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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ

، املعقـودة يف    تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والثالثني           
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨كوبنهاغن يف الفترة من 

  احملتويات
  الصفحة لفقـراتا 

  ٣  ٢-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٣  ٨-٣  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

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

البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجـة يف              - ثالثاً  
  ) من جدول األعمال٣البند ( املرفق األول لالتفاقية

تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف             
  ٢٠٠٧-١٩٩٠فق األول لالتفاقية عن الفترة املر

تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة وعن األعمال التحضريية                 
  ٦  ١٥-٩  .....................................الستعراض البالغات الوطنية اخلامسة

 لالتفاقيـة   األولالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق          - رابعاً  
  ٨  ٢٠-١٦  ................................................)األعمال  من جدول٤ البند(

  ٨  ١٨-١٦  ...........................................تقدمي الدعم املايل والتقين  - ألف     
  ٨    ................................بند جدول األعمال الذي ُترك معلقاً  -  باء     
  ٨  ٢٠-١٩  .................... من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   - جيم     
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  الصفحة الفقـرات 
  ٩  ٣٢-٢١  .............................) من جدول األعمال٥البند (اآللية املالية لالتفاقية   - خامساً  

  ٩  ٢٥-٢١  ......................................االستعراض الرابع لآللية املالية  - ألف     
تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة            -  باء     

  ١٠  ٢٩-٢٦  .............................................إىل مرفق البيئة العاملية
 ١٠  ٣٢-٣٠  .................................. الصندوق اخلاص بتغري املناختقييم  - جيم     

  ١١  ٥٨-٣٣  .....) من جدول األعمال٦البند ( من االتفاقية ٤ املادة  من٩ و٨تنفيذ الفقرتني   - سادساً  
  ١١  ٤٠-٣٣  ..............................١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر   - ألف     
  ١٢  ٥٨-٤١  .....................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  -  باء     

  ١٥  ٦٧-٥٩  .....................) من جدول األعمال٧البند (تطوير التكنولوجيات ونقلها   - سابعاً  
  ١٧  ٧١-٦٨  ....................) من جدول األعمال٨البند (اء القدرات مبوجب االتفاقية بن  - ثامناً  
  ١٨  ٧٥-٧٢  ...........) من جدول األعمال٩البند (بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو   - تاسعاً  
إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             - عاشراً  

  ١٩  ٧٩-٧٦  .....) من جدول األعمال١٠البند (روتوكول كيوتو واليت هي أطراف أيضاً يف ب
 مـن   ١١البنـد   ( من بروتوكول كيوتو     ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة      - حادي عشر  

  ١٩  ٨٤-٨٠  ...........................................................)األعمال جدول
 مـن   ١٢البنـد   (تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو           - ثاين عشر  

  ٢٠  ٨٦-٨٥  ...........................................................)جدول األعمال
التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق بـاء مبوجـب               - ثالث عشر  

  ٢٠  ٩٠-٨٧  .............................) من جدول األعمال١٣البند (بروتوكول كيوتو 
  ٢١  ٩٩-٩١  .............) من جدول األعمال١٤البند (املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية   - رابع عشر  

  ٢١    ...........................٢٠٠٩-٢٠٠٨ة السنتني أداء امليزانية لفتر  - ألف     
  ٢١  ٩٥-٩١  .........................مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا         
 وحصانات األفراد العاملني يف اهليئـات املنـشأة مبوجـب            امتيازات  -  باء     

  ٢٢  ٩٩-٩٦  ................................................. كيوتوبروتوكول
  ٢٣  ١٠٠  .................................) من جدول األعمال١٥البند (مسائل أخرى   - خامس عشر  
  ٢٣  ١٠١  ...................) من جدول األعمال١٦البند ( بأعمال الدورة التقرير املتعلق  - سادس عشر  

  ٢٣  ١٠٦-١٠٢  ..............................................................إغالق الدورة  - سابع عشر  
  املرفقات  

  ٢٥    نص يتطلب مزيداً من النظر من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ  - األول  
  ٢٩    ...........................نفيذ يف دورهتا احلادية والثالثنيالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للت  - الثاين  
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  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
 يف  مركـز بـيلال   يف  هيئة الفرعية للتنفيـذ     لل احلادية والثالثون  الدورةقدت  ُع  - ١

  .٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٢ إىل ٨الفترة من كوبنهاغن، الدامنرك، يف 
، )إندونيـسيا (ئة الفرعية للتنفيذ، السيدة ليانا براتاسيدا       وافتتحت الدورة رئيسة اهلي     -٢

  .هليئةوبأعضاء مكتب اورحبت جبميع األطراف واملراقبني 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
ديسمرب، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيـذ  / األول كانون٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف     -٣

يف مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 
(FCCC/SBI/2009/9).            وأدىل ببيانات ممثلو مثانية أطراف، منهم ممثل حتدث باسم اجملموعـة 

قل البلدان منواً، ورابـع     اجلامعة، وثاٍن باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وثالث باسم أ         
 والصني، وسادس باسم حتـالف      ٧٧    باسم جمموعة السالمة البيئية، وخامس باسم جمموعة ال       
  .الدول اجلزرية الصغرية، وسابع باسم اجملموعة األفريقية

، بناًء على اقتراح     جدول األعمال التايل   ت اهليئة الفرعية للتنفيذ   ويف اجللسة ذاهتا، أقر     -٤
  :معلقاً) ب(٤ البند الفرعي وُتركمن الرئيسة، 

  . افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛ )أ(    
  ؛تنظيم أعمال الدورة )ب(    
  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  )ج(    
  .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب  )د(    
ملقدمة من األطراف املدرجة    البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة ا        -٣  

 :يف املرفق األول لالتفاقية
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تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف           )أ(    
 ؛٢٠٠٧-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة وعن األعمال          )ب(    
 .ستعراض البالغات الوطنية اخلامسةالتحضريية ال

البالغات الوطنية املقدمـة مـن األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق                 -٤  
 :لالتفاقية األول

 تقدمي الدعم املايل والتقين؛ )أ(    

 ؛)١(بند جدول األعمال الذي ُترك معلقاً )ب(    

 . من االتفاقية١٢ من املادة ٥ تنفيذ الفقرة مواصلة )ج(    

 :املالية لالتفاقيةاآللية   -٥  

 االستعراض الرابع لآللية املالية؛ )أ(    

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

 .تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ )ج(    

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ الفقرتني تنفيذ  -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  
ق إبالغ واستعراض املعلومـات املقدمـة مـن األطراف املدرجة يف املرف          -١٠  

 .األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو

  . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -١١  
  .تقرير إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو  -١٢  

__________ 

وبناء على اقتـراح مـن       . يف جدول األعمال   هراء بشأن إدراج  اآلتوافق   لعدم   راًاً نظ  معلق بندالهذا  ُترك   )١(
 الثانية والـثالثني   يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا       البند اهليئة الفرعية للتنفيذ إدراج هذا       قررت،  ةالرئيس

 .مع إضافة حاشية مناسبة
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التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفـق بـاء              -١٣  
  .جب بروتوكول كيوتومبو

  :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  -١٤  
  ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(    
  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا؛  )ب(    
امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجـب           )ج(    

 .بروتوكول كيوتو

  .مسائل أخرى  -١٥  
  .أعمال الدورةب املتعلقالتقرير   -١٦  

  تنظيم أعمال الدورة  -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
 ٨يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقـودة يف           للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٥

  االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف       ة فيها الرئيس  ته، واليت وج  ديسمرب/كانون األول 
 عملها  بدءعلى  الفرعية  ، وافقت اهليئة    ةوبناًء على اقتراح من الرئيس    . ةاملوقع الشبكي لالتفاقي  
 األطراف إىل أن تضع يف اعتبارها، لدى النظـر يف  ة الرئيستودع. جاستناداً إىل ذلك الربنام  

ن  بشأ FCCC/SB/2007/INF.2بنود جدول األعمال ذات الصلة، املعلومات الواردة يف الوثيقة          
العالقة بني خمتلف أحكام استراتيجية موريشيوس وأعمال االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو             

  .اهب امللحق

  انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  - جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (
نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البنـد الفرعـي يف جلـستيها األوىل والثالثـة                 -٦

 ة الرئيس تيف اجللسة األوىل، ذكَّر   و. ديسمرب على التوايل  /كانون األول  ١٢ و ٨املعقودتني يف   
 من مشروع النظام الداخلي املعمول به، وهي املادة اليت من املتوقـع أن تنتخـب       ٢٧باملادة  

وأبلغت الرئيسة اهليئة الفرعية بأن هنـاك مـشاورات         . اهليئة مبوجبها نائب رئيسها ومقررها    
ودعيـت  . هنا ستبقي املندوبني على علم مبا حيرز مـن تقـدم          جارية بشأن الترشيحات وبأ   

