ويف بند من جدول أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بعنوان               

                                                      

)٤١( FCCC/SBSTA/2007/16. 

  . وكرواتياأيد هذا املوقف كل من البوسنة واهلرسك، وتركيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا )٤٢(
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رة التاسعة والعـشرين    وسوف يبدأ فريق االتصال املشترك عمله يف الد       . " من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣بالفقرة  
  . وأعرب الرئيس عن تقديره لألطراف على تأييدها هلذا االقتراح. لكل واحدة من هاتني اهليئتني الفرعيتني

تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلـق بـاإلجراءات          -  حادي عشر
  واآلليات املتصلة باالمتثال

  ) من جدول األعمال١١البند (

يونيه، على / حزيران١٣ و٤ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف          ذاهليئة الفرعية للتنفي  نظرت    - ٩٧
وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، منهم واحد باسم        . FCCC/KP/CMP/2005/2 عليها الوثيقة    وكان معروضاً . التوايل

  . )٤٣(اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

يس أنه سيتشاور مع األطراف املعنية وسيقدم تقريراً بشأن نتائج تلك املشاورات            ويف اجللسة الثانية، أعلن الرئ      - ٩٨
 مناقشة مواصلة بشأنويف اجللسة الرابعة، ذكر الرئيس أن مثة اتفاق         . إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها العامة اخلتامية       

  .املطبق الداخلي النظام مشروع من ١٦ للمادة وفقاً لكوذ للتنفيذ، الفرعية للهيئة والعشرين التاسعة الدورة يف املسألة هذه

األعمال التحضريية لالستعراض الثاين لربوتوكـول        -  ثاين عشر
   منه٩كيوتو عمالً باملادة 

  )األعمال جدول من ١٢ البند(

  املداوالت -١

. يونيه، على التوايل/ حزيران١٣ و٤ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف الفرعية اهليئةنظرت   - ٩٩
 FCCC/SBI/2008/Misc.2 و FCCC/SBI/2008/INF.5 و FCCC/SBI/2008/INF.1 أمامها الوثـائق     وكان معروضاً 

Add.1-3و
، منهم واحد باسم اجلماعة اجلامعة، وواحد باسم اجلماعـة األوروبيـة     طرفاً ١٥وأدىل ببيانات ممثلو    . )٤٤(

  .الف الدول اجلزرية الصغريةوواحد باسم حت ،)٤٥(ودوهلا األعضاء

ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية تعقدها السيدة   - ١٠٠
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة ماسي تقريراً عـن         ). نيوزيلندا(والسيد أدريان ماسي    ) األرجنتني(آنا ماريا كليمري    

  .اوراتهذه املش

                                                      

  .أيد هذا املوقف كل من البوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتيا )٤٣(
 استجابة لطلب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعـشرين           FCCC/TP/2008/1كما أُتيحت الوثيقة     )٤٤(

)FCCC/SBI/2007/15و Corr.1، ١٦٥ الفقرة.( 

  .كل من البوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا وكرواتياأيد هذا املوقف  )٤٥(
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  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٤٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ١٠١

  استنتاجات -٢

 منه يهدف إىل زيادة     ٩أشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن االستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة               - ١٠٢
  .و ومواصلة صقل عدد من عناصره، وخباصة التكيفتعزيز تنفيذ بروتوكول كيوت

، ال ينطوي االستعراض الثاين     ٣- م أإ /٤ من املقرر    ٣وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل أنه وفقاً للفقرة            - ١٠٣
 على إخالل باإلجراء الذي قد يقرره مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وال تترتب                

  . عليه التزامات جديدة على أي طرف

، سـيتخذ مـؤمتر   ٣- م أإ /٤ مـن املقـرر      ٥وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك إىل أنه وفقـاً للفقـرة              - ١٠٤
  .اجتماع األطراف اإلجراء املناسب بناًء على نتائج االستعراض/األطراف

 ٦، وفقاً للفقـرة     )٤٧(ألطراف واملنظمات ذات الصلة   وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باآلراء املقدمة من ا          - ١٠٥
  . )٤٨(، وبالتقرير التوليفي لبعض هذه اآلراء٣- م أإ/٤من املقرر 

ـ                - ١٠٦ ال التحـضريية   ـوأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً بالتقرير املتعلق حبلقة العمـل املعنيـة باألعم
  .)٤٩(لالستعراض الثاين

 مـن   ١٢اجتماع األطـراف سيـقوم، وفقاً للفقـرة       /ية للتنفيذ أن مؤمتر األطراف    ظت اهليئة الفرع  ـوالح  - ١٠٧
، بالنظر يف دورته الرابعة يف ورقة املعلومات اليت أعدهتا األمانة بشأن ما يضطلع به الفريـق العامـل                   ٣- م أإ /٤مقرره  

الفريق العامـل   (وتوكول كيوتو   املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بر           
 من ذلك املقرر، وكذلك يف تقرير حلقة العمل ملا قبل الدورة            ١٠من عمل بشأن القضايا احملددة يف الفقرة        ) املخصص

  ). يشار إليها فيما يلي حبلقة العمل ملا قبل الدورة( من ذلك املقرر ١١املشار إليها يف الفقرة 

، ينبغي أن تكون األعمال التحضريية ٣- م أإ/٤ من املقرر ٤يذ إىل أنه وفقاً للفقرة    وأشارت اهليئة الفرعية للتنف     - ١٠٨
لالستعراض الثاين متماشية مع األنشطة ذات الصلة اليت جيري االضطالع هبا يف إطار بروتوكول كيوتو واالتفاقية بغية                 

اجتماع األطراف  /أن يقوم مؤمتر األطراف   ويف هذا الصدد، أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ ب       . جتنب االزدواجية يف العمل   
  :لدى اضطالعه باالستعراض الثاين مبا يلي

                                                      

  .FCCC/SBI/2007/L.14اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٦(
)٤٧( FCCC/SBI/2008/Misc.2و Add.1-3. 

)٤٨( FCCC/SBI/2008/INF.1. 

)٤٩( FCCC/SBI/2008/INF.5. 
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التصدي للمسائل، ومن بينها املسائل احملددة أثناء التحضري لالستعراض الثاين، اليت ميكن أن يتخـذ                 )أ(  
   يف أقرب موعد ممكن؛اجتماع األطراف قرارات مناسبة بشأهنا يف دورته الرابعة لكي يبدأ التنفيذ/مؤمتر األطراف

  . حتديد املسائل اليت تستوجب مزيداً من النظر وإحالتها إىل اهليئة املناسبة  )ب(  

اجتماع األطراف االهتمام، بوجه خاص، للمـسائل       /وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يويل مؤمتر األطراف         - ١٠٩
اجتماع األطـراف إجـراءات     /ذ مؤمتر األطراف  ، وأوصت كذلك بأن يتخ    ٣- م أإ /٤ من املقرر    ٦املدرجة يف الفقرة    

  : مناسبة يف دورته الرابعة على النحو التايل

فيما يتعلق مبسألة توسيع نطاق حصة اإليرادات للمساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيف مـع التنفيـذ              )أ(  
ملزيد من املعلومات أن ييـسر      املشترك واالجتار باالنبعاثات، الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن من شأن احلصول على ا            

 ١٩وحتقيقاً هلذه الغاية، دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانـة، حبلـول                 . النظر يف هذه املسألة   
  ، آراءها بشأن هذه املسألة، لتجميعها يف وثيقة متفرقات؛٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

الصلة لتسجيل التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول        فيما يتعلق مبسألة العناصر اإلجرائية ذات         )ب(  
اجتماع األطراف يف أن يضع يف اعتبـاره آراء األطـراف           /يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو، قد يرغب مؤمتر األطراف        

 ١٠٦فقـرة    أعاله، والتقرير املتعلق حبلقة العمل املشار إليـه يف ال          ١٠٥واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة        
ـ  ـأعاله، وأية آراء أخرى تقدمها األطراف، بغية الوقوف على مدى ضرورة تبسيط اإلج             ـ  ـراءات احلالي اذ ـة واخت

  التدابري املناسبة؛

تتطلب مسألة االمتيازات واحلصانات لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتـو               )ج(  
وينبغي أن تويل اهليئة الفرعية للتنفيذ مزيداً من النظر يف دورهتا . مع القانون الدويلاختاذ ترتيبات تعاهدية مناسبة تتمشى 

وينبغي أن . ٢- م أإ/٩التاسعة والعشرين للترتيبات القصرية األجل اإلضافية، مبا يف ذلك اخلربة املكتسبة من تنفيذ املقرر 
 حل طويل األجل يتخذ شكل ترتيبات تعاهدية مناسبة       اجتماع األطراف يف دورته الرابعة يف إجياد      /ينظر مؤمتر األطراف  

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة،          . لكي يقوم بعقد مثل هذه الترتيبات يف دورته اخلامسة        
كي تنظر ، لغرض التجميع يف وثيقة متفرقات، آراءها بشأن الترتيبات التعاهدية املناسبة ل         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٠حبلول  

  فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني؛

وفيما يتعلق مبسألة نطاق وفعالية وأداء آليات املرونة، مبا يف ذلك سبل ووسـائل تعزيـز التوزيـع                    )د(  
  :اإلقليمي العادل ملشاريع آلية التنمية النظيفة

يها الفريق العامل املخصص وأنه أحاهلا      الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن بعض هذه العناصر قد نظر ف            ‘١‘
  ؛)٥٠(اجتماع األطراف/إىل مؤمتر األطراف

                                                      

)٥٠( FCCC/KP/AWG/2008/3ًألف -  ، الفصل ثالثا. 
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اجتماع األطراف يف هذه املسألة، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة           /تيسرياً لنظر مؤمتر األطراف     ‘٢‘
 التوزيـع   أن تعد مذكرة معلومات، تضم جتميعاً وحتليالً للمعلومات املتاحة عن سبل ووسائل تعزيز            

اإلقليمي ودون اإلقليمي العادل ملشاريع أنشطة التنمية النظيفة ونطاق وفعالية وأداء آليات املرونـة،              
  وإتاحة هذه املذكرة لألطراف قبل عقد حلقة العمل ملا قبل الدورة؛

 سـبتمرب / أيلـول  ١٩دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلـول                ‘٣‘
سبل ووسائل تعزيز التوزيع اإلقليمي     ) ١: (، لغرض التجميع والتوليف، آراءها بشأن ما يلي       ٢٠٠٨

كيفية حتسني الترتيبات املؤسسية احلاليـة      ) ٢(ودون اإلقليمي العادل ملشاريع آلية التنمية النظيفة؛ و       
 يف فترة االلتزام األوىل بغية      آللية التنمية النظيفة وإدارة شؤوهنا وقواعدها وإجراءاهتا، والتنفيذ املشترك        

  تعزيز أدائها وفعاليتها؛

إن مسألة التقليل إىل أدىن حد من اآلثار الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة النامجة عن تغري املنـاخ،                     )ه(  
اصة البلدان  واآلثار الواقعة على التجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئة واالقتصادية على األطراف األخرى، وخب            

 من االتفاقية، ٣ من االتفاقية، مع مراعاة املادة ٤ من املادة  ٩ و ٨النامية األطراف، وحتديداً البلدان املدرجة يف الفقرتني        
اجتماع األطراف يف اختاذ إجراء فيما خيـص        /مسألة ينبغي إخضاعها لنظر اهليئات الفرعية، وقد يرغب مؤمتر األطراف         

