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(A)     GE.04-63037    230904    230904 

                       اللجنة الفرعية للتنفيذ

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا العشرين،
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ١٦املعقودة يف بون، يف الفترة من 

 احملتويات

       الصفحة       ـرات  ـ     الفق 
              افتتاح الدورة -   ً أوالً 

  ٤  ٢  �     ١ .................................................... )                من جدول األعمال ١      البند  ( 
                 املسائل التنظيمية -     ً ثانياً 

  ٤  ٨  �     ٣ .................................................... )             جدول األعمال    من ٢      البند  ( 
  ٤  ٤  �     ٣ ..................................................                 إقرار جدول األعمال -   ألف 
  ٦  ٦  �     ٥ ...................................................                  تنظيم أعمال الدورة -    باء  
  ٦  ٨  �     ٧ ...................................                            انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس -   جيم 

      تقرير   :                                                                       البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          -     ً ثالثاً 
                الوطنية الثالثة                          بشأن حالة استعراض البالغات 

  ٧  ٩     .................................................... )                من جدول األعمال ٣      البند  ( 
                                                                 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -     ً رابعاً 

  ٧   ٣٠-    ١٠ .................................................... )                من جدول األعمال ٤      البند  ( 
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 )تابع (احملتويات

       الصفحة       ـرات  ـ     الفق 
  )    تابع   (�     ً رابعاً 

  ٧   ١٤-    ١٠ .....                             ة، وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء                          عرض البالغات الوطنية الثاني -   ألف 
                                                                    عمـل فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            -    باء 

  ٨   ٢٣-    ١٥ .......................                                      األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  ٩   ٣٠-    ٢٤ ..............................................                      توفري الدعم املايل والتقين -   جيم

                      اآللية املالية لالتفاقية -     ً خامساً 
   ١٠   ٣٩-    ٣١ .................................................... )          دول األعمال      من ج ٥      البند  ( 

   ١٠   ٣٩-    ٣١ ................................. ٨-   م أ / ٥                            املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر  -   ألف
              من االتفاقية ٦      املادة  -     ً سادساً 

   ١١   ٥٣-    ٤٠ .................................................... )                من جدول األعمال ٦      البند  ( 
             بناء القدرات -     ً سابعاً 

   ١٤   ٦١-    ٥٤ .................................................... )                من جدول األعمال ٧      البند  ( 
      فاقية        من االت ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني  -     ً ثامناً 

   ١٥   ٧٣-    ٦٢ .................................................... )                من جدول األعمال ٨      البند  ( 
   ١٥   ٦٥-    ٦٢ ........... ٧-   أ ٢ / ٥                                         التقدم احملرز بشأن تنفيذ األنشطة مبوجب املقرر  -   ألف
   ١٦   ٧٣-    ٦٦ .......................................                               ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -    باء 

                                   ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية -     ً تاسعاً 
   ١٧    ١١٢-    ٧٤ .................................................... )                من جدول األعمال ٩      البند  ( 

   ١٧   ٨٦-    ٧٤ ........................................                         لدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ا -   ألف
   ١٩   ٩٠-    ٨٧ .................................................                    فترات الدورات املقبلة -    باء 
   ١٩   ٩٤-    ٩١ ........................................                             تنظيم العملية احلكومية الدولية -   جيم
   ٢٠    ١٠٩-    ٩٥ ....................................                                املشاركة الفعالة يف عملية االتفاقية -    دال 
                                                                    الترتيـبات اخلاصة بعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه           -    هاء 

   ٢٢    ١١٢-   ١١٠ ...............................                         األطراف يف بروتوكول كيوتو      اجتماع
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 احملتويات

       الصفحة       ـرات  ـ     الفق 
                       املسائل اإلدارية واملالية -     ً عاشراً 

   ٢٣    ١٢٣-   ١١٣ .................................................. )                من جدول األعمال  ١٠      البند  ( 
   ٢٣    ١١٨-   ١١٣ ............................    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                           أداء امليزانية لفترة السنتني  -   ألف 

                  بشأن الدعم املايل                                   من اإلجراءات املالية لالتفاقية       )  ج ( ٧                 تنفـيذ الفقرة     -    باء 
   ٢٤    ١١٩     ...                                                           للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

   ٢٤    ١٢٣-   ١٢٠ .......................................................                تنفيذ اتفاق املقر -   جيم
                                      االستعراض املتواصل ملهام األمانة وعملياهتا -         حادي عشر 

   ٢٥    ١٣١-   ١٢٤ .................................................. )                من جدول األعمال  ١١      البند  ( 
           مسائل أخرى -       ثاين عشر

   ٢٦    ١٣٢     .................................................. )             ن جدول األعمال   م  ١٢      البند  ( 
                  التقرير عن الدورة �         ثالث عشر 
   ٢٦    ١٣٣     .................................................. )                من جدول األعمال  ١٣      البند  ( 
   ٢٦    ١٣٥-   ١٣٤ ...............................................................             اختتام الدورة -         رابع عشر 

 املرفقات

      املرفق

                    عرض البالغات الوطنية  [                                                                              مشـروع مقرر لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين            -     األول 
   ٢٨ ............................................................. ]                         وكذلك الثالثة حسب االقتضاء         الثانية، 

                                                                                             اآلراء املوحـدة لألطـراف وإرشادات لألمانة بشأن مواصلة عملية استحداث مركز التنسيق بني               -      الثاين 
   ٣١ .....................................................             من االتفاقية ٦                          شبكات املعلومات مبوجب املادة 

                     قدم احملرز يف جمال تنفيذ    الت [                                                                            مشروع مقرر لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين           -       الثالث 
   ٣٢ ........................................................ ] ٧-   م أ / ٥                            األنشطة املنصوص عليها يف املقرر 

   ٤٠ ................................                                                                قائمة بالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين -       الرابع 
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  افتتاح الدورة-   ً أوال  
 ) من جدول األعمال١البند (

    ٢٥     إىل   ١٦                                    ماريتيم يف بون بأملانيا يف الفترة من ُ                                                           ُعقـدت الـدورة العشـرون للهيـئة الفرعية للتنفيذ يف فندق       - ١
  .    ٢٠٠٤      يونيه  /      حزيران

        َّ                   ، اليت رحَّبت جبميع األطراف      )       بلغاريا (                                                                               وافتتحـت الدورة رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيدة دانييال ستويتشيفا            - ٢
  .                                                             وأدىل ببيان أحد األطراف باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها  .         واملراقبني

  املسائـل التنظيميـة-     ً ثانيا  
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

                                        يونيه، يف مذكرة أعدها األمني التنفيذي       /         حزيران   ١٦                                                             نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها األوىل املعقودة يف           - ٣
                                                 وأدىل ببيانات ممثلو ست أطراف، منها طرف تكلم           ). FCCC/SBI/2004/1 (                                     تتضمن جدول األعمال املؤقت وشـروحه      

                                                                       ً                            والصني، وواحد باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وواحد باسم أقل البلدان منواً، وواحد باسم                 ٧٧                     باسـم جمموعة ال       
  .                                                             اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، وآخر باسم اجملموعة األفريقية

                 وفيما يلي جدول     .                           من جدول األعمال املؤقت     ٩                  ً      ً      ً                  ، أضافت اهليئة بنداً فرعياً جديداً إىل البند                            ويف اجللسـة ذاهتـا     - ٤
  :                     األعمال بصيغته املعتمدة

              افتتاح الدورة - ١

  :                املسائل التنظيمية - ٢

                   إقرار جدول األعمال؛  ) أ (  

                    تنظيم أعمال الدورة؛  ) ب (  

  .                            انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  ) ج (  

                           تقرير بشأن حالة استعراض      :                                                          نية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                       الـبالغات الوط   - ٣
                        البالغات الوطنية الثالثة

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

                                                       عرض البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة حسب االقتضاء؛  ) أ (  
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ـ   ) ب (                                                                               ل فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري                عم
                       يف املرفق األول لالتفاقية؛        املدرجة 

