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(A)     GE.09-63079    160909    250909 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثني املعقودة

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١يف بون يف الفترة من 

  وياتاحملت

  الصفحة  ـراتــالفق  

  ٥  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١البند (افتتاح الدورة   - أوالً 
  ٥  ٦- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٢البند (املسائل التنظيمية   - ثانياً 

  ٥  ٤- ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال  - ألف  
  ٧  ٦- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم أعمال الدورة  - باء   

:  يف املرفق األول لالتفاقية    البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة       - ثالثاً 
 من جدول ٣البند  (تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة

  ٧  ٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )األعمال
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول              - رابعاً 

  ٨  ٢٢- ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٤البند (لالتفاقية 
 املعين بالبالغات الوطنية املقدمة     عمل فريق اخلرباء االستشاري     - لفأ

  ٨  ١٠- ٨  . . . . . . . . . . رجة يف املرفق األول لالتفاقيةاألطراف غري املدمن 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بند جدول األعمال الذي أُبقي معلقاً  -  باء  
  ٨  ٢٢- ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي الدعم املايل والتقين  - جيم  
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ١٠  ٣٩- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )ألعمال من جدول ا٥البند (املسائل املالية   - خامساً 
  ١٠  ٢٨- ٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستعراض الرابع لآللية املالية  - ألف   
  ١١  ٣٤- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقييم الصندوق اخلاص لتغري املناخ  - باء   
  ١١  ٣٩- ٣٥  . . . . . . . . . . . . صندوق التكيف املنشأ يف إطار بروتوكول كيوتو  - جيم   

 مـن   ٦البند  ( من االتفاقية    ٤ من املادة    ٩ و ٨سائل املتعلقة بالفقرتني    ملا - سادساً 
  ١٢  ٦٠- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )دول األعمالج

  ١٢  ٤٧- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠- م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   - ألف   
  ١٤  ٦٠- ٤٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  - باء   

  ١٦  ٧٤- ٦١  . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال٧البند  (تطوير التكنولوجيات ونقلها  - سابعاً 
  ١٩  ٧٧- ٧٥  . . . . . . . . . . )ل األعمال من جدو٨البند  (بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ثامناً 

  ١٩  ٨٠- ٧٨  . ) من جدول األعمال٩البند (بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو   - تاسعاً 
إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق             - عاشراً 

 ١٠البند  (األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو          
  ٢٠  ٩١- ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )من جدول األعمال

البند ( من بروتوكول كيوتو     ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة     - حادي عشر
  ٢١  ٩٦- ٩٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١١

تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتـصلة           - ثاين عشر
  ٢٢  ٩٨- ٩٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٢البند (باالمتثال 

 من جـدول    ١٣البند  (ماعات احلكومية الدولية    ترتيبات عقد االجت    - ثالث عشر
  ٢٣  ١٢١- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )األعمال

  ٢٣    الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف  - ألف  
الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع               

  ٢٣  ١٠٦- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األطراف يف بروتوكول كيوتو
  ٢٤    فترات الدورات املقبلة  - باء 
  ٢٤  ١١٦- ١٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وليةتنظيم العملية احلكومية الد    
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  )تابع( احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  )تابع(ثالث عشر 
  ٢٦  ١٢١- ١١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنظمات املمنوحة مركز املراقب  - جيم

  ٢٦  ١٤٩- ١٢٢  ) من جدول األعمال١٤البند (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية   - رابع عشر
  ٢٦  ١٢٥- ١٢٢  . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أدار امليزانية لفترة السنتني   - ألف
  ٢٧  ١٣٧- ١٢٦  . . . . . . . . . ٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   - باء 
  ٢٩  ١٤٣- ١٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ اتفاق املقر  - جيم
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات املنـشأة           - دال 

  ٣٠  ١٤٩- ١٤٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبوجب بروتوكول كيوتو
  ٣١  ١٥٠    . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٥البند ( مسائل أخرى - خامس عشر

  ٣١  ١٥١    . . . . . . . . . . . ) من جدول األعمال١٦البند ( التقرير املتعلق بالدورة - شرسادس ع
  ٣١  ١٥٧- ١٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   اختتام الدورة- سابع عشر

  املرفقات
-I  Text for a draft decision for consideration by the Subsidiary Body for 

Implementation at its thirty-first session (Draft decision [-/CP.15]: Fourth review of 
the financial mechanism) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣  

-II Draft text on SBI 28 agenda item 6 (a) (Progress on the implementation of 
decision 1/CP.10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٦  

-III Chair’s summary of the round-table discussion (Decision 1/CP.10) . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٩  
-IV Text for further consideration by the Subsidiary Body for Implementation and  

the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (Matters relating to 
Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤١  

-V Privileges and immunities for individuals serving on constituted bodies established 
under the Kyoto Protocol: Draft treaty arrangements developed by the Contact  

Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٣  
-VI Documents before the Subsidiary Body for Implementation at its thirtieth session .  ٤٧  
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  FCCC/SBI/2009/8/Add.1 - إضافة 

مؤمتر األطراف العامل  مؤمتر األطراف وإىلمشاريع مقررات حمالة 
   العتمادهابوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف          ملع. ١٥- م أ /- مشروع املقرر   
  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  ٢٠١١- ٢٠١٠تني امليزانية الربناجمية لفترة السن. ١٥- م أ/- مشروع املقرر 

  صندوق التكيف. ٥- م أإ/- مشروع املقرر 

برنامج التدريب احملدَّث ألعضاء أفرقة خرباء االسـتعراض املـشاركني يف           . ٥- م أإ /- مشروع املقرر   
   من بروتوكول كيوتو٨عمليات االستعراض السنوي مبوجب املادة 

  ٢٠١١- ٢٠١٠ناجمية لفترة السنتني امليزانية الرب. ٥- م أإ/- مشروع املقرر 



FCCC/SBI/2009/8 
Page 5 

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

 ١٠ إىل   ١ُعقدت الدورة الثالثون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف الفترة مـن                   - ١
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران

، بافتتاح الدورة،   )ونيسيادإن (، السيدة ليانا براتاسيدا   )اهليئة الفرعية  (وقامت رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ      - ٢
  .فرحبت جبميع األطراف واملراقبني

  املسائل التنظيمية -  ثانياً
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

 التـوايل، يف    يونيه، على / حزيران ٣ و ١نظرت اهليئة الفرعية، يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف            - ٣
وأدىل ببيانات  . )FCCC/SBI/2009/1(مذكرة أعدها األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه          

 والصني، وممثل حتدث باسم اجلماعة األوروبيـة        ٧٧ لممثلو عشرة أطراف، من بينهم ممثالن حتدثا باسم جمموعة ا         
  .عةودوهلا األعضاء، وممثالن حتدثا باسم اجملموعة اجلام

  :معلقاً) ب(٤ويف اجللسة الرابعة، أُِقرَّ جدول األعمال بصيغته املعدَّلة، مع إبقاء البند الفرعي   - ٤
  .افتتاح الدورة  - ١  
  :املسائل التنظيمية  - ٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(      
  .نظيم أعمال الدورةت  )ب(      

تقرير مرحلـي عـن     : ول لالتفاقية البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األ          - ٣
  .استعراض البالغات الوطنية الرابعة

  :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  - ٤
  عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري   )أ(    
  قية؛املدرجة يف املرفق األول لالتفا    
  ؛)١(بند جدول األعمال الذي أُبقي معلَّقا  )ب(    

                                                      

. بقي عليه معلقـاً    توافق يف اآلراء بشأن إدراج هذا البند يف جدول األعمال، فقد أُ            التوصل إىل  إىل عدم    نظراً )١(
 احلاديـة  ، أن تدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا  يس على اقتراح من الرئ    وقررت اللجنة الفرعية للتنفيذ، بناءً    

  .اشية مناسبةوالثالثني مع إرفاقه حب
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  .تقدمي الدعم املايل والتقين  )ج(    
  :املسائل املالية  - ٥

  االستعراض الرابع لآللية املالية؛  )أ(    
  تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ؛ )ب(  
  .صندوق التكيف املنشأ يف إطار بروتوكول كيوتو )ج(  

  : من االتفاقية٤ من املادة ٩و ٨قرتني املسائل املتعلقة بالف  - ٦
  ؛١٠- م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  )أ(  
  .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

  .تطوير التكنولوجيات ونقلها  - ٧
  .بناء القدرات مبوجب االتفاقية  - ٨
  .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  - ٩

قدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هـي           إبالغ واستعراض املعلومات امل     - ١٠
  .أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة   - ١١
  .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال  - ١٢
  :احلكومية الدوليةترتيبات عقد االجتماعات   - ١٣

  الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف؛ )أ(  
  الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ )ب(  
  فترات الدورات املقبلة؛ )ج(  
  تنظيم العملية احلكومية الدولية؛ )د(  
  . مراقبمنوحة مركزاملنظمات امل )ه(  

  :دارية واملالية واملؤسسيةاملسائل اإل  - ١٤
  ؛٢٠٠٩- ٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(  
  ؛٢٠١١- ٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  
  تنفيذ اتفاق املقر؛ )ج(  
  .امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو )د(  

  .مسائل أخرى  - ١٥
  .رةتقرير الدو  - ١٦
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   تنظيم أعمال الدورة-باء 
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

يونيه، واليت وجه فيها / حزيران١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف       - ٥
ن الرئيس، وافقت وبناًء على اقتراح م. ةالرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الشبكي لالتفاقي

ودعا الرئيس األطراف إىل أن تضع يف اعتبارها، لدى النظـر يف     . ج عملها استناداً إىل ذلك الربنام     بدءاهليئة على   
 بشأن العالقة بني خمتلف     FCCC/SB/2007/INF.2بنود جدول األعمال ذات الصلة، املعلومات الواردة يف الوثيقة          

وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، . اتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبأحكام استراتيجية موريشيوس وأعمال اال
باسم اجملموعة اجلامعـة،    آخر  ، و  أقل البلدان منواً   باسم وآخر والصني،   ٧٧ لامن بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة       

  .باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيهاوآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، آخر و

 مراقب اليت قدمت طلبات لالنضمام املمنوحة مركزعلى القبول املؤقت للمنظمات الفرعية ووافقت اهليئة   - ٦
 من االتفاقية، دون اإلخالل باإلجراءات اليت سـيتخذها         ٧ من املادة    ٦، استناداً إىل أحكام الفقرة      )٢(إىل العملية 

  . مؤمتر األطراف الحقاً

قدمة من األطراف املدرجة يف     البالغات الوطنية امل    -  ثالثاً
تقرير مرحلي عن استعراض  :املرفق األول لالتفاقية

  البالغات الوطنية الرابعة
  ) من جدول األعمال٣البند (

وكان معروضاً عليها   . هيوني/ حزيران ١يف هذا البند يف جلستها األوىل املعقودة يف         الفرعية  نظرت اهليئة     - ٧
ررت اهليئة، بناء على اقتراح من الرئيس، أن حتيط         ق. تأدىل ممثال طرفني ببيانا   و. FCCC/SBI/2009/INF.6الوثيقة  
  . هبذه الوثيقةعلماً

                                                      

 (FCCC/2009/II/OD/1) ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران ١ من الربنامج اليومي املؤرخ      ١٥ و ١٤وردت يف الصفحتني     )٢(
  .  مراقب اليت طلبت االستفادة من القبول املؤقتاملمنوحة مركزاملنظمات بقائمة 
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البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف         -رابعاً 
  املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال٤البند (

وطنية املقدمـة   عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات ال        -ألف 
   غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاألطراف من

  )من جدول األعمال) أ(٤البند (

  املداوالت -١

يونيه، على  / حزيران ١٠ و ٢يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف           الفرعية  نظرت اهليئة     -٨
وأدىل . Add.2 و Add.1 و FCCC/SBI/2007/Misc.7 و FCCC/SBI/2007/10/Add.1 عليها الوثائق    وكان معروضاً . يلالتوا

باسم حتالف الـدول    وآخر   والصني،   ٧٧ لحتدث باسم جمموعة ا   من بينهم ممثل     من األطراف،    ١٧ببيانات ممثلو   
   .آخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءواجلزرية الصغرية، 

يف إطار ) ج(٤على النظر يف هذا البند الفرعي ويف البند الفرعي فرعية الويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة   - ٩
  فرنانـديس والـسيدة خوليـا مـارتينس   ) فرنسا(شارك يف رئاسته كل من السيدة ماري جودي       يفريق اتصال   

  .ويف اجللسة اخلامسة، قدمت السيدة مارتينس فرنانديس تقريراً عن مشاورات فريق االتصال. )املكسيك(

  نتاجاتاالست - ٢

 ومبوجب هذه ؛ اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٣(يف االستنتاجاتالفرعية ، نظرت اهليئة اخلامسةيف اجللسة   - ١٠
  . ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة)٤(االستنتاجات قررت اهليئة أن توصي مبشروع مقرر

   بند جدول األعمال الذي أُبقي معلقاً-باء 
  )ن جدول األعمال الذي أُبقي معلقاًم) ب(٤البند (

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

  املداوالت
يونيه، على  / حزيران ١٠ و ٢يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف           الفرعية  نظرت اهليئة     -١١

  وأدىل ببيانات ممثال طرفني، حتدث أحدمها باسم جمموعـة         .FCCC/SBI/2009/INF.5وكان معروضاً عليها الوثيقة     . التوايل
  . والصني٧٧ لا

                                                      

  FCCC/SBI/2009/L.3/Rev.1. مدت كوثيقة حتمل الرمزاعُت )٣(
  FCCC/SBI/2009/8/Add.1. ظر الوثيقةنص النهائي اناللالطالع على  )٤(
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  .ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل أن يديل ببيان  - ١٢

يف إطـار   ) أ(٤ي  على النظر يف هذا البند الفرعي ويف البند الفرع        الفرعية  ويف اجللسة ذاهتا، وافقت اهليئة        - ١٣
  ). أعاله٩انظر الفقرة (فريق اتصال 

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٥(يف االستنتاجاتالفرعية ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة   - ١٤

  االستنتاجات- ٢

عـداد  باملعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية عن الدعم املايل املقـدم إل           اً  علمالفرعية  أحاطت اهليئة     - ١٥
 .)٦(األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية جانب البالغات الوطنية من

ودعت اهليئة الفرعية مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومات عن أنشطته املتعلقة بإعداد األطراف غـري                   -١٦
تها وكاملة،  يوقتيف  مناسبة  علومات مفصلة ودقيقة و   املدرجة يف املرفق األول لبالغاهتا الوطنية، مع ضمان أن تكون هذه امل           

 .شمل معلومات عن مواعيد املوافقة على التمويل وصرف األموال، كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا احلادية والثالثنيت وأن