  .ذلك العمل

، ٣-م أإ/٤من املقرر ) أ(٦ اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد ورقة فنية، آخذةً يف اعتبارها الفقرة وطلبت  - ١١٠
 أعاله، وكذلك آراء األطراف الواردة يف الورقات املشار إليها          ١٠٣ من بروتوكول كيوتو، والفقرة      ١٧ و ٦واملادتني  
ة اإليرادات للمساعدة يف الوفاء بتكاليف التكيف مع التنفيـذ     توسيع نطاق حص  ) ١: (أعاله، بشأن ) أ(١٠٩يف الفقرة   

اخليارات املتصلة بوحدات الكميات املسندة لألطراف املدرجة يف املرفق األول من           ) ٢(املشترك واالجتار باالنبعاثات؛ و   
. عمل ملا قبـل الـدورة  االتفاقية، من أجل متويل التكيف يف البلدان النامية، وإتاحة املذكرة لألطراف قبل عقد حلقة ال     

والتأثريات احملتملة على سوق الكربون، مبا يف ذلك العرض والطلب،          ) ٢(و) ١(ة تبعات   ـحرى الورق ـوينبغي أن تت  
وال سيما للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛ والنطاق احملتمل للموارد الناجتة؛ وخيارات التشغيل؛ والتحويل إىل                

  . صندوق التكيف

وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم بعد املعلومات املطلوبة عمـالً                   - ١١١
  .اجتماع األطراف على القيام بذلك/ قبل عقد الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف٣- م أإ/٤ من املقرر ٧بالفقرة 

اجتماع األطراف يف دورته الرابعة اهتمامه للمـسائل        /طرافوأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يويل مؤمتر األ         - ١١٢
األخرى اليت أثارهتا األطراف، مبا يف ذلك التمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكيف مع اآلثار الـضارة                  

؛ وآلية  )تقاسم األعباء الطابع والطرائق وسنة األساس و    (النامجة عن تغري املناخ وتأثريات تدابري االستجابة؛ وااللتزامات         
االمتثال؛ ومتطلبات بدء النفاذ؛ واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة؛ واالنبعاثات من الطريان الدويل 

وسلّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن املسائل املتصلة بتقدمي األطراف املدرجة يف املرفق األول لتقاريرها،              . والنقل البحري 
ز إمكانية مقارنة املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا الوطنية وكذلك املسائل                مثل تعزي 

اجتماع األطراف النظر فيها، مفصالً االحتياجات املتوقعة       /املتصلة بعملية االستعراض، ينبغي أن يواصل مؤمتر األطراف       
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لية االستعراض أثناء فترة االلتزام األوىل، واملشاكل املصادفة يف جتميـع           ألغراض عم ) مثل التمويل واخلرباء  (من املوارد   
  . وعرض املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تقدم، رهناً بتوافر متويل إضايف، بتنظيم حلقة العمل ملا قبل الدورة                    - ١١٣
  .اجتماع األطراف بشهر واحد األقل/ر األطرافقبل عقد الدورة الرابعة ملؤمت

   الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية- ثالث عشر 
  ) من جدول األعمال١٣البند (

   الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف- ألف 
  )من جدول األعمال) أ(١٣البند (

   يف بروتوكول كيوتوالدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  )من جدول األعمال) ب(١٣البند (

  املداوالت -١

 ١٣ و ٤نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذين البندين الفرعني معاً يف جلستيها الثانية والرابعة املعقـودتني يف                   - ١١٤
 FCCC/SBI/2008/4 الوثـائق    يهـا وكـان معروضـاً عل    ).  أدنـاه  ١٢٧انظر الفقرة   (يونيه، على التوايل    /حزيران

 أطراف ببيانات، منهم ممثل حتدث باسم       ١٠وأدىل ممثلو   . FCCC/SBI/2008/4/Add.1-FCCC/AWGLCA/2008/5و
وممثل باسم  )٥١( والصني، وممثل باسم أقل البلدان منواً وممثل باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها٧٧ل جمموعة ا

  .اجملموعة األفريقية

  .مة بولندا ملا قدمته من معلومات عن حتضرياهتا الستضافة الدورات املقبلة هليئات االتفاقيةوشكر الرئيس حكو  - ١١٥

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٥٢(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ١١٦

  االستنتاجات -٢

 بولندا لعرضها السخي استضافة الدورة الرابعة عشرة ملـؤمتر          أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة        - ١١٧
مؤمتر األطراف العامل   (األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             

ومة بولنـدا   والحظت مع التقدير األعمال التحضريية اليت تقوم هبا حك        . يف بوزنان، بولندا  ) بوصفه اجتماع األطراف  
واألمانة لعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                

  .مباين املعرض الدويل يف بوزنان

                                                      

 .رواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والبوسنة واهلرسكأيد هذا املوقف كل من ك )٥١(

 .٩-١، الفقرات FCCC/SBI/2008/L.13اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٢(
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 يف  وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن حتيط علماً بآراء األطراف بشأن البنود اليت ميكـن إدراجهـا                   - ١١٨
جدول األعمال املؤقت لكل من الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه                 

  .اجتماع األطراف

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملقترحات املقدَّمة من األمني التنفيذي استجابةً لطلـب قدمـه مـؤمتر                   - ١١٩
 ٢- ٤االستعراض الثاين ملدى كفاية املـادة  "ب  عشرة بشأن الُسُبل املمكنة لتناول البند املتعلق         األطراف يف دورته الثالثة   

وأوصت اهليئة الفرعيـة    . من جدول األعمال يف ضوء املستجدات اليت طرأت يف تلك الدورة          " من االتفاقية ) ب(و) أ(
 من مـشروع    ١٣سة عشرة، وذلك عمالً باملادة      للتنفيذ بأن يؤجل مؤمتر األطراف نظره يف هذا البند إىل دورته الساد           

وميكن ملؤمتر األطراف أن يقرر حينئذ كيفية املضي يف أعماله، وذلك حسب النتـائج              . النظام الداخلي ملؤمتر األطراف   
  .اليت تتمخض عنها املناقشات املتعلقة خبارطة طريق بايل

لدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف ومن الدورة الرابعة        والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن األسبوع الثاين من ا          - ١٢٠
ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يتزامن مع احتفال املسلمني بعيد األضحى، ومع عطلة رمسية يف األمم                 

  .املتحدة، وطلبت إىل املكتب أن ُيفكّر يف هذه املسألة إلجياد حل مناسب

نفيذ أيضاً بأن تكون البيانات الوطنية هي طريقة التبادل بني الوزراء وبني رؤسـاء              وأوصت اهليئة الفرعية للت     - ١٢١
الوفود اآلخرين يف االجتماعات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف أثناء اجلزء               

  .الرفيع املستوى

  م املقترح بشأن الفتـرة الدوراتيـة الـوارد يف الوثيقـة        وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن ُيعتمد العرض العا         - ١٢٢
FCCC/SBI/2008/4 كأساس عام للتخطيط للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل 

بوصفه اجتماع األطراف وتنظيمهما، والحظت أن هذا العرض العام قد حيتاج إىل بعض التعديالت لـضمان الـسري                  
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن ُيكمل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عـشرة              . سلس ألعمال الدورتني كلتيهما   ال

تفاصيل الترتيبات اخلاصة بالدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               
باجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع الرئيس املعيَّن ملؤمتر األطـراف يف دورتـه          األطراف، مبا يف ذلك الترتيبات املتعلقة       

  .الرابعة عشرة واألمانة

وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ البلد املضيف، إذا كان يعتزم عقد اجتماعات وزارية غري رمسية بـشأن تغيُّـر                - ١٢٣
ورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والـدورة الرابعـة ملـؤمتر           املناخ، أن يفكِّر يف عقد هذه االجتماعات قبل انعقاد الد         

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، إلتاحة الوقت الكايف لألطراف كي تفكِّر يف نتائج هـذه االجتماعـات،                 
  .وكذلك لتجنب أي تضارب يف الربجمة أثناء الدورتني

 أثارهتا األطراف فيما يتعلق بإدارة الوقت أثنـاء الـدورة           وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالشواغل اليت        - ١٢٤
الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، وطلبت إىل رئيس مؤمتر                

حلكومية الدوليـة   األطراف ورئيسي اهليئتني الفرعيتني أن يستمروا يف سعيهم إىل وضع ممارسات تيسِّر تنظيم العملية ا              
  .وتضمن جناح الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
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وأحاطت اللجنة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً بالشواغل اليت أثارها األطراف، وال سيما األطراف من البلـدان                  - ١٢٥
وأحاطت . نادق وتوفرها يف بوزنان وباآلثار املمكنة لذلك على مشاركتها الفعالة يف املؤمترالنامية، فيما يتعلق بكلفة الف   

اللجنة الفرعية للتنفيذ علماً بتعهد حكومة بولندا بتناول هذه الشواغل وباختاذ الترتيبات الالزمة لتيسري عقد جمموعة من    
عرض حكومة بولندا مضاعفة جهودها لتوفري معلومـات        ورحَّبت اهليئة الفرعية للتنفيذ ب    . االجتماعات على حنو فعال   

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمـني       . إضافية ومساعدة األطراف يف احلصول على أماكن كافية لإلقامة يف بوزنان          
الـدورة  التنفيذي أن ُيبقي املسألة قيد نظره وأن يقدم إضافة حتديثية بشأن هذه املسألة إىل املكتب وإىل األطـراف يف                    

الثالثة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية ويف اجلـزء األول مـن الـدورة                   
السادسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول                

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل املكتب أن ُيكمل هذه املسألة، مراعياً يف ذلـك    . كيوتو، املقرر عقدمها يف أكرا، بغانا     
  .تقرير األمني التنفيذي، خالل الدورتني املذكورتني املقرر عقدمها يف أكرا

   الفترات الدوراتية املقبلة- باء 
  )من جدول األعمال) ج(١٣البند (

  املداوالت -١

 ١٣ و ٥يف هذا البند الفرعـي يف جلـستيها الثالثـة والرابعـة املعقـودتني يف                نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ       - ١٢٦
وأدىل ممثلو أربعة أطراف ببيانات، مبن فيهم واحد باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء . يونيه، على التوايل/حزيران
  . رية والصني، وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغ٧٧ل ، وواحد باسم جمموعة ا)٥٣(فيها

) أ(واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البند الفرعي مع البنـدين الفـرعيني                     - ١٢٧
ويف ). هولنـدا (والسيد ماس غـويت     ) بربادوس(يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة كارين مسيث           ) ب(و

  .شاورات فريق االتصالاجللسة الرابعة، قدم السيد غويت تقريراً عن م

، الحظ الرئيسان املشاركان أنه متت املوافقة       )ج(١٣ولدى تقدمي التقرير عن املشاورات املتعلقة بالبند الفرعي           - ١٢٨
.  الواردة أدناه مع اإلدراك التام أن اإلشارة إىل البعثات الدائمة تتضمن مكاتب التمثيل الدبلوماسـي               ١٣٥على الفقرة   

 كرر الرئيسان املشاركان طلبهما من األمني التنفيذي مبتابعة مسألة تأمني سبل على حنو فعال داخل وباإلضافة إىل ذلك،
  . منظومة األمم املتحدة

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٥٤(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ١٢٩

                                                      

 .أيد هذا املوقف كل من كرواتيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والبوسنة واهلرسك )٥٣(

 .٢٣-١٠ ، الفقراتFCCC/SBI/2008/L.13اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٤(
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  االستنتاجات -٢

العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، واجلزء األول مـن             الدورة الثالثة للفريق    
الدورة السادسة للفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب               