 وإىل إيالء االعتبـار     ٧-م أ /٣٦األطراف، أثناء إجراء هذه املشاورات، إىل استذكار املقرر         
  .الواجب لترشيح النساء للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية
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أنه مت التوصل إىل اتفاق بني      بللتنفيذ  ويف اجللسة الثالثة، أبلغت الرئيسة اهليئة الفرعية          -٧
اجملموعات اإلقليمية بشأن منصيب نائب الـرئيس واملقـرر واقترحـت أمسـاء املرشـحني               

نائبـاً  ) األرجنـتني (دو  لوانتخبت اهليئة الفرعية السيد صموئيل أورتيس باسوا      . لالنتخابات
. اً هلـا  مقـرر ) كوت ديفوار ( وأعادت انتخاب السيد كاديو آهوسان        الفرعية لرئيس اهليئة 

أن نائب الرئيس سيشغل منصبه لفترة أوىل مدهتا سنة واحدة قابلـة            ب اجللسةوأبلغت الرئيسة   
والحظـت  . للتجديد سنة أخرى، وبأن املقرر سيشغل منصبه لفترة ثانية مدهتا سنة واحدة           

الرئيسة أن أعضاء املكتب سيشغلون مناصبهم طوال الدورتني الثانيـة والـثالثني والثالثـة              
وأعربت عن شكرها لنائبة الرئيس احلاليـة ملـا         . ثني، أو إىل حني انتخاب من خيلفهم      والثال

  .اضطلعت به من عمل

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب  - دال  
  )من جدول األعمال) د(٢البند (
طرفني يف كل من االتفاقية وبروتوكول كيوتـو        املنتخبان  ميثل نائب الرئيس واملقرر       -٨

  . ولذلك مل يستدع األمر انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب.امللحق هبا

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

  ) من جدول األعمال٣البند (    

اف املدرجة يف   طرتقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األ             
  ٢٠٠٧-١٩٩٠املرفق األول لالتفاقية عن الفترة 

  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة وعن األعمال التحضريية              
  الستعراض البالغات الوطنية اخلامسة

  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  املداوالت  -١  
يف هذين البندين الفرعيني يف جلستيها األوىل والثالثـة         للتنفيذ  ة  نظرت اهليئة الفرعي    -٩

 عليهـا الوثيقتـان     وكان معروضاً . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ١٢ و ٨املعقودتني يف   
FCCC/SBI/2009/12و FCCC/SBI/2009/INF.9.  
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عيني معاً يف ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذين البندين الفر          -١٠
والـسيدة  ) بـنغالديش (ري  وإطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد قمر اإلسالم تشود         

ري تقريـراً عـن مـشاورات       وويف اجللسة الثالثة، قدم السيد تشود     ). أملانيا(هريولد   أنكه
  .االتصال فريق
ـ  )٢(ة يف االستنتاجات  ـة الفرعي ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئ      -١١ ة مـن   ـ املقترح

  .الرئيسة واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
يطلب إىل األطراف املدرجة ، الذي ١٣-م أ/١٠ذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملقرر   -١٢

 / كـانون الثـاين    ١أن تقدم إىل األمانة بالغاً وطنياً خامساً حبلول         لالتفاقية  يف املرفق األول    
ن االتفاقية، على أن يقدَّم البالغ الـوطين         م ١٢ من املادة    ٢ و ١ وفقاً للفقرتني    ٢٠١٠ يناير

  .السادس بعد ذلك التاريخ بأربع سنوات
ـ وقد بدأت اهليئة الفرعية النظر يف إمكانية حتديد تاريخ تقدمي             -١٣ ـ  اتالبالغ  ة الوطني

ولكنها مل تتمكن من االتفاق على تاريخ حمـدد   ،ألطراف املدرجة يف املرفق األول    ل ةالسادس
  .يف هذه الدورة

ألطراف املدرجة  ل ة السادس ة الوطني اتالبالغووافقت اهليئة على حتديد تاريخ لتقدمي         -١٤
 يف دورهتا الثانية والثالثني، على أال يتجاوز ذلك التاريخ أربع سنوات بعـد              يف املرفق األول  

ووافقـت  . التاريخ احملدد لتقدمي البالغات الوطنية اخلامسة لألطراف املدرجة يف املرفق األول          
هليئة الفرعية أيضاً على أن تواصل، يف دورهتا الثانية والثالثني، النظر يف املـسائل األخـرى                ا

  ).ب(٣و) أ(٣الواردة يف إطار البندين الفرعيني 
ووافقت اهليئة الفرعية على أن حتيل، يف دورهتا الثانية والثالثني، مشروع مقرر حيدد               -١٥

إىل مـؤمتر   ة السادسة الوطنياهتابالغ  املرفق األولألطراف املدرجة يفالتاريخ الذي تقدم فيه ا  
  .األطراف كي يعتمده يف دورته السادسة عشرة

  

  

__________ 

 .FCCC/SBI/2009/L.26مدت بوصفها الوثيقة اعُت )٢(
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 البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق              - رابعاً  
  لالتفاقية األول

  ) من جدول األعمال٤البند (    

  تقدمي الدعم املايل والتقين  - ألف  
  )ل األعمالمن جدو) أ(٤البند (

 ٨ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقـودة يف             للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -١٦
 FCCC/SBI/2009/INF.11وكـان معروضـاً عليهـا الوثيقتـان         . ديـسمرب /كانون األول 

 مشاورات مـع ممثلـي       إجراء وأبلغت الرئيسة املندوبني بأنه، عقب    . FCCC/SBI/2009/9و
ضية، اتُّفق على إرجاء النظر يف هذا البند الفرعي إىل الدورة الثانية والثالثني،      اجملموعات التفاو 

 املتعلق باإلرشادات اإلضافية املوجهة إىل مرفق البيئـة         املقررعلى أن تناقَش عناصر مشروع      
العاملية فيما يتصل بتقدمي الدعم املايل والتقين إىل البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري               

 ٥درجة يف املرفق األول لالتفاقية يف هذه الدورة يف إطار فريق اتصال ينشأ مبوجب املادة                امل
  ).اآللية املالية(من جدول األعمال 

  .وأدىل ممثال طرفني ببيانني  -١٧
ووافقت اهليئة الفرعية على إرجاء النظر يف هذا البند الفرعـي إىل دورهتـا الثانيـة            -١٨

وطلبت إىل الرئيسة إبـالغ     . جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة    والثالثني وعلى إدراجه يف     
  .مؤمتر األطراف ورئيسه هبذا االتفاق

  بند جدول األعمال الذي ُترك معلقاً  - باء  
  )الذي ترك معلقاًمن جدول األعمال ) ب(٤البند (

   من االتفاقية١٢ من املادة ٥مواصلة تنفيذ الفقرة   - جيم  
  )عمالمن جدول األ) ج(٤البند (

 ٨يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقـودة يف           للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -١٩
 مشاورات مـع ممثلـي       إجراء وأبلغت الرئيسة املندوبني بأنه، عقب    . ديسمرب/كانون األول 

  .اجملموعات التفاوضية، اتفق على إرجاء النظر يف هذا البند الفرعي إىل الدورة الثانية والثالثني
 إرجاء النظر يف هذا البند الفرعـي إىل دورهتـا الثانيـة        على ووافقت اهليئة الفرعية    -٢٠

وطلبت إىل الرئيسة إبـالغ     . والثالثني وعلى إدراجه يف جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة        
  .مؤمتر األطراف ورئيسه هبذا االتفاق
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  اآللية املالية لالتفاقية  - خامساً 
  )عمال من جدول األ٥البند (

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

  املداوالت  -١  
يف هذا البنـد الفرعـي يف جلـستيها األوىل والثالثـة           للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٢١

وكان معروضـاً عليهـا الوثيقـة    . ديسمرب على التوايل/ كانون األول  ١٢ و ٨املعقودتني يف   
FCCC/SBI/2009/Misc.10و Add.1 . أطراف، منهم ممثل حتدث باسم ١٠وأدىل ببيانات ممثلو 

 والصني، وثاٍن باسم أقل البلدان منواً، وثالث باسم االحتاد األورويب ودولـه             ٧٧    لجمموعة ا 
  .األعضاء، ورابع باسم اجملموعة األفريقية

ولة التنفيذيـة األوىل  ويف اجللسة األوىل، دعت الرئيسة السيدة مونيك بربوت، املسؤ    -٢٢
  .يف مرفق البيئة العاملية ورئيسته، إىل اإلدالء ببيان

ويف اجللسة ذاهتا، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعي بالتالزم مـع              -٢٣
يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة سيـسيليا يل           ) ج(٥و) ب(٥البندين الفرعيني   

ويف اجللسة الثالثة، قدمت السيدة يل تقريراً عن        ). جنوب أفريقيا ( فقري   والسيد ظهري ) كندا(
  .مشاورات فريق االتصال

املقترحـة مـن     )٣(ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف االسـتنتاجات            -٢٤
  .واعتمدهتا الرئيسة

  االستنتاجات  -٢  
شأن هذا املوضـوع كـي   ب )٤( أن توصي مبشروع مقرر    للتنفيذ قررت اهليئة الفرعية    -٢٥