ـ           ١٠والحظت اهليئة الفرعية بارتياح تقدمي        -١٧ ة يف   من البالغات الوطنية الثانية من جانب األطراف غـري املدرج
 إعداد مشاريع بالغاهتا الوطنية  من من األطراف األخرى غري املدرجة يف املرفق األول تتوقع االنتهاء٦٧املرفق األول، وأن    

 .٢٠١٠بأن مشاريع بالغاهتا الوطنية ستكون جاهزة حبلول هناية عام  طرفاً ٣٧، بينما صرح ٢٠٠٩حبلول هناية عام 

غري املدرجة يف املرفق األول اليت سبق هلا احلصول على متويل إلعـداد  وشجعت اهليئة الفرعية األطراف     - ١٨
 من ٣بالغاهتا الوطنية الثانية، أو الثالثة، حسب االقتضاء، على بذل كل اجلهود لتقدمي هذه البالغات وفقاً للفقرة 

 . تراه مناسباًما أن تقدم بالغاهتا الوطنية حسباً وميكن لألطراف من أقل البلدان منو. ١١- م أ/٨املقرر 

 ١٤- م أ /٤ و ١٣- م أ /٧ يف مقرري مـؤمتر األطـراف        الذي يرد  الطلبوأعادت اهليئة الفرعية تأكيد       - ١٩
 يقوم، حسب االقتضاء، مبساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول            إىل أن  مرفق البيئة العاملية     والذي يدعو 

 ١٢ من املادة    ٤ يف بالغاهتا الوطنية املقدمة وفقاً للفقرة        رةاملذكولالتفاقية يف صياغة وإعداد مقترحات املشاريع       
مرفق البيئة العاملية إىل أن يبلغ عما يقدَّم أو يوافق عليه اهليئة ودعت . ١١- م أ/٥ من املقرر ٢من االتفاقية والفقرة 

 .من مقترحات مشاريع يف تقاريره املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

حاطت اهليئة الفرعية علماً باالقتراح املقدم من أمانة مرفق البيئة العاملية بشأن حتويل أموال من رصيد الفتـرة                  وأ  -٢٠
، على أن يكفل، كأولوية قصوى،      ١٤-م أ /٤وحثّت اهليئة مرفق البيئة العاملية، عمالً باملقرر        . الرابعة لتجديد موارد املرفق   

جهة مجيع التكاليف اليت تكبدهتا البلدان النامية األطراف يف سبيل االمتثال اللتزاماهتـا             توفر ما يكفي من املوارد املالية ملوا      
 من االتفاقية، وتأخذ اهليئة علماً وترحب بأن عدداً من األطراف غري املدرجة يف املرفـق                ١٢ من املادة    ١مبوجب الفقرة   

  . حبلول هناية الفترة الرابعة لتجديد موارد املرفقاألول ختطط للشروع يف إعداد بالغاهتا الوطنية الثالثة أو الرابعة
                                                      

  FCCC/SBI/2009/L.12.  مدت كوثيقة حتمل الرمزاعُت )٥(
  .FCCC/SBI/2009/INF.5 الوثيقة )٦(



FCCC/SBI/2009/8 
Page 10 

 

وشجعت اهليئة الفرعية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي مقترحات مشاريع من أجـل                  - ٢١
احلصول على متويل لبالغاهتا الوطنية الالحقة قبل استكمال البالغات الوطنية الراهنة، وذلـك لتجنـب عـدم                 

   .يل املشاريعستمرارية يف متواال

والحظت اهليئة الفرعية دواعي القلق اليت أعرب عنها العديد من األطراف ومفادها أن التمويل املقـدم                - ٢١
للبالغات الوطنية عن طريق اإلجراءات املعجلة قد ال يكون مالئماً لبعض األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                 

  . إجنازها كجزء من عملية إعداد بالغاهتا الوطنيةفيما يتعلق بتنفيذ األنشطة اليت يتعني عليها

   املسائل املالية- خامساً
  ) من جدول األعمال٥البند (

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

  املداوالت -١
يونيه، على / حزيران١٠ و ٣دتني يف   نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الرابعة واخلامسة املعقو             -٢٣

  . والصني٧٧ لباسم جمموعة امن بينهم ممثل حتدث وأدىل ممثلو مخسة أطراف ببيانات،  .التوايل

ويف اجللسة الرابعة، دعا الرئيس ممثلَ أمانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء ببيان باسم السيدة مونيـك بـاربوت،                     -٢٤
  .ورئيسة مرفق البيئة العامليةاملسؤولة التنفيذية األوىل 

يف إطار فريـق  ) ب(٥ويف اجللسة نفسها، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي مع البند الفرعي            -٢٥
ويف اجللسة اخلامسة، قدم    . )فنلندا(والسيد يوكا يوسكاينني    ) جنوب أفريقيا  (فكريشارك يف رئاسته السيد زهري      ياتصال  
  .تقريراً عن مشاورات فريق االتصالري كالسيد ف

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٧(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  -٢٦

  االستنتاجات -٢
قررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف القضايا اليت يشملها هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا احلادية   - ٢٧

 مـؤمتر   ليعتمده هبدف التوصية مبشروع مقرر      ، وذلك استناداً إىل مشروع النص الوارد يف املرفق األول       والثالثني  
  .األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

، ورقات عـن    ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٨ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول             - ٢٨
ملية بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية، فضالً عن الصندوق اخلاص لتغري           تشغيل الصناديق يف إطار مرفق البيئة العا      

                                                      

  .FCCC/SBI/2009/L.15/Rev.1اعُتمدت كوثيقة حتمل الرمز  )٧(
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املناخ وصندوق أقل البلدان منواً، متهيداً لالستعراض الرابع لآللية املالية، من أجل جتميعها يف وثيقة متفرقات ُتعرض 
  .على اهليئة يف دورهتا احلادية والثالثني

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

  املداوالت -١

 ١٠ و ٣نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعـي يف جلـستيها الرابعـة واخلامـسة املعقـودتني يف                     - ٢٩
  . والصني٧٧ لوأدىل ببيان ممثل طرف واحد باسم جمموعة ا. يونيه، على التوايل/حزيران

يف إطار فريـق    ) أ(٥ الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي ويف البند الفرعي            ويف اجللسة الرابعة، وافقت اهليئة      -٣٠
  ). أعاله٢٥انظر الفقرة (اتصال 

  .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٨(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  -٣١

  االستنتاجات -٢

 ٢٨، إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه        ١٢-م أ /١ من املقرر    ٣رة  دعت اهليئة الفرعية األطراف، يف سياق الفق        -٣٢
  .١٢-م أ/١من املقرر  ) ه -أ (٢، مبا لديها من آراء وتوصيات بشأن تقييم تنفيذ الفقرة ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

فيـة دعـم    ووافقت اهليئة الفرعية على إجراء هذا التقييم بغية النظر يف تقدمي املزيد من التوجيهات بـشأن كي                  -٣٣
  .٧-م أ/٥ من املقرر ٢٩-٢٢الصندوق اخلاص لتغري املناخ ملشاريع التنفيذ الفعلي وفقاً للفقرات 

 ٣٢ املشار إليهـا يف الفقـرتني        ،وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة جتميع اآلراء والتوصيات املقدمة من األطراف            -٣٤
  .رهتا احلادية والثالثني يف وثيقة متنوعات لتنظر فيها اهليئة يف دو، أعاله٣٣و

   صندوق التكيف املنشأ يف إطار بروتوكول كيوتو-جيم 
  )من جدول األعمال) ج(٥البند (

  املداوالت -١
 على يونيه،/ حزيران١٠ و٣نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الرابعة واخلامسة املعقودتني يف     - ٣٥
  . والصني٧٧ لاحد حتدث باسم جمموعة اوأدىل ببيان ممثل طرف و. يلالتوا

  

                                                      

  FCCC/SBI/2009/L.14. مدت كوثيقة حتمل الرمزاعُت )٨(
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  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٩(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٣٦

  االستنتاجات -٢
، املتعلق باستعراض مجيع املسائل املتصلة بصندوق التكيف، مبـا يف       ٣-م أإ /١ من املقرر    ٣٤-٣٢ للفقرات   وفقاً  -٣٧

 من املقرر ذاته، وجهت اهليئة الفرعية دعوة إىل األطراف لكي           ٢٣ و ١٩تيبات املؤسسية املشار إليها يف الفقرتني       ذلك التر 
، آراءها وتوصياهتا بشأن االختصاصات املمكنة املتعلقة هبذا االسـتعراض،  ٢٠١٠مارس / آذار ٢٢تقدم إىل األمانة حبلول     

  .اف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوالذي سوف جيري يف الدورة السادسة ملؤمتر األطر

وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن ُتجمِّع يف وثيقة متفرقات اآلراء والتوصيات اليت تقدمها األطراف حـسبما                   -٣٨
ت يف هـذا     إىل هذه اإلسهامات، مشروع اختصاصا     إىل األمانة أن تعّد، استناداً    اً  وطلبت أيض . ه أعال ٣٧ذكر يف الفقرة    

  .الصدد لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثني من أجل أن تقرها اهليئة يف الدورة ذاهتا

 بشأن هذه املسألة ليعتمده مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه           )١٠(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        -٣٩
  .اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ئل املتعلقة بالفقرتني املسا - سادساً
  ) من جدول األعمال٦البند (

  ١٠-م أ/١ التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر -ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٦البند (

  املداوالت -١

يونيه، على  / حزيران ١٠ و ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف                -٤٠
  .حتدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغريةمن بينهم ممثل وأدىل ممثال طرفني ببيانات، . التوايل

ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسيـة                    - ٤١
  .اخلامسة، قدم السيد تشارلز تقريراً عن هذه املشاوراتويف اجللسة . )غرينادا( السيد ليون تشارلز جيريها

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١١(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٤٢

                                                      

  FCCC/SBI/2009/L.16. مدت كوثيقة حتمل الرمزاعُت )٩(
  .FCCC/SBI/2009/8/Add.1لالطالع على النص النهائي انظر الوثيقة . FCCC/SBI/2009/L.16/Add.1وثيقة ال )١٠(
   FCCC/SBI/2009/L.13 مدت كوثيقة حتمل الرمزاعُت )١١(
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  االستنتاجات - ٢

 مـن   ٤ من املـادة     ٨أحاطت اهليئة الفرعية علماً باآلراء اليت أبدهتا األطراف بشأن حالة تنفيذ الفقرة               - ٤٣
  . العمل منتتطلب مزيداً أيضاً أن هذه املسألة والحظت. ١٠- م أ/١ و٧- م أ/٥االتفاقية واملقررين 

الـوارد يف   (ووافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذه املسألة، آخذة يف اعتبارها مشروع النص                 - ٤٤
وتـشمل  . لدورة التاسعة والعشرين للهيئـة    الذي أعده رئيس فريق االتصال بشأن هذه املسألة يف ا         ) املرفق الثاين 

  :املسامهات األخرى اليت يتعني النظر فيها، ما يلي

يرد ( الدورة التاسعة والعشرين للهيئة أثناءموجز الرئيس عن اجتماع املائدة املستديرة الذي ُعقد  )أ(
  ).يف املرفق الثالث

   FCCC/SBI/2008/Misc.4  الوثـائق  نهاالورقات والوثائق املقدمة من قبل بشأن هذه املسألة، وم         )ب(
والوثائق املشار إليها يف املرفق FCCC/SBI/2008/Misc.10 وAdd.1  وFCCC/SBI/2008/Misc.9و

  ؛)١٢(الثالث لتقرير اهليئة الفرعية عن دورهتا الثامنة والعشرين
  . أدناه٤٥ورقات أخرى على النحو املشار إليه يف الفقرة  )ج(

، ٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول٢٨ية األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول  ودعت اهليئة الفرع    -٤٥
آراءها بشأن إمكانية اختاذ إجراءات أخرى بشأن هذه املسألة، على أن يكون أمامها خيار تقدمي مزيد من الورقات 

   :ا يليوميكن أن تتناول هذه الورقات مجلة أمور منها م. ٢٠١٠مارس / آذار٢٢حبلول 

  :فيما يتعلق باآلثار الضارة لتغري املناخ

  املوارد املالية؛  )أ(  
  عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف؛  )ب(  
  ختطيط التكيف وتنفيذه؛  )ج(  
  إدارة املخاطر واحلد منها؛  )د(  

  التعاون اإلقليمي والقضايا الشاملة لقطاعات متعددة؛ )ه(
  ريب والتوعية؛بناء القدرات والتعليم والتد )و(
  البيانات واملراقبة املنتظمة والرصد؛ )ز(

                                                      

   .FCCC/SBI/2008/8 الوثيقة )١٢(
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  :فيما يتعلق بتأثري تنفيذ تدابري االستجابة
  إدارة املخاطر املالية؛ )ح(  
  وضع النماذج؛ )ط(  
  .التنويع االقتصادي )ي(  

ثيقة متفرقـات    أعاله يف و   ٤٥وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن جتمع الورقات املشار إليها يف الفقرة               - ٤٦
  .)١٣(لكي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا احلادية والثالثني أو الثانية والثالثني

عّد نص مشروع مقرر بشأن اإلجراءات اإلضـافية اسـتناداً إىل           تها أن   توطلبت اهليئة الفرعية إىل رئيس      - ٤٧
  .السادسة عشرة ملؤمتر األطراف أعاله بغية اعتماد مقرر يف الدورة ٤٦ و٤٤الوثائق املشار إليها يف الفقرتني 

   املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً-باء 
  )من جدول األعمال) ب(٦البند (

  املداوالت -١

يونيه، على  / حزيران ١٠ و ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف                -٤٨
 حتدث باسـم    من بينهم ممثل   أطراف ببيانات،    ١٠وأدىل ممثلو   . FCCC/SBI/2009/6قة   عليها الوثي  وكان معروضاً . يلالتوا

  .أقل البلدان منواً

 جتريهـا ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسيـة           -٤٩
 سـانغاروي  -لسة اخلامسة، قدمت السيدة موكاهانانـا   ويف اجل . )زمبابوي( سانغاروي   -السيدة مارغريت موكاهانانا    
  .تقريراً عن هذه املشاورات

، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً،  )أوغندا(ويف اجللسة الثانية، طلب الرئيس إىل السيد فْرِد أوندوري        -٥٠
  .اإلدالء ببيان

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١٤(اجاتويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنت  -٥١

                                                      

ـ ذا ال ـستنظر اهليئة الفرعية يف وثيقة املتفرقات هذه يف دورهتا القادمة اليت ستنظر أثناءها يف ه               )١٣( ـ  ـبن ن ـد م
   .جدول األعمال

  FCCC/SBI/2009/L.4. اعتمدت كوثيقة حتمل الرمز )١٤(
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  االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً،                   - ٥٢ 
 ٥ إىل ٣ورحبت بتقريـر فريق اخلرباء عن اجتماعـه اخلامس عشر الذي ُعقد يف كوتونو، بنن، يف الفترة مـن             