  بروتوكول كيوتو

 العامـل   نا لعرضها السخي استضافة الدورة الثالثة للفريـق       أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة غا         -١٣٠
املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية واجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل املخصص                

من اخلميس املوافـق    للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف الفترة               
  .  يف مباين املركز الدويل للمؤمترات بأكرا٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧أغسطس إىل األربعاء املوافق / آب٢١

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املقدمة من األمانة بشأن األعمال التحضريية للدورتني وطلبت                - ١٣١
 ٢٠مع حكومة غانا وأن يستكمل الترتيبات القانونيـة الـضرورية حبلـول             إىل األمني التنفيذي أن يواصل مشاوراته       

  .٢٠٠٨يوليه /متوز

  .وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة النرويج لعرضها السخي تقدمي الدعم املايل هلاتني الدورتني  - ١٣٢

  ٢٠٠٩الدورات املقررة يف عام 

اً باستنتاجات الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل          أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علم      - ١٣٣
  .)٥٥(٢٠٠٩مبوجب االتفاقية، يف دورته الثانية، بشأن برنامج عمله لعام 

وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن ُيبذل كل جهد، عند جدولة االجتماعات، مبا يف ذلك حلقـات العمـل                    - ١٣٤
  .قبل الدورة، كي ال تصل مدة الدورة إىل ثالثة أسابيعواالجتماعات اليت تعقد 

، اليت مل ُتحدد أنشطتها بعد،      ٢٠٠٩واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن ُتعقد االجتماعات املقررة يف عام              - ١٣٥
ة، ويفضل أن   يف بون، بأملانيا، ما أمكن ذلك، أو يف مدن تتوفر فيها مرافق كربى تابعة لألمم املتحدة أو ملنظمات دولي                  

يكون ذلك يف مدن تستضيف بعثات دائمة، بغية تقليل التكاليف واألعباء اللوجستية الناشـئة عـن تنظـيم هـذه                    
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ . االجتماعات إىل أدىن حد ممكن، وتيسري اشتراك أطراف من البلدان النامية والتنسيق معها    

، إن مل تكـن قـد   ٢٠٠٩ن املكتب بشأن أنشطة االجتماعات املقررة يف عام      أيضاً إىل األمانة أن تلتمس توجيهات م      
  . تقررت األنشطة املشار إليها أعاله

، اليت مل ُتحدد توارخيها بعد،      ٢٠٠٩وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن ُتربَمج الفترات الدوراتية اإلضافية لعام             - ١٣٦
سبتمرب، على أن تبدأ كل فترة وتنتهي يف منتصف األسبوع، ما       / أيلول - أغسطس  /أبريل وآب / نيسان - مارس  /يف آذار 

ويتوقع أن جيتمع خالل هذه الفترات الدوراتية كل من الفريق          . أمكن ذلك، بغية احلد من مدة السفر يف هناية األسبوع         
                                                      

)٥٥( FCCC/AWGLCA/2008/8صل الرابع، الف. 
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ر يف االلتزامـات    العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية والفريق العامل املخصص للنظ            
  .اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم تربعات إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية للمساعدة        -١٣٧
وشجعت . ا فيها الدورات اليت ستعقد يف بون      ، مب ٢٠٠٩يف حتمل التكاليف الناشئة عن الدورات اإلضافية املقررة يف عام           

اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً األطراف على أن تقدم تربعات إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقيـة األمـم                   
  .املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف أسرع وقت ممكن، لضمان املشاركة الفعالة لوفود من بلدان نامية أطراف

كما دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتمـاع األطـراف                  - ١٣٨
 على خارطة طريق بايل تركيـزاً       ٢٠٠٩وكذلك رئيسي اهليئتني الفرعيتني الستكشاف السبل املمكنة للتركيز يف عام           

 واهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن         أكرب، وذلك بعقد دورات أقصر لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ         
  .يقدموا مقترحاهتم عن طريق املكتب، حسب االقتضاء

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة الدامنرك ملا تبذله من جهود سخية الستضافة الدورة اخلامسة   - ١٣٩
اف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف مركز بيال يف كوبنـهاغن،           عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطر      

  .بالدامنرك، وللجهود اليت تبذهلا لتحضري هاتني الدورتني

  فترات دوراتية أخرى

 تـشرين   ٢٢ إىل   ١١يونيه والفترة من    / حزيران ١٤ إىل   ٣أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن ُتحدََّد الفترة من           - ١٤٠
، وبأن ُيقدم هذا املقترح إىل مؤمتر األطراف العتماده يف دورتـه            ٢٠١٣دورتني املقررتني يف عام     نوفمرب لعقد ال  /الثاين

  .الرابعة عشرة

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم عروضاً الستضافة الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطـراف                  - ١٤١
، وكذلك الدورة السابعة عشرة للمـؤمتر       )٢٠١٠(ع األطراف   والدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما      

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أنه، متشياً مع مبـدأ التنـاوب بـني             ). ٢٠١١(األول والدورة السابعة للمؤمتر الثاين      
ـ ١٦اجملموعات اإلقليمية، ويف ضوء املشاورات اليت أُجريت مؤخراً بني هذه اجملموعات، فإن رئـيس الـدورة            ؤمتر  مل

 ملؤمتر األطراف سيكون    ١٧األطراف سيكون من جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، يف حني أن رئيس الدورة              
  .من اجملموعة األفريقية

وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ البلدان اليت ستستضيف دورات مقبلة لكل من مـؤمتر األطـراف ومـؤمتر              - ١٤٢
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف، إذا كانت تعتزم عقد اجتماعات وزارية غري رمسية لتناول القضايا املتعلقة 

نعقاد كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامـل         بتغري املناخ، أن تفكر يف عقد هذه االجتماعات قبل تاريخ ا          
بوصفه اجتماع األطراف إلتاحة الوقت الكايف لألطراف كي تتأمل يف نتائج هذه االجتماعات، ولتجنب أي تضارب 

  .يف الربجمة أثناء الدورات
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ىل للفريق العامل املخـصص     وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة تايلند الستضافتها الدورة األو            - ١٤٣
املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية واجلزء األول من الدورة اخلامسة للفريق العامل املخصص للنظر                
يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، وأعربت عن امتناهنا أيضاً حلكومة        

  .ها املايل السخي املُقدَّم هلاتني الدورتنيالدامنرك لدعم

   املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية- رابع عشر 
  ) من جدول األعمال١٤البند (

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ أداة امليزانية لفترة السنتني - ألف 
  )من جدول األعمال) أ(١٤البند (

  املداوالت -١

 ١٣ و ٥ي يف جلـستيها الثالثـة والرابعـة، املعقـودتني يف            نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرع         - ١٤٤
وأدىل . FCCC/SBI/2008/INF.6 و FCCC/SBI/2008/3وكان معروضاً عليها الوثيقتان     . يونيه، على التوايل  /حزيران

  . والصني٧٧ل ممثلو ثالثة أطراف ببيانات، مبن فيهم واحد باسم جمموعة ا

الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية تعقدها ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة   - ١٤٥
  . ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة هوانغ تقريراً عن هذه املشاورات) الصني(السيدة وهنانغ هوانغ 

  .س واعتمدها اليت اقترحها الرئي)٥٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات  - ١٤٦

  االستنتاجات -٢

، مبـا يف    ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املتعلقة بأداء امليزانية لفترة السنتني              - ١٤٧
ذلك املعلومات املتعلقة بالتدابري الالزمة للتصدي لآلثار السلبية املترتبة على تقلبات أسعار الصرف يف امليزانية األساسية                

  .)٥٨(٢٠٠٨مايو / أيار١٥ وحالة االشتراكات حىت )٥٧(مانةلأل

وأعدت اهليئة الفرعية للتنفيذ نصني ملشروعي مقررين ملؤمتر األطراف يف دورته الرابعـة عـشرة وملـؤمتر                   - ١٤٨
يف دورته الرابعة، ) اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 

افقت على مواصلة التداول يف هذه املسألة يف دورهتا التاسعة والعشرين على أساس مشروعي النـصني هـذين                  وو
  . الواردين يف املرفق اخلامس

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.6اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٦(

)٥٧( FCCC/SBI/2008/3. 

)٥٨( FCCC/SBI/2008/INF.6. 
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اجتماع األطـراف لألمـني     /وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يأذن كل من مؤمتر أطراف ومؤمتر األطراف             - ١٤٩
 )٥٩( يـورو  ٤١ ١٧٢ ٠٦٨دوالرات الواليات املتحدة تصل إىل مبلغ يعـادل         التنفيذي بتكبد نفقات لفترة السنتني ب     
، شريطة تغطية ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول  ٣١ و ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١مبتوسط سعر الصرف يف الفترة ما بني        

  .هذه النفقات بإيرادات مناظرة

اجتماع األطراف لألمـني    /ومؤمتر األطراف وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يأذن كل من مؤمتر األطراف             - ١٥٠
) املرّحلة(التنفيذي بسحب مبلغ إضايف يصل إىل مليوين دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من األرصدة غري املنفقة                 

  .من فترات مالية سابقة لتعويض جزء من العجز الناشئ عن تقلبات أسعار الصرف

 على تقدمي تربعات إىل امليزانية األساسية للمساعدة يف تغطيـة العجـز             وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف      - ١٥١
  . أعاله١٥٠املشار إليه يف الفقرة 

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بأن األمني التنفيذي قد يضطر إىل إرجاء بعض األنشطة إىل حني تلقـي                    - ١٥٢
  .هذه التربعات

اجتماع األطراف إىل األمني /لب كل من مؤمتر األطراف ومؤمتر األطرافوأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يط  - ١٥٣
 لعرضها على نظـر اهليئـة       ٢٠١١- ٢٠١٠التنفيذي أن يضع يف اعتباره، لدى إعداد امليزانية الربناجمية لفترة السنتني            

 من آثار تقلبات أسـعار      ، السبل الكفيلة باحلد قدر اإلمكان     )٢٠٠٩يونيه  /حزيران(الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني      
  .FCCC/SBI/2005/8الصرف يف امليزانية األساسية، مبا يف ذلك التدابري املقترحة يف الوثيقة 

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسـية يف املوعـد                   - ١٥٤
ري املسددة وحثت األطراف اليت مل تدفع اشتراكاهتا بعد على القيام بذلك          احملدد، وأعربت عن قلقها إزاء االشتراكات غ      

  .يف أقرب وقت ممكن

وأقرت اهليئة الفرعية للتنفيذ مع التقدير باستالم التربعات اليت قدمتها األطراف إىل الـصندوق االسـتئماين                  - ١٥٥
 وإىل الصندوق االستئماين لألنـشطة التكميليـة،        للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         

 القاضي  )٦٠(وحثت األطراف على مواصلة تقدمي مسامهاهتا إىل هذين الصندوقني االستئمانيني، بالنظر خاصة إىل املقرر             
  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨بزيادة عدد الدورات يف فترة السنتني 

  

  

                                                      

واإلذن بتكبد  . ١٣ - م أ /١٣الثالثة عشرة مبوجب مقرره     وافق مؤمتر األطراف على هذا املبلغ يف دورته          )٥٩(
 .٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨اكات اإلرشادية يف فترة السنتني نفقات تصل إىل هذا املبلغ لن يؤثر يف االشتر

 .خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٦٠(
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   تنفيذ اتفاق املقر- باء 
  )من جدول األعمال) ب(١٤البند (

  املداوالت -١

 ١٣ و ٥نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلـستيها الثالثـة والرابعـة، املعقـودتني يف                     - ١٥٦
  . كذلك أدىل ممثال طرفني ببيانني. وأدىل ببيانني ممثل احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي. يونيه، على التوايل/حزيران