لالطالع على نص مشروع املقرر، انظـر       (يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة        
  ).FCCC/SBI/2009/L.29الوثيقة 

__________ 

 .FCCC/SBI/2009/L.29وثيقة مدت بوصفها الاعُت )٣(
، الذي  ١٥-م أ /٦، املقرر   FCCC/CP/2009/11/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة         )٤(

 تواصل نظرها يف االستعراض الرابع لآللية املاليـة يف          نطلب فيه مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أ        
 .دورهتا الثانية والثالثني
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إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهـة إىل       املقدم  تقرير مرفق البيئة العاملية       - باء  
  مرفق البيئة العاملية

  )المن جدول األعم) ب(٥البند (    

  املداوالت  -١  
 يف هذا البنـد الفرعـي يف جلـستيها األوىل والثالثـة             للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية    -٢٦

وكان معروضـاً عليهـا الوثيقـة    . ديسمرب على التوايل/ كانون األول  ١٢ و ٨املعقودتني يف   
FCCC/CP/2009/9 .    طرفاً، منهم ممثـل حتـدث باسـم جمموعـة           ١١وأدىل ببيانات ممثلو 

  .والصني ٧٧  لا
  .ويف اجللسة األوىل، دعت الرئيسة ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء ببيان  -٢٧
املقدمـة مـن     )٥(ي االسـتنتاجات  ـة الفرعية ف  ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئ      -٢٨

  .واعتمدهتا الرئيسة

  االستنتاجات  -٢  
بشأن هذا املوضـوع كـي    )٦(أن توصي مبشروع مقرر  للتنفيذ  قررت اهليئة الفرعية      -٢٩

لالطالع على نص مشروع املقرر، انظـر       (يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة        
  .FCCC/SBI/2009/L.30)الوثيقة 

  تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ  - جيم  
  )من جدول األعمال) ج(٥البند (

  املداوالت  -١  
ـ   للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٣٠ د الفرعـي يف جلـستيها األوىل والثالثـة        يف هذا البن

  .ديسمرب على التوايل/ كانون األول١٢ و٨املعقودتني يف 
ـ        -٣١  املقترحـة مـن     )٧(ة يف االسـتنتاجات   ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي

  .واعتمدهتا الرئيسة

__________ 

 .FCCC/SBI/2009/L.30صفها الوثيقة مدت بواعُت )٥(
، الذي  ١٥-م أ /٧، املقرر   FCCC/CP/2009/11/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة         )٦(

طراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تواصل نظرها يف اإلرشادات اإلضافية املوجهـة إىل              طلب فيه مؤمتر األ   
 .ثانية والثالثنيمرفق البيئة العاملية يف دورهتا ال

 .FCCC/SBI/2009/L.31مدت بوصفها الوثيقة اعُت )٧(
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  االستنتاجات  -٢  
ئل املدرجة يف إطار هـذا      على مواصلة نظرها يف املسا    للتنفيذ  وافقت اهليئة الفرعية      -٣٢

  .البند الفرعي يف دورهتا الثانية والثالثني

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -سادساً  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  ١٠-م أ/١لتقدم احملرز يف تنفيذ املقرر ا  - لفأ  
  )من جدول األعمال) أ(٦البند (

  املداوالت  -١  
يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني للتنفيذ ية  نظرت اهليئة الفرع    -٣٣
وكـان معروضـاً عليهـا الوثيقـة        . ديـسمرب علـى التـوايل     / كانون األول  ١٢ و ٨يف  

FCCC/SBI/2009/Misc.11/Rev.1.  
ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار          -٣٤

ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد ناجميـل       ). بوتان(فريق اتصال يرأسه السيد تينلي ناجميل       اتفاق  
  .تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

ـ        -٣٥  املقترحـة مـن     )٨(ة يف االسـتنتاجات   ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي
  .واعتمدهتا الرئيسة

  االستنتاجات  -٢  
املتعلقـة بتنفيـذ     )٩(ذ علماً بالوثائق الصادرة حىت اآلن     أحاطت اهليئة الفرعية للتنفي     -٣٦

  .١٠-م أ/١ و٧-م أ/٥ من االتفاقية وتنفيذ املقررين ٤ من املادة ٨الفقرة 

__________ 

 ..FCCC/SBI/2009/L.28مدت بوصفها الوثيقة اعُت )٨(
 Add.1و FCCC/SBI/2008/Misc.9 و FCCC/SBI/2008/Misc.4 ورقات معلومـات واردة يف الوثـائق       )٩(

ل واجتماعات  ؛ وتقارير حلقات العم   FCCC/SBI/2009/Misc.11/Rev.1 و FCCC/SBI/2008/Misc.10و
ــائق   ــواردة يف الوث ــرباء ال  FCCC/SBI/2006/19وFCCC/SBI/2006/18  وFCCC/SBI/2006/13اخل

؛ والتقرير التوليفي الوارد يف الوثيقة      FCCC/SBI/2007/13 و FCCC/SBI/2007/11 و FCCC/SBI/2007/2و
FCCC/SBI/2007/14         الـدورة التاسـعة     ؛ وموجز الرئيس عن اجتماع املائدة املستديرة الذي ُعقد أثناء 

؛ والوثائق املشار إليهـا يف املرفـق        )، املرفق الثالث  FCCC/SBI/2009/8(والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ     
 .(FCCC/SBI/2008/8)الثالث لتقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثامنة والعشرين 
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وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أهنا كانت قد دعت األطراف واملنظمات املختصة              -٣٧
 آراءهـا   ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢صاه  يف دورهتا الثالثني إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد أق          

بشأن إمكانية مواصلة العمل بشأن هذه املسألة، الذي قد يشمل آراء بشأن عناصـر يـتعني        
  .)١٠(إدراجها يف نص مشروع مقرر حمتمل

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملعلومات واملشورة املستمدة من تنفيذ املرحلة األوىل             -٣٨
بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، واملقدمة من          لربنامج عمل نريويب املتعلق     

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا التاسـعة       
، ووافقت على النظر يف هذه املعلومات واملشورة، حسب االقتـضاء، أثنـاء             )١١(والعشرين

  .١٠-أم /١مواصلة تنفيذ املقرر 
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل رئيستها أن تواصل وضع نص مشروع مقرر استناداً      -٣٩

 أعاله، كي يعتمد مؤمتر األطـراف مقـرراً يف   ٣٧ و٣٦إىل الوثائق املشار إليها يف الفقرتني    
  .دورته السادسة عشرة

 يف دورهتـا    ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظـر يف هـذه املـسألة              -٤٠
  .والثالثني الثانية

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

  املداوالت  -١  
يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني للتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية      -٤١
وضـاً عليهـا الوثيقـة      وكـان معر  . ديـسمرب علـى التـوايل     / كانون األول  ١٢ و ٨يف  

FCCC/SBI/2009/13 .ًوأدىل ببيانني ممثال طرفني، حتدث أحدمها باسم أقل البلدان منوا.  
إطـار  ويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف         -٤٢

 قـدم   ويف اجللسة الثالثـة،   ). جزر سليمان (مشاورات غري رمسية يعقدها السيد رينس سور        
  .السيد سور تقريراً عن هذه املشاورات

، رئـيس   )أوغندا(شولو أوندوري   تويف اجللسة الثانية، دعت الرئيسة السيد فريد ما         -٤٣
  .فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، إىل اإلدالء ببيان

__________ 

)١٠( FCCC/SBI/2009/8 ٤٥، الفقرة. 
)١١( FCCC/SBSTA/2008/13ل، املرفق األو. 
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ـ        -٤٤  املقترحـة مـن     )١٢(ة يف االسـتنتاجات   ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي
  .واعتمدهتا ئيسةالر

  االستنتاجات  -٢  
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس فريق اخلـرباء               -٤٥

املعين بأقل البلدان منواً، ورحبت بتقرير الفريق عن اجتماعه السادس عشر الـذي عقـد يف                
  .)١٣(٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٤بانكوك بتايلند يف الفترة من 

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومـة مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة                -٤٦
الستضافتها حلقة العمل التدريبية األوىل املعنية بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف يف دار              

، وأعربت عن امتناهنا حلكومة     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩السالم يف الفترة من     
  .فرته من موارد مالية دعماً لعمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًآيرلندا ملا و

 برناجماً من برامج العمل الوطنيـة       ٤٣ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقدمي األطراف         -٤٧
وأشارت إىل الدور اهلام الـذي      . ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٨للتكيف إىل األمانة حىت     
 بأقل البلدان منواً يف مساعدة األطراف من أقل البلدان منواً على إعداد       يؤديه فريق اخلرباء املعين   

برامج العمل الوطنية للتكيف، ودعت فريق اخلرباء إىل أن يواصل مساعدة أقل البلدان منـواً               
اليت مل تستكمل بعد برامج عملها الوطنية للتكيف إىل استكماهلا وتقدميها يف أقرب وقـت               

  .ق البيئة العاملية ووكاالتهممكن، بالتعاون مع مرف
وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملـا                -٤٨