  .)١٥(٢٠٠٩مارس / ذارآ

وأعربت اهليئة الفرعية عن شكرها حلكومة بنن على استضافتها االجتماع اخلامس عشر للفريـق وعـن              - ٥٣
  .امتناهنا حلكومات آيرلندا والسويد وكندا على تقدميها موارد مالية لدعم عمل فريق اخلرباء

ـ ( برنامج عمل وطين للتكيف      ٤١ورحبت اهليئة الفرعية بتقدمي       - ٥٤  ٥إىل األمانـة حـىت      ) رامج العمـل  ب
 وأشارت اهليئة الفرعية إىل أمهية الدور الذي يضطلع به الفريق يف مساعدة أقل البلدان منواً    . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

 اليت مل ُتكمل بعد إعداد على إعداد هذه الربامج، مشددة على ضرورة مواصلته تقدمي املساعدة إىل أقل البلدان منواً
  .ىن هلا إكماهلا وعرضها يف أقرب وقت ممكن، وذلك بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالتهبراجمها ليتس

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها للفريق نظراً إىل ما يقدمه من دعم إىل أقل البلدان منواً فيما يتعلـق                     - ٥٥
الدليل املفصل لتنفيـذ    "ى إعداد وتوزيع    وشجعت اهليئة الفرعية الفريق عل    . فبتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكي    

  ".برامج العمل الوطنية للتكيف

وشجعت اهليئة الفرعية الفريق أيضاً على أن ينظم، وفقاً لربنامج عمله ورهناً بتوافر التمويـل، أنـشطة             - ٥٦
  .ليل املفصلتدريب على وضع استراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وإعداد املشاريع استناداً إىل الد

وشجعت اهليئة الفرعية الفريق على مواصلة حواره الفعال مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته بشأن عملية                 - ٥٧
برامج العمل الوطنية للتكيف، ال سيما فيما يتعلق بعملية الوصول إىل التمويل، بقصد االستجابة علـى النحـو                  

  . من أنشطة ومشاريع برامج العملاملناسب للطبيعة امللحة والعاجلة ملا له أولوية

ووكاالت األمم املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة اً وشجعت اهليئة الفرعية األطراف من أقل البلدان منو        - ٥٨
ذات الصلة على أن متد الفريق، عن طريق الدراسة االستقصائية اليت جيريها عن حالة تنفيذ برامج العمل الوطنيـة   

عـن  اً  ن التقدم احملرز واملشاكل املطروحة واالقتراحات املقدمة حللها، مبا يشمل أفكار          ، مبعلومات ع  )١٦(للتكيف
  .يف تسهيل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفاً كيفية املضي قدم

وطلبت اهليئة الفرعية إىل فريق اخلرباء أن يطلعها على ما يبذله من جهود يف سياق تنفيذ برنامج عملـه                     - ٥٩
  .٢٠١٠- ٢٠٠٨خالل الفترة 

ودعت اهليئة الفرعية األطراف القادرة على مواصلة تقدمي موارد لدعم تنفيذ برنامج عمل الفريق العامـل، مبـا                    -٦٠
  .يشمل حلقات العمل التدريبية املتعلقة بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

                                                      

  FCCC/SBI/2009/6. الوثيقة )١٥(
  .، املرفق األولFCCC/SBI/2008/14  الوثيقة )١٦(
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  تطوير التكنولوجيات ونقلها - سابعاً
  ) من جدول األعمال٧البند (     

  اوالت املد-١
يونيه، على  / حزيران ١٠ و ٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف               - ٦١
، FCCC/SBI/2009/INF.4، وFCCC/SBI/2009/INF.1، وFCCC/SBI/2009/3وكان معروضاً عليها الوثائق . يلالتوا
 FCCC/SB/2009/3 واملـوجز، و   FCCC/SB/2009/2، و  واملوجز FCCC/SB/2009/1، و FCCC/SBI/2009/Misc.4و

 باسم اجلماعة   وآخر والصني،   ٧٧ل  حتدث باسم جمموعة ا    من بينهم ممثل  ،   طرفاً ١٢وأدىل ببيانات ممثلو    . زواملوج
  .األوروبية ودوهلا األعضاء

 املعين بنقـل    ، نائب رئيس فريق اخلرباء    )أستراليا(ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيُس السيَد بروس ويلسون           - ٦٢
ويف اجللسة ذاهتا، دعا الرئيُس ممثلَ أمانة مرفق البيئة العاملية إىل . هالتكنولوجيا، إىل أن يقدم تقريراً عن أنشطة فريق

  .تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا

ة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال مشترك ، وافقت اهليئويف اجللسة الثانية أيضاً  - ٦٣
والسيد هـولغر   ) بليز(ر  لِّوس فُ ومع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يشارك يف رئاسته السيد كارل          

  .ل املشتركاجللسة اخلامسة، قدم السيد ليبتوف تقريراً عن مشاورات فريق االتصا ويف). أملانيا(ليبتوف 

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١٧(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات  - ٦٤

  االستنتاجات -٢

ـ ـرحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بانتخاب السي    - ٦٥ ـ ـد آرث ي ـر رول
  . وبانتخاب السيد ويلسون نائباً لرئيس الفريق٢٠٠٩ء املعين بنقل التكنولوجيا لعام  رئيساً لفريق اخلربا)جزر البهاما(

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية علماً بالتقرير الشفوي لنائب رئيس                -٦٦
 ٢٦ إىل   ٢٤قدها الفريق يف بون بأملانيا يف الفترة من         فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن نتائج االجتماعات اليت ع         

وأشادت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمـشورة العمليـة          . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٤ و ١٣ ويف   ٢٠٠٩فرباير  /شباط
ئتـان الفرعيتـان    ورحبت اهلي . ةوالتكنولوجية بفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لقيامه بتقدمي تقاريره إىل هذه الدور           

اقترن باجتماعه   التجارية   ألعمالل ممثلني عن األوساط الدولية   باملبادرة اليت اختذها فريق اخلرباء إلجراء حوار غري رمسي مع           
 عن مواقفهم وأبدوا رغبتهم     تجاريةألعمال ال ل األوساط الدولية  عّبر ممثلو    ويف هذا االجتماع   ،٢٠٠٩مايو  /املعقود يف أيار  

والحظت اهليئتان الفرعيتان أنه ينبغي إيالء مزيد مـن         . ة أكثر نشاطاً، وهو أمر أساسي بالنسبة لنجاح العملي        يف أداء دور  
وشّجعت اهليئتان الفرعيتان فريق اخلرباء     . لالنظر إلجياد وسيلة فعالة إلشراك القطاع اخلاص يف هذه العملية على حنو أكم            

                                                      

  .FCCC/SBI/2009/L.8 مدت كوثيقة حتمل الرمزاعُت )١٧(
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بة املصلحة يف عمله، حسب مقتضى احلال، مبا فيها املؤسسات املاليـة            على مواصلة إشراك اجلهات األخرى املعنية صاح      
   .العامة واخلاصة، واملنظمات غري احلكومية، واألوساط األكادميية

، )١٨(ورحبت اهليئتان الفرعيتان بتقريري فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن خيـارات التمويـل               - ٦٧
  .)٢٠(مشروع تقريره بشـأن مؤشرات األداء، و)١٩(واالستراتيجية الطويلة األجل

وتتطلع اهليئتان الفرعيتان إىل صدور التقرير النهائي لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن مؤشرات               - ٦٨
وسيتضمن هذا التقرير . ااألداء، وهو التقرير الذي سيتاح للهيئتني الفرعيتني يف الدورة احلادية والثالثني لكل منهم

ة من املؤشرات اليت ستستخدمها اهليئة الفرعية للتنفيذ كأداة من األدوات إلجراء عملية استعراض وتقيـيم           جمموع
 من االتفاقية، وللقيام على أساس منتِظم برصد وتقييم مـدى           ٤ من املادة    ٥و) ج(١مدى فعالية تنفيذ الفقرتني     

   .١٣- م أ/٤املقرر ، حسبما هو مطلوب مبوجب )٢١(فعالية تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا

والحظت اهليئتان الفرعيتان أن تقريري فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن خيـارات التمويـل                 - ٦٩
واالستراتيجية الطويلة األجل يتضمنان وفرة من املعلومات وطائفة من النتائج اهلامة اليت ميكن أن يـسترشد هبـا         

لة بتطوير التكنولوجيا ونقلها كجزء من عمل الفريق العامل املخـصص           األطراف يف مداوالهتم حول املسائل املتص     
ودعت اهليئتان الفرعيتان الفريق العامل . )فريق العمل التعاوين(املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

ت اهليئتان الفرعيتـان  كما دع. ناملخصص إىل النظر، حسب مقتضى احلال، يف املعلومات الواردة يف هذين التقريري       
  . إجنازه أعاله لدى٦٨ إىل النظر، حسب مقتضى احلال، يف التقرير املشار إليه يف الفقرة فريق العمل التعاوين

م املُحَرز يف تنفيذ برنامج      ملرفق البيئة العاملية بشأن التقدّ     )٢٢(التقرير املؤقت باً   علم  اهليئة الفرعية  وأحاطت  - ٧٠
وطلبت اهليئة إىل مرفق البيئة العاملية التعجيل هبذا العمل، ال سيما . )٢٣(ن نقل التكنولوجيابوزنان االستراتيجي بشأ

مـن  حتياجاهتا  ال هاإجراء وحتديث عمليات تقييم   ملساعدهتا يف   لبلدان األطراف النامية    إىل ا  بتقدمي الدعم املايل     فيما يتعلق 
دمي يف سياق تق، أن تقوميئة العاملية والوكاالت املنفِّذة التابعة له إىل ودعت اهليئة مرفق الب    .جلتكنولوجيا ويف البت يف النتائ    ا

الدعم يف إطار برنامج بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا، بتشجيع استخدام األطراف غري املدرجـة يف املرفـق                  
وتتطلع اهليئة إىل   . )٢٤(ا يف جمال تغري املناخ    لتكنولوجيمن ا عمليات تقييم االحتياجات     احملدَّث املعنون    الدليلَ األول لالتفاقية 

                                                      

  .واملوجز FCCC/SB/2009/2 الوثيقة )١٨(
  .واملوجز FCCC/SB/2009/3 الوثيقة )١٩(
  .واملوجز FCCC/SB/2009/1 الوثيقة )٢٠(
  .ة من االتفاقي٤ من املادة ٥إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة  )٢١(
  .FCCC/SBI/2009/3الوثيقة  )٢٢(
   .١٤- م أ/٢املقرر  )٢٣(
)٢٤( http://unfccc.int/ttclear/pdf/TNA%20Handbook%20-%20Advance%20Document%20June09.pdf><.  
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َتلَقّي تقرير مرحلي آخر من مرفق البيئة العاملية بشأن هذا الربنامج يف دورهتا احلادية والثالثني، حسبما هو مطلوب مبوجب  
  .١٤-م أ/٢املقرر 

التركيز املبينـة يف الفـرع       املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلة بشأن جماالت          )٢٥(والحظت اهليئة اآلراء    -٧١
 من االتفاقيـة    ٤ من املادة    ٥و) ج(١الرابع من االختصاصات املتعلقة بعملية استعراض وتقييم مدى فعالية تنفيذ الفقرتني            

 الذي أعدته األمانـة  )٢٧(كما الحظت اهليئة مشروع التقرير املؤقت. ة الذي أعدته األمان  )٢٦(والتقرير التوليفي لتلك اآلراء   
    .تقدم احملَرز يف عملية االستعراض والتقييم هذهبشأن ال

، ال سيما ، ودعت األطراف واملنظمات ذات الصلة١٤- م أ/٢ من املقرر ٣بالفقرة الفرعية وذكّرت اهليئة   - ٧٢
، بآرائها بشأن جماالت ٢٠١٠فرباير / شباط١٥إىل موافاة األمانة، يف موعد أقصاه تلك اليت مل تقم بعد باملطلوب، 

  .ه أعال٧١يز املشار إليها يف الفقرة الترك

 ٥و) ج(١ووافقت اهليئة الفرعية على النظر يف املسائل املتصلة باستعراض وتقييم مدى فعالية تنفيذ الفقرة   - ٧٣
، آخذة  ١٤- م أ /٢ من االتفاقية يف دورهتا الثانية والثالثني، وفقاً لالختصاصات املشار إليها يف املقرر              ٤من املادة   

) أ(٧٤، والتقرير احملّدث املشار إليه يف الفقـرة  )٢٨(رها اآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات ذات الصلةيف اعتبا 
أدناه، ومجيع األعمال ذات الصلة لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك التقرير النهائي هلذا الفريـق                  

  .بشأن مؤشرات األداء

  :األمانة أن تقوم، رهناً بتوفُّر املوارد، مبا يليوطلبت اهليئة الفرعية من   - ٧٤

 أعاله،  ٧١حتديث التقرير التوليفي آلراء األطراف واملنظمات ذات الصلة املشار إليه يف الفقرة               )أ(
   تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية والثالثني؛ماوإتاحة هذا التقرير كي

 أعـاله،   ٧١ من مشروع التقرير املؤقت املشار إليه يف الفقـرة           )٢٩(١٩ األنشطة احملددة يف الفقرة      بدء  )ب(
والشروع يف األعمال التحضريية الالزمة، حسب مقتضى احلال، لدعم إجناز االستعراض املشار إليه يف              

 أعاله يف حينه، مبا يف ذلك من خالل إعداد قائمة بفجوات البيانات املتصلة مبؤشرات األداء                ٧٣الفقرة  
  ا؛عند استكماهل

                                                      

  FCCC/SBI/2009/Misc.4. الوثيقة )٢٥(
  FCCC/SBI/2009/INF.1. الوثيقة )٢٦(
  FCCC/SBI/2009/INF.4. الوثيقة )٢٧(
  .FCCC/SBI/2008/7و Add.1و FCCC/SBI/2008/Misc.1و FCCC/SBI/2009/Misc.4 الوثائق )٢٨(
ء املزيد من التحليل للمعلومات الواردة يف عدد من املصادر، بغية حتديد الدروس يشمل هذا العمل إجرا )٢٩(

 من ٤ من املادة ٥و) ج(١والفجوات املتبقية احملددة يف تنفيذ الفقرتني القائمة املستفادة واملمارسات اجليدة والتحديات 
  .تصاصات، وفقاً لالخ١٣- م أ/٤ و١٣- م أ/٣ و٧- م أ/٤االتفاقية ويف تنفيذ املقررات 
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أن تنشر على نطاق واسع، بالوسائل اإللكترونية ويف شكل مطبوع، تقريري فريق اخلرباء املعين بنقـل                  )ج(
 أعاله،  ٦٧التكنولوجيا بشأن خيارات التمويل واالستراتيجية الطويلة األجل، املشار إليهما يف الفقرة            

  .، عند إجنازه أعاله٦٨والتقرير املتعلق مبؤشرات األداء املشار إليه يف الفقرة 

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية -ثامناً 
  ) من جدول األعمال٨البند (