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٦١(يئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهل  - ١٥٧

  االستنتاجات -٢

أحاطت اللجنة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيان الذي أدىل به ممثل حكومة البلد املضيف والذي أكد فيه أنه مـن                     - ١٥٨
 ٢٠١٠لألمانة يف بون، بأملانيا، حبلول عـامي        املقرر إجناز أعمال تشييد مرافق ومكاتب املؤمترات اجلديدة املخصصة          

وَعِلَمت اهليئة الفرعية للتنفيذ مع التقدير أن حكومة البلد املضيف خصصت وحدة داخل إدارهتا . ، على التوايل٢٠١١و
  .لتوفري املشورة الدبلوماسية والدعم ملكاتب األمم املتحدة وموظفيها

بالبيان الذي أدىل به األمني التنفيذي، والذي أعرب فيه عن ارتياحه لتنفيذ وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً   - ١٥٩
اتفاق املقر وعن رغبته يف أن يظل موظفو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ حتت سقف واحد يف املبـاين            

  .احلالية ريثما ُتنجز أعمال هتيئة املكاتب اجلديدة

ية للتنفيذ عن تقديرها للجهود اليت ُبذلت حىت اآلن وشجعت حكومة البلد املضيف على              وأعربت اهليئة الفرع    - ١٦٠
ودعت حكومة البلد املضيف واألمني التنفيـذي إىل أن         . مواصلة جهودها من أجل تقدم تنفيذ أعمال التشييد املقرَّرة        

  .ريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق املقرتق) ٢٠٠٩يونيه /املقرَّرة يف حزيران(يقدِّما إىل اهليئة يف دورهتا الثالثني 

   مسائل أخرى- خامس عشر 
  ) من جدول األعمال١٥البند (

يونيـه،  / حزيران ١٣ و ٥نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقودتني يف                - ١٦١
 والصني، وواحد باسم حتالف الدول      ٧٧ل حد باسم جمموعة ا   وأدىل ممثلو أربعة أطراف ببيانات، منهم وا      . على التوايل 

  .اجلزرية الصغرية، وواحد باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

ويف هذه اجللـسة    .  والصني معلومات بشأن تفعيل صندوق التكيف      ٧٧ل ويف اجللسة الثالثة، طلبت جمموعة ا       - ١٦٢
، رئيس جملس صندوق التكيف، إىل تقدمي تقرير عن األعمال الـيت       )ترتانيا (ذاهتا، دعا الرئيس السيد ريتشارد مويونغي     

  .٣- م أإ/١يضطلع هبا اجمللس لتنفيذ املقرر 

                                                      

 .FCCC/SBI/2008/L.3اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٦١(
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ويف اجللسة  . ويف اجللسة ذاهتا، أعلن الرئيس أنه سيعقد اجتماعاً جملموعة أصدقاء الرئيس للنظر يف هذه املسألة                - ١٦٣
  .هالرابعة، قدم الرئيس تقريراً عن مشاورات

ويف اجللسة الرابعة، أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس جملـس صـندوق                   - ١٦٤
  . كما أكد تأييده للمجلس يف العمل الذي يضطلع به. التكيف وأعرب عن تقديره هلذا التقرير

   التقرير املتعلق بأعمال الدورة-سادس عشر 
  ) من جدول األعمال١٦البند (

يونيه، نظرت اهليئة الفرعية يف مشروع التقرير املتعلق بأعمال دورهتا / حزيران١٣يف اجللسة الرابعة املعقودة يف     - ١٦٥
ويف اجللسة ذاهتا، أذنت اهليئة للرئيس، بناًء على اقتراح قدمـه،  ). FCCC/SBI/S008/L.1(الثامنة والعشرين واعتمدته    

  . رة، مبساعدة األمانةباستكمال التقرير املتعلق بأعمال الدو

  ةر اختتام الدو- سابع عشر 
يونيه، أطلع األمني التنفيذي اهليئة الفرعية للتنفيذ على تقيـيم أويل           / حزيران ١٣يف اجللسة الرابعة املعقودة يف        - ١٦٦

 من املقرر   ٢٠لفقرة  ويأيت هذا تنفيذاً ل   . لآلثار املالية لالستنتاجات اليت اعتمدهتا مجيع اهليئات اليت اجتمعت للتو يف بون           
من آثار إدارية وآثار يف امليزانية       )٦٢(، اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم بياناً مبا يترتب على املقررات            ٩- م أ /١٦

  .إذا تعذر الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسية

لب من األمانة االضطالع هبا، ميكن االضطالع هبا        وأوضح األمني التنفيذي أن معظم األنشطة اإلضافية اليت طُ          - ١٦٧
يف حدود املوارد املتوقعة يف امليزانية األساسية أو تلك املتوخاة يف التقديرات األولية للميزانيـة يف إطـار الـصندوق                    

رقـة العاملـة    غري أنه، سيلزم مجيع موارد مالية لتغطية دورتني إضافيتني على األقل لألف           . االستئماين لألنشطة التكميلية  
 ماليني دوالر مـن دوالرات الواليـات   ٥,٨ و٤,٥، على أن تبلغ هذه املوارد املالية ما بني  ٢٠٠٨املخصصة يف عام    

وإذا رئي أن عقد اجتماع إضايف آخر ضروري، فـإن ذلـك سـيؤدي إىل زيـادة يف        . املتحدة، تبعاً ملكان انعقادمها   
ستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري االحتياجات وسيؤثر ذلك أيضاً على الصندوق اال 

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لكل دورة إضافية لتوفري الدعم املـايل الكـايف         ١,٤املناخ،  الذي سيحتاج إىل      
  .جلزرية الصغريةللبلدان النامية، مبا يف ذلك الدعم ملندوب ثاٍن من أقل البلدان منواً والدول النامية ا

وطُلب من األمانة إعداد عدداً من الورقات التقنية ومذكرة معلومات لدعم األعمال املضطلع هبـا يف إطـار                    - ١٦٨
 مليون دوالر   ١,٦الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، وهو ما ستبلغ كلفته               

يف إطار أعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، سيلزم حنـو مليـونني             و. من دوالرات الواليات املتحدة   
دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتغطية جمموعة واسعة من األنشطة كان قد طُلب من األمانة االضطالع هبا لدعم                  

                                                      

ثار فيما يتعلق باستنتاجات اهليئـات  آ، فهو ال تترتب عليه      "مقررات" يشري إىل    ٩-م أ /١٦يف حني أن املقرر     ا )٦٢(
 .الفرعية أيضاً
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وستواصل األمانة حتيل االسـتنتاجات     . ف معه برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكي          
  .لكي حتدد بدقة مبلغ املوارد اإلضافية الالزمة

وذكّر األمني التنفيذي أيضاً الوفود بشواغله فيما يتعلق بالزيادة يف حجم العمل يف سياق اخلسارة يف القيمـة                    - ١٦٩
وسيتعني على األمانة أن تعتمـد      . دة مقابل اليورو  اليت حلقت بامليزانية األساسية نتيجة الخنفاض دوالر الواليات املتح        

على املسامهات الطوعية، ليس فقط لألنشطة التكميلية، وإمنا أيضاً لألنشطة األساسية، لتغطية جـزء مـن العجـز يف           
وجرى حث األطراف على النظر يف تقدمي مسامهات طوعية لدعم هذه العملية يف أقرب فرصة ممكنة، لضمان                 . امليزانية

ر موارد كافية وقابلة للتنبؤ لتمكني األمانة من االضطالع بكل األعمال املطلوبة، وهو سيشمل الكثري من األنشطة                 توفّ
  .اهلامة املفضية إىل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف كوبنهاغن

   الرمسيـة علـى     ويف اجللسة نفسها، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال ومنظمي املشاورات غري             - ١٧٠
  .كما شكر األمانة على ما قدمته من دعم. ما أسهموا به
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  املرفق األول

  ستنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذشروع مقرر نص مل
  يف دورهتا التاسعة والعشرين

  ١٤- م أ/- مشروع املقرر 
  املقدمة منأعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية 

  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاألطراف غري 
  إن مؤمتر األطراف،  

 ١الفقرات ] و[، ٤ من املادة ٧ و٣ و١إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، وخصوصاً الفقرات  إذ يشري  
  ، ]١٠من املادة ) أ(٢والفقرة [، ١٢ من املادة ٧ و٥ و٤و

  ،١١-  أم/٨ و٨- م أ/١٧ و٨- م أ/٣ و٥- م أ/٨املقررات   إىلوإذ يشري  

املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف         فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية     بأن  وإذ يسلّم     
يف تعزيز قدرة األطراف [ قد ساهم مسامهة كبرية، عن طريق تقدمي املشورة والدعم التقنيني، املرفق األول لالتفاقية

على حتسني عملية إعداد بالغاهتـا      ) ف غري املدرجة يف املرفق األول     األطرا(غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       
  ، ]يف حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول] [الوطنية

 إعـداد البالغـات الوطنيـة     ] لعملية[شورة والدعم التقنيني املناسبني      امل تقدمية  ـ تأكيد أمهي  وإذ يكرر   
  ،]وحتسني نوعيتها[

 حمفل تتبادل فيه األطراف غري املدرجة يف املرفق األول التجارب اإلقليميـة            تأكيد أمهية توفري   وإذ يكرر [  
  ] ودون اإلقليمية والوطنية املتصلة بعملية إعداد التقارير الوطنية،

  ]،)خطة عمل بايل (١٣- م أ/١ بأن أعمال فريق اخلرباء االستشاري ذات صلة بعناصر املقرر وإذ يسلّم[  

   أن إعداد البالغات الوطنية عملية متواصلة،وإذ يدرك  

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة       ] مواصلة والية ] [إعادة تشكيل [يقرر    - ١  
  ؛من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

وفقاً لالختـصاصات   ] ، يف سبيل إجناز واليته،    [ري   أن يعمل فريق اخلرباء االستشا     يقرر أيضاً   - ٢  
  ؛الواردة يف مرفق هذا املقرر
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الثامنـة  ] [السادسة عـشرة  ] [اخلامسة عشرة [ أن يقوم مؤمتر األطراف يف دورته        كذلكيقرر    - ٣  
  باستعراض مدة ووالية فريق اخلرباء االستشاري؛] عشرة

برنامج وبالتعاون مع ] القادم] [األول[ اجتماعه  إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يقوم، يفيطلب[  - ٤  
  ]؛٢٠١٠- ٢٠٠٩، بوضع برنامج عمل للفترة دعم البالغات الوطنية

ً إىل فريق اخلرباء االستشاري التعاون يف تنفيذ برنامج عمله مـع برنـامج دعـم                يطلب أيضا [  - ٥  
  ]اء املعين بأقل البلدان منواً؛البالغات الوطنية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرب

 إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يستفيد، يف حتديد وتنفيذ برنامج عمله، من األعمال األخرى   يطلب[  - ٦  
ذات الصلة كتلك اليت أُجنزت يف إطار برنامج دعم البالغات الوطنية وأعمال الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، 

  ] زدواجية؛توخياً لتجنب اال

 ،٨- م أ /١٧ من االتفاقية واملقرر     ٨من املادة   ) ج(٢ للفقرة    إىل األمانة أن تعمل، وفقاً     يطلب كذلك   - ٧  
 من مرفـق املقـرر،      ٩على تيسري عمل فريق اخلرباء االستشاري عن طريق دعم تنفيذ األنشطة احملددة يف الفقرة               