  .                      توفري الدعم املايل والتقين  ) ج (  

  :                     اآللية املالية لالتفاقية - ٥

  . ٨-   م أ / ٥                            املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر   ) أ (  

              من االتفاقية ٦      املادة  - ٦

   ات          بناء القدر - ٧

  :             من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني  - ٨

  ؛ ٧-   م أ / ٥                                         التقدم احملرز بشأن تنفيذ األنشطة مبوجب املقرر   ) أ (  

  .                               ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ) ب (  

  :                                  ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية - ٩

                            الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف؛  ) أ (  

     بلة؛                 فترات الدورات املق  ) ب (  

                               تنظيم العملية احلكومية الدولية؛  ) ج (  

                                  املشاركة الفعالة يف عملية االتفاقية؛  ) د (  

                                                                      ترتيبات الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول     ) ه ( 
  .     كيوتو

  :                      املسائل املالية واإلدارية -  ١٠

  ؛    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                        األداء املايل لفترة السنتني   ) أ (  

                                                               من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة يف           )  ج ( ٧                 تنفـيذ الفقرة      ) ب ( 
                                                  عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

  .                تنفيذ اتفاق املقر  ) ج (  

                                        االستعراض املتواصل لوظائف األمانة وعملياهتا -  ١١

           مسائل أخرى -  ١٢

  .                 التقرير عن الدورة -  ١٣
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 يم أعمال الدورة تنظ-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٢البند (

                    يونيه، اليت استرعت    /         حزيران   ١٦                                                                                   نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف               - ٥
           مانة اهليئة          وأبلغت األ  .                                                                                              فـيها الرئيسـة االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املعروض على موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت      

             ووافقت اهليئة   .                  منظمة غري حكومية  ١٢                                                                       الفرعية للتنفيذ بتلقي طلبات االعتماد املؤقت حلضور جلسات اهليئات الفرعية من 
                                       من االتفاقية، دون اإلخالل حبق مؤمتر        ٧              من املادة     ٦                                                                      الفرعية للتنفيذ على قبول هذه املنظمات، على أساس أحكام الفقرة           

  .                                                             وأدىل ببيانني ممثال طرفني، حتدث أحدمها باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية  .      الحق                   األطراف يف اختاذ إجراء

                                                         ً   يونيه، أبلغت الرئيسة اهليئة بأهنا حضرت، خالل الدورة، اجتماعا    / حزيران٢٤ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف    -٦
فريق -فرقة اخلرباء املنشأة مبوجب االتفاقيةدعت إىل عقده رئاسة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية، ضم رؤساء أ 

اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء 
وكان اهلدف من . ٨-م أ/١٠ على حنو ما أوعز به املقرر -                                                        ً      املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا       

وحدد  . ذلك االجتماع مواصلة املناقشة لكيفية تيسري التعاون فيما بني هذه األفرقة على تنفيذ برامج عمل كل منها 
املشاركون جماالت التعاون فيما بني أفرقة اخلرباء، ومن ذلك حتسني تبادل املعلومات، حيث من شأن ذلك أن يساعدهم   

 .على العمل بفعالية أكثر

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

وأشارت . يونيه/ حزيران١٦نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل اليت عقدت يف    -٧
رعية مبوجبها نائب رئيسها  من مشروع النظام الداخلي املطبق اليت من املتوقع أن تنتخب اهليئة الف ٢٧الرئيسة إىل املادة 

، الذي انتخب نائبا لرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ لوالية ثانية مدهتا  )الكويت(ورحبت بالسيد فاضل أكرب الري . ومقررها
 ..سنة تغطي الدورتني العشرين واحلادية والعشرين للهيئة الفرعية

بأن اتفاقا مت التوصل إليه فيما بني األفرقة اإلقليمية بشأن   ويف اجللسة ذاهتا، أبلغت الرئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ   -٨
. وانتخبت اهليئة الفرعية للتنفيذ السيد غونسالو مينينديس غ. الترشيح لوظيفة مقرر اهليئة الفرعية وأعلنت عن اسم املرشح

 .هيئة التنفيذية     ً                                                                   مقررا ؛ وسيشغل هذا املنصب ملدة سنة تغطي الدورتني العشرين واحلادية والعشرين لل) بنما(
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                                                      الـبالغات الوطنـية املقدمـة من األطراف املدرجة يف           -     ً ثالثاً 
                             تقريـر بشأن حالة استعراض       :                          املـرفق األول لالتفاقـية    
                        البالغات الوطنية الثالثة

 ) من جدول األعمال٣البند (

ُ                 وُعرضت على اهليئة     .      يونيه /         حزيران   ١٦                                                                           نظـرت اهليـئة الفرعية يف هذا البند يف جلستها الثانية اليت عقدت يف                - ٩  
                                                        وأدىل ببيانني ممثال طرفني يف االتفاقية، حتدث أحدمها باسم           .                          الـيت أحاطت علما هبا     FCCC/SBI/2004/INF.7           الوثـيقة   

  . ) ١ (                                  اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                 الـبالغات الوطنـية املقدمـة مـن األطراف غري           -      ً رابعاً 
                             املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 ) من جدول األعمال٤البند (

 عرض البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٤البند (

 املداوالت -١

    ٢٥    و   ١٦                                                                                                         نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة اللتني عقدتا يومي                   -  ١٠
     ً            طرفاً حتدث أحدهم   ٢٠                   وأدىل ببيانات ممثلو    .                                              ومل يعد هلذا البند الفرعي أي وثائق جديدة         .                      يونـيه، على التوايل    /        حزيـران 

                                           والصني، وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية         ٧٧                            ، وآخر باسم جمموعة ال         ) ٢ (                                            باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها     
  .      الصغرية

                                                       هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال يرأسه السيد                                                                      ويف اجللسـة األوىل وافقـت اهليـئة الفرعية على النظر يف              -  ١١
                                           ً                                   ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد سوك أبادو تقريراً عن املشاورات اليت أجراها               ).         موريشيوس (                            سوباراج نايرو سوك أبادو     

   .            فريق االتصال

  FCCC/SBI/2004/MISC.3                                                                              ويف اجللسة اخلامسة، أبلغت الرئيسة األطراف بأن وثيقة جديدة صدرت حتت رمز              -  ١٢
                                                                  والصني بشأن فقرات النص الوارد يف املرفق األول هبذا التقرير             ٧٧                                                       وتتضمن جمموعة من املقترحات اليت قدمتها جمموعة ال           

                          يونيه، مل يكن من املمكن      /         حزيران   ٢٥                                   وألن الوثيقة مل تقدم إال يف يوم          .                                                والـيت تتـناول توقيت تقدمي البالغات الوطنية       
                                       يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة      FCCC/SBI/2004/MISC.3      ُ                  لذا سُينظر يف الوثيقة       .    رين                             مناقشـتها يف الـدورة العش     

  .       الفرعية

                                                  اليت اقترحها رئيس فريق االتصال واعتمدت هذه         ) ٣ (                                                         ويف اجللسـة ذاهتـا، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات          -  ١٣
  .          االستنتاجات
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 االستنتاجات -٢

                                                             ً                  واصلة النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا املقبلة استناداً إىل النص                                              قـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ م       -  ١٤
  .                                                                                    الوارد يف املرفق األول هبذا التقرير، هبدف التوصية مبقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

  عمل فريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة -باء 
 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاملقدمة من األطراف غري 

 )من جدول األعمال) ب(٤البند (

 املداوالت -١

    ٢٥    و   ١٦                                                                                                      نظـرت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                    -  ١٥
     ً        طرفاً حتدث     ١١             يانات ممثلو           وأدىل بب   . FCCC/SBI/2004/INF.5                            وكان أمام اهليئة الوثيقة       .                     يونـيه على التوايل    /        حزيـران 

   .                                    أحدهم باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