، وأحاطت علماً باألنشطة    )١٤(٢٠١٠-٢٠٠٨أحرزه من تقدم يف إطار برنامج عمله للفترة         
الدليل  "ية للتنفيذ بإصدارورحبت اهليئة الفرع. املستجدة اليت حظيت بأولوية يف برنامج العمل      

، وبالتدريب على تنفيذ برامج العمل الوطنية       )١٥("املتدرج لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف     
 أعاله، واملشورة املقدمة إىل األطراف      ٤٦هذه من خالل حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة          

  .من أقل البلدان منواً
 عن تقديرها للخطوات املتخذة من مرفـق البيئـة          كما أعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ      -٤٩

العاملية ووكاالته من أجل حتسني عملية جتهيز طلبات احلصول على متويل لتنفيـذ مـشاريع               
برامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً، وللحوار البناء بني              

__________ 

 .FCCC/SBI/2009/L.27مدت بوصفها الوثيقة اعُت )١٢(
)١٣( FCCC/SBI/2009/13. 
)١٤( FCCC/SBI/2008/6املرفق األول ،. 
دليل متدرج لتنفيذ بـرامج العمـل الوطنيـة         " ٢٠٠٩ -اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ         )١٥(

تـاح علـى املوقـع      م. ية ووكاالتـه  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، ومرفق البيئة العامل        . "للتكيف
http://unfccc.int/resource/does/publications/1dc_napa2009.pdf><. 
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ملعين بأقل البلدان منواً، ومرفق البيئـة العامليـة         األطراف من أقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء ا       
ووكاالته بشأن تقدمي دعم معزز إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف، وشـجعت              

  .أولئك املعنيني على مواصلة هذا احلوار
وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف من أقل البلدان منواً اليت تود تقدمي معلومات               -٥٠

 برامج عملها الوطنية للتكيف وتقدمي تنقيحات على قوائم ومـوجزات املـشاريع             حمدثة إىل 
الواردة يف برامج عملها الوطنية للتكيف أن تقوم بذلك باستخدام املبادئ التوجيهية الـواردة        

  .)١٦(يف التقرير املتعلق باالجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
ة الفرعية للتنفيذ العمل الذي اضطلع به فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان             وأقرت اهليئ   -٥١

الدعم املطلوب لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف تنفيـذاً          "منواً يف إصدار الورقة املعنونة      
 مليـار دوالر  ١,٩٣اليت أشارت إىل مجلة أمور منها احلاجة إىل موارد مالية تبلغ           )١٧("كامالً

الواليات املتحدة على أقل تقدير من أجل التنفيذ الكامل لألولويات احملددة يف            من دوالرات   
ودعت األطراف إىل النظر يف النتائج الـيت خلـصت إليهـا            . برامج العمل الوطنية للتكيف   

  .الورقة هذه
وأيدت اهليئة الفرعية للتنفيذ مشروع االختصاصات الستعراض اخلربات املكتسبة من           -٥٢

عمل أقل البلدان منواً، مبا يشمل اخلربة املكتسبة يف احلصول على اعتمادات من             تنفيذ برنامج   
ومن املقرر إجراء االسـتعراض يف الـدورة الثالثـة          . )١٨(الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً    

وشجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً          . والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ   
  .تعاون مع املنظمات املختصة يف مجع وحتليل املعلومات الالزمة هلذا االستعراضعلى ال
 ٣٠ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه                -٥٣
، آراءها بشأن العناصر املمكنة لوالية مقبلة لفريق اخلرباء املعين بأقـل            ٢٠١٠أغسطس  /آب

  . جتديده وتوسعتهالبلدان منواً تشمل
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً بشأن عناصر ميكـن                -٥٤

إدخاهلا على والية مقبلة لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، آخذة يف االعتبـار ورقـات                
يق اخلـرباء يف دورتـه       أعاله واملسامهات املقدمة من فر     ٥٣املعلومات املشار إليها يف الفقرة      

الثامنة عشرة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني، بغية التوصية مبقرر يتعلق    
بوالية مقبلة لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً كي يعتمده مـؤمتر األطـراف يف دورتـه                 

  .السادسة عشرة

__________ 

)١٦( FCCC/SBI/2009/13املرفق األول ،. 
)١٧( http://unfccc.int/resource/docs/publications/09_1dc_sn_napa.pdf><. 
)١٨( FCCC/SBI/2009/13املرفق الثالث ،. 
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ق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يبقيها علـى          وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل فري       -٥٥
  .٢٠١٠-٢٠٠٨علم مبا يبذله من جهود يف تنفيذ برنامج عمله للفترة 

ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف القادرة على ذلك إىل أن تواصل توفري املوارد               -٥٦
اء املعين بأقل البلدان منواً، مبـا  املالية وغريها من املوارد املطلوبة لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرب     

  .يف ذلك حلقات العمل للتدريب على تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية بصفته الكيان املنـوط بـه تـشغيل          -٥٧

إىل أن يدعم   صندوق أقل البلدان منواً، ويف حالة عدم توافر تربعات كافية من مصادر ثنائية،              
 بتوجيه من فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان         ٢٠١٠تنظيم أربع حلقات عمل إقليمية يف عام        

منواً، بغية توفري التدريب والدعم التقين ألقل البلدان منواً للنهوض بعملية تنفيذ برامج العمـل               
  .الوطنية للتكيف

عاجلة والفورية ألقل البلدان منواً يف      وإقراراً من اهليئة الفرعية للتنفيذ باالحتياجات ال        -٥٨
جمال التكيف، فقد شجعت األطراف على مواصلة تقدمي الدعم املايل وغريه من أجل تنفيـذ               
األنشطة ذات األولوية احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف الوقت احملدد، مبا يف ذلك               

  .من خالل املسامهات يف صندوق أقل البلدان منواً

  تطوير التكنولوجيات ونقلها  - سابعاً  
  ) من جدول األعمال٧البند (

  املداوالت  -١  
 ٨يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني يف          للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٥٩
، FCCC/SBI/2009/14وكان معروضاً عليها الوثائق     . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ١٢و
  .FCCC/SB/2009/INF.6 و،Summary وFCCC/SB/2009/4و

، رئـيس فريـق     )جزر البهاما (ويف اجللسة الثانية، دعت الرئيسة السيد آرثر رول           -٦٠
  .اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، إىل تقدمي تقرير عن أنشطة الفريق

عـن  ويف اجللسة ذاهتا، دعت الرئيسة ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء ببيان                -٦١
  .تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل التكنولوجيا

 ٤ويف اجللسة ذاهتا، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند بالتالزم مع البنـد             -٦٢
من جدول أعمال الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة،        

، يف إطار فريق اتصال مشترك يشترك يف رئاسته السيد          "ات ونقلها تطوير التكنولوجي "املعنون  
ويف اجللسة الثالثة، قدم السيد ليبتـوف       ). أملانيا(والسيد هولغر ليبتوف    ) بليز(كارلوس فولر   

  .تقريراً عن مشاورات فريق االتصال
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 املقترحـة مـن     )١٩(ويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئـة الفرعيـة يف االسـتنتاجات            -٦٣
  .واعتمدهتا ئيسةالر

  االستنتاجات  -٢  
رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بتقريـر             -٦٤

وأحاطـت اهليئتـان    . )٢٠(٢٠٠٩لعـام   ) فريق اخلرباء (فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      
ء عن نتائج االجتماع الرابـع      الفرعيتان علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلربا        

.  يف بـانكوك بتايلنـد     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٥ إىل   ٢٣للفريق، الذي ُعقد يف الفترة من       
ورحبت اهليئتان الفرعيتان باستمرار احلوار بني فريق اخلرباء وأوساط األعمال على هـامش             

ت يف دورتيهمـا    وأشارت اهليئتان الفرعيتان إىل ما خلصتا إليه من استنتاجا        . ذلك االجتماع 
الثالثني من أنه ينبغي إيالء االعتبار إلجياد وسيلة فعالة إلشراك القطاع اخلاص يف هذه العملية               

وقد تكون إحدى هذه الوسائل توفري حمفل مستمر ألعضاء أوسـاط           . )٢١(على وجه أكمل  
يت ميكن أن   األعمال والتمويل يتيح هلم اإلبالغ املنتظم عن تقييمهم ألكثر اإلجراءات فعالية ال           
وأعربـت  . تعمد إليها األطراف لتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيات واملمارسات السليمة بيئياً         

، رئيس فريق اخلرباء، وللسيد     )جزر البهاما (اهليئتان الفرعيتان عن تقديرمها للسيد آرثر رول        
 حنو إمتـام    ، نائب رئيس الفريق، ملسامهتهما يف توجيه فريق اخلرباء        )أستراليا(بروس ويلسون   

  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج عمله للفترة 
ــرباء   -٦٥ ــق اخل ــدد لفري ــل املتج ــامج العم ــان برن ــان الفرعيت ــرت اهليئت           وأق