عالمية والتقارير التقنية اليت يعدها الفريق لتقدميها بغية        وأنشطة الفريق؛ ونشر املواد اإل    [وتنظيم عقد اجتماعات    
  لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ؛] باسم الفريق[وجتميع التقارير ] تقدميها إىل األطراف، واخلرباء املعنيني واملنظمات

  ]؛ األمانةي يف ميزانيةإدراج الترتيبات الالزمة لتمويل اجتماعات فريق اخلرباء االستشار يقرر[  - ٨  

 فريق  أنشطةاإلسهام مبوارد مالية لدعم     إىل  ] املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    [ األطراف   يدعو  - ٩  
  العمل؛] برامج[و] مبا يف ذلك حلقات العمل [اخلرباء االستشاري

 إىل األمانة أن تدعم األنشطة اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء االستشاري، عن طريق مجلـة    يطلب[  - ١٠  
مور منها تيسري تنظيم االجتماعات وإعداد املواد املتصلة باملعلومات األساسية، والوثائق وتقارير حلقات العمل،              أ

  ؛ .]حسب االقتضاء، اليت ستتاح لألطراف

 إىل األمانة أن تدرج يف موقع الويب التابع لالتفاقية اإلطارية لتغري املناخ معلومات         يطلب أيضاً [  - ١١  
  .]امج اليت من شأهنا تيسري إعداد البالغات الوطنيةعن األنشطة والرب
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  املرفق
  اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية 
  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

ة يف املرفق األول هدف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرج    - ١
البالغات الوطنية الثانية والالحقة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق ] إعداد] [عملية[لالتفاقية هو حتسني 

وجودة ] [وكذلك، حسب االقتضاء وعند االنطباق، البالغات الوطنية األولية لألطراف اليت مل تقدمها بعد[األول 
عن طريق تقـدمي املـشورة   ] بشأن تنفيذ االتفاقية] [دف تقييم تنفيذ شروط االتفاقيةهب] [املعلومات الواردة فيها 

وبالنسبة لألطراف اليت مل تقدم بعد بالغاهتا       . [والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
  .]نية األوليةالوطنية األولية، يكون اهلدف أيضاً هو حتسني عملية إعداد البالغات الوط

يف جمال ] واخلربة] [املشهود هلم بالكفاءة ] [ُيختارون من قائمة اخلرباء   [يتألف فريق اخلرباء االستشاري من خرباء         - ٢
قوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم مدى القابلية للتأثر والتكيف، والتخفيف من اآلثار، وغري ذلك من املـسائل املتـصلة                   

  .بإعداد البالغات الوطنية

  :خبرياً كما يلي] ٣٠] [٢٥[يضم فريق اخلرباء االستشاري   - ٣

أعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من كل جمموعة من اجملموعات ] سبعة] [مخسة[  )أ(  
  أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛: اإلقليمية التالية

 من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، منهم عضو واحد ينتمي            أعضاء] مخسة] [ستة[  )ب(  
  إىل بلد من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

عضو واحد من كل منظمة من املنظمات الدولية الثالث ذات اخلربة املناسبة يف تقدمي املساعدة                 )ج(  
  ل يف إعداد البالغات الوطنية؛التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األو

  ؛.]عضو واحد من أمانة مرفق البيئة العاملية[  )د(  

ولفريق اخلرباء االستشاري أن    .  أعاله ٣تتوىل تعيني األعضاء اجلهات املرشحة هلم املشار إليها يف الفقرة             - ٤
  .يدعو خرباء إضافيني، إذا لزم األمر ذلك، على أساس اجملاالت اخلاصة خبربهتم

  .سنة، وُتخطر رئاسة اهليئة الفرعية للتنفيذ هبذه التعيينات] xx[عيَّن أعضاء فريق اخلرباء االستشاري ملدة ي  - ٥

  يتوىل ممثلو األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من اجملموعات اإلقليميـة الـثالث املـشار إليهـا يف                    - ٦
وخيدم الرئيس ملدة سنة    . تشاري على أساس التناوب   أعاله منصيب الرئيس واملقرر لفريق اخلرباء االس      ) أ(٣الفقرة  

  .وخيلفه املقرر يف تويل الرئاسة، ويعيَّن حينذاك مقرر جديد]. واحدة[
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إذا استقال عضو من أعضاء فريق اخلرباء االستشاري أو تعذر عليه إمتام مدة اخلدمة املقررة أو أداء مهام                    - ٧
 الدورة التالية ملؤمتر األطراف، أن تطلب إىل اجملموعة الـيت           منصبه، جاز لألمانة، حسب مدى قرب موعد انعقاد       

  .عينت ذلك العضو تعيَني عضو آخر حيل حمل العضو املذكور إلمتام الفترة املتبقية من واليته

جيتمع فريق اخلرباء االستشاري مرتني يف السنة، بالتزامن يف كل مرة مع اجتماعات اهليئتني الفرعيتني أو                  - ٨
وجيوز عقد اجتماعات خمصصة، رهناً . [عمل أو غريها من األحداث املنظمة لكي ينجز الفريق أعمالهمع حلقات ال

بتوافر األموال وبالتشاور مع رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، مىت ارُتئي أن ذلك ضروري للفريق من أجل االضطالع        
  .]، حسب عدد البالغات الوطنية اليت ينبغي النظر فيها] [بواليته

  :يقوم فريق اخلرباء االستشاري مبا يلي  - ٩

إعداد البالغات  ] عملية[يف  ] أثرت] [ما فتئت تؤثر  [حتديد وتقييم املشاكل والقيود التقنية اليت         )أ(  
وعند االقتضاء، البالغات الوطنيـة     [املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         ] الثانية والالحقة [الوطنية  

وتقدمي توصيات ملعاجلة هذه املشاكل ] من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تنجزها بعداألولية املقدمة 
  ؛]، حسب االقتضاء[والقيود 

بتحديد وتقييم الصعوبات اليت تصادفها األطراف غري املدرجـة يف          ] ، حسب االقتضاء،  [القيام    )ب(  
إلعداد البالغات الوطنيـة،    ] واملنهجيات [٨- م أ /١٧ة باملقرر   املرفق األول يف استخدام املبادئ التوجيهية املرفق      

  ؛]حسب اللزوم[وتقدمي توصيات لتحسينها 

إجراء تقييمات مقارنة للبالغات الوطنية األوىل والالحقة، حسب االقتـضاء، املقدمـة مـن              [  )ج(  
 متطلبات املبادئ التوجيهية إلعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل تقييم التقدم احملرز يف جمال تلبية

  ؛]من أجل حتديد مزيد من الفرص للتحسني] [البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

إما بصورة فردية أو يف جمموعات      ] [الثانية، والثالثة حسب االقتضاء   [دراسة البالغات الوطنية    [  )د(  
  وفقاً للمبادئ التوجيهية املرفقـة بـاملقرر      ] املعدة] [إىل الظروف الوطنية املشاهبة،   على أساس إقليمي باالستناد     

] املقرر[املعلومات  ] جودة[حتسني  ] تقدمي التوصيات املالئمة الرامية إىل    [، هبدف   ]ومبساعدة األمانة  [٨- م أ /١٧
خدام عوامل االنبعاثـات احملليـة      ، ومجع البيانات، واست   ] [وشفافيتها[واتساقها  ] يف البالغات الوطنية  [تقدميها  

  ]]واإلقليمية وبيانات األنشطة ووضع املنهجيات؛

وضع توصيات، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني، تتعلق هبيكل وتنفيـذ               [  ) ه(  
يام اهليئة الفرعية عملية لفحص البالغات الوطنية بشكل فردي بغية ضمان التنفيذ التام لالتفاقية، وبصفة خاصة لق

للتنفيذ بتقييم التأثري اإلمجايل العام للخطوات املتخذة من جانب األطراف على ضوء أحدث التقييمات العلميـة                
وينبغي أن يشارك يف العملية، قدر اإلمكان، أفراد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          . خبصوص تغري املناخ  

ة ذات الصلة، وأن تأخذ العملية يف احلسبان التكاليف البديلة، وأقل تكلفة بديلة ذوو كفاءة مثبتة يف جماالت اخلرب   
  ]متوافقة مع فحص عايل اجلودة؛
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قوائم اجلرد الوطنية لغـازات الدفيئـة،       ] أدوات ومنهجيات إعداد  [توفري املشورة التقنية بشأن       )و(  
وإدماج السياسات املتعلقة بـتغري املنـاخ يف         [التخفيف من اآلثار  ] أنشطة[وتقييمات القابلية للتأثر والتكيف، و    

  ]التخطيط اإلمنائي والسياسات اإلمنائية على الصعيد الوطين؛

وضع توصيات، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني، بشأن عناصر املبادئ              [  )ز(  
 ]الالحقـة  ،الثالثة وكذلك، حسب االقتضاء    [التوجيهية املنقحة اليت يتعني استخدامها إلعداد البالغات الوطنية       

  ]أعاله؛ )ب(٩ الفقرة يف املذكورة واألعمال الصلة ذات األطراف مؤمتر مقررات مراعاة مع ،]املستقبلية[ ]الالحقة[

إعـداد  ] عمليـة [يف تدعيم   ] إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   ] [والدعم التقين [توفري املشورة التقنية    [  )ح(  
تدريب املـدربني علـى     ] حلقات العمل وحلقات التدريب العملي و     [ية، مبا يف ذلك عن طريق       البالغات الوطن 

أو الـدروس املـستفادة يف   /وتقاسم اخلـربات و ] وإجراء التقييمات التقنية[املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي،   
  ]إعداد البالغات الوطنية؛] عملية[

االسـتمرارية يف إعـداد     ] ار مؤسسي لـضمان   وضع إط [توفري إرشادات وخمصصات لتيسري     [  )ط(  
  ]البالغات الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

القيام، حسب االقتضاء، بإسداء املشورة التقنية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن املسائل املتصلة             [  )ي(  
  ]بتنفيذ االتفاقية من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

استعراض األنشطة والربامج القائمة، مبا فيها أنشطة وبرامج مصادر التمويل املتعددة األطراف            [  )ك(  
والثنائية، بقصد تيسري ودعم إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول                 

 وتقدمي تقارير عن النتائج الـيت  ١٢ من املادة ٤ للفقرة وإعداد وتنفيذ املشاريع املقدمة يف البالغات الوطنية طبقاً     
  ]يتوصل إليها؛

وضع جداول أعمال حلقات العمل واالجتماعات، مبساعدة األمانة، لضمان التغطية الوافيـة            [  )ل(  
  .]للقضايا احملددة يف الوالية

عاله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ      أ ٩يقدم فريق اخلرباء االستشاري توصيات بشأن املسائل املبينة يف الفقرة           [  - ١٠
  ]لكي تنظر فيها؛

يضطلع فريق اخلرباء االستشاري باألعمال األخرى اليت حتيلها إليه اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ أو مـؤمتر                 [  - ١١
  ]األطراف أو اهليئات الفرعية األخرى، حسب االقتضاء؛

   مع مراعـاة األنـشطة احملـددة يف         ٢٠××- ٢٠٠٩يعد فريق اخلرباء االستشاري برنامج عمل للفترة        [  - ١٢
  .] أعاله٩الفقرة 
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Annex II 

[ENGLISH ONLY]  

Text for a draft decision for consideration by the Subsidiary Body 
for Implementation at its twenty-ninth session 

Draft decision [-/CP.14] 

Financial mechanism of the Convention:  fourth review  
of the financial mechanism 

[The Conference of the Parties, 

Recalling Article 4, paragraphs 3, 4, 5, 8, and 9, taking fully into account Article 11 of the 
Convention, 

Recalling also its decisions 11/CP.1, 12/CP.2, 3/CP.4, and 6/CP.13, 

Recalling that, as provided for in the Annex to the MOU with the GEF, the “GEF replenishment 
negotiations will take into account the COP’s assessment”,  

Noting the report prepared by the secretariat, in collaboration with the Global 

Environment Facility, on the assessment of funding necessary to assist developing countries in fulfilling 

their commitments relating to the Global Environment Facility replenishment cycle1, and the report on 
analysis of existing and potential investment and financial flows relevant to the development of an 
effective and appropriate international response to climate change2

 

[Noting that the Global Environment Facility as an operating entity operating the financial 
mechanism of the Convention has a role to play in catalysing and scaling up international [and domestic] 
financial [and investment] [flows][transfers] for the implementation of the Convention,]  

[Noting that private sector financing plays an important role in scaling up funding to meet the 
needs of developing countries,] 

Noting of that the fourth review of financial mechanism may benefit from, and provide, valuable 
inputs to other processes in the Convention, 

_________________________ 
1  FCCC/SBI/2007/21. 
2  Dialogue on long-term cooperative action to address climate change by enhancing implementation of the 
Convention working paper 8.  2007. 