يونيـه،  / حزيران ١٠ و ١ني يف   ـة املعقودت ـا األوىل واخلامس  ـد يف جلستيه  ـنظرت اهليئة الفرعية يف هذا البن       -٧٥
 FCCC/SBI/2009/Misc.1 و FCCC/SBI/2009/5 و FCCC/SBI/2009/4وكـان معروضـاً عليهـا الوثـائق         . يلعلى التوا 

وآخر  والصني،   ٧٧ل وأدىل ببيانات ممثلو عشرة أطراف، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة ا           . FCCC/SBI/2009/Misc.2و
  .باسم اجملموعة اجلامعةآخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، و

د يف إطار فريق اتصال يشارك يف رئاسته        ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البن            - ٧٦
ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد غويج تقريراً       . )أوغندا(والسيد فيليب غويج    ) النمسا(السيد هلمت هوجسكي    

  .عن مشاورات فريق االتصال

 على  التوصل إىل استنتاجات بشأن املسألة، فقد وافقت اهليئة الفرعية        يتمكن من    أن الفريق مل      إىل ونظراً  - ٧٧
 من مشروع النظـام  ١٦للمادة اً إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني للهيئة، وفق     

  .الداخلي املطبق حالياً

  اء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتوبن - تاسعاً
  ) من جدول األعمال٩البند (

  يونيـه،  / حزيـران  ١٠ و ١واخلامسة املعقودتني يف    نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها األوىل            - ٧٨
 FCCC/SBI/2009/Misc.1 وFCCC/SBI/2009/5 وFCCC/SBI/2009/4وكـان معروضـاً عليهـا الوثـائق       .على التوايل 

 آخر والصني، و  ٧٧ل وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة ا           . FCCC/SBI/2009/Misc.2و
  . باسم اجملموعة اجلامعةآخرة األوروبية ودوهلا األعضاء، وباسم اجلماع

ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشارك يف رئاسته                    - ٧٩
  .ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد غويج تقريراً عن مشاورات فريق االتصال. السيد هوجسكي والسيد غويج

 التوصل إىل استنتاجات بشأن املسألة، فقد وافقت اهليئة الفرعية على           تمكن من  أن الفريق مل ي     إىل ونظراً  - ٨٠
 من مشروع النظـام  ١٦للهيئة، وفقاً للمادة إدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني      

 .الداخلي املطبق حالياًً
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  ات املقدمة من األطـراف املدرجـة يف       إبالغ واستعراض املعلوم    -عاشراً 
 واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو املرفق األول لالتفاقية

  ) من جدول األعمال١٠البند (

 املداوالت -١

يونيه علـى   / حزيران ١٠ و ٢ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف            للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -٨١
 .وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف. FCCC/SBI/2009/INF.2انت معروضة عليها الوثيقة وك. التوايل

  الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية دعت إليها السيدة                 ةلساجلويف    -٨٢
 .يراً عن هذه املشاوراتويف اجللسة اخلامسة، قّدمت السيدة هريولد تقر). أملانيا(أنكي هريولد 

 .املقترحة من الرئيسة واعتمدهتا )٣٠(نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات،  اخلامسةةلساجلويف   -٨٣

 االستنتاجات -٢

 ومرفقها خبصوص األنشطة    FCCC/SBI/2009/INF.2أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة           -٨٤
) األطراف املدرجة يف املرفـق األول     (لومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          املتعلقة باستعراض املع  

مبوجب بروتوكول كيوتو، واليت تتعلق بقوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة وغريها من عناصر اإلبالغ السنوي، وتتضمن                
وأحاطت . ٢٠١١-٢٠١٠ييت اإلبالغ واالستعراض للفترة     األنشطة املقررة واحملددة األولويات إلدارة عمل     معلومات عن   

اهليئة الفرعية علماً أيضاً باملعلومات املتعلقة باألنشطة املقررة واحملددة األولويـات الراميـة إىل إدارة عملـييت اإلبـالغ                   
 .FCCC/SBSTA/2009/INF.2 كما عرضت يف الوثيقة ،٢٠١١-٢٠١٠واالستعراض مبوجب االتفاقية يف الفترة 

  إدارة عملييت اإلبالغ واالسـتعراض    على   األمانة   ةيد احلاجة امللحة إىل تعزيز قدر     وأكدت اهليئة الفرعية من جد      -٨٥
 من  ٨مبا يف ذلك تدريب أعضاء أفرقة خرباء االستعراض الذين يشاركون يف عمليات االستعراض السنوي مبوجب املادة                 (

ها، وتنظيم اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني، ومواصـلة        بروتوكول كيوتو، وختطيط عمليات االستعراض وإجراؤ     
 .)٣١( األولوية هلذه األنشطة األساسيةعطاء، وإ)تطوير نظام معلومات غازات الدفيئة

 :األنشطة التاليةعن طريق تنفيذ وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تواصل دعم عملييت اإلبالغ واالستعراض   -٨٦

 اء االستعراض الرئيسيني، مبا يف ذلك، تنظيم اجتماعاهتم السنوية وإعداد مواد حتليليـة            تيسري عمل خرب    )أ(
  تتعلق بأنشطة االستعراض مبوجب بروتوكول كيوتو؛

   أدناه؛٩١تنفيذ برنامج التدريب احملدث مبوجب بروتوكول كيوتو املشار إليه يف الفقرة   )ب(

                                                      

 .FCCC/SBI/2009/L.5اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٠(

)٣١( FCCC/SBI/2008/19 ١١٤ و١١٣، الفقرتان. 
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لك عن طريق تزويد أفرقة خرباء االستعراض بتقارير        إدارة عملييت اإلبالغ واالستعراض، مبا يف ذ        )ج(
حتسني تلـك التقـارير     عن طريق   عن البيانات وأدوات استعراض مبوجب بروتوكول كيوتو، و       

  .واألدوات على أساس التعليقات الواردة من هذه األفرقة ومن خرباء االستعراض الرئيسيني

  :طة اإلضافية التالية رهناً بتوافر املواردوطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تنفذ األنش  -٨٧

تعزيز التدريب املقدم إىل أعضاء أفرقة خرباء االستعراض الذين يشاركون يف عمليات االستعراض   )أ(
 من بروتوكول كيوتو، بإتاحة مدربني للدورات لفترة واحدة من فترات ٨السنوي مبوجب املادة 

   أدناه؛٩١يف مرفق مشروع املقرر املذكور يف الفقرة التدريب يف السنة على النحو املشار إليه 
 من بروتوكول   ٣ من املادة    ٤ و ٣إعداد مواد حتليلية تتعلق بأنشطة االستعراض مبوجب الفقرتني           )ب(

  .كيوتو، مبا يف ذلك إجراءات التعديالت، إلتاحتها الجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني

توفري التمويل اإلضايف الالزم لألنشطة ذات االستطاعة إىل درجة يف املرفق األول ودعت اهليئة الفرعية األطراف امل  -٨٨
  . أعاله٨٧املشار إليها يف الفقرة 

وكررت اهليئة الفرعية طلبها إىل األطراف أن ترشح خرباء إلدراج أمسائهم يف قائمة اخلرباء، وأن تقوم بتحديث                   -٨٩
يئة الفرعية األطراف على إتاحة أكرب عدد ممكن من خرباء استعراض قـوائم  وشجعت اهل . القائمة مرة يف السنة على األقل     

  .جرد غازات الدفيئة من أجل عملية االستعراض

 صفحة خمصصة هلذا الغرض تتضمن       اإلنترنت وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تضيف يف موقعها على شبكة            -٩٠
  الستعراض الذين يشاركون يف عمليات االستعراض الـسنوي مبوجـب         املعلومات املتعلقة بتدريب أعضاء أفرقة خرباء ا      

 من بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك اإلجراءات الالزمة لترشيح خرباء إلدراج أمسائهم يف قائمة اخلرباء، والدورات                 ٨املادة  
 .املقررة، والفترات احملددة إلجراء االمتحانات عرب شبكة اإلنترنت

 بشأن برنامج تدريب أعضاء أفرقة خرباء االستعراض الـذين          )٣٢(أن توصي مبشروع مقرر   وقررت اهليئة الفرعية      -٩١
 من بروتوكول كيوتو، لكي يعتمده مؤمتر األطراف العامـل          ٨يشاركون يف عمليات االستعراض السنوي مبوجب املادة        

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤علقة بالفقرة املسائل املت - حادي عشر
  )األعمال جدول من ١١ البند(

 املداوالت -١

 .يونيه على التوايل/ حزيران١٠ و٢نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف   -٩٢

                                                      

)٣٢( FCCC/SBI/2009/L.5/Add.1 . انظر الوثيقة ، النص النهائيلالطالع علىFCCC/SBI/2009/8/Add.1.  
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 األعمال جدول من البند هذا يف للنظر مشترك اتصال فريق إنشاء على الفرعية اهليئة اتفقت الثالثة، اجللسة ويف  -٩٣
 من ٢ املادة من ٣ بالفقرة املتعلقة املسائل" املعنون ولوجيةنوالتك العلمية للمشورة الفرعية اهليئة أعمال جدول بند ويف

 اجللسةويف ). الياأستر (تيلي كريستني والسيدة) بريو (بوينديا وفكال إدواردو السيد رئاسته يف يشترك ،"كيوتو بروتوكول
 .املشترك االتصال فريق مشاورات عن تقريراً بوينديا وفكال السيد قدم اخلامسة،

 . واعتمدهتا)٣٣(يف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات املقترحة من الرئيسةو  -٩٤

  االستنتاجات -٢

"  من بروتوكول كيوتـو ٣ من املادة ١٤ املتعلقة بالفقرة املسائل"أنشئ فريق اتصال مشترك ملناقشة البند املعنون    -٩٥
من جـدول  "  من بروتوكول كيوتو٢ من املادة ٣املسائل املتعلقة بالفقرة "من جدول أعمال اهليئة الفرعية، والبند املعنون   

وعند إنشاء فريـق    . فرعيتني الثالثني لكل من اهليئتني ال     تنيأعمال اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أثناء الدور       
  .االتصال املشترك هذا، أوعز رئيسا اهليئتني الفرعيتني بتخصيص فترة زمنية متساوية للنظر يف كل من البندين

واتفقت اهليئتان الفرعيتان على مواصلة مناقشاهتما بشأن هذه املسائل يف فريق اتصال مشترك تنشئه اهليئتـان يف                   -٩٦
واتفقت اهليئتان على استئناف النظر يف هذه املسائل يف دورتيهما احلادية والثالثني، استناداً إىل              . ثنيدورتيهما احلادية والثال  

  . الرابعمشروع النص الوارد يف املرفق

 فيما يتعلق بـاإلجراءات     بروتوكول كيوتو تعديل    - ثاين عشر
 واآلليات املتصلة باالمتثال

  ) من جدول األعمال١٢البند (

 .يونيه على التوايل  / حزيران ١٠ و ٢ة الفرعية يف هذا البند يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف            نظرت اهليئ   -٩٧
  .FCCC/KP/CMP/2005/2وكانت معروضة عليها الوثيقة 

 عن نتيجة هذه املشاورات إىل تقدم تقريراًسعلنت الرئيسة أهنا ستتشاور مع األطراف املعنية وأويف اجللسة الثالثة،     -٩٨
ويف اجللسة اخلامسة، أبلغت الرئيسة عن االتفاق على مواصلة مناقشة هذه املسألة          . تها اخلتامية العامة  سعية يف جل  راهليئة الف 

 . للهيئة الفرعية وإدراج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة٣٢أكثر يف الدورة 

                                                      

  .FCCC/SBI/2009/L.11 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٣٣(
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 ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية -  ثالث عشر
  ) من جدول األعمال١٣البند (

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

  بروتوكول كيوتو الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف
  )من جدول األعمال) ب(١٣البند (

 املداوالت -١

 / حزيران ١٠ و ٢ يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف        الفرعيني معاً نظرت اهليئة الفرعية يف هذين البندين         -٩٩
 أحدهم  وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، تكلم      .FCCC/SBI/2009/7وكانت معروضة عليها الوثيقة     . يونيه على التوايل  

 . والصني٧٧ لاباسم جمموعة 

بشأن التحضريات الستضافة دورات هيئات االتفاقية يف       وشكرت الرئيسة ممثل حكومة الدامنرك على املعلومات           -١٠٠
 .ديسمرب/كانون األول

) ج(١٣ مع البنود الفرعية     جمتمعنيويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذين البندين الفرعيني               -١٠١
مجهورية ترتانيا  (يد ريتشارد مويونغي    والس) النرويج( السيد غيورغ بورستني     هيف فريق اتصال يشترك يف رئاست     ) ه(و) د(و

 .ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد مويونغي تقريراً عن مشاورات فريق االتصال). املتحدة

  . واعتمدهتا)٣٤(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات املقترحة من الرئيسة  -١٠٢

 االستنتاجات -٢

  ترتيبات عقد الدورتني

 باملعلومات املقدمة من حكومة الدامنرك بشأن األعمال التحضريية اجلاريـة لعقـد              علماً ت اهليئة الفرعية  أحاط  -١٠٣
الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول                

وأعربت اهليئـة الفرعيـة عـن       . ٢٠٠٩ديسمرب  /ون األول  كان ١٨ إىل   ٧كيوتو يف مركز بيال بكوبنهاغن يف الفترة من         
  .هذه اجلهودعلى تقديرها حلكومة الدامنرك 

جها يف جدويل   ادرإ فيما يتعلق بالعناصر اليت ميكن       وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن حتيط علماً بآراء األطراف           -١٠٤
  .ورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطرافاألعمال املؤقتني للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والد

                                                      

  .٤- ١، الفقرات FCCC/SBI/2009/L.10 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٣٤(
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 ببيانات وطنية مـوجزة يف      )٣٥(وأوصت اهليئة الفرعية بأن تتخذ الترتيبات الالزمة إلدالء الوزراء ورؤساء الوفود            -١٠٥
رفيع املستوى املقـرر  اجللسات املشتركة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف أثناء اجلزء ال            

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ إىل ١٦عقده يف الفترة من 

ترتيبـات  ل يةالتفـصيل االنتهاء من األمور    ودعت اهليئة الفرعية مكتب الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف إىل             -١٠٦
فه اجتماع األطراف، مبـا يف ذلـك        الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوص          

الترتيبات املتعلقة باجلزء الرفيع املستوى، بالتعاون مع الرئيس املعني للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة         
 لوشددت اهليئة الفرعية على أمهية مبدأ الشفافية ومبـدأ مشـو     . ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف واألمانة      

 يف الفترة املمتدة حىت انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه                 اجلميع
  .اجتماع األطراف ويف أثناء الدورتني

 فترات الدورات املقبلة -  باء
  )من جدول األعمال) ج(١٣البند (

  تنظيم العملية احلكومية الدولية
  ) جدول األعمالمن) د(١٣البند (

 املداوالت -١

 / حزيران ١٠ و ٢ يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقودتني يف        نظرت اهليئة الفرعية يف هذين البندين الفرعيني معاً         -١٠٧
وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، تكلم أحـدهم   .FCCC/SBI/2009/7 وكانت معروضة عليها الوثيقة. يونيه على التوايل 