                                ، رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين  )               أنتيغوا وبربودا (                                                      يف اجللسـة األوىل دعت الرئيسة السيد برايان تشالينجري        -  ١٦
                                          تقدمي نتائج اجتماع فريق اخلرباء الذي                                                                                       بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، إىل           

  .    ٢٠٠٤     مايو  /      أيار ٤   و ٣ُ                           ُعقد يف مانيال، بالفلبني، يومي 

ُ                                    ويف اجللسة ذاهتا، أبلغ الرئيس اهليئة الفرعية بأن عضوا جديداً يف الفريق االستشاري قد ُعني منذ مؤمتر األطراف                   -  ١٧                       ً                                                       
                                                   د العضو السادس من األطراف املدرجة يف املرفق األول                  ، الذي يع   )    كندا (                                        ويـتعلق األمـر بالسيد ساتندر سينغ          .         التاسـع 
                      لتحل حمل السيد المبري      )       فنلندا (                ُ                             وإضافة إىل ذلك، ُعينت السيدة ريتا بيبايت           ).                               األطراف املدرجة يف املرفق األول     (          لالتفاقية  
ُ                            وُعني السيد ألكساندر بيسارينكو   )       أملانيا (       شنايدر     ).                 مهورية السلوفاكية  اجل (                          ليحل حمل السيد إيفان موييك   )         أوكرانيا ( 

  .                                             اليت اقترحتها الرئيسة واعتمدت هذه االستنتاجات ) ٤ (                                                ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات -  ١٨

 االستنتاجات -٢

  ف                                 ً                                                                               أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بتقرير فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطرا               -  ١٩
                                   وأعربت عن امتناهنا حلكومة الفلبني       ) FCCC/SBI/2004/INF.5 (                                                          غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن اجتماعه الثاين          

  .                     الستضافتها ذلك االجتماع

                                                                                                               ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باجلهود اليت بذهلا فريق اخلرباء االستشاري، يف ترتيب أولويات أنشطته يف حدود                  -  ٢٠
                                                                                                             لـه املتعدد السنوات، لدعم عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                             بـرنامج عم  
                                                                      ، ودعت أطراف املرفق الثاين وسائر األطراف اليت ميكنها توفري املوارد            )                                  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      (            لالتفاقـية   

  .          تفعل ذلك                                    املالية والدعم التقين هلذه األنشطة إىل أن
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                                ً                                                                           ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً باجلهود اليت بذهلا فريق اخلرباء االستشاري للتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل        -  ٢١
  .           ً                                                                                         البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف املسائل املتعلقة بتكييف ونقل التكنولوجيا، كل حسبما خيصه

                                                                                                  الفرعية للتنفيذ من جديد احلاجة إىل توطيد التعاون بني فريق اخلرباء االستشاري وبرنامج دعم                             وأكـدت اهليئة   -  ٢٢
                                                                       برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية، والفريق احلكومي          /                                                        الـبالغات الوطنية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

                                                           ويف هذا الصدد دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، برنامج دعم البالغات   .     ختصة                                            الـدويل املعـين بتغري املناخ وسائر املنظمات امل    
                                                                                                                             الوطنـية إىل تبادل املعلومات املتعلقة ببناء القدرات وتنسيق أنشطته التدريبية بصورة منتظمة مع فريق اخلرباء االستشاري                 

  .                                                    لتجنب ازدواج اجلهود، وطلبت إىل األمانة تيسري هذا التعاون

                                                                                                 الفرعية للتنفيذ بعرض حكومة بنما استضافة حلقة التدريب العملي األوىل اليت سينظمها فريق                              ورحبـت اهليـئة    -  ٢٣
  .                                           اخلرباء االستشاري بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة

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

 املداوالت -١

    ٢٥    و   ١٦                                              فرعي يف جلستيها األوىل واخلامسة املعقودتني يف                                                                نظـرت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ يف هذا البند ال            -  ٢٤
   FCCC/SBI/2004/INF.3   وFCCC/SBI/2004/INF.2                          وكــان أمامهــا الوثــائق   .                       يونــيه عــلى الــتوايل /        حزيــران

                                                        وأدىل ببـيانني ممـثال طـرفني حتدث أحدمها باسم اجلماعة             . FCCC/SBI/2004/INF.6 و  FCCC/SBI/2004/INF.4 و
   .  ) ٥ (        ضاء فيها                   األوروبية والدول األع

  .                                             اليت اقترحتها الرئيسة واعتمدت هذه االستنتاجات ) ٦ (                                                ويف اجللسة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات -  ٢٥

 االستنتاجات -٢

     ً                                                                     طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بتقدمي بالغاهتا               ١١٥  ّ                                    رّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بقيام       -  ٢٦
         وقد اتبع   .                                                                                 ً                              طنية األولية، كما رحبت بقيام ثالثة من هذه األطراف بتقدمي بالغاهتا الوطنية الثانية أيضاً إىل مؤمتر األطراف                  الو

      ّ                                 وقد حثّت اهليئة الفرعية للتنفيذ تلك        .  ٨-    م أ  /  ١٧                                                                          أحـد هـذه األطراف الثالثة املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق املقرر             
                          وجيوز لألطراف اليت هي من       .                                                            اهتا الوطنية األولية على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن                                        األطراف اليت مل تقدم بعد بالغ     

  .               ً                                                       ً أقل البلدان منواً أن تقدم بالغاهتا الوطنية األولية يف الوقت الذي تراه مناسباً

ّ                                                                                                   ونّوهت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالدعم التمويلي املقدم من حكومات إسبانيا وسويسرا والفلبني والوال             -  ٢٧             يات املتحدة    
                                                                                                             األمريكية، ومن شبكة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ للبحوث املتعلقة باملناخ العاملي، لعقد حلقة عمل االتفاقية اإلطارية بشأن  

                        وقد أعربت اهليئة الفرعية   .                                                                                     تغري املناخ فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 
  .                                                  ذ عن امتناهنا حلكومة الفلبني الستضافتها حلقة العمل هذه      للتنفي
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                                 ً                                                                               وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باحتياجات وشواغل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتصل ببناء                 -  ٢٨
                انبعاثات غازات                                                                                                       القـدرات والتدريب يف جمال استخدام وتطبيق األدوات واألساليب والنماذج اخلاصة بإعداد قوائم جرد               

                                                                                                                               الدفيـئة وإجـراء عمليات تقييم ملدى القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه وختفيف آثاره، على النحو احملدد يف حلقة                    
ُ                                                                                                            العمـل الـيت ُعقدت يف مانيال بالفلبني بشأن إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                               

) FCCC/SBI/2004/INF.6.(   

                                                                                                                      وأعادت اهليئة الفرعية للتنفيذ تأكيد احلاجة إىل تدعيم املؤسسات الوطنية واملراكز اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية                -  ٢٩
                                                  ً                                                                               بـتغري املـناخ ومراكز االمتياز، وخباصة يف أقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية، وال سيما فيما يتعلق بتقدمي                    

  .       التقنيني              الدعم واملشورة 

ّ                                                                                                                       ورّحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملعلومات اليت أتاحتها األمانة بشأن الدعم الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية فيما                  -  ٣٠   
                                 وطلبت من األمانة أن تتيح هلا،        .                                                                                       يتصل بإعداد البالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            

                                                                                                        اهتا، تفاصيل عن الدعم املايل املقدم من مرفق البيئة العاملية ألغراض إعداد البالغات الوطنية األولية                                     يف كـل دورة من دور     
   .        والالحقة

  اآللية املالية لالتفاقية-     ً خامسا  
 ) من جدول األعمال٥البند (

 ٨-م أ/٥ املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 املداوالت -١

  /         حزيران  ٢٥    و   ١٦                                                                                                   نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف                 -  ٣١
ُ                            وُعرضت على اللجنة الوثيقة       .                       يونـيه، علـى التوايل     FCCC/SBI/2004/6 .        وأدىل ببيانـات ممثلو عشرة أطراف، حتدث                                        