[Acknowledging the need to explore innovative means to increase the scale of international financing to 
climate change to enhance actions in developing countries;]  
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[Noting the importance of co-financing for GEF projects as a useful approach to support 
developing countries to cope with adaptation to and mitigation of climate change, taking into account the 
comparative advantages of GEF agencies,] 

[Noting also the recent GEF reform process and that the GEF is continuing to effectively perform 
its role as an operating entity,] 

Welcoming the GEF’s role in creating and enhancing enabling environments, 

[Expressing serious concern over the findings of the papers3 that the financial resources currently 
available under the financial mechanism of the Convention to developing countries for the 
implementation of their commitments under the Convention, in particular for adaptation, are [grossly] 
inadequate,] 

[Underlining the importance of an effective financial mechanism of the Convention for 
“enhanced action on the provision of financial resources and investment to support action on mitigation 
and adaptation and technology cooperation under the Bali Action Plan, as contained in decision 1/CP.13, 
chapeau of paragraph 1 (e),]  

I.  Assessment of funding to assist developing countries in fulfilling their 
commitments under the Convention 

1. Decides that the report on the assessment of funding necessary to assist developing countries in 
fulfilling their commitments under the Convention shall constitute an input of the Conference of the 
Parties to the fifth replenishment negotiations of the Global Environment Facility Trust Fund; 

2. [Invites donors that the fifth replenishment should take into account the results of the mid-term 
review of the RAF, [and its adverse impacts on the amount of funding made available to developing 
country Parties, including the challenges that many developing countries, in particular SIDS, LDCs and 
Africa, are experiencing in accessing GEF funds;]] 

3. [Calls upon the donors to the GEF to fulfil commitments made during the [4th] replenishment[s] 
the GEF, as arrears and outstanding contributions will not only impact on negotiations for GEF-5, but 
also impact on allocations [and transfers] to countries and priorities where financing resources are most 
needed;] 

4. [Urges the Council of the Global Environment Facility to [help] ensure that adequate [and 
predictable] funding is available to enable developing countries to meet their commitments under the 
Convention, taking into account Article 4, paragraph 7 and Article 11, paragraph 5, of the Convention 
which provides that developed country Parties may also provide through bilateral, regional and other 
multilateral channels financial resources relating to the implementation of the Convention by developing 
country Parties;] 
_________________________ 
3  FCCC/TP/2007/4 and FCCC/SBI/2007/21. 
Dialogue working paper 8. 2007. Dialogue on long-term cooperative action to address climate change by enhancing 
implementation of the Convention, fourth workshop.  Available at 
<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/financial_mechanism_gef/application/pdf/dia
logue_working_paper_8.pdf>. 
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5.  [Requests the Global Environment Facility to include in its report to the Conference of Parties at 
its fifteenth session information on how the priorities for funding identified by Parties was taken into 
account in the negotiations over the fifth replenishment cycle of the Global Environment Facility, as 
stated in paragraph 2 of the Annex to the MOU.] 

6. [Invites the donors to the Global Environment Facility secure a successful fifth replenishment of 
the Global Environment Facility;] 

(6bis) [Requests developed country Parties to significantly increase 
contributions to the fifth replenishment to meet the commitments under 
Article 4.3 of the Convention and to secure a successful fifth 
replenishment of the Global Environment Facility;] 

7. [Requests][Invites donors to] the GEF Council, during their replenishment discussions: 

a) To give special attention to the Annex to the MOU, (FCCC/CP/1996/9, page 7, adopted 
in Decision 12/CP.3), [in particular to the provision that  “the COP and the GEF Council 
will jointly determine the aggregate GEF funding requirements for the purpose of the 
Convention” (chapeau of the whole Annex);] 

b) [To address the serious concerns raised by developing countries over the implementation 
of the  resource allocation framework (RAF), [including the lack of transparency in the 
RAF allocation,] and the procedural concerns affecting access to funds;]  

c) [To establish a programme under the GEF, to provide new and additional financial 
resources to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in 
complying with their obligations under Article 12, paragraph 1 of the Convention, in 
order to provide financing in an expedited manner;] 

d) [To provide new and additional resources, in accordance with Article 4.3 of the 
Convention, to meet the agreed full costs incurred by developing country Parties in 
complying with their obligations under Article 12, paragraph 1 of the Convention, outside 
their RAF allocations and taking into account the impact of the depreciation of the dollar 
on the allocations of subsequent national communications;] 

e) [To provide information on the nature and objective of the co-financing provided for the 
GEF-funded projects, to determine whether these co-financing resources constitute loans 
which add to the debt burden of developing countries, and whether they contribute to the 
attainment of the objective for which access to GEF resources is requested;] 

II.  Fourth review of financial mechanism 

8. [Decides that the review of the financial mechanism should be comprehensive and oriented to the 
needs of non-Annex I Parties for funding for mitigation and adaptation activities, as well as technology 
development and transfer;] 

9. [Decides that the financial mechanism should not be weakened by the [fragmentation] 
[atomisation][multiplication] of funds, ensure universal participation, operate under the authority of the 
Conference of Parties, and ensure consistency with COP decision;]  
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10. [Decides that given the scope of the challenge of climate change, accessing multiple sources of 
funding – whether inside the Convention or outside – should be encouraged;] 

11. Requests the Global Environment Facility: 

(a) [To provide the required information on the reconsideration of funding decisions, in 
accordance with this paragraph 5 of the memorandum of understanding MOU between 
the COP and the GEF Council (annex to Decision 12/CP.2),]  

(b) [To provide information on the action taken for the reconsideration of funding decisions, 
as laid out in paragraph 5 of the MOU between the COP and the GEF Council; and for 
this purpose, also requests the GEF to provide the information requested in paragraph  
1 (c )  of the Annex to the Memorandum of Understanding;] 

(c) [To enhance action on adaptation and mitigation in developing country Parties, on 
technology development and transfer to support action on mitigation and adaptation, as 
well as to promote access to affordable environmentally-sound technologies; to improve 
access of all developing countries, in particular LDCs, SIDS and Africa to GEF 
resources; and [in particular to encourage implementing/executing agencies’ to perform 
their functions efficiently], in accordance with COP guidance in light of the GEF reform 
process and the role of a strengthened GEF, as an  operating entity of the financial 
mechanism of the Convention;]  

(d) [To review the overall coherence of, and revise as necessary, its climate change focal 
area strategy and programmes in light of the findings and recommendations of the fourth 
overall performance study of the Global Environment Facility, taking into account the 
state of art science on climate change including:] 

(i) An assessment of progress against the fourth replenishment of the Global 
Environment Facility policy recommendations and examining how to further 
improve the GEF’s performance; 

(ii) [An examination on how the GEF complements other existing financing 
instruments;]]
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  املرفق الثالث

   من ٨اختصاصات تقييم مؤمتر األطراف حلالة تنفيذ الفقرة 
  ١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ من االتفاقية واملقَرْرين ٤املادة 

  الية الو- أوالً 
 من ٨، أن جيري يف دورته الرابعة عشرة تقييماً حلالة تنفيذ الفقرة ١٠-م أ/١قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   -١

  .، وأن ينظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا الشأن١٠-م أ/١ و٧-م أ/٥ من االتفاقية واملقررين ٤املادة 

   النطاق- ثانياً 
  :مواضيع التاليةينبغي أن يتصدى التقييم لل  - ٢

مدى تنفيذ اإلجراءات واألنشطة اليت تتصدى لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ واملفّصلة يف                )أ(  
  ؛١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ واملقررين ٤ من املادة ٨الفقرة 

 ٨مدى تنفيذ اإلجراءات واألنشطة اليت تتصدى لتأثري تنفيذ تدابري االستجابة املفّصلة يف الفقرة                )ب(  
  ؛١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ واملقررين ٤من املادة 
 ٤  من املـادة   ٨زيد من اإلجراءات، مبا يف ذلك الطرائق، فيما يتعلق بالفقرة           املاخليارات املتاحة الختاذ      )ج(  

  .١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥واملقررين 
  :وسيأخذ التقييم يف االعتبار، بوجه خاص، ما يلي  - ٣

 ٧- م أ/٥ واملقررين ٤ من املادة ٨ليت أٌحرِزت عن طريق تنفيذ الفقرة اإلجنازات والنتائج احملددة ا  )أ(  
  ؛١٠- م أ/١و

   واملقـررين   ٤ من املـادة     ٨الدروس املستفادة وأفضل املمارسات املستخلَصة من تنفيذ الفقرة           )ب(  
  ؛١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥

 ٧- م أ /٥ واملقررين   ٤املادة   من   ٨التحديات املصاَدفة والثغرات احملددة املتبقية يف تنفيذ الفقرة           )ج(  
  .١٠- م أ/١و

   الطرائق- ثالثاً 
  :سيجري التقييم باستخدام الطرائق التالية  - ٤

  :املتاحة باألشكال التالية)  أدناه٦ و٥انظر الفقرتني (النظر يف املعلومات ذات الصلة   )أ(  
  الورقات املقدمة من األطراف؛  ‘١‘
  ها األمانة؛تقارير التجميع والتوليف اليت ُتعدِّ  ‘٢‘
  التقارير والورقات املقدمة من املنظمات ذات الصلة؛  ‘٣‘



FCCC/SBI/2008/8 
Page 45 

 

  الوثائق األخرى ذات الصلة اليت تعدها األمانة؛  ‘٤‘
قيام األمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة يف مرحلة                )ب(  

 للتنفيذ، مبشاركة األطراف واملنظمات ذات الصلة من أجـل          مبكرة من الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الفرعية      
تبادل اآلراء بشأن التجارب والدروس املستفادة وأفضل املمارسات اليت حددهتا األطراف وغريها من املنظمـات               
ذات الصلة على مجيع املستويات، يف ختطيط وتنفيذ إجراءات وأنشطة التكيف من أجل التصدي لآلثار الـضارة                 

وينبغي أن خيصِّص اجتماع املائدة املستديرة وقتاً متـساوياً         . عن تغري املناخ وتأثري تنفيذ تدابري االستجابة      النامجة  
  للنظر يف أنشطة التصدي لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ وتأثري تنفيذ تدابري االستجابة؛

   املـستديرة واملعلومـات املبّينـة يف    قيام اهليئة الفرعية للتنفيذ بالنظر يف نتائج اجتماع املائـدة       )ج(  
  . أدناه٦ و٥الفقرتني 

   اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ- رابعاً 
  املسامهات

 فيما يتعلق بـإجراءات     ١٠- م أ /١ و ٧- م أ /٥ واملقررين   ٤ من املادة    ٨سينظر تقييم حالة تنفيذ الفقرة        - ٥
  :خ يف املسامهات التاليةوأنشطة التصدي لآلثار الضارة النامجة عن تغري املنا

  ؛)١(الورقات املقدمة من األطراف  )أ(  
 ١٩اآلراء اإلضافية املقرر أن تقدمها األطراف واملنظمات ذات الـصلة إىل األمانـة حبلـول                  )ب(  

   لكي تقوم األمانة بتجميعها يف وثيقة متفرقات؛٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
 املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء املعين بأقل        التقارير ذات الصلة الصادرة عن فريق اخلرباء        )ج(  

  البلدان منواً؛
  التقارير ذات الصلة الصادرة عن مرفق البيئة العاملية؛  )د(  
  التقارير ذات الصلة الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛  )ه(  
ة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول         توليف املعلومات املتاحة من البالغات الوطنية املقدم        )و(  
األطـراف غـري    (واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (لالتفاقية  

  ؛)٢(فيما يتعلق باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ) املدرجة يف املرفق األول
رامج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك التقارير املقدمة من          املعلومات ذات الصلة املتاحة من ب       )ز(  

  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً والورقات املقدمة من األطراف؛

                                                      

)١( FCCC/SBI/2008/Misc.4. 