والحظت اهليئتان الفرعيتان أن فريق اخلرباء سـيعقد اجتماعـه          . )٢٢(٢٠١١-٢٠١٠ للفترة
ه أي نتائج متفـق   لتحديث برنامج العمل هذا، واضعاً يف اعتبار٢٠١٠عام  اخلاص يف مطلع 

عليها تتصل بالتكنولوجيا ميكن أن تنشأ عن الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطـراف، وأنـه               
ورحبـت  . سيقدم برنامج عمله احملدث إليهما كي تنظرا فيه يف دورتيهما الثانية والـثالثني            

  .اهليئتان الفرعيتان بعرض حكومة أستراليا استضافة هذا االجتماع
. )٢٣(ان الفرعيتان بالتقرير النهائي لفريق اخلرباء عن مؤشـرات األداء         ورحبت اهليئت   -٦٦

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن التقرير يتضمن جمموعة مؤشرات ميكن أن تستخدمها هي،             
 ٥و) ج(١قدر املستطاع، كأداة من أدوات استعراض وتقييم مدى فعالية تنفيـذ الفقـرتني              

__________ 

 .FCCC/SBI/2009/L.18مدت بوصفها الوثيقة اعُت )١٩(
)٢٠( FCCC/SB/2009/INF.6. 
)٢١( FCCC/SBSTA/2009/3 و،٢٢، الفقرة FCCC/SBI/2009/8 ٦٦، الفقرة. 
)٢٢( FCCC/SB/2009/INF.6املرفق األول ،. 
)٢٣( FCCC/SB/2009/4 and Summary. 
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ام بصفة منتظمة برصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ إطار نقـل            من االتفاقية، والقي   ٤املادة   من
  .١٣-م أ/٤ على حنو ما يطلبه املقرر ،)٢٤(التكنولوجيا

 ملرفق البيئة العاملية عن     )٢٥(وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير املؤقت الثاين         -٦٧
وتدعو اهليئة  . )٢٦(التكنولوجياالتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج بوزنان االستراتيجي املتعلق بنقل          

الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل أن يقدم إليها يف دورهتا الثانية والثالثني تقريـراً عـن                 
 التقدم احملرز يف تنفيذ هذا الربنامج، مبا يف ذلك عن اجلوانـب الطويلـة األجـل لربنـامج                 

  .االستراتيجي بوزنان

  تفاقيةبناء القدرات مبوجب اال  - ثامناً  
  ) من جدول األعمال٨البند (

  املداوالت  -١  
يف هـذا البنـد يف جلـستيها الثانيـة والثالثـة            للتنفيـذ   نظرت اهليئة الفرعيـة       -٦٨

وكان معروضـاً عليهـا الوثـائق       . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ١٢و ٨ يف املعقودتني
FCCC/SBI/2009/4 و FCCC/SBI/2009/5 وFCCC/SBI/2009/10 وFCCC/SBI/2009/Misc.1 

 FCCC/SBI/2009/Misc.12و FCCC/SBI/2009/Misc.8و FCCC/SBI/2009/Misc.2و
  .FCCC/CP/2009/9و

وأبلغت الرئيسة املندوبني بأنه، عقب إجراء مـشاورات مـع ممثلـي اجملموعـات             -٦٩
يئـة  وطلبـت اهل  . التفاوضية، اتفق على إرجاء النظر يف هذا البند إىل الدورة الثانية والثالثني           

الفرعية إىل الرئيسة أن تعد مشروع استنتاجات يعكس هذا االتفاق، ويتضمن مشروع مقرر             
  .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرةكي 
ـ        -٧٠  املقترحـة مـن     )٢٧(ة يف االسـتنتاجات   ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي

  .واعتمدهتا الرئيسة

  

  
__________ 

 من االتفاقية، كما ورد يف مرفق املقرر        ٤ من املادة    ٥إطار اإلجراءات اهلادفة والفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة         )٢٤(
 .١٣-م أ/٣، مكمالً مبجموعة اإلجراءات املبينة يف املرفق األول للمقرر ٧-م أ/٤

)٢٥( FCCC/SBI/2009/14. 
 .١٤-م أ/٢املقرر  )٢٦(
 .FCCC/SBI/2009/L.19مدت بوصفها الوثيقة اعُت )٢٧(
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  االستنتاجات  -٢  
 بشأن هذا املوضوع كـي      )٢٨(أن توصي مبشروع مقرر   للتنفيذ  ة الفرعية   قررت اهليئ   -٧١

لالطالع على نص مشروع املقرر، انظـر       . (يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة      
  ).FCCC/SBI/2009/L.19الوثيقة 

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

  املداوالت  -١  
 ٨يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني يف          للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٧٢
 FCCC/SBI/2009/4وكان معروضاً عليها الوثـائق      . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ١٢و
 FCCC/SBI/2009/Misc.1و FCCC/SBI/2009/10و FCCC/SBI/2009/5و
  .FCCC/SBI/2009/Misc.12 وFCCC/SBI/2009/Misc.8 وFCCC/SBI/2009/Misc.2و

وأبلغت الرئيسة املندوبني بأنه، عقب إجراء مـشاورات مـع ممثلـي اجملموعـات             -٧٣
وطلبـت اهليئـة    . التفاوضية، اتفق على إرجاء النظر يف هذا البند إىل الدورة الثانية والثالثني           

 يتضمن مشروع مقرر  الفرعية إىل الرئيسة أن تعد مشروع استنتاجات يعكس هذا االتفاق، و          
مـؤمتر  ( يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو       كي

  .يف دورته اخلامسة) اجتماع األطراف/األطراف
ـ        -٧٤  املقترحـة مـن     )٢٩(ة يف االسـتنتاجات   ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي

  .واعتمدهتا الرئيسة

  االستنتاجات  -٢  
كـي  بشأن هذا املوضوع     )٣٠(أن توصي مبشروع مقرر   للتنفيذ  هليئة الفرعية   قررت ا   -٧٥

لالطالع على نص مـشروع     (اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة      /يعتمده مؤمتر األطراف  
  ).FCCC/SBI/2009/L.20املقرر، انظر الوثيقة 

__________ 

 .١٥-م أ/٨، املقرر FCCC/CP/2009/11/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٢٨(
 .FCCC/SBI/2009/L.20مدت بوصفها الوثيقة اعُت )٢٩(
 .٥-م أإ/٧، املقرر FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٣٠(
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إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق            -عاشراً   
  ول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتواأل

  ) من جدول األعمال١٠البند (    

  املداوالت  -١  
 ٨د يف جلستيها األوىل والثالثة املعقودتني يف        يف هذا البن  للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٧٦
ــانون األول١٢و ــوايل/ ك ــى الت ــسمرب عل ــة . دي ــا الوثيق ــاً عليه ــان معروض وك

FCCC/SBI/2009/INF.8.  
 ١٣ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند بالتالزم مع البند                 -٧٧

. من جدول األعمال يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد شودوري والسيدة هريولد      
  .تصالاالويف اجللسة الثالثة، قدمت السيدة هريولد تقريراً عن مشاورات فريق 

ـ        -٧٨ املقترحـة مـن     )٣١(ة يف االسـتنتاجات   ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي
  .واعتمدهتا الرئيسة

  االستنتاجات  -٢  
علماً بالتقرير املتعلق حبالة تقدمي واستعراض التقـارير        للتنفيذ  أحاطت اهليئة الفرعية      -٧٩

 مـن  ٧بة مبوجب املـادة     واملعلومات السنوية املطلو   ١-م أإ /١٣األولية املقدمة وفقاً للمقرر     
  . )٣٢(بروتوكول كيوتو

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

  املداوالت  -١  
 ٨يف هذا البند يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتني يف          للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٨٠
  .ديسمرب على التوايل/ل كانون األو١٢و

 مـن  ٩  بالتالزم معويف اجللسة الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند            -٨١
جدول أعمال الدورة احلادية والثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعنـون     

 إطار فريق اتصال مشترك     ، يف " من بروتوكول كيوتو   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "
__________ 

 .FCCC/SBI/2009/L.23اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣١(
)٣٢( FCCC/SBI/2009/INF.8. 
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). بـريو (نديا  يوالسيد إدواردو كالفو بو   ) أستراليا(ستني تيلي   ييشترك يف رئاسته السيدة كر    
  .نديا تقريراً عن مشاورات فريق االتصال املشتركيويف اجللسة الثالثة، قدَّم السيد كالفو بو

ـ        -٨٢  املقترحـة مـن     )٣٣(ة يف االسـتنتاجات   ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي
  .واعتمدهتا الرئيسة

  االستنتاجات  -٢  
أُنشئ فريق اتصال مشترك ملناقشة بند جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ املعنـون               -٨٣

وبند جدول أعمال اهليئـة     "  من بروتوكول كيوتو   ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة    "
 مـن   ٢ من املادة    ٣املسائل املتعلقة بالفقرة    "ن  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية املعنو    

ولدى إنـشاء   . خالل الدورة احلادية والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني       " بروتوكول كيوتو 
فريق االتصال املشترك، أوعز رئيسا اهليئتني الفرعيتني بأن يتم ختصيص وقت متساوٍ للنظر يف              