 .  والصني وآخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء٧٧ل اباسم جمموعة 

) أ(١٣فريق اتصال مع البنود الفرعية      ويف اجللسة الثانية، قررت اهليئة الفرعية النظر يف هذين البندين الفرعيني يف               -١٠٨
 ).  أعاله١٠١انظر الفقرة ) (ه(و) ب(و

ـ  اليت اقترحتها الرئيسة واعتمدها ب     )٣٦(االستنتاجات نظرت اهليئة الفرعية يف      ،ويف اجللسة اخلامسة    -١٠٩  ة الـيت  صيغال
 . خالل اجللسةت هباعدل

  االستنتاجات -٢

  ٢٠٠٩الدورتان السابقتان يف عام 

أعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة أملانيا ملا قدمته من دعم مايل سخي للدورة السابعة للفريـق العامـل                     -١١٠
فريق االلتزامـات   (زامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو           املخصص للنظر يف االلت   

                                                      

  . ممثلون آخرون رفيعو املستوىميكن أن يديل ببيانات أيضاً )٣٥(
  .١١- ٥، الفقرات FCCC/SBI/2009/L.10 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٣٦(
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فريق العمـل   ( لفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية         ل، والدورة اخلامسة    )اإلضافية
  . يف فندق ماريتيم ببون٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩، املعقودتني يف الفترة من )التعاوين

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن األعمال التحضريية لالجتماعات غري               - ١١١
 يف فندق ماريتيم، والحظت أن رئيسي فريق ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ إىل ١٠الرمسية املقرر عقدها يف الفترة من 

  .ق العمل التعاوين يعقدان مشاورات بشأن هذه األعمال التحضرييةااللتزامات اإلضافية وفري

وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن امتناهنا حلكومة تايلند الستضافتها اجلزء األول من الدورة التاسعة لفريق                 - ١١٢
 ٩سبتمرب إىل   /لول أي ٢٨ األول من الدورة السابعة لفريق العمل التعاوين يف الفترة من            واجلزء اإلضافيةااللتزامات  

 مبركز مؤمترات األمم املتحدة باللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ           ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها األمانة بـشأن األعمـال            . التابعة لألمم املتحدة يف بانكوك    
 ُيجـري ت إىل األمني التنفيذي أن يواصل املشاورات مع حكومـة تايلنـد وأن     التحضريية هلاتني الدورتني وطلب   

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٥الترتيبات القانونية الالزمة خالل فترة أقصاها 

وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن امتناهنا حلكومة إسبانيا الستضافتها الدورة التاسعة املـستأنفة لفريـق                 - ١١٣
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢ورة السابعة املستأنفة لفريق العمل التعاوين يف الفترة من والد االلتزامات اإلضافية

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن . برشلونهمدينة يف مركز املؤمترات مبعرض برشلونه يف 
 أن يواصل املشاورات مع حكومة إسـبانيا وأن يـربم           يتنفيذاألعمال التحضريية هلاتني الدورتني وطلبت إىل األمني ال       

  .٢٠٠٩ سبتمرب/ أيلول١٥الترتيبات القانونية الالزمة خالل فترة أقصاها 

والحظت اهليئة الفرعية أن تنظيم هاتني الدورتني اإلضافيتني سيتطلب موارد غري متاحة يف امليزانية األساسية   - ١١٤
 أو يف اعتمادات األمم املتحـدة خلـدمات         ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ة بشأن تغري املناخ للفترة      التفاقية األمم املتحدة اإلطاري   

وحتث اهليئة بالتايل األطراف على تقدمي التربعات يف أقرب وقت ممكن لتغطية            . املؤمترات املتعلقة باالتفاقية اإلطارية   
وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها     . ةاجلانب التنظيمي هلاتني الدورتني وتغطية مشاركة املندوبني من األطراف املؤهل         

والحظت أيضاً أن من املستصوب تـشغيل       . لتلك األطراف اليت قدمت بالفعل مسامهة مالية لدعم هاتني الدورتني         
  .مرافق املؤمترات الدائمة اليت ينبغي أن تستخدمها االتفاقية اإلطارية وجهات أخرى، يف أقرب وقت ممكن

  وليةتنظيم العملية احلكومية الد

 والداعية إىل جعل مواعيد الدورات      )٣٧(أشارت اهليئة الفرعية إىل توصيتها الواردة يف استنتاجاهتا السابقة          - ١١٥
هناية املقبلة تبدأ من منتصف األسبوع إىل منتصف األسبوع، كلما أمكن، بغية تقليل وقت السفر املطلوب يف عطلة 

مجيع اجللسات يف موعد أقصاه الساعة السادسة مساء، وخباصة ملـنح           واتفقت اهليئة الفرعية على أن تنتهي       . األسبوع
األطراف واجملموعات اإلقليمية وقتاً كافياً لإلعداد للجلسات اليومية، ولكن جيوز، يف ظروف استثنائية ووفقاً لكل حالة 

  .تني أو ثالثعلى حدة، أن تستمر اجللسات لساع

                                                      

)٣٧( FCCC/SBI/2008/8 ١٣٦، الفقرة. 
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ية ترمجة الوثائق الرئيسية إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة قبـل            وشددت اهليئة الفرعية من جديد على أمه        -١١٦
 .الدورات ذات الصلة بوقت كاف

 املنظمات املمنوحة مركز املراقب -  جيم
  )من جدول األعمال) ه(١٣البند (

 املداوالت -١

           يونيه على   /         حزيران   ١٠    و  ٢       تني يف                                       يف جلستيها الثالثة واخلامسة املعقود            الفرعي                                       نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند         -   ١١٧
  .FCCC/SBI/2009/7                            وكانت معروضة عليها الوثيقة  .       التوايل

  .  ُ                                                                               وأُديل ببيانني باسم املنظمات غري احلكومية للنقابات العمالية واملنظمات غري احلكومية البيئية  -   ١١٨

لفرعيني يف فريق اتصال مـع البنـود        ويف اجللسة الثانية، كانت اهليئة الفرعية قد قررت النظر يف هذين البندين ا              -١١٩
 ). أعاله١٠١انظر الفقرة () د(و) ج(و) ب(و) أ(١٣الفرعية 

 . واعتمدهتا)٣٨(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات املقترحة من الرئيسة  -١٢٠

 االستنتاجات -٢

  املنظمات املمنوحة مركز املراقب

علومات املقدمة بشأن التطورات اإلجيابية اليت حـدثت يف ممارسـات مـشاركة      أحاطت اهليئة الفرعية علماً بامل     -١٢١
راقب يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، على حنو ما ورد يف الوثيقـة                 امل املمنوحة مركز املنظمات  

FCCC/SBI/2009/7. 

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

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

 املداوالت -١

يونيه على  / حزيران ١٠ و ١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                -١٢٢
 .FCCC/SBI/2009/INF.7 وFCCC/SBI/2009/INF.3وكانت معروضة عليها الوثيقتان . التوايل

                                                      

  .١٢، الفقرة FCCC/SBI/2009/L.10 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٣٨(



FCCC/SBI/2009/8 
Page 27 

ويف اجللسة األوىل، اقترحت الرئيسة صياغة االستنتاجات بشأن هذا البند الفرعي، مبساعدة األمانة وبتشاور مع                 -١٢٣
  .ا واعتمدهت)٣٩(يف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات املقترحة من الرئيسةو. األطراف املعنية

 االستنتاجات -٢

 كانون ٣١، املقدمة حىت ٢٠٠٩- ٢٠٠٨أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيانات املالية املؤقتة لفترة السنتني   - ١٢٤
  .)٤٠(٢٠٠٨ديسمرب /األول

 وأعربت )٤١(٢٠٠٩مايو / أيار١٥وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات املتعلقة حبالة االشتراكات حىت   - ١٢٥
راف اليت سددت يف املوعد احملدد اشتراكاهتا اإلرشادية يف امليزانية األساسية ويف سجل املعامالت عن تقديرها لألط 

  اإلطاريـة  الدويل، وال سيما األطراف اليت قدمت تربعات إىل الصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاقية             
ية أيضاً عن قلقهـا إزاء االشـتراكات غـري          وأعربت اهليئة الفرع  . وإىل الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية    

 .املسددة، وحثت األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد على القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن

 ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  - باء
  )من جدول األعمال) ب(١٤البند (

 املداوالت -١

يونيه على  / حزيران ١٠ و ١فرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف        نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند ال        -١٢٦
، FCCC/SBI/2009/Misc.3، و Add.1–3 و FCCC/SBI/2009/2 :وكانت معروضة عليهـا الوثـائق التاليـة       . التوايل

  .وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف. FCCC/SBI/2009/Misc.3/Add.1و

  هليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي يف فريـق اتـصال برئاسـة الـسيد                يف اجللسة األوىل، اتفقت ا    و  -١٢٧
 .ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد شودري تقريراً عن مشاورات فريق االتصال. )بنغالديش(سالم شودري اإل قمر

بالـصيغة الـيت    اعتمدها   و )٤٢(ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات اليت اقترحتها الرئيسة            -١٢٨
 . خالل اجللسةت هباعدل

                                                      

  .FCCC/SBI/2009/L.6 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٣٩(
)٤٠( FCCC/SBI/2009/INF.3. 

)٤١( FCCC/SBI/2009/INF.7. 

  .FCCC/SBI/2009/L.9 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٤٢(
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 االستنتاجات -٢

 ويف املعلومات املتصلة )٤٣(٢٠١١- ٢٠١٠نظرت اهليئة الفرعية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني   - ١٢٩
  . )٤٤(بتحصيل الرسوم لسجل املعامالت الدويل

، يف دورته اخلامسة عشرة، على ميزانية برناجمية  األطراف مؤمتربأن يوافق أن توصي وقررت اهليئة الفرعية  - ١٣٠
  .٢٠١١- ٢٠١٠ يورو لفترة السنتني ٤٤ ٢٠٠ ٠٩٩أساسية مببلغ 

، استناداً ٢٠١٠وأِذنت اهليئة الفرعية لألمني التنفيذي بأن ُيخِطر األطراف مببالغ اشتراكاهتا باليورو لعام               - ١٣١
 أعاله، بعد أن ُتؤخذ يف االعتبار املسامهة السنوية اخلاصة املقدمـة مـن              ١٣٠إىل مبلغ امليزانية املبيَّن يف الفقرة       

 يورو سنوياً من األرصدة أو االشتراكات اليت        ٧٠٠ ٠٠٠ يورو وسحب مبلغ     ٧٦٦ ٩٣٨احلكومة املضيفة مببلغ    
  .من الفترات املالية السابقة) املرّحلة(مل ُتنفَق 

توفري موارد إضافية لتغطية تكاليف األنشطة      إىل   هناك حاجة    واعترفت اهليئة الفرعية باحتمال أن تكون       - ١٣٢
الناشئة عن املقررات اليت قد يتخذها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، وحثّت األطـراف علـى تقـدمي           

كما أوصت اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف . تربعات، حسبما يكون ضرورياً، من أجل تنفيذ هذه األنشطة يف حينها
 يأذن لألمني التنفيذي بتنفيذ املقررات اليت قد ُتّتخذ يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف واليت مل ُترصد هلا بأن

  .خمصصات يف إطار امليزانية املعتَمدة، وذلك باستخدام التربعات واملوارد املتاحة يف إطار امليزانية األساسية

، ودعت األمـني    FCCC/SBI/2009/2الطوارئ الواردة يف الوثيقة     وأحاطت اهليئة الفرعية علماً مبيزانية        - ١٣٣
 يقترح على دورة اهليئة الفرعية اليت تلي الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف ميزانيـة إضـافية        إىل أن التنفيذي  

  .طرافلتغطية تكاليف األنشطة احملتَملة املتصلة باملقررات اليت ُتّتخذ يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األ

 عنها بعض األطراف إزاء التحديات اليت قد تواجِهها         تعربوأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالشواغل اليت أ        - ١٣٤
وحثت . إذا زادت اشتراكاهتا اإلرشادية نتيجة لتنقيح جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة من ِقَبل اجلمعية العامة             

تقدمي تربعات إضافية يف امليزانية األساسية، مما يـؤدي إىل ختفـيض             على   ذات االستطاعة اهليئة الفرعية األطراف    
  .االشتراكات اإلرشادية

ستحق عليها عن   كما أِذنت اهليئة الفرعية لألمني التنفيذي بأن ُيخِطر األطراف املعنية بالرسم السنوي امل              - ١٣٥
ومن أجل تنفيذ األنـشطة ذات   من أجل وصل سجلِّها الوطين بسجل املعامالت الدويل واستخدامه،         ٢٠١٠عام  

  .الصلة إلدارة سجل املعامالت الدويل

                                                      

)٤٣( FCCC/SBI/2009/2و Add.1-3. 