                                                             باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، وآخر باسم اجملموعة                                                       أحدهـم باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وآخر         
  .        األفريقية

                                                                                                                   واتفقت اهليئة، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري رمسية دعت إىل عقدها                    -  ٣٢
          ويف اجللسة     ).                               يا العظمى وآيرلندا الشمالية                         اململكة املتحدة لربيطان   (                      والسيدة سارا هندري      )         كولومبيا (                         السـيدة أندريا ألبان     

  .                                ً                اخلامسة، قدمت السيدة ألبان تقريراً عن هذه املشاورات

  .                                                                                                           ويف اجللسـة اخلامسة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات اليت اقترحتها الرئيسة واعتمدت هذه االستنتاجات              -  ٣٣
                                                      ن جدول األعمال، ذكرت األمينة التنفيذية أن تفسريها                                                                            وبعدمـا فرغـت اهليـئة الفرعية من مداوالهتا بشأن هذا البند م            

                                                                             أدناه يعين أن األمانة ستستعني، يف إعدادها للتقرير املطلوب يف الفقرتني،              ٣٧    و   ٣٦                                     لالسـتنتاجات الـواردة يف الفقرتني       
                            يقدمها مرفق البيئة إىل                                                                                                               باملعلومات الواردة يف وثائق من قبيل خطة العمل وبرنامج العمل ملرفق البيئة العاملية، والتقارير اليت              
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                                                                                                                             مؤمتر األطراف واملشاريع اليت يعتزم املرفق تنفيذها، إضافة إىل املعلومات املتعلقة مبصادر التمويل متعددة األطراف والثنائية                
  .                                                            والتفضيلية ومصادر املنح وتدفقات القطاع اخلاص، والبالغات الوطنية

 

 االستنتاجات -٢

                                                                                         ذ بالعملية الكربى الناجحة لتجديد موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية، اليت                                      رحبت اهليئة الفرعية للتنفي    -  ٣٤
  .                                                  متت عرب الترتيبات املعمول هبا حاليا يف جتديد موارد املرفق

                                                                                                             والحظت اهليئة الفرعية أيضا أن مسامهات مؤمتر األطراف يف املناقشات اليت جرت بشأن العملية الرابعة لتجديد                 -  ٣٥
                                                                                                                 رد ينبغي أن تكون متسقة مع أحكام االتفاقية، واملرفق مبذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية                 املـوا 

  . ٣-   م أ /  ١٢                                                                       بشأن حتديد التمويل الالزم واملتاح لتنفيذ االتفاقية على حنو ما نص عليه املقرر 

                                                          أمانة املرفق يف إعداد تقرير ينظر فيه مؤمتر األطراف يف                                                                        وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تتعاون مع            -  ٣٦
                                                                                                                                دورته العاشرة، ويتناول تقييما للتمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية ويشكل مسامهة                

                                   على حنو ما نصت عليه مذكرة التفاهم                                                                                       مـع جملس مرفق البيئة العاملية يف حتديد مبلغ التمويل الالزم واملتاح لتنفيذ االتفاقية          
  .                                       بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية

                         من مرفق مذكرة التفاهم بني   )  د (   إىل   )  أ ( ١                                                                     وينبغي أن يستند هذا التقرير إىل املعلومات والبيانات احملددة يف الفقرة      -  ٣٧
                                                     الزم واملتاح لتنفيذ االتفاقية، وفقا لتوجيهات مؤمتر                                                                             مؤمتـر األطـراف وجملس مرفق البيئة العاملية بشأن حتديد التمويل ال           

                                                                                                                   وينبغي للتقرير أن يتضمن البيانات واملنهجية اليت تعمل هبا األمانة عند اضطالعها باملهام املذكورة أعاله بطريقة                  .       األطراف
  .                                             شفافة حىت يتسىن التحقق من النتائج على نطاق أوسع

  .                              ية املشتركة لتحديد مبلغ التمويل                                   ولن يكون للتقرير حكم مسبق على العمل -  ٣٨

                                                                                                                  ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة مداوالهتا بشأن هذه املسألة يف دورهتا احلادية والعشرين، هبدف إعداد                 -  ٣٩
  .                                             مشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

  من االتفاقية٦ املادة -     ً سادسا  
 ) من جدول األعمال٦البند (

 داوالتامل -١

          يونيه على  /        حزيران  ٢٤   و  ١٦                                                                                           نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف               -  ٤٠
ُ                           وُعرضت على اهليئة الوثيقة       .       التوايل  FCCC/SBI/2004/7 .           وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف حتدث أحدهم باسم اجلماعة                                                          

  . ) ٨ (                           األوروبية والدول األعضاء فيها
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                                                    إىل عرض تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية األفريقية          )       غامبيا (                                                       ففي اجللسة الثانية، دعت الرئيسة السيدة فاتو غاي          -  ٤١
                                           ، نيابة عن السيد عبد اللطيف بن رجب،            ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين    ٣٠       إىل     ٢٨                                         الـيت عقدت يف غامبيا خالل الفترة من         
   .                                   قنية، الذي ترأس هذه احللقة اإلقليمية                                       رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والت

                                                                                                   ويف اجللسـة ذاهتـا، دعـت الرئيسة أيضا ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل تقدمي تقرير عن خمتلف مبادرات      -  ٤٢
  .             من االتفاقية ٦                                 الربنامج البيئي يف دعم تنفيذ املادة 

                                                إطار فريق اتصال برئاسة السيد ماركوس ناوزر                                                                          ويف اجللسـة ذاهتـا وافقـت اهليئة على النظر يف هذا البند يف                -  ٤٣
  .                                         ً                                   ويف اجللسة الرابعة،  قدم السيد ناوزر تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال   ).       سويسرا (

                                                  اليت اقترحها رئيس فريق االتصال واعتمدت هذه         ) ٩ (                                                          ويف اجللسـة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات         -  ٤٤
  .          االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

   ٦             بشأن املادة                                   ً                                                                      أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باالستنتاجات اليت خلصت إليها حلقة العمل اإلقليمية األفريقية               -  ٤٥
                                                                           ، وشجعت األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واألطراف غري املدرجة يف             )FCCC/SBI/2004/7 (                مـن االتفاقية    

  :                                                                التعاون يف متابعة القضايا الرئيسية احملددة يف حلقة العمل، مبا يف ذلك                       املرفق األول لالتفاقية على

                                                                                                     تيسـري التعاون ودعم تقاسم املوارد، على الصعيدين دون اإلقليمي واإلقليمي الدويل، ألغراض التعليم                ) أ ( 
                          والتدريب والتوعية العامة؛

جلمهور عن طريق توطيد العالقة بني  حتسني نشر املعلومات املتعلقة بتغري املناخ وتوزيعها على ا )ب( 
 احلكومات واجلمهور ووسائط اإلعالم؛

تيسري إذكاء الوعي وبناء القدرات داخل البلدان األفريقية، باالستناد إىل الشراكة اجلديدة من أجل   )ج( 
 .حدة للبيئةتنمية أفريقيا وغريها من املبادرات، وبدعم من املنظمات احلكومية الدولية مثل برنامج األمم املت 

                ً         أن جيري استعراضا  لربنامج ٨-م أ/١١وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن مؤمتر األطراف قرر مبوجب مقرره    -٤٦
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل .  للتقدم احملرز٢٠٠٤، مع إجراء استعراض وسيط يف عام ٢٠٠٧عمل نيودهلي يف عام 

ّ        ً       األمانة أن تعد  تقريرا  عن االس  من االتفاقية، باالستناد إىل ٦تعراض الوسيط للتقدم الذي أحرزته األطراف يف تنفيذ املادة                
وستنظر . ٢٠٠٤أغسطس / آب١٥املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية واملعلومات األخرى اليت تتلقاها األمانة حىت 

ين، وسيشكل هذا التقرير األساس ملشروع مقرر حيال إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف تقرير األمانة يف دورهتا احلادية والعشر
 .مؤمتر األطراف لكي يعتمده يف دورته العاشرة