  .كل بند من البندين
على مواصلة مناقشتهما بشأن هذه املسائل يف إطار فريق         فرعيتان  الووافقت اهليئتان     -٨٤

ووافقتا على استئناف النظـر يف هـذه        . اتصال مشترك تنشئاه يف دورتيهما الثانية والثالثني      
  .املسائل يف تلك الدورة استناداً إىل مشروع النص الوارد يف املرفق األول

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

 كـانون  ٨يف هذا البند يف جلستها الثانية املعقـودة يف       للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٨٥
  .FCCC/KP/CMP/2009/19وكان معروضاً عليها الوثيقة . ديسمرب/األول
  .اردة يف هذه الوثيقةويف اجللسة ذاهتا، أحاطت اهليئة الفرعية علماً باملعلومات الو  -٨٦

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

  ) من جدول األعمال١٣البند (     

  املداوالت  -١  
 ٨يف هذا البند يف جلستيها األوىل والثالثة املعقودتني يف          للتنفيذ  عية  رنظرت اهليئة الف    -٨٧
ــ١٢و ــوايل/انون األول ك ــى الت ــسمرب عل ــة . دي ــا الوثيق ــاً عليه ــان معروض وك

FCCC/KP/CMP/2009/15و Add.1.  
__________ 

  .FCCC/SBI/2009/L.25 اعُتمدت بوصفها الوثيقة )٣٣(
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 ١٠ويف اجللسة األوىل، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند بالتالزم مع البند                 -٨٨
. وري والسيدة هريولددمن جدول األعمال يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد شو      

  . اجللسة الثالثة، قدمت السيدة هريولد تقريراً عن مشاورات فريق االتصالويف
 املقترحـة مـن     )٣٤(ة يف االسـتنتاجات   ـة الفرعي ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئ      -٨٩

  .الرئيسة واعتمدهتا

  االستنتاجات  -٢  
بند مـن   وافقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف املسائل الواردة يف إطار هذا ال              -٩٠

  .جدول األعمال يف دورهتا الثانية والثالثني

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

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

  مواصلة استعراض مهام األمانة وعملياهتا    
  ) جدول األعمالمن) ب(١٤البند (

  املداوالت  -١  
يف هذين البندين الفرعيني يف جلستيها الثانيـة والثالثـة      للتنفيذ  نظرت اهليئة الفرعية      -٩١

كان ) أ(١٤ويف إطار البند الفرعي     . ديسمرب على التوايل  / كانون األول  ١٢ و ٨املعقودتني يف   
ويف إطار . Corr.1 وFCCC/SBI/2009/INF.10 وFCCC/SBI/2009/11معروضاً عليها الوثيقتان  

  .FCCC/SBI/2009/11كان معروضاً عليها الوثيقة ) ب(١٤البند الفرعي 
ـ  )٣٥(ة يف االسـتنتاجات   ـويف اجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي       -٩٢ ة مـن   ـاملقترح

  .الرئيسة واعتمدهتا
  
  

__________ 

 .FCCC/SBI/2009/L.24اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٤(
 .FCCC/SBI/2009/L.21اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٥(
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  االستنتاجات  -٢  
ـ           - ٩٣ ة بـاإليرادات وأداء    أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علمـاً باملعلومـات املتعلق

 / تشرين الثاين  ١٥، وحالة االشتراكات حىت     )٣٦(٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠حىت    امليزانية
  .)٣٧(٢٠٠٩نوفمرب 

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً أيضاً باملعلومات املتعلقة مبواصلة استعراض مهام             -٩٤
. FCCC/SBI/2009/11الوثيقـة   األمانة وعملياهتا على النحو الوارد يف عدة وثائق، ال سيما           

 )٣٨(ووافقت على النظر يف هذه املسألة مرة أخرى يف دورهتا الثالثة والثالثني، وفقاً ملقررهـا              
   .الذي اختذته يف دورهتا احلادية والعشرين من أجل مواصلة النظر يف هذه املسألة سنوياً

بشأن املسائل   )٣٩(ين مقرر يوقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي باعتماد مشروع         -٩٥
لالطالع على  ( عشرة   اخلامسة من مؤمتر األطراف يف دورته        كالً اإلدارية واملالية واملؤسساتية  

 ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه       FCCC/SBI/2009/L.21/Add.1)نص املقرر، انظر الوثيقة     
، انظـر   لالطالع على نص املقرر    (اخلامسةاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته        

  .FCCC/SBI/2009/L.21/Add.2)الوثيقة 

   كيوتولامتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكو  -باء   
  )من جدول األعمال) ج(١٤البند (

  املداوالت  -١  
 يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والثالثة املعقودتنيللتنفيذ نظرت اهليئة الفرعية      -٩٦
  .ديسمرب على التوايل/ كانون األول١٢ و٨يف 
 الثانية، وافقت اهليئة الفرعية على النظر يف هذا البند الفرعـي يف إطـار       اجللسةيف  و  -٩٧

ويف اجللسة الثالثـة، قـدمت      ). غرينادا( ديسيما وليامز    ةمشاورات غري رمسية تعقدها السيد    
  .السيدة وليامز تقريراً عن هذه املشاورات

ـ     ويف    -٩٨ املقترحـة مـن     )٤٠(ة يف االسـتنتاجات   ـاجللسة الثالثة، نظرت اهليئة الفرعي
  .واعتمدهتا الرئيسة
__________ 

)٣٦( FCCC/SBI/2009/11. 
)٣٧( FCCC/SBI/2009/INF.10و Corr.1. 
)٣٨( FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥، الفقرة. 
 ،١٥-م أ /١١، املقرر   FCCC/CP/2009/11/Add.1لالطالع على النصني بصيغتهما املعتمدة، انظر الوثيقة         )٣٩(

 .٥-م أإ/٩، املقرر FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1والوثيقة 
 .FCCC/SBI/2009/L.22اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤٠(
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  االستنتاجات  -٢  
أن تواصل نظرها يف هذه املـسألة يف دورهتـا الثانيـة            للتنفيذ  قررت اهليئة الفرعية      -٩٩

ىل النص الوارد   ، واستناداً إ  املعمول به  من مشروع النظام الداخلي      ١٦والثالثني، وفقاً للمادة    
وذلك بغية إحالة مشروع نص      ،)٤١(عن دورهتا الثالثني  الفرعية  يف املرفق اخلامس لتقرير اهليئة      

  .اجتماع األطراف كي ينظر فيه يف دورته السادسة/إىل مؤمتر األطراف

  مسائل أخرى -خامس عشر
  ) من جدول األعمال١٥البند (

  . أي مسائل أخرىُتطرحمل   -١٠٠

  قرير املتعلق بأعمال الدورة الت -سادس عشر
  ) من جدول األعمال١٦البند (

للتنفيذ ديسمرب، نظرت اهليئة الفرعية     / كانون األول  ١٢يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -١٠١
ويف اجللسة ذاهتـا،    . )٤٢(رهتا احلادية والثالثني واعتمدته   يف مشروع التقرير املتعلق بأعمال دو     

ر، بناء على اقتراح من الرئيسة، بأن ُينجز التقرير املتعلق بأعمـال            أذنت اهليئة الفرعية للمقرِّ   
  .الدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيسة

  إغالق الدورة -عشرسابع 
ديسمرب، قدم ممثل لألمني التنفيـذي      / كانون األول  ١٢يف اجللسة الثالثة املعقودة يف        -١٠٢

. ت املعتمدة أثناء الدورة من آثار إدارية وآثار يف امليزانيةستنتاجااالتقييماً أولياً ملا يترتب على 
، اليت تطلب إىل األمني التنفيذي أن يقـدم  ٩-م أ/١٦ من املقرر ٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة     

إذا تعذر الوفاء هبـا مـن        )٤٣(ة وآثار يف امليزانية   يبياناً مبا يترتب على املقررات من آثار إدار       
  .امليزانية األساسيةاملوارد املتوافرة يف 

وال تترتب على االستنتاجات اليت اعتمدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلاديـة               -١٠٣
 أصالً امليزانية الربناجمية لفتـرة      وال تغطيها والثالثني أي آثار إدارية وآثار يف امليزانية ُيعتد هبا          

__________ 

)٤١( FCCC/SBI/2009/8. 
 .FCCC/SBI/2009/L.17فه الوثيقة اعُتمد بوص )٤٢(
فإن له أيضاً آثاراً بالنسبة لالسـتنتاجات الـيت         " مقررات" يشري إىل    ٩-م أ /١٦على الرغم من أن املقرر       )٤٣(

 .تعتمدها اهليئتان الفرعيتان
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يف إطار الصندوق االسـتئماين  مبا يف ذلك االحتياجات من املوارد    (٢٠١١-٢٠١٠السنتني  
اليت أوصت  ) اتفاقية تغري املناخ  لية  لألنشطة التكميلية والصندوق االستئماين للمشاركة يف عم      

هبا اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثني كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامـسة عـشرة            
  .)٤٤(اجتماع األطراف يف دورته اخلامسة/ومؤمتر األطراف