)٢( FCCC/SBI/2007/24. 
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التقرير املوجز الذي جيمع بني دفتيه نتائج تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ                 )ح(  
 عن الفترة املمتدة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة           والقابلية للتأثر به والتكيف معه    

  والنواتج واالستنتاجات اإلضافية املرتبطة بربنامج عمل نريويب؛ )٣(والتكنولوجية

  .الوثائق األخرى ذات الصلة اليت تعدها األمانة  )ط(  

   تأثري تنفيذ تدابري االستجابة- خامساً 
  املسامهات

 فيما يتعلق باإلجراءات    ١٠- م أ /١ و ٧- م أ /٥ واملقررين   ٤ من املادة    ٨ينظر تقييم حالة تنفيذ الفقرة      س  - ٦
  :واألنشطة اليت تتصدى لتأثري تنفيذ تدابري االستجابة يف املسامهات التالية

  أعاله؛) ب(و) أ(٥الورقات املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة   )أ(  

  التقارير ذات الصلة الصادرة عن مرفق البيئة العاملية؛  )ب(  

  التقارير ذات الصلة الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ؛  )ج(  

توليف املعلومات املتاحة من البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول                 )د(  
  ؛)٤(جة يف املرفق األول لالتفاقية فيما يتعلق بتأثريات تنفيذ تدابري االستجابةلالتفاقية واألطراف غري املدر

  .الوثائق األخرى ذات الصلة اليت تعدها األمانة  )ه(  

   النتائج املتوقَّعة- سادساً 
 ٨قيام اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، بالتوصية مبشروع مقرر عن حالة تنفيذ الفقرة   - ٧

، يأخذ يف االعتبار نتائج اجتماع املائدة املستديرة وكذلك املعلومات ١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥ واملقررين ٤من املادة 
  . أعاله، لعرضه على نظر مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة٦ و٥املبينة يف الفقرتني 

                                                      

 .FCCC/SBSTA/2006/11 من الوثيقة ٢٣على النحو املطلوب يف الفقرة  )٣(

)٤( FCCC/SBI/2007/23. 
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   الرابعاملرفق

  اختصاصات االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ 
   القدرات للبلدان الناميةإطار بناء
  األهداف-  والًأ

   ٢- م أ/٢يسعى االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات للبلدان النامية املعتمد مبوجب املقرر        - ١
  :إىل حتقيق األهداف التالية) إطار بناء القدرات(

  اشرة بإطار بناء القدرات وتقييم فعاليته؛ يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات ذات الصلة املباحملرزرصد التقدم   )أ(  

 بني ما تنص عليه مقررات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل           اليت قد توجد  حبث الفجوات     )ب(  
   وتنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ من أحكامبوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

ضع خيارات ترمي إىل حتسني تنفيذ إطار       حتديد الدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة هبدف و        )ج(  
   .بناء القدرات، مع مراعاة االحتياجات اإلضافية واألولويات املتعلقة ببناء القدرات

  مبادئ عامة متعلقة بعملية االستعراض الشامل-  ثانياً

والنهج الواردة ينبغي أن يستند االستعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات إىل املبادئ التوجيهية                - ٢
راعي األحكاَم ذات الصلة اليت تنص عليها مقررات مـؤمتر         ي، وينبغي أن    ٧- م أ /٢يف الفصل باء من مرفق املقرر       

 .املتعلقة ببناء القدرات )٢( ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو)١(األطراف

  مصادر املعلومات– ثالثاً

د املعلومات املتعلقة بأنشطة بناء القدرات ألغراض االستعراض الشامل من الوثائق التالية،       ينبغي أن ُتستم    - ٣
  :يف مجلة أمور

  الورقات املقدمة من األطراف؛  )أ(  

 للخطوات املتعلقة بالرصد التقارير التوليفية السنوية املتعلقة ببناء القدرات اليت تعدها األمانة وفقاً  )ب(  
  ؛٢- م أإ/٦ و١٢- م أ/٤بناء القدرات الواردة يف املقررين والتقييم املنتظمني ل

                                                      

 .١٢- م أ/٤ و١٠- م أ/٢ و٩- م أ/٩ و٩- م أ/٤املقررات  )١(

 .٢- م أإ/٦ و١- م أإ/٢٩ و١- م أإ/٧املقررات  )٢(
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مثل البالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية املتعلقة بـالتكيف،         (التقارير الوطنية ذات الصلة       )ج(  
  ؛)وورقات استراتيجية احلد من الفقر، والتقييمات الذاتية للقدرات الوطنية

 البيئة العاملية ووكاالته، ومنظمات األمم املتحدة وغريها من التقارير والورقات اليت يقدمها مرفق  )د(  
  املنظمات ذات الصلة هبذا املوضوع؛

 .الوثائق األخرى ذات الصلة باملوضوع اليت تعدها األمانة  )ه(  

  النتائج املتوقعة- رابعاً 

 ويتضمن .الثنيرهتا الثينبغي أن يسفر االستعراض الشامل عن تقرير يصدر عن اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دو  - ٤
 للتقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات ولفعاليته، وهو ما سيؤدي إىل مقرر بشأن االستعراض الـشامل                  حتليالً

  : أن يتضمن التقرير ما يليوينبغي أيضاً .يتخذه مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

   لربامج وأنشطة بناء القدرات؛وصفاً  )أ(  

 للعوامل املؤثرة واملعوقات اليت تتعلق بأنشطة بناء القدرات  لالحتياجات والثغرات وتقييماًاًحتديد  )ب(  
يف البلدان النامية واليت تؤثر على فعالية مشاريع وبرامج بناء القدرات، إضافة إىل الدروس املستخلصة واملمارسات 

  االت اليت ميكن حتسينها؛، والتحديات والعراقيل، واجملاجليدة، والفرص اليت ستتاح مستقبالً

  النتائج والتأثريات الرئيسية؛  )ج(  

املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية،     (معلومات بشأن حجم وتنوع اجلهات صاحبة املصلحة          )د(  
  ها؛اليت تشارك يف أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية وتستفيد من) والقطاع اخلاص، واملنظمات األهلية، وغريها

  توافر املوارد وإتاحة الوصول إليها، وفعالية تقدميها؛  )ه(  

  استدامة أنشطة بناء القدرات ونطاق االلتزام الوطين؛  )و(  

   ١٥ األول لالحتياجات واجملاالت الوارد يف الفقرات من         لنطاَقاشطة بناء القدرات    نمدى دعم أ    )ز(  
، واجملاالت ذات األولوية املدرجة )٢٠ إىل ١٨الفقرات من (، وإجراءات األطراف ٧- م أ/٢ من مرفق املقرر ١٧إىل 

  ؛١٠- م أ/٢ من املقرر ١، مع مراعاة العوامل الرئيسية التسعة احملددة يف الفقرة ١- م أإ/٢٩ من املقرر ٢يف الفقرة 

 .توصيات من أجل مواصلة تنفيذ إطار بناء القدرات  )ح(  

ت تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني بشأن مزيد من            على توصيا  وينبغي أن يسفر االستعراض أيضاً      -٥
 ١٢-م أ /٤و ٧-أم  /٢ بالرصد والتقييم املنتظمني ألنشطة بناء القدرات املضطلع هبا وفقـا للمقـررات              ةاخلطوات املتعلق 

  .٢-م أإ/٦ و١-م أإ/٢٩و
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  املرفق اخلامس

  يذنفعية للتاهليئة الفرسيعرضان على نظر نصان ملشروعي مقررين 
  يف دورهتا التاسعة والعشرين

  ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨ أداء امليزانية لفترة السنتني - أوالً 
  إن مؤمتر األطراف،

 وطلـب  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨، الذي وافق فيه على امليزانية الربناجمية لفترة السنتني     ١٣-م أ /١٣إىل املقرر   إذ يشري     
 عشرة تقريراً عن اإليرادات وأداء امليزانية، وأن يقترح ما قد يلزم مـن              إىل األمني التنفيذي أن يقدم إليه يف دورته الرابعة        

  ،٢٠٠٩ - ٢٠٠٨تعديالت يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

  ،)١( بشأن تغري املناخيف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  من اإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف١١إىل الفقرة وإذ يشري   

  ،)٢(واملالية واملؤسسية علومات الواردة يف الوثيقتني اللتني أعدهتما األمانة بشأن املسائل اإلدارية يف املوقد نظر  

 وحبالة املسامهات املقدمة ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لفترة السنتني حييط علماً   - ١
ية لالتفاقية، والصندوق االستئماين لألنشطة      إىل الصندوق االستئماين للميزانية األساس     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥حىت  

  التكميلية، والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية؛

لألمني التنفيذي بتكبد نفقات لفترة السنتني بدوالرات الواليات املتحدة تصل إىل مبلـغ             يأذن    - ٢
 كانون  ٣١ و ٢٠٠٨يناير  /ن الثاين  كانو ١ مبتوسط سعر الصرف يف الفترة ما بني         )٣( يورو ٤١ ١٧٢ ٠٦٨يعادل  
  ، شريطة تغطية النفقات بإيرادات مناظرة؛٢٠٠٩ديسمرب /األول

لألمني التنفيذي بسحب مبلغ إضايف قدره يصل إىل مليوين دوالر من دوالرات الواليـات     يأذن    - ٣
جز الناشئ عن تقلبات من فترات مالية سابقة للتعويض عن جزء من الع) املرّحلة(املتحدة من األرصدة غري املنفقة    

  أسعار الصرف؛

األطراف على تقدمي تربعات إىل امليزانية األساسية للمساعدة يف تغطية العجز املشار إليه يف         حيث  - ٤
   أعاله؛٣الفقرة 

                                                      

 .، املرفق األول١- م أ/١٥املقرر   )١(

)٢(  FCCC/SBI/2008/3و FCCC/SBI/2008/INF.6.  
واإلذن بإنفاق هـذا  . ١٣-م أ/١٣وافق مؤمتر األطراف على هذا املبلغ يف دورته الثالثة عشرة مبوجب مقرره          )٣(