كما شجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على أن توايف األمانة،  -٤٧
امج عمل نيودهلي وأن تقدم معلومات عن التقدم احملرز يف دعم ، باستجاباهتا الربناجمية لربن٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٥حبلول 
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وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تتيح هلا هذه املعلومات يف . تنفيذه، كجزء من عملية االستعراض الوسيط
 .دورهتا احلادية والعشرين

 ٦ومات بشأن األنشطة املنصوص عليها يف املادة  ودعت اهليئة الفرعية األطراف إىل تعيني مركز وطين لتبادل املعل     -٤٨
وأقرت اهليئة بأن هذا املركز سيستفيد يف عمله، حسب الظروف الوطنية، من تعزيز املؤسسات   . وإبالغ األمانة بذلك
 .والقدرات الوطنية

ان املسؤول عن  يطلب إىل مرفق البيئة العاملية، بوصفه الكي٩-م أ/٤والحظت اهليئة الفرعية كذلك أن املقرر  -٤٩
أن يواصل دعمه لألنشطة املتعلقة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة فيما خيص تغري "تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، 

وشجعت اهليئة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على مراعاة ذلك عند تقدمي مشاريعها املتصلة ببالغاهتا     ". املناخ
وطلبت إىل األمانة أن تتعاون مع أمانة مرفق البيئة . ٦يئة العاملية، تشجيعا على تنفيذ أحكام املادة الوطنية إىل مرفق الب

 .العاملية يف العمل على نشر املعلومات املتعلقة بوجود هذا الدعم 

نصوص ورحبت اهليئة الفرعية بالعمل الذي تضطلع به األمانة بشأن وضع منوذج مصغر ملركز تبادل املعلومات امل -٥٠
                                     ً                                                   وطلبت إىل األمانة أن تواصل عملها مراعية  يف ذلك اآلراء اليت أعرب عنها يف الدورة العشرين للهيئة . ٦عليها يف املادة 

وطلبت اهليئة أيضا إىل األمانة أن تقدم إىل اهليئة يف دورهتا احلادية . ، وبالتشاور مع األطراف املهتمة)انظر املرفق الثاين(
 :عن سري العمل يتضمن ما يلي                ً والعشرين تقريرا  

 تفاصيل اخلصائص التقنية لوضع مركز تبادل املعلومات وتنفيذه  )أ( 

 وصف ملؤسسة تستضيف مركز تبادل املعلومات مع تسليط الضوء على الكفاءات واخلربة ذات الصلة )ب( 

 جدول زمين مؤقت للتنفيذ )ج( 

 .لومات، وتقدير لآلثار املالية املترتبة على هذه اخلياراتاخليارات املتاحة لوضع وتنفيذ مركز تبادل املع )د( 

وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديرها حلكومة فرنسا على مسامهتها املالية يف إعداد مشروع مركز تبادل املعلومات،  -٥١
 .ودعت من يستطيع من األطراف األخرى إىل النظر يف متويل مواصلة وضع وتنفيذ هذا املركز  

                                                          ُ                           اهليئة الفرعية أن تنظيم حلقات عمل إقليمية أمر ضروري للسري ق دما يف تنفيذ األنشطة املنصوص والحظت -٥٢
، وأن إعداد تقارير عن هذه احللقات سيشكل مسامهة هامة يف استعراض برنامج عمل نيودهلي يف ٦عليها يف املادة 

نام أقرب فرصة ممكنة للمسامهة يف متويل ما ودعت اهليئة األطراف وغريها من اجلهات ذات االستطاعة إىل اغت. ٢٠٠٧
 .تبقى من حلقات العمل اليت تتناول احتياجات آسيا، وأمريكا الالتينية والبلدان األعضاء يف حتالف الدول اجلزرية الصغرية

عمل اإلقليمية    وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا لربنامج األمم املتحدة للبيئة على عرضه املسامهة يف تنظيم حلقة ال     -٥٣
 . وبرنامج عمل نيودهلي٦اآلسيوية، وأعربت عن تقديرها للدور املتطور الذي يقوم به الربنامج البيئي لدعم تنفيذ املادة 
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  بناء القدرات-     ً سابعا  
 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

          يونيه على  /        حزيران  ٢٤   و  ١٦                  ابعة املعقودتني يف                                                                            نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والر            -  ٥٤
ــتوايل ــائق    .         ال ــيها الوث ــت عل ُ                          وُعرض  FCCC/SBI/2004/8و   FCCC/SBI/2004/9و   FCCC/SBI/2004/MISC.1 

  ،  )  ١٠ (     ً                                                            طرفاً حتدث أحدهم باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها           ١٢                       وأدىل ببـيانات ممثلو       . FCCC/TP/2004/1 و
  .       والصني  ٧٧                    وآخر باسم جمموعة ال  

                                                                                                                     واتفقـت اهليـئة يف جلستها الثانية على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال برئاسة السيدة ديتشني تسريين                     -  ٥٥
  .                                                ً                       ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة ديتشني تسريين تقريراً عن مشاورات فريق االتصال   ).      بوتان (

                                                    اليت اقترحتها رئيسة فريق االتصال واعتمدت هذه         )  ١١ (     تاجات                                                   ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستن        -  ٥٦
  .          االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

                 ، إكمال االستعراض  ٩-   م أ / ٩                                                                                 أعـادت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ إىل األذهان أن مؤمتر األطراف قد قرر، مبقرره             -  ٥٧
                                          عاشرة وإجراء استعراضات شاملة أخرى كل                                                                                         الشـامل األول لتنفـيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية حبلول دورته ال             

             ُ                                                         ؛ كما قرر أن ُيكمل استعراض فعالية تنفيذ إطار بناء القدرات يف             ٧-    م أ  / ٢                                           مخـس سـنوات بعد ذلك، متشيا مع مقرره          
                                                 ، حبلول دورته العاشرة، وأن تستند االستعراضات        ٧-    م أ  / ٣                                                                    الـبلدان الـيت متـر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، املرفق باملقرر            

  .                                                                                         ى إىل استعراض البالغات الوطنية هلذه البلدان وغريها من األطراف املدرجة يف املرفق األول، حسب االقتضاء    األخر

                         ً                                                                                  وأحاطت اهليئة الفرعية علماً بالوثيقة اليت أعدهتا األمانة بشأن نطاق وفعالية أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية  -  ٥٨
                                                         ، وباملعلومـات اإلضـافية املقدمة من األطراف واملتعلقة         (FCCC/SBI/2004/9)   ٧-    م أ  / ٢                                 الرامـية إىل تنفـيذ املقـرر        

                           كما أحاطت اهليئة الفرعية      . (FCCC/SBI/2004/MISC.1)                                                                 باالسـتعراض الشامل لتنفيذ بناء القدرات يف البلدان النامية          
  .(FCCC/TP/2004/1)   ٧-   م أ / ٢      ً                                                                               علماً بالورقة الفنية عن نطاق وفعالية بناء القدرات يف البلدان النامية فيما يتصل باملقرر

                         ً     ً                                                                                      وأحاطـت اهليـئة الفرعية علماً أيضاً بتجميع وتوليف أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة                   -  ٥٩
  .(FCCC/SBI/2004/8)         انتقالية 

                     متر اقتصاداهتا مبرحلة                                       ُ ُ                                                             وبغـية إكمال االستعراض الشامل لتنفيذ أُطُر بناء القدرات يف البلدان النامية والبلدان اليت                -  ٦٠
  :                                   انتقالية، فإن اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                                     قررت أن تقوم، يف دورهتا احلادية والعشرين، بإكمال صياغة مشروع مقرر بشأن نطاق وفعالية أنشطة                 ) أ ( 
                         ، استنادا إىل مجيع املدخالت؛ ٧-   م أ / ٢                                                      بناء القدرات يف البلدان النامية الرامية إىل تنفيذ املقرر 
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                         ً                                                                   ت إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، بعقد اجتماع للعاملني واألخصائيني يف هذا اجملال هبدف          طلب  ) ب ( 
                                                                                                         اإلسهام يف االستعراض الشامل يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، وأن تعرض حصيلة هذا االجتماع على اهليئة الفرعية يف    