يف اجللسة ذاهتا، شكرت الرئيسة املندوبني ورؤساء أفرقـة االتـصال ومنظمـي             و  -١٠٤
  .وشكرت أيضاً األمانة على ما قدمته من دعم. املشاورات غري الرمسية على مسامهاهتم

 األعمال والصناعة واملنظمات    ألوساطوأُديل ببيانات باسم املنظمات غري احلكومية         -١٠٥
  .يةت غري احلكومية للمزارعني واملنظمات غري احلكومية الشبابغري احلكومية البيئية واملنظما

 ٧٧    لحتدث باسـم جمموعـة ا      وأدىل ببيانات ختامية ممثلو ستة أطراف، منهم ممثل         -١٠٦
والصني، وثان باسم اجملموعة اجلامعة، وثالث باسم أقل البلدان منواً، ورابع باسـم جمموعـة       

  .ألورويب ودوله األعضاءة، وخامس باسم االحتاد ايالسالمة البيئ

__________ 

 يف الوثيقـة    ٢٠١١- ٢٠١٠ بامليزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني          مشروعا املقررين املـتعلقني   رد  ي )٤٤(
FCCC/SBI/2009/8/Add.1 . ــى ــالع عل ــصيغتهماولالط ــصني ب ــة الن ــر الوثيق ــدة، انظ  املعتم
FCCC/CP/2009/11/Add.1   والوثيقة   ١٥-م أ /١٢، املقرر ،FCCC/KP/CMP/2009/21/Add.1   املقـرر ،

 .٥-م أإ/١٠
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  املرفق األول

من اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        مزيداً من النظر    نص يتطلب       
  نولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذوالتك

   من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ بالفقرة ةاملسائل املتعلق    
بتبادل ] مية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للمشورة العل   [رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ     [  -١

] ٢ من املـادة     ٣وبالفقرة   [٣ من املادة    ١٤اآلراء البناء بشأن تناول املسائل املتعلقة بالفقرة        
من بروتوكول كيوتو وبشأن اجلهود املبذولة يف إطار اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة                

 مـن   ٣يز تنفيذ الفقـرة     والتكنولوجية فيما يتعلق بالفرص املتاحة الختاذ إجراءات بشأن تعز        
  .٢ املادة
أن ] واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة     [وأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٢

  أمر ال بد منه حتقيقاً ملا يليفهماً أفضل فهم هذه القضايا 

  ١اخليار     
 إىل   يف إطار تنفيذ السياسات والتدابري     ىسعأن ت بالنسبة للبلدان املتقدمة األطراف،     [  

تغري املناخ، واآلثار الواقعة    لالتقليل قدر اإلمكان من اآلثار الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة            
على التجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئية واالقتصادية يف األطـراف األخـرى،            

  سيما البلدان النامية األطراف، وخباصة  وال

  ١ ضمن اخليار ١البديل     
  . منها٣ من االتفاقية، مع مراعاة املادة ٤ من املادة ٩ و٨احملددة يف الفقرتني  البلدان

  ١ ضمن اخليار ٢البديل     
أكثر البلدان األطراف فقراً وأشدها تأثراً وأقلها قدرة علـى التـصدي            [وخباصة بالنسبة إىل    

  ].]لتلك اآلثار

  ٢اخليار     
االلتزامات ] [فيذ السياسات والتدابري  تن[    ب[أن تسعى إىل التقليل من اآلثار الضارة،          

 ١٤والفقرة  [٢ من املادة ٣مبوجب الفقرة   ] مبوجب بروتوكول كيوتو، وال سيما االلتزامات     
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أكثر البلـدان األطـراف فقـراً       [، وخباصة بالنسبة إىل     ]من بروتوكول كيوتو  ] ٣من املادة   
 احملـددة يف الفقـرتني      البلـدان ] [لتلـك اآلثـار   وأشدها تأثراً وأقلها قدرة على التصدي       

  .] من االتفاقية٣ من االتفاقية، مع مراعاة املادة ٤من املادة ] ١٠و [٩ و٨ ]الفقرات[

   مكررا٢ً    
وافقت اهليئة الفرعية على أال تلجأ األطراف إىل أي شكل من التدابري االنفرادية، مبا [  

خلـدمات املـستوردة مـن    يف ذلك التدابري احلدودية الضريبية وغري الضريبية، ضد السلع وا    
تغـري املنـاخ   اسـتقرار  أطراف أخرى، وال سيما من البلدان النامية األطراف، حبجة تثبيت      

  .]ثارهآوالتخفيف من 
مبـا  ] واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    [سلمت اهليئة الفرعية للتنفيذ     [  -٣

قية اإلطارية مثل الفريق العامل     جيري من مناقشات ذات صلة يف إطار اهليئات األخرى لالتفا         
املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية والفريق العامل املخـصص            
املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكـول كيوتـو،             

هليئـات ضـماناً     ا بني تنسيق األنشطة واملعلومات     كفالةاألطراف على   ] شجعتا[وشجعت  
  .] أعاله بصورة أفضل٢ تناول املسائل املذكورة يف الفقرة يفالتباع هنج متماسك ومتسق 

احلاجة ] واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية[الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ   -٤
اليت عانت   التصديلتدابري  ] [الضارة[تقاسم املعلومات بشأن طبيعة التأثريات      ] مواصلة[إىل  

تتخذها األطراف املدرجة يف ] أي خطوات] [اخلطوات اليت [األطراف و ] البلدان النامية [منها  
 من بروتوكول كيوتـو، للتقليـل   ٢ املادة  مبوجباملرفق األول يف تنفيذ السياسات والتدابري       

 وال سـيما علـى البلـدان الناميـة    ] اآلثار الضارة،] [أي تأثريات سلبية  [أدىن حد من     إىل
  األطراف، وخباصة 

  ١اخليار     
  أكثر األطراف فقراً وأشدها تأثراً   

  ٢اخليار     
  .] من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨األطراف احملددة يف الفقرتني   

أن ] واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة     [الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٥
 من االتفاقية سـتكون وسـيلة       ١٢ من املادة    ١ة  البالغات الوطنية اليت تقدم مبوجب الفقر     

  .  أعاله٣مناسبة لتقاسم املعلومات املشار إليها يف الفقرة 
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   مكررا٥ً    
] الـضارة [تقييم إسناد أسباب التأثريات     ] أوجه التعقيد اليت ينطوي عليها    [ِ    نظراً ل [  

  ]والتدابري لسياساتل
أيـضاً  ] عية للمشورة العلمية والتكنولوجية   واهليئة الفر [تالحظ اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٦
العمل الذي اضطلعت به اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري           ] ِ     ب وترحبان] [ِ     ب وترحب[

  . الرابعي التقييمه يف تقريرةاملناخ بشأن اآلثار التبعية الدولية املبين

  ١اخليار     
ـ  هذه املسألة يف تقرير   خططه الرامية إىل مواصلة تقييم ه     ] أقرتا] [أقرت[و    ي التقييم
اهليئة احلكومية الدولية إىل حتري السبل والوسائل املمكنة للتقليل قدر ] دعتا[ودعت . اخلامس

  .التصدياإلمكان من اآلثار الضارة لتدابري 

  ٢اخليار     
  . اخلامسي التقييمهوخططه الرامية إىل مواصلة تقييم هذه املسألة يف تقرير  

  ١٠-٧الفقرات     

  ١اخليار     
يف دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات املختصة إىل أن تقدم إىل األمانة،               -٧[

 مـن   ٢ من املادة    ٣وآراء إضافية بشأن املسائل املتعلقة بالفقرة       معلومات   ،XX موعد أقصاه 
لومات  مع ورقاهتاودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل أن تدرج يف          . بروتوكول كيوتو 

عن املنهجيات واألدوات والنماذج املمكن استخدامها لتقييم هذه التأثريات علـى البلـدان             
  .  أعاله٢ املذكورة يف الفقرة

 املشار إليهـا يف     ورقات املعلومات طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن جتمع           -٨
  .  كي تنظر فيهالورقات عن هذه  أعاله يف وثيقة متفرقات وأن تعّد تقريراً توليفيا٧ًالفقرة 

 ملـؤمتر األطـراف   XXطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تنظم، قبل الدورة           -٩
 عمـل الستكـشاف األدوات   ةالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حلق       

ل وتقيـيم   واملنهجيات، مبا يف ذلك أدوات وضع النماذج، اليت من شأهنا أن تساعد يف حتلي             
التأثريات الضارة للسياسات والتدابري اليت تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،    

  .رشادات يقدمها خرباء خمتصونإعلى أن يتضمن ذلك 
 يف  XXوافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتـا                -١٠

  .]إطار فريق اتصال مشترك
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  ٢يار اخل    
وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة علـى              -٧[

 يف إطار فريق اتصال مشترك ودعتا األطراف        XXمواصلة النظر يف هذه املسائل يف دورتيهما        
، معلومات وآراء إضافية بشأن أفضل الطـرق        XX يف موعد أقصاه  إىل أن تقدم إىل األمانة،      