)٤٤( FCCC/SBI/2009/Misc.3و Add.1. 
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 ٢٠١١- ٢٠١٠ بشأن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني       )٤٥(وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مبشروع مقرر        - ١٣٦
 لفترة   بشأن امليزانية الربناجمية   )٤٦(كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، وأن توصي مبشروع مقرر           

 من حيث انطباقها على بروتوكول كيوتو كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصـفه              ٢٠١١- ٢٠١٠السنتني  
  .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

 العادلوشّجعت اهليئة الفرعية األمني التنفيذي على مواصلة بذل جهوده من أجل ضمان التوزيع اجلغرايف   - ١٣٧
 . بني اجلنسني فيما يتعلق مبوظفي األمانة من الفئة الفنية وما فوقهاوالتوازن

 تنفيذ اتفاق املقر - جيم
  )من جدول األعمال) ج(١٤البند (

 املداوالت -١

يونيه على  / حزيران ١٠ و ١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                -١٣٨
  . ببيان ممثل حكومة البلد املضيف واألمني التنفيذيوأدىل. التوايل

 

ويف اجللسة األوىل، اقترحت الرئيسة صياغة االستنتاجات بشأن هذا البند الفرعي، مبساعدة األمانة وبتشاور مع                 -١٣٩
 .مدهتا واعت)٤٧(يف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات املقترحة من الرئيسةو. األطراف املعنية

 االستنتاجات -٢

أحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيان الذي أدىل به ممثل احلكومة املضيفة والذي أكد فيه أن مرافق املؤمترات   - ١٤٠
 وأن من املقرر إمتام تشييد املبـاين اجلديـدة          ٢٠١٠اجلديدة يف بون ستصبح جاهزة لتقدمي خدمة كاملة يف عام           

 أما الثانية اليت ستشمل إنشاء مـبىن إضـايف       ٢٠١١تنتهي األوىل حبلول هناية عام       :لألمانة يف بون على مرحلتني    
  .٢٠١٤ملواجهة الزيادة املتوقعة يف عدد املوظفني خالل السنوات القليلة القادمة، فتنتهي يف عام 

تـع األمانـة   وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالبيان الذي أدىل به األمني التنفيذي والذي أشار فيـه إىل مت          - ١٤١
كما رحب بعزم احلكومة املضيفة توسيع املباين اجلديدة ملراعاة الزيادة . واملندوبني بعالقة طيبة مع احلكومة املضيفة

  .املتوقعة يف عدد موظفي األمانة

                                                      

)٤٥( FCCC/SBI/2009/L.9/Add.1 لالطالع على النص النهائي، انظر الوثيقة . ١١-١، الصفحاتFCCC/SBI/2009/8/Add.1.  
)٤٦( FCCC/SBI/2009/L.9/Add.1، لالطالع على النص النهائي انظر الوثيقة . ١٩-١٢ الصفحاتFCCC/SBI/2009/8/Add.1.  
 .FCCC/SBI/2009/L.2 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٤٧(



FCCC/SBI/2009/8 
Page 30 

 

وأوضح األمني التنفيذي أنه مل يتم التوصل بعد مع احلكومة املضيفة إىل حل مقبول لنقص أماكن املكاتب   - ١٤٢
 أن احلكومة ، يف هذا الشأن،والحظت اهليئة الفرعية. وأعرب عن أمله يف إجياد حل هلذه املسألة. لوقت الراهنيف ا

. املضيفة تدرس حالياً عدداً من اخليارات لتوفري أماكن كافية للمكاتب إىل حني انتقال األمانة إىل مبانيها اجلديدة              
سألة يف الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية، إذا ما دعـت           واقترح األمني التنفيذي تقدمي تقرير بشأن هذه امل       

  .احلاجة إىل اختاذ إجراءات إضافية بسبب عدم إحراز أي تقدم

ودعت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي إىل أن يقدما إليها يف دورهتا الثانيـة والـثالثني                   - ١٤٣
  .انب وغريه من جوانب تنفيذ اتفاق املقر يف هذا اجل احملرزتقدمن التقريراً ع

 املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات - دال
  )من جدول األعمال) د(١٤البند (

 املداوالت -١

يونيه على  /يران حز ١٠ و ١نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                -١٤٤
وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، تكلم      . Add.1-2 و FCCC/SBI/2009/Misc.5ق  ائوكانت معروضة عليها الوث   . التوايل

 . أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

السيدة تامـارا كـورل     ترأسه  ر يف هذا البند يف فريق اتصال        ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية على النظ         -١٤٥
 . السيدة كورل تقريراً عن مشاورات فريق االتصالتويف اجللسة اخلامسة، قدم). أستراليا(

 . واعتمدهتا)٤٨(يف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات املقترحة من الرئيسةو  -١٤٦

 مـن   ١٦ للمـادة    مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف دورهتا احلادية والثالثني، وفقـاً           وقررت اهليئة الفرعية      -١٤٧
  .مشروع النظام الداخلي اجلاري به العمل

 االستنتاجات -٢

من جدول األعمـال بـشأن      ) د(١٤ بالبند   قدمة من األطراف عمالً    باملالحظات امل  أحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٤٨
 .)٤٩(فراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوامتيازات وحصانات األ

   اليت وضعها فريق االتصال، علـى النحـو الـوارد يف   يةعاهدتترتيبات الشروع ال مبوأحاطت اهليئة الفرعية علماً   -١٤٩
 .املرفق اخلامس

                                                      

، وستكون أساس مواصلة املشاورات بشأن هذا FCCC/SBI/2009/L.7/Rev.1 اعتمدت بوصفها الوثيقة )٤٨(
 .البند الفرعي

)٤٩( FCCC/SBI/2009/Misc.5و Add.1-3.  
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 مسائل أخرى - خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

وأدىل ممثل لألرجنتني ببيان عن     . يونيه/ حزيران ٣ يف    املعقودة ذا البند يف جلستها الرابعة    نظرت اهليئة الفرعية يف ه      -١٥٠
وأدىل ممثل للمملكة املتحدة لربيطانيا     . FCCC/SBI/2009/Misc.6، يرد نصه الكامل يف الوثيقة       )مالفيناس(جزر فوكالند   
 .FCCC/SBI/2009/Misc.7نصه الكامل يف الوثيقة ، يرد )مالفيناس(عن جزر فوكالند ببيان   الشماليةالعظمى وآيرلندا

  التقرير املتعلق بالدورة - سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

 ا، نظرت اهليئة الفرعية يف مشروع التقرير املتعلـق بـدورهت          يونيه/حزيران ١٠ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -١٥١
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية، بناء على مقترح من الرئيسة، للمقـرر، الـسيد كـاديو                 . )٥٠(الثالثني واعتمده 

 . التقرير املتعلق بالدورة، مبساعدة األمانة وحتت إشراف الرئيسةاالنتهاء من صياغة، ب)كوت ديفوار(أحوسان 

 اختتام الدورة - سابع عشر

  يونيه، قام األمني التنفيذي بإطالع اهليئة الفرعية علـى تقيـيم أويل           /ان حزير ١٠يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -١٥٢
   مـن  ٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقـرة      . ملا يترتب على االستنتاجات املعتمدة خالل الدورة من آثار إدارية وآثار يف امليزانية            

 من آثار إداريـة وآثـار يف        )٥١(ملقررات اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن يقدم بياناً مبا يترتب على ا            ٩-م أ /١٦املقرر  
 .امليزانية إذا تعذر الوفاء هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسية

 بأنه، مبعزل عن الدورات اإلضافية لفريق االلتزامات اإلضـافية وفريـق العمـل              وفدينوأبلغ األمني التنفيذي امل     -١٥٣
كان به  لب إىل األمانة القيام     أغلب العمل اجلاري القيام به والذي طُ      فإن  طراف،   ملؤمتر األ  ١٥التعاوين املقررة قبل الدورة     

ن اسـتنتاجات   ع ٢٠١١-٢٠١٠الربناجمية املقترحة للفترة    آثار ذات بال يف امليزانية      أية   تترتب   وال. بشكل واضح  توقعاًُم
 .٢٠٠٩ ميزانية ال تغطيها املوارد املتاحة يف ية املعتمدة يف هذه الدورة واليتاهليئة الفرع

يف مقترح امليزانية    ويف هذا الصدد، أعرب األمني التنفيذي عن تقديره جلميع األطراف على نظرها بشكل إجيايب               -١٥٤
ي أوصت األطراف باملوافقة عليـه يف إطـار امليزانيـة    ذورو الي مليون ٤٤,٢وأعرب عن اعتقاده بأن مبلغ     . الذي قدمه 
تكاليف األنشطة الـيت    الصندوق التكميلي كاٍف إىل حدٍّ ما لتسديد        يف إطار   ضرورية  ال باالحتياجات   وعلمهماألساسية  

 .لب إىل األمانة إجنازهاطُ

                                                      

  .FCCC/SBI/2009/L.1 صفه الوثيقةبو اعتمد )٥٠(
  . آثار استنتاجات اهليئات الفرعية، فإنه يتضمن أيضاً"املقررات" يشري إىل ٩-م أ/١٦بالرغم من أن املقرر  )٥١(
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 باإلذن له باقتراح ميزانية إضافية، إذا لزم األمر،         اكما أعرب األمني التنفيذي عن تقديره لألطراف على توصيته          -١٥٥
التزام األطراف بتوفري    على   دليالًواعترب هذا   . ؤمتر األطراف مل ١٥ الدورة   ن املقررات املعتمدة يف   علتغطية األنشطة الناشئة    

 .طلب إىل األمانة حتقيقها يف املستقبلالدعم املايل ألي نواتج قد ُي

ين ورؤساء أفرقة االتصال وميسري املشاورات غري الرمسيـة علـى           وفدويف اجللسة نفسها، شكرت الرئيسة امل       -١٥٦
 .األمانة على دعمهاكما شكرت . مسامهاهتم

 والصني والثاين باسم حتالف الدول      ٧٧ لاثالثة أطراف، تكلم أحدهم باسم جمموعة       ممثلو   ببيانات ختامية    وأدىل  -١٥٧
  .اجلزرية الصغرية والثالث باسم أقل البلدان منواً
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Annex I 

[ENGLISH ONLY] 

Text for a draft decision for consideration by the Subsidiary Body 
for Implementation at its thirty-first session 

 
Draft decision [-/CP.15]  

 
Fourth review of the financial mechanism 

 

[The Conference of the Parties, 
 
 Recalling Article 4, paragraphs 3, 4, 5, 8, and 9, of the Convention and taking fully into account 
Article 11 of the Convention, in particular its sub-paragraph 1, 
 
 Recalling also its decisions 11/CP.1, 12/CP.2, 3/CP.4, 6/CP.13, and 3/CP.14, 
 
 Pursuant to Article 7.2 (h) of the Convention, 
 
 [Noting that multilateral and bilateral agencies have scaled up financial resources related to the 
implementation of the Convention,] 
 
 Noting the Annual Reports of the Global Environment Facility to the COP, 
 
 [Noting the Fourth Overall Performance Study of the Global Environment Facility interim report, 
[and particularly its paragraphs 4, [5] and 6]] 
 
 Further taking into account the mid-term review of the Resource Allocation Framework, 
 
 [Taking note of the [assessment of the status of the implementation] [review] of the Special 
Climate Change Fund,] 
 
 [Gravely concerned over the huge gaps of financing [needed by developing] [provided by 
developed] countries, in particular for adaptation, and the amount made available through an operating 
entity of the financial mechanism of the Convention, the Global Environment Facility,]  
 
 [Conscious of the need to scale up the level of [public] [and private] financing for the 
implementation of the climate change convention [based on past and present experience as well as on 
relevant literature on future financial and investment needs],] 
 
 [Recognizing] [Seriously aware] that most of the financing for activities under the Convention are 
done through financial institutions outside of the framework of the financial mechanism of the 
Convention, 
 
 [Taking into account the continued difficulties faced by developing countries with the financing 
through the Global Environment Facility, in particular due to the requirement for co-financing, the 
application of the concept of incremental costs, and the Resource Allocation Framework,] 
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 Noting [with serious concern the continued problems faced by developing countries due to] 
[concerns from a number of Parties regarding] the functioning of the Implementing Agencies of the 
Global Environment Facility, 
 
 [Noting the need to increase [the amount of resources for] capacity building [, [and] institutional 
strengthening [[and] [to enhance] enabling environments[for catalyzing investment in, and the transfer of, 
sustainable technologies that mitigate greenhouse gas emissions, and for enhancing resilience to climate 
change]] in developing countries,] 

[Takes note of the OPS4 interim report findings that: 

i) GEF support continues to be in line with guidance from the Convention 
ii) GEF support has been crucial in enabling countries to integrate climate change into their 

national development agenda 
iii) GEF support has helped developing countries to introduce policies to address climate 

change and reduce and avoid GHG emissions  
iv) GEF’s move towards country level programming has increased country ownership to 

some extent, but the current resource allocation modalities need improvement 
v) there is scope to further simplify and streamline the procedures, particularly the project 

identification phase and improve timeliness throughout the project cycle;  
vi) GEF needs a knowledge management strategy to improve learning and sharing best 

practice; 
vii) GEF has played an important role in scaling up resources to address climate change,] 

1. [Further decides to assess the adequacy and predictability of financing channelled 
through the Global Environment Facility as an operating entity of the financial mechanism of the 
Convention for the implementation of commitments under Article 4, paragraph 3 of the Convention,] 

2. [Requests the Global Environment Facility to ensure a successful fifth Replenishment in 
order to assist that adequate and predictable funding is available,] [Calls upon developed country Parties 
and invites other Parties that make financial contributions to the Global Environment Facility to secure a 
successful fifth replenishment of the Global Environment Facility,]   [Calls upon donors to the Global 
Environment Facility to ensure a successful fifth replenishment in order to assist in providing adequate 
and predictable funding,] 

3. Requests the Global Environment Facility, as an operating entity of the financial 
mechanism, to ensure active participation of recipient partners in the replenishment process, 

4. [Request the Global Environmental Facility to align its fifth replenishment cycle, as well 
as its climate change operational program with the investment and financial needs identified by Parties 
and by authorized studies and reports,] 

5. [Further requests information from the GEF on the changes in the project management 
cycle, the number of projects funded, and the number of projects which were rejected, as well as the 
modalities by which a particular funding decision may be reconsidered, in the light of the guidance of the 
Conference of the Parties, in accordance with Article 11, paragraph 3 (b) of the Convention,] 

6. [Also requests the Global Environment Facility to provide additional information to the 
Conference of the Parties on the reforms planned or being undertaken, in particular as concerns allocation 
of resources,] 

7. [Requests the GEF Secretariat to present an option paper with recommendations to the 
GEF Council at its next meeting on reconsidering the requirement for co-financing, in particular for 
adaptation projects, to developing countries particularly in small island developing states (SIDS) and the 
least developed countries (LDCs) amongst them,] 
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8. [Invites bilateral, regional and other multilateral agencies to continue scaling up financial 
related to the implementation of the Convention,] 

9. [Calls upon the Implementing Agencies of the GEF to comply with their role as 
implementing agencies, and to comply with the guidance provided by the Conference of the Parties on 
policies, programme priorities and eligibility criteria for funding,] 

10. [Decides that the GEF has provided and should continue to provide support to developing 
countries in: 
 

i) supporting developing countries to meet their commitments under the Convention 
ii) strengthening national capacity building, including the development of policies and 

environmental legislation and regulatory frameworks 
iii) the application and diffusion, including transfer, of technologies, practices and processes 

for mitigation that control, reduce or prevent anthropogenic emissions 
iv) ensuring that its activities in all focal areas take into account low carbon development 

and adaptation needs 
v) developing synergies between the MEAs addressing the interaction between the 

components of the climate system,] 

11. [Decides also that the GEF should continue to provide support for the implementation of 
adaptation activities, including the implementation of National Adaptation Plans of Action, through the 
LDCF and SCCF,] 

12. [Requests the GEF to continue improvements in its modalities to improve the 
responsiveness, effectiveness and efficiency of its support, including:  

 
i) enhancing modalities which reinforce country ownership and improve the allocation of 

resources 
ii) further simplifying and improving its procedures, particularly in respect of activity 

identification, preparation and approval  
iii) ensuring that access to resources is expeditious and timely 
iv) enabling a programmatic approach, where appropriate 
v) ensuring consistency and complementarity with other financing activities  
vi) promoting private sector financing and investment for climate change activities 
vii) reinforcing its knowledge management approach to share best practice,] 

13. [Invites the Global Environmental Facility to look into options for enhancing consistency 
and improving the complementarity with others sources and means of financing for climate change, as 
indicated in Article 11, paragraph 5 of the Convention,] 

14. [Decides [to examine all options available, in particular through processes under the 
Convention] [to take into consideration the ongoing discussions on financing in the framework of the 
AWG-LCA] , to scale up the funding available for the implementation of obligations under Articles 4.3, 
4.4 and 4.5 of the Convention, ] 

15. [Decides to provide further guidance on possible additional functions and modalities for 
the GEF, within its mandate, as defined through the AWG/LCA,] 

16. [Requests the GEF, in its regular report to the Conference of the Parties, to include 
information on the steps it has taken to implement the guidance provided in paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 
above.]] 
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Annex II 
[ENGLISH ONLY] 

[Draft text on SBI 28 agenda item 6 (a)  

Progress on the implementation of decision 1/CP.10 

version of 8 December 2008 at 15:17 

1. The Subsidiary Body for Implementation (SBI) held a round table on experiences, lessons learned 
and best practices in addressing adverse effects of climate change and the impact of the implementation 
of response measures.  The SBI noted the constructive exchange of views by Parties and observer 
organizations at the round table.  A summary of the views exchanged is included in annex xx. 