  .٢٠٠٩ - ٢٠٠٨املبلغ كحد أقصى لن يؤثر يف االشتراكات اإلرشادية يف فترة السنتني 
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إىل األمني التنفيذي أن يضع يف اعتباره، لدى إعداد امليزانية الربناجمية لفتـرة الـسنتني               يطلب    - ٥
نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني، السبل الكفيلة باحلد قدر اإلمكان من              لعرضها على    ٢٠١١- ٢٠١٠

  ؛FCCC/SBI/2005/8آثار تقلبات أسعار الصرف يف امليزانية األساسية، مبا يف ذلك التدابري املقترحة يف الوثيقة 

ية برناجمية لعرضـها علـى      إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي، يف دورهتا الثالثني، مبيزان         يطلب    - ٦
موافقة مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول               

  كيوتو يف دورته اخلامسة؛

   لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف املوعد احملّدد؛ُيعرب عن تقديره  - ٧  

 مل تدفع بعد اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية إىل القيام بذلك دون إبطـاء،               األطراف اليت  يدعو  - ٨  
  يناير من كل سنة وفقاً لإلجراءات املالية؛/ كانون الثاين١واضعة يف اعتبارها أن االشتراكات مستحقة يف 

عملية للمسامهات املقدمة من األطراف إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف ُيعرب عن تقديره   - ٩  
  االتفاقية وللمسامهات املقدمة إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛

 األطراف على مواصلة تقدمي مسامهاهتا إىل الصندوق االسـتئماين للمـشاركة يف عمليـة         حيث  - ١٠  
دد الدورات يف  القاضي بزيادة ع)٤(االتفاقية وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، بالنظر خاصة إىل املقرر

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني 

 يـورو املقـدم إىل   ٧٦٦ ٩٣٨حلكومة أملانيا لتربعها السنوي البالغ   يكرر اإلعراب عن تقديره       - ١١  
  . يورو بصفتها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون١ ٧٨٩ ٥٢٢امليزانية األساسية وملسامهتها اخلاصة البالغة 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  أداء امليزانية لفترة - ثانياً 
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،١٣ من املادة ٥ إىل الفقرة إذ يشري  

   منه،٦، وخباصة الفقرة ١٣- م أ/١٣إىل املقرر وإذ يشري أيضاً   

راف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة        من اإلجراءات املالية ملؤمتر األط     ١١ إىل الفقرة    وإذ يشري كذلك    
  ،)٥(بشأن تغري املناخ

  

                                                      

 ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر   )٤(

 .، املرفق األول١- م أ/١٥املقرر  )٥(
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  ،١٤- م أ/XX باملقرر وإذ حييط علماً  

  ،)٦( يف املعلومات الواردة يف الوثيقتني اللتني أعدهتما األمانة بشأن املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسيةوقد نظر  

 وحبالة املسامهات املقدمة    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ترة السنتني    بالتقرير املتعلق بأداء امليزانية لف     حييط علماً   - ١  
 إىل الصندوق االستئماين للميزانية األساسية لالتفاقية، والصندوق االستئماين لألنشطة          ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٥حىت  

  التكميلية، والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية؛

قّر  - ٢    الذي اعتمده مؤمتر    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨انية لفترة السنتني     املتعلق بأداء امليز   ١٤- م أ /XX املقرر   ُي
  األطراف يف دورته الرابعة عشرة، من حيث انطباقه على بروتوكول كيوتو؛

   لألطراف اليت دفعت اشتراكاهتا إىل امليزانية األساسية يف املوعد احملدد؛يعرب عن تقديره  - ٣  

نية األساسية إىل القيام بذلك دون إبطـاء،        األطراف اليت مل تدفع بعد اشتراكاهتا يف امليزا       يدعو    - ٤  
  يناير من كل سنة وفقاً لإلجراءات املالية؛/ كانون الثاين١واضعة يف اعتبارها أن االشتراكات مستحقة يف 

 للمسامهات املقدمة من األطراف إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية يعرب عن تقديره  - ٥  
  إىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية؛االتفاقية وللمسامهات املقدمة 

 األطراف على مواصلة تقدمي مسامهاهتا إىل الصندوق االسـتئماين للمـشاركة يف عمليـة         حيث  - ٦  
القاضي بزيادة عدد الدورات يف  )٧(االتفاقية وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية، بالنظر خاصة إىل املقرر

  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨فترة السنتني 

 يـورو املقـدم إىل   ٧٦٦ ٩٣٨لتربعها السنوي البالغ حلكومة أملانيا   يكرر اإلعراب عن تقديره       - ٧  
  .] يورو بصفتها احلكومة املضيفة لألمانة يف بون١ ٧٨٩ ٥٢٢امليزانية األساسية وملسامهتها اخلاصة البالغة 

                                                      

)٦( FCCC/SBI/2008/3و FCCC/SBI/2008/INF.6. 

 ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١املقرر  )٧(
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   السادساملرفق

  ا الثامنة والعشرينالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهت
  الوثائق املعدة للدورة

FCCC/SBI/2008/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه  
FCCC/SBI/2008/2          مشروع اختصاصات لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القـدرات

  مذكرة مقدمة من األمانة. ٧- م أ/٢الوارد يف املقرر 
FCCC/SBI/2008/3  مذكرة مقدمة من األمانة. ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  
FCCC/SBI/2008/4     مذكرة مقدمة مـن    . الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية

  األمني التنفيذي
FCCC/SBI/2008/4/Add.1- 

FCCC/AWGLCA/2008/5 

كرة من األمـني    مذ. الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احلكومية الدولية    
معلومات إضافية، عن الترتيبات املتعلقة باالجتماعات . إضافة. التنفيذي

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨احلكومية الدولية يف عام 
FCCC/SBI/2008/5            تقرير مرفق البيئة العاملية بشأن وضع برنامج استراتيجي لرفع مـستوى

  مذكرة مقدمة من األمانة. االستثمار يف نقل التكنولوجيا
FCCC/SBI/2008/6  االجتماع الثالث عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًبشأن تقرير .

  مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/SBI/2008/7         توليف لآلراء املتعلقة بعناصر اختصاصات استعراض وتقييم فعالية تنفيذ

 مذكرة مقدمة من األمانة.  من االتفاقية٤ من املادة ٥و) ج(١الفقرتني 
FCCC/SBI/2008/INF.1 Synthesis of views on how the issues specified in decision 

4/CMP.3, paragraph 6, should be addressed in the second review 

of the Kyoto Protocol pursuant to its Article 9.  Note by the 

secretariat 
FCCC/SBI/2008/INF.2 Status of submission and review of the initial reports submitted in 

accordance with decision 13/CMP.1.  Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2008/INF.3/Rev.1 Information on financial support provided by the Global 

Environment Facility for the preparation of national communi- 

cations from Parties not included in Annex I to the Convention.  

Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2008/INF.4 Synthesis report on submissions from Parties on the review of the 

financial mechanism.  Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2008/INF.5 Report on the workshop on preparations for the second review of 

the Kyoto Protocol pursuant to its Article 9. Note by the 

secretariat 
FCCC/SBI/2008/INF.6 Status of contributions as at 15 May 2008.  Note by the 

secretariat 
FCCC/SBI/2008/Misc.1 and 

Add.1 

Views on elements for the terms of reference for the review and 

assessment of the effectiveness of the implementation of Article 4, 

paragraphs 1(c) and 5, of the Convention.  Submissions from 

Parties 
FCCC/SBI/2008/Misc.2 

and Add.1-3 

Views on how the issues specified in decision 4/CMP.3, 

paragraph 6, should be addressed in the second review of the 

Kyoto Protocol pursuant to its Article 9, and information from 

Parties included in Annex I to the Convention demonstrating 

progress made in implementing their commitments under the 

Kyoto Protocol. Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2008/Misc.3 

and Add.1 

Review of the financial mechanism referred to in decision 

6/CP.13. Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2008/Misc.4 Views on the status of implementation of Article 4, paragraph 8, 

of the Convention, decision 5/CP.7 and decision 1/CP.10. 

Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2008/INF.1 Work programme of the Expert Group on Technology Transfer 

for 2008–2009. Note by the Chair of the Expert Group on 

Technology Transfer 

FCCC/SBI/2008/L.1 شروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة والعشرينم 

FCCC/SBI/2008/L.2 ًمشروع استنتاجات يقترحه الرئيس. املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا 

FCCC/SBI/2008/L.3 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تنفيذ اتفاق املقر 

FCCC/SBI/2008/L.4   مشروع استنتـاجات مقترح   . لبلدان النامية مبوجب االتفاقية   بناء القدرات ل
 من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.4/Add.1      مشروع استنتاجـات مقترح   . بناء القدرات للبلدان النامية مبوجب االتفاقية
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة. من الرئيس
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FCCC/SBI/2008/L.5    ة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول        إبالغ واستعراض املعلومات املقدم
مشروع اسـتنتاجات   . لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو       

 مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.6      مشـروع استنتاجـات مقترح   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني
 من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.7 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تطوير ونقل التكنولوجيات 

FCCC/SBI/2008/L.8       مـشروع  . بناء القدرات من أجل البلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتـو
 استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.8/Add.1       مـشروع  . بناء القدرات من أجل البلدان النامية مبوجب بروتوكول كيوتـو
  توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ.  إضافة.استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2008/L.9           أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2008/L.10 استنتاجات اقترحه الرئيسمشروع. تقدمي الدعم املايل والتقين   
FCCC/SBI/2008/L.11 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. االستعراض الرابع لآللية املالية  
FCCC/SBI/2008/L.12       مشروع استنتاجات مقتـرح مـن      . ١٠-م أ /١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر

  الرئيس
FCCC/SBI/2008/L.13    مشروع استنتاجات مقترح   . كومية الدولية الترتيبات املتعلقة باالجتماعات احل

  من الرئيس
FCCC/SBI/2008/L.14          منه ٩األعمال التحضريية لالستعراض الثاين لربوتوكول كيوتو عمالً باملادة  .

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/KP/CMP/2005/2      مذكرة . ودية لتعديل بروتوكول كيوتو   اقتراح مقدم من اململكة العربية السع
  مقدمة من األمانة

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

ة املقدمة من األطراف غري املدرجة      الفريق االستشاري املعين بالبالغات الوطني    
نتائج عملية حصر املنجزات للفتـرة مـن        . إضافة. يف املرفق األول لالتفاقية   

  ٢٠٠٧إىل 
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FCCC/SBI/2007//15 and  
Corr.1 

 والعشرين، املعقودة يف    دسةدورهتا السا أعمال  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن      
  ٢٠٠٧ مايو/أيار ١٨ إىل ٧يف الفترة من بون 

FCCC/SBI/2007/34             تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السابعة والعشرين، املعقودة يف بايل يف
  ٢٠٠٧  ١ك ١١ إىل ٣الفترة من 

FCCC/SBSTA/2007/16           ـ ا ـتقرير اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن أعمـال دورهت
 كـانون   ١١ إىل   ٣ة مـن    السابقة والعشرين، املعقودة يف بـايل يف الفتـر        

  ٢٠٠٧ديسمرب /األول
FCCC/SBI/2007/Misc.7 and 

Add.1 

Views on the mandate and terms of reference of the Consultative 

Group of Experts on National Communications from Parties not 

included in Annex I to the Convention.  Submissions from Parties 
FCCC/SB/2007/INF.2 Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy to the 

work of the Convention and its Kyoto Protocol. Note by the 

secretariat 
FCCC/TP/2008/1 Privileges and immunities for individuals serving on constituted 

bodies under the Kyoto Protocol:  report on the feasibility study on 

possible insurance for individuals serving on constituted bodies.  

Technical paper 
 -  -  -  -  -  