. ستطيع هبا األطراف تنفيذ إجراءات التخفيف للتقليل قدر اإلمكان من التأثريات الضارة    اليت ت 
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية األمانة إىل أن جتمع     

  .] املشار إليها يف هذه الفقرة يف وثيقة متفرقات كي تنظرا فيهاورقات املعلومات

  ٣ار اخلي    
احلاجة ] واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية[الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ   -٧

األطـراف واملنظمـات    ] ودعتا[إىل إجراء مزيد من املناقشات بشأن هذه املسألة، ودعت          
، معلومات وآراء إضافية بشأن املسائل      XX يف موعد أقصاه  املختصة إىل أن تقدم إىل األمانة،       

ودعـت  . [من بروتوكول كيوتو  ] ٣ من املادة    ١٤الفقرة  بو [٢ من املادة    ٣تعلقة بالفقرة   امل
األطراف إىل القيام، يف    ] واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    [اهليئة الفرعية للتنفيذ    

ات النظر يف أفضل الطرق اليت تستطيع هبا األطراف التقليل قدر اإلمكان من التأثري            [ ب ورقاهتا
إدراج معلومات عن املنهجيات واألدوات والنماذج املمكن       ] وميكن أن يشمل ذلك   . الضارة

  ].  أعاله٢استخدامها لتقييم هذه التأثريات على البلدان املذكورة يف الفقرة 
إىل ] واهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة      [طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٨

 أعاله يف وثيقة متفرقات كي تنظر ٧ املشار إليها يف الفقرة قات املعلومات وراألمانة أن جتمع    
  .فيها] تنظرا[
] الـضارة [نظراً ألوجه التعقيد اليت ينطوي عليها تقييم إسناد أسباب التـأثريات            [  -٩

واهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        [وافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ     ] للسياسات والتدابري، 
، مبا يف ذلـك     XX] دورتيهما[على مواصلة النظر يف هذه املسائل يف دورهتا         ] ةوالتكنولوجي

لتقاسم املعلومات اإلضافية بـني األطـراف   ] مشتركة[النظر يف احلاجة إىل عقد حلقة عمل    
  . أعاله٧ املشار إليها يف الفقرة الورقاتواخلرباء املختصني واملعلومات الواردة يف 

ملـؤمتر  ] الـدورة الـسادسة   [لتنفيذ إىل األمانة أن تنظم، قبل       طلبت اهليئة الفرعية ل     -١٠
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، حلقة عمل لتحري األدوات            
واملنهجيات، مبا يف ذلك أدوات وضع النماذج، اليت من شأهنا أن تساعد يف حتليل وتقيـيم                

تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، التأثريات الضارة للسياسات والتدابري اليت    
  .]رشادات يقدمها خرباء خمتصونإعلى أن يتضمن ذلك 
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   الثايناملرفق

  الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني    

  الوثائق اليت أُِعدت للدورة    
FCCC/SBI/2009/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. هجدول األعمال املؤقت وشروح  
FCCC/SBI/2009/10          مـذكرة مقدمـة    . تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية

  األمانة من
FCCC/SBI/2009/11      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ حىت   ٢٠٠٩-٢٠٠٨أداء امليزانية لفترة السنتني .

  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي 
FCCC/SBI/2009/12         مـذكرة  . ٢٠٠٧-١٩٩٠بيانات قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة للفترة

  مقدمة من األمانة
FCCC/SBI/2009/13             ًتقرير عن االجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـوا .

  مذكرة مقدمة من األمانة
FCCC/SBI/2009/14     ئة العاملية عن التقدم احملرز يف تنفيـذ برنـامج          التقرير املؤقت الثاين ملرفق البي

  مذكرة مقدمة من األمانة. بوزنان االستراتيجي بشأن نقل التكنولوجيا
FCCC/SBI/2009/INF.8 Status of submission and review of the initial reports submitted in 

accordance with decision 13/CMP.1 and the annual information required 

under Article 7 of the Kyoto Protocol.  Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2009/INF.9 Status of submission and review of fourth national communications and 

of reports demonstrating progress.  Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2009/INF.10  

and Corr.1 

Status of contributions as at 15 November 2009.  Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2009/INF.11 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/Misc.8 Activities to implement the framework for capacity-building in 

developing countries under decision 2/CP.7.  Submissions from Parties 

and relevant organizations 
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FCCC/SBI/2009/Misc.10 

and Add.1 

The operation of funds under the Global Environment Facility as an operating 

entity of the financial mechanism, as well as the Special Climate Change Fund 

and the Least Developed Countries Fund.  Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2009/Misc.11/Rev.1 Possible further action on the implementation of Article 4, paragraph 8, 

of the Convention and decisions 5/CP.7 and 1/CP.10.  Submissions from 

Parties and relevant organizations 

FCCC/SBI/2009/Misc.12 Submission from the United Republic of Tanzania on behalf of the Group 

of 77 and China on completion of the second comprehensive review of 

the capacity-building framework in developing countries under the 

Convention and the Kyoto Protocol 

FCCC/SB/2009/4 and Summary       إطار نقـل التكنولوجيـا     مؤشرات األداء لرصد وتقييم مدى فعالية تنفيذ  .
 التقرير النهائي املقدم من رئيس فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا 

FCCC/SB/2009/INF.6 Report of the Expert Group on Technology Transfer for 2009. Note by 

the Chair of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SBI/2009/L.17 وع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والثالثنيمشر  
FCCC/SBI/2009/L.18 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. تطوير التكنولوجيات ونقلها  
FCCC/SBI/2009/L.19     مشروع استنتاجات مقترح مـن الرئيـسة      . االتفاقيةبناء القدرات مبوجب .

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
FCCC/SBI/2009/L.20    مشروع استنتاجات مقترح مـن الرئيـسة      . بناء القدرات مبوجب االتفاقية .

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
FCCC/SBI/2009/L.21 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية  
FCCC/SBI/2009/L.21/Add.1    مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة  . ملؤسساتيةاملسائل اإلدارية واملالية وا .

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة
FCCC/SBI/2009/L.21/Add.2    مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة  . املسائل اإلدارية واملالية واملؤسساتية .

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة
FCCC/SBI/2009/L.22   فراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكـول        امتيازات وحصانات األ

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. كيوتو
FCCC/SBI/2009/L.23            إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول

مشروع اسـتنتاجات   . لالتفاقية اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو       
  ةمقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2009/L.24            التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. بروتوكول كيوتو
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FCCC/SBI/2009/L.25     مـشروع  .  من بروتوكول كيوتـو    ٣ من املادة    ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة
  استنتاجات مقترح من الرئيسة

FCCC/SBI/2009/L.26           البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2009/L.27 ًمشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا  
FCCC/SBI/2009/L.28  الرئيسة مشروع استنتاجات مقترح من. ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  
FCCC/SBI/2009/L.29    مشروع استنتاجات مقترح مـن الرئيـسة      . االستعراض الرابع لآللية املالية .

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
FCCC/SBI/2009/L.30       مشروع استنتاجات مقترح   . ةإرشادات إضافية مقدمة إىل مرفق البيئة العاملي

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. من الرئيسة
FCCC/SBI/2009/L.31 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة. تقييم الصندوق اخلاص بتغري املناخ  

  وثائق أخرى معروضة على الدورة
FCCC/CP/2009/9 ة مقدمة من األمانة مذكر. تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف 

FCCC/KP/CMP/2009/15            التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب
 مذكرة مقدمة من األمانة . بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2009/15/Add.1            التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب
. معلومات التجميع واحملاسبة حسب األطـراف     . إضافة. وكول كيوتو بروت

 من األمانةمقدمة مذكرة 

FCCC/KP/CMP/2009/19          التقرير السنوي إلدارة سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتـو .
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/SBI/2009/4         البلـدان الناميـة دعمـاً       حتليل التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف 
مـذكرة  . لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، وفعالية هذا التنفيذ   

 من األمانةمقدمة 

FCCC/SBI/2009/5          عرض إمجايل للخربات املكتسبة والدروس املستخلصة يف استخدام مؤشرات
 مـذكرة . األداء لرصد وتقييم بناء القدرات على املستويني الوطين والعاملي         

 األمانة  منمقدمة

FCCC/SBI/2009/8               تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثني، املعقودة يف بـون يف الفتـرة
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠ إىل ١ من
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FCCC/SBI/2009/8/Add.1              تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثني، املعقودة يف بون يف الفترة من
مشاريع مقررات ُمحالة إىل مؤمتر     . إضافة. ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠ إىل   ١

األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول          
  كيوتو العتمادها

FCCC/SBI/2009/Misc.1 Information on experiences and lessons learned in the use of performance 

indicators for monitoring and evaluating capacity-building at the national 

and global levels.  Submissions from Parties and intergovernmental 

organizations 

FCCC/SBI/2009/Misc.2 Additional or updated information and views relevant to the completion 

of the second comprehensive review of the capacity-building framework.  

Submissions from Parties 

FCCC/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 

        