2. The SBI conducted an assessment of the status of implementation of Article 4, paragraph 8, of the 
Convention and decisions 5/CP.7 and 1/CP.10.  The SBI noted the progress made in the implementation 
of activities to address the adverse effects of climate change and the impact of the implementation of 
response measures, and that work is still ongoing on these matters.  The SBI further noted that further 
work is needed; this work should take into consideration the outcome of the assessment and negotiations 
under this agenda item. 

3. The SBI noted that the activities for the implementation of decision 1/CP.10 that were agreed at 
its twenty-eighth session are ongoing, and encouraged relevant organizations, institutions, experts and 
communities to continue their engagement in these activities. 

4. The SBI recognized the potential relevance and usefulness of the work under this agenda item for 
the ongoing deliberations taking place in the context of the Bali Action Plan (decision 1/CP.13). 

5. The SBI decided to recommend a draft decision for adoption on this subject by the Conference of 
the Parties at its fourteenth session (for the text of the decision, see FCCC/SBI/2008/L.x/Add.x). 
 

Addendum 
 

Recommendation of the Subsidiary Body for Implementation 
 

The Subsidiary Body for Implementation, at its twenty-ninth session, decided to recommend the 
following draft decision adoption by the [Conference of the Parties at its fourteenth session]: 
 

Draft decision [-/CP.14] 

 
Implementation of the Buenos Aires programme of work on adaptation and response measures 

 
 

The Conference of the Parties, 
 
Recalling Article 4, paragraph 8, of the Convention, 
 
Recalling also decisions 5/CP.7 and 1/CP.10, 
 

1. Invites relevant organizations, institutions, experts and communities to participate in the 
implementation of activities identified in this decision 
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2. Urges relevant organizations, institutions, experts and communities to undertake their 
own activities and share the outcomes at subsequent sessions of the Subsidiary Body for Implementation, 
as appropriate. 

3. Requests the secretariat to strive to engage relevant organizations, institutions, experts 
and communities in the implementation of activities identified in this decision. 

4. Requests the Subsidiary Body for Implementation to consider, at its thirty-second session, 
the outcomes of the activities identified in this decision and to make recommendations, as appropriate, to 
the Conference of the Parties, at its sixteenth session; 

I.  Adverse effects of climate change 

5. Decides that implementation of Article 4, paragraph 8, of the Convention and decisions 
5/CP.7 and 1/CP.10, as they relate to the adverse effects of climate change, should be furthered, including 
through the following activities: 

(a) Providing resources for establishing and/or enhancing the capacity of regional centers to 
provide support to national level adaptation activities in areas of knowledge access and 
dissemination, technical support and capacity building; 

(b) Encouraging Parties to participate in and make use of the results of the technical 
workshop, to be held under Nairobi Work Programme on impacts, vulnerability and 
adaptation to climate change, on how regional centres and networks undertaking work 
relevant to climate change could collaborate, to facilitate implementation of the activities 
identified in this decision; 

(c) Providing support for activities aimed at strengthening adaptation planning and 
implementation that are carried out by developing country Parties or groups of these 
countries; 

(d) Providing support for pilot or demonstration projects aimed at  how adaptation planning 
and assessment can be translated into practical projects that provide real benefits, and 
may be integrated into national policy and sustainable development plans that are carried 
out by developing country Parties or groups of these countries; 

(e) Facilitating sharing of information and knowledge of best practices and lessons learned; 

(f) Providing support for activities aimed at strengthening systematic observation and rescue, 
archiving, analysis and dissemination of data at the national and regional levels; 

6. Decides to further the implementation of the activities referred to in the Report of the 
Subsidiary Body for Implementation at its twenty-eighth session (FCCC/SBI/2008/8, paragraph 38(a)), 
that address the adverse effects of climate change, including by: 

(a) Enhancing the web-based interface on the UNFCCC website in order to improve 
information on accessing funds for adaptation, including for the implementation of 
national adaptation programmes of action; 

(b) Enhancing action on risk management approaches, including through collaborative work 
between the UNFCCC process and agencies working in the area of disaster risk 
reduction, including in the context of the Hyogo Framework for Action and the United 
Nations International Strategy for Disaster Reduction; 
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7. Encourages Parties included in Annex II to the Convention (Annex II Parties) to increase 
their contributions towards the implementation of activities related to addressing the adverse effects of 
climate change; 

8. Further encourages Annex II Parties as well as relevant organizations to review their 
procedures for disbursement of funding for adaptation activities with a view to expediting approval and 
disbursement; 

9. Requests the secretariat to coordinate, in collaboration with relevant organizations, 
regional training workshops, subject to the availability of resources, aimed at enhancing the capacity of 
developing country Parties to implement adaptation activities; 

10. Agrees that these workshops should cover, inter alia, the development of national 
adaptation plans, integration of national adaptation plans into national development planning, 
technologies for adaptation and other matters deemed relevant at the national and/or regional level; 

11. Invites Annex II Parties, and relevant international and regional organizations, to provide 
financial and technical support for the efforts of developing country Parties to integrate adaptation into 
their national and sectoral planning and policies; 

12. Requests the Subsidiary Body for Implementation to continue, at its thirty-second 
session, its consideration of ways and means to enhance access to existing funds for adaptation under the 
Convention; 

II.  Impact of the implementation of response measures 

13. Decides to further the implementation of Article 4, paragraph 8, of the Convention, 
decisions 5/CP.7 and 1/CP.10, as they relate to the impact of the implementation of response measures, 
including through the following activities: 

(a) Promoting further understanding of this matter by encouraging Parties to share 
experiences and concerns arising from the impact of the implementation of response 
measures; 

(b) Prioritizing the consideration of the impact of the implementation of response measures 
on the poorest and most vulnerable developing countries in assessments and reports 
prepared in accordance with this decision; 

(c) Encouraging Parties to take benefit from technical workshop, to be held under Nairobi 
Work Programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change, on how 
regional centres and networks undertaking work relevant to climate change could 
collaborate, to facilitate implementation of the activities identified in this decision; 

14. Decides to further the implementation of the activities referred to in Report of the 
Subsidiary Body for Implementation at its twenty-eighth session (FCCC/SBI/2008/8, paragraph 38(b)), 
that address the impact of the implementation of response measures, including by enhancing practical 
approaches to address economic diversification across a range of sensitive sectors in the context of 
sustainable development, such as exchanging information and experiences in best practices and lessons 
learned; 

15. Requests the secretariat to prepare a synthesis report on the needs and concerns of Parties 
not included in Annex I (Non-Annex I Parties) to the Convention arising from the impact of the 
implementation of response measures, and on responses by Annex II Parties to these needs and concerns, 
drawing upon information contained in national communications and other relevant documents produced 
under the UNFCCC process, for consideration at its thirty-second session.] 
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Annex III 
[ENGLISH ONLY] 

 
Chair’s summary of the round-table discussion  

Decision 1/CP.10  
3 December 2008 

 
Adverse effects of climate change 

 
1.  On progress made and positive experiences: 
 

• A lot of information has been generated in response to the provisions of Article 4, paragraph 8, of 
the Convention and its subsequent process (including through the Nairobi work programme on 
impacts, vulnerability and adaptation to climate change). 

• Developing countries have made progress in the conceptual understanding of adaptation and in 
conducting assessments at the national level (national adaptation programmes of action and 
national communications were highlighted as very positive experiences).  Good practices have 
been identified, which can be replicated and/or scaled up. 

• Developed countries are providing some support for adaptation, both through multilateral funding 
channels and bilaterally. 

• International organizations have also been increasing their engagement in the adaptation process 
and identifying good practices that can be replicated on a larger scale. 

• Work has been carried out on integrating adaptation with other national priorities, including 
through development initiatives such as poverty reduction strategy papers (PRSPs). 

 
2.  On the possible enabling role of the UNFCCC process: 
 

• The UNFCCC process could enable further action through: 
o Promoting the sharing of experiences. 
o Promoting implementation of the elements of the least developed countries programme of 

work that have not yet been addressed. 
o Highlighting socio-economic information related to climate change and links with 

relevant sectors. 
o Providing more information on access to funding. 
o Enhancing institutional arrangements that support education, training and public 

awareness. 
o Promoting outreach and networking with other sectors. 

 
3.  On the gaps and barriers that need more work: 
 

• Implementation lags behind assessment.  More work is needed on the practical aspects of 
adaptation. 

• Funding is insufficient, and there are difficulties in accessing the existing funding and support 
under the UNFCCC process (problems with co-financing, delays in obtaining Global 
Environment Facility funding, etc.).  Adequate funding provided through simplified, expedited 
procedures is needed for the period up to 2012 and beyond. 

• Significant gaps in capacity exist in planning, programming and implementing at all levels. 



FCCC/SBI/2009/8 
Page 40 

 

• There are also gaps in information and data sets, particularly information and data that are sector-
specific (including non-traditional sectors) and historical.  Decision-support tools, especially tools 
for costbenefit analysis of the socio-economic implications of climate change, are needed. 

• There is a need for regional centres and/or other institutional arrangements to respond to technical 
requirements. 

• More has to be done to promote integration of adaptation with other development priorities, 
identify synergy between them and engage a wider range of stakeholders in the adaptation 
process. 

• There is a need for specific support to particularly vulnerable regions, such as Africa. 
 

Impact of the implementation of response measures 
 
1.  On progress made and positive experiences: 
 

• The level of understanding of the issue has improved. 
• Examples of efforts to minimize the impact of the implementation of response measures include 

economic diversification through development of tourism.  In some sectors, this issue is being 
addressed in collaboration with the industry concerned as well as other stakeholders. 

• Capacity-building is taking place for assessing the impact of the implementation of response 
measures, although not significantly. 

 
2.  On the possible enabling role of the UNFCCC process: 
 

• The UNFCCC process could enable further work through: 
o Facilitating the development of methodologies. 
o Assessing the impact of implementation of response measures, especially through 

enhancing modelling and economic diversification. 
o Addressing the impact of the implementation of response measures and recommending 

decisions through an entity set up under Subsidiary Body for Implementation 
(e.g. a forum, mechanism or body). 

 
3.  On the gaps and barriers that need more work: 
 

• There is a need for better assessment of the impact of implementation of response measures 
(given the difficulties in measuring them in isolation from other economic and political factors) 
and assistance in measuring these impacts. 

• Better modelling and supportive assessments are required. 
• There is a need for capacity-building, sharing of experiences and greater understanding of risk.  
• Economic diversification is key.  Transitions within sectors need to be just (some lose jobs while 

others gain).  To ensure political sustainability, the climate change regime should anticipate the 
costs and strive to minimize the negative impacts due to this transformation.  
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Annex IV 
[ENGLISH ONLY] 

 
Text for further consideration by the Subsidiary Body for Implementation and the 

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 
 

Matters relating to Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol 
 

1. [The Subsidiary Body for Implementation (SBI) [and the Subsidiary Body for Scientific and 
Technological Advice (SBSTA)] welcomed the constructive exchange of views on addressing issues 
relevant to Article 3, paragraph 14, [and Article 2, paragraph 3,] of the Kyoto Protocol and on the efforts 
being made under the SBI with regard to [this issue] [opportunities for further action] [in order to 
implement decision 31/CMP.1]. 

2. The SBI [and the SBSTA] emphasized that better understanding of these issues is essential in 
[order to strive to minimize the adverse impacts of the implementation of the Kyoto Protocol] 
[minimizing the adverse impacts of the implementation of the commitments mentioned in Article 3, 
paragraph 1, of the Kyoto Protocol], in particular for [the poorest and most vulnerable developing country 
Parties that are the least capable of addressing them] [those countries referred to in Article 4, paragraphs 
8, 9 [and 10], of the Convention]. 

2 bis. The SBI [and the SBSTA] emphasized the value of taking a phased approach to establish[ing] a 
process for the implementation of [decision 31/CMP.1,] [relating to] [Article 2, paragraph 3, and] 
[Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol]. 

3. The SBI [and the SBSTA] acknowledged related discussions under other UNFCCC bodies such 
as the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention and the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol, and encouraged 
Parties to ensure coordination of activities and information across the bodies in order [to ensure a 
coherent and consistent approach] to better address the issues mentioned in paragraph 2 above. 

3 bis. The SBI and the SBSTA noted the complexities of assessing the attribution and causation of the 
[adverse] impacts of policies and measures. 

4.  

Option 1:  The SBI [and the SBSTA] noted the need to share information on reporting methodologies on 
ways to minimize adverse social, environmental and economic impacts on developing country Parties of 
the implementation of policies and measures by Parties included in Annex I to the Convention in 
achieving their quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3, paragraph 1, of 
the Kyoto Protocol. 
Option 2:  The SBI and the SBSTA noted the need to continue to share information on the nature of 
impacts of response measures experienced by Parties and the steps Parties are taking to minimize any 
negative impacts. 

4 bis. The SBI [and the SBSTA] noted that national communications under Article 12, paragraph 1, of 
the Convention would be an appropriate means for sharing the information referred to in paragraph 4 
above. 

5. The SBI [and the SBSTA] also noted the work of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) on international spillover effects as described in its Fourth Assessment Report.  [It invited 
the IPCC to [assess this issue further in its Fifth Assessment Report.] [provide, in its Fifth Assessment 
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Report, further information on these effects[, including on actual adverse impacts of the commitments 
mentioned in Article 3, paragraph 1, of the Kyoto Protocol on other Parties and possible measures to 
minimize them.] 

5 bis. The SBI further invited the IPCC to develop guidelines to help determine if Parties included in 
Annex I to the Convention are striving to minimize adverse effects including the adverse effects of 
climate change, effects on international trade, and social, environmental and economic impacts on other 
Parties, especially developing country Parties, and in particular those identified in Article 4, paragraphs 8 
and 9, of the Convention. 

6. The SBI [and the SBSTA] noted that further discussion is needed on this matter, and invited 
Parties and relevant organizations to submit to the secretariat, by XXX, further information and views on 
[issues relevant to Article 2, paragraph 3, and Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol.] [the 
reporting methodologies referred to in decision 31/CMP.1, paragraph 3.] 