                       دورهتا احلادية والعشرين؛

                                                                                   يما األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                                 دعـت األطراف، ال س      ) ج ( 
                                                                                                       ، معلومات إضافية عن فعالية أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،                   ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب   ١٥

                                                       األمانة أن تلتمس من أمانة مرفق البيئة العاملية                                     ؛ وطلبت اهليئة الفرعية إىل     ٩-    م أ  / ٩              من املقرر     ٥                         مسترشدة بأحكام الفقرة    
                                                                                                                        ووكاالتـه التنفـيذية، والوكاالت املتعددة األطراف والثنائية، ومنظمات دولية أخرى، معلومات عن فعالية أنشطة بناء                

  ؛ ٩-   م أ / ٩           من املقرر  ٥                                                                         القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، مسترشدة بأحكام الفقرة 

                                                                                                                طلبـت إىل األمانة أن تقوم بإعداد ورقة حتليلية عن فعالية تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر                     ) د ( 
                                 ً                                                                                                 اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالية، استناداً إىل البيانات والتقارير املذكورة أعاله وغريها من املعلومات املتاحة، لتنظر فيها اهليئة                 

  .   رين                            الفرعية يف دورهتا احلادية والعش

                                                          ، قامت األمينة التنفيذية مبوافاة األطراف مبؤشر على ما          ٩-    م أ  /  ١٦                             ً                  والحظـت اهليـئة الفرعية أنه، وفقاً للمقرر          -  ٦١
                     ُ                                كما الحظت اهليئة أنه مل ُترصد يف امليزانية األساسية           .                                                                      يترتب على هذه االستنتاجات من آثار إدارية ويف امليزانية الربناجمية         

                    أعاله، وأنه ال ميكن      )  ب (  ٦٠                                                         من أجل عقد اجتماع األخصائيني الوارد ذكره يف الفقرة                       اعتمادات       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤        للفترة  
  .                                     ً                               وضع هذا االستنتاج موضع التنفيذ إال رهناً بتوافر اعتمادات تكميلية إضافية

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -     ً ثامنا  
 ) من جدول األعمال٨البند (

 ٧- أ٥/٢فيذ األنشطة مبوجب املقرر التقدم احملرز بشأن تن -ألف
 ) من جدول األعمال)أ(٨البند (

 املداوالت -١

  .                 يونيه على التوايل /        حزيران  ٢٥   و  ١٦                                                                          نظرت اهليئة يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية واخلامسة املعقودتني يف         -  ٦٢
ُ                      وُعرضت عليها الوثيقة      FCCC/SBI/2004/MISC.2 و    Add.1 و    Add.2 .   ممثلو ستة أطراف، حتدث أحدهم                   وأدىل ببيانات                                 

  . )  ١٢ (                                                                          باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                                                                                        ويف اجللسـة الثانـية، اتفقت اهليئة الفرعية على مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال برئاسة                     -  ٦٣
                           ويف اجللسة اخلامسة، قدم السيد    ).      فرنسا (                     والسيد بول واتكينسون   )          موريتانيا (     لغوث                                    مشتركة بني السيد حممد حممود ولد ا     

  .                ً                       واتكينسون تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

                                         الواردة يف مشروع النص الذي يتضمنه املرفق  )  ١٣ (                                                       ويف اجللسـة اخلامسـة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات      -  ٦٤
  .                  الثالث هبذا التقرير
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 جاتاالستنتا -٢

                                                                                                                    قررت اهليئة الفرعية أن تواصل يف دورهتا احلادية والعشرين نظرها يف القضايا املدرجة يف إطار هذا البند الفرعي                   -  ٦٥
  .                                                                    من جدول األعمال على أساس مشروع النص الوارد يف املرفق الثالث هبذا التقرير

                                 ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منوا -باء 
 )لمن جدول األعما) ب(٨البند (

 املداوالت -١

            يونيه، على   /         حزيران   ٢٤    و   ١٦                                                                                         نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودة يف               -  ٦٦
ُ                           وُعرضت على اهليئة الوثيقة       .         الـتوايل   FCCC/SBI/2004/3 .           وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، حتدث أحدهم باسم أقل                                                        

  .           ً البلدان منواً

                                   ً                  ، رئيس الفريق املعين بأقل البلدان منواً، إىل تقدمي          )     صاموا (                                                    لسـة الثانية، دعت الرئيسة السيد الفاسا مالوا               ويف اجل  -  ٦٧
  .                                                                        ً تقرير عن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ برنامج عمل الفريق املعين بأقل البلدان منواً

                              ً   تاجات بشأن هذه املسألة، مستعينةً يف                                                                         ويف اجللسـة ذاهتا، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تعد الرئيسة مشروع استن        -  ٦٨
  .                   ً              ذلك باألمانة ومستشريةً األطراف املهتمة

                                                            ً                                                       ويف اجتماع آخر، طلب متحدث باسم أقل البلدان منوا إىل األمانة مشرياً إىل هذا البند الفرعي أن تنظم اجتماعا                    -  ٦٩
                                       ته العاشرة ودعا ذوي االستطاعة من األطراف         ً                       ً                                           استشارياً لفائدة أقل البلدان منواً للتحضري ملفاوضات مؤمتر األطراف يف دور          

           أكتوبر أو   /                                                                        وقد عرضت مجهورية ترتانيا املتحدة استضافة هذا االجتماع يف تشرين األول            .                              إىل متويـل عقد هذا االجتماع     
  .    ٢٠٠٤      نوفمرب  /           تشرين الثاين

  .                         سة واعتمدت هذه االستنتاجات                    اليت اقترحتها الرئي )  ١٤ (                                                 ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات -  ٧٠

 االستنتاجات -٢

                                           اليت تتضمن التقرير عن االجتماع اخلامس       FCCC/SBI/2004/3                                ً                    أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثيقة          -  ٧١
           ه الثانية                                  ً                                                                                       لفـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك تكوين أعضاء الفريق وبرنامج العمل املقترح للفريق لفترة واليت                  

  ؛ )    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤ (

                                                        ِّ  ً                                                         وأيدت اهليئة الفرعية للتنفيذ برنامج العمل املذكور أعاله منوِّهةً مع التقدير باجلهود اليت بذلـها فريـق اخلرباء                 -  ٧٢
  ؛ ٧-   م أ /  ٢٩                      ً                                ً                        املعين بأقـل البلدان منواً حىت اآلن يف تنفيذ برنامج عمله دعماً للوالية الواردة يف املقرر 

                                                 ً                                    عية للتنفيذ رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا  إىل موافاهتا يف دورهتا احلادية والعشرين ودعت اهليئة الفر -٧٣
 .                                                                                 ً  بأحدث املعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا   
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  ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية-     ً تاسعا  
 )ل من جدول األعما٩البند (

  الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٩البند (

 املداوالت -١

      يونيه  /        حزيران  ٢٤   و  ١٧                                                                                      نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف    -  ٧٤
                                                 األمانة إىل أنه تبعا لعرض األرجنتني استضافة              وأشارت  . FCCC/SBI/2004/4                            وعرضت على اهليئة الوثيقة       .              عـلى التوايل  

    ١٧       إىل    ٦                                                                ُ                                                  الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ولقرار املكتب فيما يتعلق مبوعد املؤمتر، سُتعقد الدورة العاشرة خالل الفترة من                 
                  ىل األخذ بالنموذج                                          وفيما يتعلق بالقضايا املالية، أشري إ       .                                                ديسمرب يف بوينس أيرس مبركز ال رورال للمؤمترات        /           كانون األول 

                                                      وال تشمل امليزانية األساسية اليت أتفق عليها األطراف          .                                                                التقليدي، حيث يتحمل البلد املضيف معظم تكاليف تنظيم املؤمتر        
                                                         فعندما تعقد االجتماعات يف بون، تغطى هذه النفقات من           .                                                                 أي اعـتماد يغطـي النفقات املتعلقة مبرافق املؤمتر أو معداته          