7. The SBI [and the SBSTA] requested the secretariat to compile the submissions referred to in 
paragraph 6 above into a miscellaneous document [and prepare a synthesis report] for its consideration.  

8. The SBI [and the SBSTA] agreed to continue its consideration of these issues at its XX session 
[[in a joint contact group], [including consideration of the need for a workshop] to share further 
information among Parties and the information contained in the submissions referred to in paragraph 6 
above] [and the synthesis report referred to in paragraph 7 above].] 
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Annex V 
[ENGLISH ONLY] 

 
Privileges and immunities for individuals serving on constituted bodies 

established under the Kyoto Protocol 
 

Draft treaty arrangements developed by the Contact Group 
 

1. Individuals serving on constituted bodies and other entities [established under the Kyoto 
Protocol] [established under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
and its related legal instruments] listed in [annex] [appendix] [x] shall be accorded such 
[privileges and] immunities as are necessary for the independent [and efficient performance] 
[exercise] of their official functions.  [In particular,] they shall, while exercising their official 
functions, including the time spent on journeys in connection with their official functions, be 
accorded: 

 
(a) [[Immunity from personal arrest or detention;]  
 
(b) [Exemption from inspection of personal baggage, unless there are serious grounds for 

believing that the baggage contains articles not for personal use or articles the import and 
export of which is prohibited by law or controlled by the quarantine regulations of the 
Party concerned; inspection in such a case shall be conducted in the presence of the 
individual concerned;] 

 
b bis.[The same immunities and facilities in respect of their personal baggage as are accorded 

to diplomatic envoys;] 
 
(c) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written and acts 

done by them in the course of the performance of their official functions.  This immunity 
from legal process shall continue to be accorded to the individuals referred to in this 
paragraph notwithstanding that they have ceased to exercise their official functions; 

 
(d) Inviolability for all papers and documents [in whatever form]; 
 
(e) [For the purpose of their communications [in whatever form] with the constituted bodies 

and other entities listed in [annex] [appendix] [x] and with the secretariat, the right to use 
codes and to receive papers or correspondence by courier or in sealed bags;]  

 
e bis. [For the purpose of their communication with the constituted bodies and other entities 

listed in [annex] [appendix] [x] and with the secretariat, the right to use codes and to 
receive and send papers and documents in whatever form and materials relating to their 
official functions by courier or in sealed bags or electronic means;] 

 
(f) [The same facilities in respect of currency or exchange restrictions as are accorded to 

representatives of foreign governments on temporary official missions;] 
 
(g) [The same repatriation facilities in time of international crisis as are accorded to 

diplomatic agents under the Vienna Convention;] 
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(h) [Applications for visas by the individuals referred to in this paragraph, when 

accompanied by a document from the secretariat confirming that they are travelling on 
the business of the constituted bodies and other entities listed in [annex] [appendix] [x], 
shall be dealt with as speedily as possible and granted free of charge.]] 

 
2. [Individuals invited by the constituted bodies and other entities [established under the Kyoto 

Protocol] [established under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
and its related legal instruments] listed in [appendix] [annex] [x] to provide expert advice at 
meetings of these constituted bodies and other entities [established under the Kyoto Protocol] 
[established under the United Nations Framework Convention on Climate Change and its 
related legal instruments] listed in [appendix] [annex] [x] shall, during the period of their 
service to the relevant constituted body or other entity, including the time spent on journeys 
in connection with their service, be accorded the [privileges and] immunities referred to in 
subparagraph[s] [x] of paragraph 1 above.] 

 
3. The individuals referred to in paragraph [1] above are those individuals elected, selected or 

appointed to serve on the constituted bodies and other entities [established under the Kyoto 
Protocol] [established under the United Nations Framework Convention on Climate Change 
and its related legal instruments] listed in [appendix] [annex] [x]. 

 
4. [Privileges and] immunities are granted to the individuals referred to in paragraphs [1] [and 

[2]] above for the independent [and efficient performance] [exercise] of their official 
functions [and the effective implementation of [the Kyoto Protocol] [this agreement] [the 
United Nations Framework Convention on Climate Change and its related legal instruments]] 
and not for the personal benefit of the individuals themselves.  The [Executive Secretary of 
the secretariat [in consultation with xxx]] shall have the right and the duty to waive the 
immunity of any individual referred to in paragraphs [1] [and [2]] above in any case where, in 
his or her opinion, the immunity would impede the course of justice and can be waived 
without prejudice to the interests of the [operation and implementation of [the Kyoto 
Protocol] [this agreement]] [operation and implementation of the United Nations Framework 
Convention on Climate Change and its related legal instruments]. 

 
5. [The list contained in [appendix] [annex] [x] may be revised [through a decision of the 

Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.] 
 
5 bis. [The list contained in [appendix] [annex] [x] may be revised in accordance with the following 

procedure:1 
 

(a) Any Party may propose amendments to [appendix] [annex] [x]; 
 
(b) Amendments to [annex] [appendix] [x] shall be adopted at an ordinary session of the 

[supreme body of the agreement].  The text of any proposed amendment to [annex] 
[appendix] [x] shall be communicated to the Parties by the secretariat at least six months 
before the meeting at which it is proposed for adoption.  The secretariat shall also 
communicate the text of any proposed amendment to [annex] [appendix] [x] to the 
Parties and signatories to the Convention and, for information, to the Depositary; 

 
_________________________ 
1 This paragraph shall be revisited in the light of the overall discussions of the amendment procedures. 
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(c) The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to 
[annex] [appendix] [x] by consensus.  If all efforts at consensus have been exhausted, and 
no agreement reached, the amendment to [annex] [appendix] [x] shall as a last resort be 
adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.  
The adopted amendment to [annex] [appendix] [x] shall be communicated by the 
secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance; 

 
(d) An amendment to [annex] [appendix] [x] that has been adopted in accordance with 

paragraph 5 bis (b) and (c) above shall enter into force for all Parties to this [agreement] 
six months after the date of the communication by the Depositary to such Parties of the 
adoption of the amendment to the [annex] [appendix] [x], except for those Parties that 
have notified the Depositary, in writing, within that period of their non-acceptance of the 
amendment to [annex] [appendix] [x].  The amendment to [annex] [appendix] [x] shall 
enter into force for Parties which withdraw their notification of non-acceptance on the 
ninetieth day after the date on which withdrawal of such notification has been received 
by the Depositary;  

 
(e) If the adoption of an amendment to [annex] [appendix] [x] involves an amendment to this 

[agreement], that amendment to [annex] [appendix] [x] shall not enter into force until 
such time as the amendment to this [agreement] enters into force;  

 
(f) [Annex ] [Appendix] [x] to this [agreement] shall form an integral part thereof and, 

unless otherwise expressly provided, a reference to this [agreement] constitutes at the 
same time a reference to [annex] [appendix] [x].]  
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[[APPENDIX] [ANNEX] [x] 
 

1. Executive Board of the clean development mechanism. 

2. Compliance Committee. 

3. Joint Implementation Supervisory Committee. 

4. Adaptation Fund Board. 

5. Expert review teams established under Article 8 of this Protocol. 

6. Committees, panels or groups established by the entities listed in 1–4 above. 

And other relevant constituted bodies and entities agreed through the post-2012 process.] 
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Annex VI 
 

Documents before the Subsidiary Body for Implementation  
at its thirtieth session 

Documents prepared for the session 

FCCC/SBI/2009/1 Provisional agenda and annotations.  Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2009/2 Proposed programme budget for the biennium 2010–2011.  Note by the 
Executive Secretary 

FCCC/SBI/2009/2/Add.1 Proposed programme budget for the biennium 2010–2011.  Note by the 
Executive Secretary.  Addendum.  Work programme for the secretariat for 
the biennium 2010–2011 

FCCC/SBI/2009/2/Add.2 Proposed programme budget for the biennium 2010–2011.  Note by the 
Executive Secretary.  Addendum.  Activities to be funded from 
supplementary sources 

FCCC/SBI/2009/2/Add.3 Proposed programme budget for the biennium 2010–2011.  Note by the 
Executive Secretary.  Addendum.  Trust Fund for the International 
Transaction Log 

FCCC/SBI/2009/3 Interim report of the Global Environment Facility on the progress made in 
carrying out the Poznan strategic programme on technology transfer.  Note 
by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/4 Analysis of progress made in, and the effectiveness of, the implementation 
of the framework for capacity-building in developing countries in support 
of the second comprehensive review of the capacity-building framework.  
Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/5 Synthesis of experiences and lessons learned in the use of performance 
indicators for monitoring and evaluating capacity-building at the national 
and global levels.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/6 Report on the fifteenth meeting of the Least Developed Countries Expert 
Group.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/7 Arrangements for intergovernmental meetings.  Note by the Executive 
Secretary 

FCCC/SBI/2009/INF.1 Synthesis report on views on the areas of focus set out in section IV of 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 
agreed at the twenty-ninth session of the Subsidiary Body for 
Implementation.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.2 Activities relating to the review of information submitted by Annex I 
Parties under the Kyoto Protocol on greenhouse gas inventories and other 
elements of annual reporting, including the training of review experts, 
planning and conduct of the reviews and organization of lead reviewers’ 
meetings.  Note by the secretariat 
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FCCC/SBI/2009/INF.3 Interim financial statements for the biennium 2008–2009 as at 
31 December 2008.  Note by the Executive Secretary 

FCCC/SBI/2009/INF.4 Draft interim report on progress of the review and assessment of the 
effectiveness of the implementation of Article 4, paragraphs 1(c) and 5, of 
the Convention.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.5 Information on financial support provided by the Global Environment 
Facility for the preparation of national communications from Parties not 
included in Annex I to the Convention.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.6 Status of submission and review of fourth national communications and of 
reports demonstrating progress.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.7 Status of contributions as at 15 May 2009.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/Misc.1 Information on experiences and lessons learned in the use of performance 
indicators for monitoring and evaluating capacity-building at the national 
and global levels.  Submissions from Parties and intergovernmental 
organizations 

FCCC/SBI/2009/Misc.2 Additional or updated information and views relevant to the completion of 
the second comprehensive review of the capacity-building framework.  
Submissions by Parties 

FCCC/SBI/2009/Misc.3 Approach to be taken by the Executive Secretary with regard to the  
and Add.1 collection of fees for the international transaction log.  Submissions from 

Parties 

FCCC/SBI/2009/Misc.4 Views on the areas of focus set out in section IV of 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 agreed at the 
twenty-ninth session of the Subsidiary Body for Implementation.  
Submissions from Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2009/Misc.5 Appropriate treaty arrangements relating to privileges and immunities for 
and Add.1–3 individuals serving on constituted bodies established under the 

Kyoto Protocol.  Submissions from Parties 

FCCC/SBI/2009/Misc.6 Other matters.  Submission from Argentina 

FCCC/SBI/2009/Misc.7 Other matters.  Submission from the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland 

FCCC/SB/2009/1 Performance indicators to monitor and evaluate the effectiveness of the  
and Summary implementation of the technology transfer framework.  Draft report by the 

Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2009/2 Recommendations on future financing options for enhancing the  
and Summary development, deployment, diffusion and transfer of technologies under the 

Convention.  Report by the Chair of the Expert Group on Technology 
Transfer 
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FCCC/SB/2009/3 Strategy paper for the long-term perspective beyond 2012, including  
and Summary sectoral approaches, to facilitate the development, deployment, diffusion 

and transfer of technologies under the Convention.  Report by the Chair of 
the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBI/2009/L.1 Draft report of the Subsidiary Body for Implementation on its thirtieth 
session 

FCCC/SBI/2009/L.2 Implementation of the Headquarters Agreement.  Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.3/Rev.1 Work of the Consultative Group of Experts on National Communications 
from Parties not included in Annex I to the Convention.  Revised draft 
conclusions proposed by the Chair.  Recommendation of the Subsidiary 
Body for Implementation 

FCCC/SBI/2009/L.4 Matters relating to the least developed countries.  Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.5 Reporting and review of information submitted by Parties included in 
Annex I to the Convention that are also Parties to the Kyoto Protocol.  
Draft conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.5/Add.1 Reporting and review of information submitted by Parties included in 
Annex I to the Convention that are also Parties to the Kyoto Protocol.  
Draft conclusions proposed by the Chair.  Addendum.  Recommendation 
of the Subsidiary Body for Implementation 

FCCC/SBI/2009/L.6 Budget performance for the biennium 2008–2009.  Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.7/Rev.1 Privileges and immunities for individuals serving on constituted bodies 
established under the Kyoto Protocol.  Revised draft conclusions proposed 
by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.8 Development and transfer of technologies.  Draft conclusions proposed by 
the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.9 Programme budget for the biennium 2010–2011.  Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.9/Add.1 Programme budget for the biennium 2010–2011.  Draft conclusions 
proposed by the Chair.  Addendum.  Recommendation of the Subsidiary 
Body for Implementation 

FCCC/SBI/2009/L.10 Arrangements for intergovernmental meetings.  Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.11 Matters relating to Article 3, paragraph 14, of the Kyoto Protocol.  Draft 
conclusions proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.12 Provision of financial and technical support.  Draft conclusions proposed 
by the Chair 
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FCCC/SBI/2009/L.13 Matters relating to Article 4, paragraph 8 and 9, of the Convention:  
Progress on the implementation of decision 1/CP.10.  Draft conclusions 
proposed by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.14 Assessment of the Special Climate Change Fund.  Draft conclusions 

FCCC/SBI/2009/L.15/Rev.1 Fourth review of the financial mechanism.  Revised draft conclusions 

FCCC/SBI/2009/L.16 Adaptation Fund under the Kyoto Protocol.  Draft conclusions proposed 
by the Chair 

FCCC/SBI/2009/L.16/Add.1 Adaptation Fund under the Kyoto Protocol.  Draft conclusions proposed 
by the Chair.  Addendum.  Recommendation of the Subsidiary Body for 
Implementation 

Other documents before the session 

FCCC/KP/CMP/2005/2 Proposal from Saudi Arabia to amend the Kyoto Protocol.  Note by the 
secretariat 

FCCC/SBI/2008/8 Report of the Subsidiary Body for Implementation on its twenty-eighth 
session, held in Bonn from 4 to 13 June 2008 

FCCC/SBI/2008/19 Report of the Subsidiary Body for Implementation on its twenty-ninth 
session, held in Poznan from 1 to 10 December 2008 

FCCC/SBI/2008/8/Add.1 Report of the Subsidiary Body for Implementation on its twenty-eighth 
session, held in Bonn from 4 to 13 June 2008.  Addendum.  Draft 
decisions forwarded for adoption by the Conference of the Parties and by 
the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol 

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

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

relevant organizations 

FCCC/SBI/2007/10/Add.1 Report on the activities of the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the Convention.  
Note by the Chair of the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the Convention.  
Addendum.  Outcomes of the stocktaking exercise for the period 2003 
to 2007 

FCCC/SBI/2007/Misc.7 Views on the mandate and terms of reference of the Consultative Group 
and Add.1 and 2 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 
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