           وإذا كانت    .                                                                                  امهت به حكومة أملانيا بشكل خاص لتغطية نفقات االجتماعات اليت تعقد يف أملانيا                                  صـندوق بون، الذي س    
                                                                                                                           األطـراف ترغـب فعال يف تغيري املمارسة احلالية، فسيتعني عليها جتسيد هذا التغيري يف امليزانيات املقبلة أو اختاذ قرارات                    

                                                           ورة العاشرة ملؤمتر األطراف، فسيتعني االتفاق عليها يف هذه                                                وإذا تقرر إجراء تغيريات بالنسبة للد       .                   أخرى حسب االقتضاء  
  .      الدورة

                                                                                                             وفـيما يـتعلق بالدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ومواعيدها وجدول اجتماعاهتا، ذكرت األمانة باملعلومات اليت                -  ٧٥
                                  ي لدى فندق ماريتيم، اليت تلزم       ُ                                                                                              قُدمـت إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة عشرة فيما يتعلق بترتيبات احلجز الرمس              

                                  ً       لذا جيب إلغاء احلجز الذي طلب احتياطاً         .                                                                                      األمانـة بإعطاء مهلة كافية للتأكيد أو اإللغاء فيما يتعلق باستخدام هذا املرفق            
                                                             أما إذا احتفظ باحلجز مث ألغي الحقا، فسيؤدي ذلك إىل دفع             .      يونيه /         حزيران   ٢٨                                       للـدورة العاشرة ملؤمتر األطراف حبلول       

  .      يورو   ٢٠٠     ٠٠٠              لإللغاء قدره    رسم

              غري أنه أعرب     .                                                                                          وذكر ممثل األرجنتني أن األعمال التحضريية للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف تتقدم بشكل مرض             -  ٧٦
                                                                                                                  عـن قلقه فيما يتعلق مبعاملة جلسات املؤمتر يف إطار ميزانية االتفاقية والحظ أن املمارسة احلالية ينبغي النظر فيها يف دورة     

                                                                                                  ودعـا الوفود إىل زيارة املوقع املخصص لالجتماع على شبكة إنترنت والذي أعدته حكومة األرجنتني للمسائل      .       مقـبلة 
  .                املتعلقة بالفنادق

  ،    ) ه ( ٩    ، و  ) د ( ٩    ، و  ) ج ( ٩    ، و  ) ب ( ٩     ً                                                       طرفاً بشأن هذا البند الفرعي، وبشأن البنود الفرعية            ١٨                     وأدىل ببيانات ممثلو     -  ٧٧
                                                             والصني، وحتدث آخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء          ٧٧      ال                                                حيـث حتـدث أحـد املمـثلني باسم جمموعة           

  .                                                                  ، وحتدث ممثل باسم اجملموعة األفريقية وآخر باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية )  ١٥ (    فيها

  ، ) ب ( ٩                                                                                                                واتفقـت اهليـئة الفرعـية يف جلستها الثالثة على النظر يف هذا البند الفرعي إىل جانب البنود الفرعية                     -  ٧٨
                                ويف اجللسة الرابعة، عرض السيد        ).       أملانيا (                                                   يف إطـار فريق اتصال برئاسة السيد كارسنت ساخ              )  ه ( ٩    ، و  ) د ( ٩    ، و  ) ج ( ٩ و

  .          ً                       ساخ تقريراً عن مشاورات فريق االتصال
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                                             اليت اقترحها رئيس فريق االتصال واعتمدت        )  ١٦ (                                                                 ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها الرابعة يف االستنتاجات         -  ٧٩
  .     تاجات         هذه االستن

 االستنتاجات -٢

                                                                                                             أعربـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة األرجنتني لعرضها السخي استضافة الدورة العاشرة ملؤمتر                 -  ٨٠
                                                                                                      والحظـت مع التقدير األعمال التحضريية اليت تضطلع هبا حكومة األرجنتني واألمانة من أجل عقد الدورة                  .         األطـراف 

  .    ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٧     إىل  ٦                تني، يف الفترة من                            العاشرة يف بوينس آيرس باألرجن

                                                             سيسجل الذكرى العاشرة لبدء نفاذ االتفاقية، وأوصت بأن             ٢٠٠٤   َّ                                           وسـلَّمت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بأن عام          -  ٨١
  .ُ                                                                      ُتستخدم الذكرى العاشرة بوصفها املوضوع الرئيسي للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

                                                                                    تنفيذ يف الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف يف حالة عدم دخول                                          ونظـرت اهليـئة الفرعية لل      -  ٨٢
                                          ديسمرب النعقاد اجلزء الرفيع املستوى الذي       /              كانون األول    ١٧-  ١٥                     وأقرت اهليئة تاريخ      .                                بـروتوكول كيوتو حيز التنفيذ    

  .                                    سيحضره الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود

                                                                                بأن تكون مناقشات أفرقة اخلرباء طريقة تبادل وجهات النظر خالل اجلزء الرفيع                                              وأوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -  ٨٣
                        ً        ً    ويقيم أعضاء األفرقة حواراً تفاعلياً مع   .                                                   وتتألف األفرقة من الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود      .                         املسـتوى مـن الـدورة     

                                  مراعاة التمثيل اجلغرايف وتنوع                                                              وجيب أن يكون هناك متثيل متوازن بني أعضاء األفرقة، مع           .                              الـوزراء ورؤسـاء الوفـود     
                   ً                                                                                    كما جيب أن يتيح أيضاً اجلزء الرفيع املستوى من الدورة فرصة، بناء على الطلب، لإلدالء ببيانات يف                   .                 وجهـات الـنظر   

                                          ُ َ                     ً                                                    حفـل االفتـتاح، ولكن هناك تسليم بأن األطراف سُينَتظر منها اإلسهام أساساً من خالل املشاركة يف مناقشات أفرقة                   
  .     اخلرباء

   َّ                                                                                                     وسلَّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن األمر قد حيتاج إىل عقد اجتماعني لفريقي خرباء بالتوازي، وأوصت بأن تكون         -  ٨٤
  :                        للفريقني املوضوعات التالية

                       اإلجنازات وحتديات املستقبل  :                       االتفاقية بعد عشر سنوات • 

                                                 آثار تغري املناخ، وتدابري التكيف، والتنمية املستدامة • 

              يا وتغري املناخ         التكنولوج • 

  .                السياسات وآثارها  :                              التخفيف من حدة آثار تغري املناخ • 

                                                                                                                  ودعـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ مكتب الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف إىل القيام، بالتعاون مع األمانة وحكومة                  -  ٨٥
                                   ع املستوى من الدورة، مع مراعاة                           ً                                                                 األرجنـتني، باإلحاطة علماً بآراء األطراف ومتابعة النظر يف تفاصيل وشكل اجلزء الرفي            

  .              هذه االستنتاجات
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                                                        ً                                                           وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمني التنفيذي أن حييط علماً باآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن العناصر                  -  ٨٦
  .                                                                اليت ميكن إدراجها على جدول األعمال املؤقت للدورة العاشرة ملؤمتر األطراف

 بلة فترات الدورات املق-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٩البند (

 املداوالت -١

           يونيه على   /         حزيران   ٢٤    و   ١٧                                                                                          نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقودتني يف               -  ٨٧
ُ                           وُعرضت على اهليئة الوثيقة       .         الـتوايل   FCCC/SBI/2004/4 .      ٧٧     قرة       ً                         طرفاً كما ذكر ذلك يف الف        ١٨                     وأدىل ببيانات ممثلو    
  .    أعاله

                                                                                                          ويف جلسـتها الـرابعة، نظـرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات اليت اقترحها رئيس فريق االتصال املشار إليه يف            -  ٨٨
  .      أعاله  ٧٩   و  ٧٨        الفقرتني 

 االستنتاجات -٢

         تشرين    ١٨       إىل    ٧                                                              ُ                                 الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف سُتعقد خالل الفترة من                -  ٨٩
                        ً                                                               والحظت اهليئة الفرعية أيضاً أن األمانة مل تتلق أية عروض من األطراف الستضافة الدورة احلادية       .     ٢٠٠٥       نوفمرب   /       الـثاين 

                                                                               وحثت األطراف على التقدم بعروض الستضافة تلك الدورة حبيث يتسىن اختاذ قرار مناسب يف هذا   .                 عشرة ملؤمتر األطراف
  .        األطراف                           الشأن يف الدورة العاشرة ملؤمتر

  /         حزيران  ١٢- ١   (    ٢٠٠٩                                 ً                                                  وأحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملواعيد املقترحة لفترات عقد الدورات يف عام        -  ٩٠
                          كما ورد ذلك يف الوثيقة       )     ٢٠٠٩         ديسـمرب    /                كـانون األول     ١١             نوفمـرب إىل     /                   تشـرين الـثاين      ٣٠    و     ٢٠٠٩         يونـيه   

FCCC/SBI/2004/4 .  تمد مؤمتر األطراف املواعيد املقترحة يف دورته العاشرة                                  وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يع                                               .  

  تنظيم العملية احلكومية الدولية-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٩البند (

 املداوالت -١

           يونيه على   /         حزيران   ٢٤    و   ١٧                                                                                          نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقودتني يف               -  ٩١
    ٧٧     ً                              طرفاً كما ذكر ذلك يف الفقرة          ١٨                     وأدىل ببيانات ممثلو      . FCCC/SBI/2004/4                          رضت على اهليئة الوثيقة       ُ وُع  .         الـتوايل 
  .    أعاله

                                                                                                          ويف جلسـتها الـرابعة، نظـرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات اليت اقترحها رئيس فريق االتصال املشار إليه يف            -  ٩٢
  .      أعاله  ٧٩   و  ٧٨        الفقرتني 
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 االستنتاجات -٢

   َّ                                         وسلَّمت بالتحديات الناشئة عن العدد الكبري        .                                                                  اهليئة الفرعية للتنفيذ الوضع العام لتنظيم عملية االتفاقية               استعرضت -  ٩٣
                                                                                                                    من البنود املعروضة على نظر اهليئتني الفرعيتني، وال سيما من حيث وضع جداول أعمال عملية، والضغط املفروض على                  

  .             الوفود الصغرية

                                                                                    على مواصلة نظرها يف تنظيم فترات الدورات املقبلة بغية ضمان إمكانية اضطالع                                            واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ    -  ٩٤
                                                                                                                       هيـئات االتفاقية بعملها بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية ضمن الوقت املتاح يف كل دورة، وضمان األخذ بنهج                   

                                  العملية احلكومية الدولية بتزامن                                                        وطلبت من األمانة عقد حلقة تدريبية بشأن تنظيم           .                                  متماسـك ومتجاوب ملعاجلة القضايا    
                                                                                                                              مـع الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وإعداد ورقة معلومات أساسية تراعي اخلربة ذات الصلة يف العمليات                  

  .                    املتعددة األطراف األخرى

  املشاركة الفعالة يف عملية االتفاقية�دال 
 )من جدول األعمال) د(٩البند (

 املداوالت -١

  /          حزيران   ٢٤    و   ١٧                                                                                                     نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقودتني يف                 -  ٩٥
ُ                           وُعرضت على اهليئة الوثيقة       .                     يونـيه على التوايل     FCCC/SBI/2004/5 .      طرفاً كما ذكر ذلك يف        ١٨                     وأدىل ببيانات ممثلو                     ً     

                                                                        ل من منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وجملس                                       وأدىل ببيانات أيضا ممثلو ك      .        أعاله   ٧٧          الفقـرة   
                                                                                                                         األعمـال الـتجارية من أجل الطاقة املستدامة باسم املنظمات غري احلكومية املعنية بقطاعي األعمال التجارية والصناعة،                 

                            يف جمال املناخ، والتحالف                                                                                                وشـبكة العمـل من أجل املناخ فرع جنوب شرق آسيا باسم املنظمات غري احلكومية العاملة               
                                                                                                   القبلية يف الغابات االستوائية باسم منظمات الشعوب األصلية، واملعهد الدويل للتنمية املستدامة             -                       الدويل للشعوب األصلية    

  .                                                    باسم املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال البحث واملستقلة

                                              جات اليت اقترحها رئيس فريق االتصال املشار إليه يف                                                             ويف جلسـتها الـرابعة، نظـرت اهليئة الفرعية يف االستنتا           -  ٩٦
  .      أعاله  ٧٩   و  ٧٨        الفقرتني 

 االستنتاجات -٢

                       من النظام الداخلي      ٢٧    و   ٢٦                                ً       ُ                                          أحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ علماً بقلق أُعرب عنه خبصوص تفسري املادتني                -  ٩٧
  .                                    للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

                                                                              فيذ على األمهية الكبرية لتيسري مشاركة األطراف مشاركة فعالة من خالل عملية                                           وشـددت اهليـئة الفرعية للتن      -  ٩٨
   ّ                     ً                                                                                      وسلّمت اهليئة الفرعية أيضاً باألمهية األساسية ملشاركة املراقبني الفعالة، يف كل من العملية ويف التصدي لتغري                  .           االتفاقـية 

  .     املناخ
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                                                       شاركة الفعالة يف دورهتا الثانية والعشرين، باالستناد إىل ما                                                        واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها يف امل      -  ٩٩
  .    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٣١                    يصلها من بيانات قبل 

                           مشاركة املنظمات بصفة املراقب

                                ً                                                                                    أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالنهج احلايل لألمانة لقبول املنظمات بصفة املراقب، وباآلراء اليت أعرب عنها                 -   ١٠٠
  .                                                                            اف، واتفقت على مواصلة نظرها يف هذه املسألة يف سياق مزيد النظر يف املشاركة الفعالة    األطر

                                                                                                                     وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة إبالغها، يف دورهتا الثانية والعشرين، باملبادرات ذات الصلة الصادرة يف                 -   ١٠١
                                                        املتحدة واجملتمع املدين، من قبيل اللجنة الرفيعة املستوى                                                                       األمـم املـتحدة واليت تركز على تعزيز العالقة بني منظومة األمم           

  .                                                                                                  املعنية بالربامج والفريق الرفيع املستوى من الشخصيات املرموقة واملعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين

                         إال أهنا غري متوازنة من        ّ                                                                                    وسلّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن مشاركة املنظمات غري احلكومية، وإن كانت مكثفة،              -   ١٠٢
                                              ً                                                                         الناحـية اجلغرافية، ذلك أن هذه املشاركة تشمل عدداً أقل من املنظمات غري احلكومية من البلدان النامية والبلدان اليت متر           

   ّ                             ً                                                             وسلّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً بأمهية وجود مشاركة متثيلية أمشل يف الدورات الدراسية               .                               اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالية    
                                                                                                                     واحللقـات التدريبـية، وشجعت األطراف اليت يهمها األمر على دعم حضور املنظمات غري احلكومية من البلدان النامية                  

  .                                                                       والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واليت تفتقر للموارد الالزمة لذلك

  .                                   يف املداوالت بشأن املسائل املوضوعية       ّ                                                                    وسـلّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأمهية مسامهات املنظمات غري احلكومية            -   ١٠٣
                                                                                                                 ورحبت باملمارسات اجلارية لرئيس مؤمتر األطراف ورئيسي اهليئتني الفرعيتني ورؤساء أفرقة االتصال، يف متكني املنظمات               

  .                                                                           ً                    غري احلكومية من املداخالت عند اللزوم، ويف نفس الوقت ضمان مضي عملية االتفاقية قدماً بطريقة فعالة وفعلية

                                                                                                                واتفقـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ على إمكانية توجيه طلبات تقدمي املعلومات ووجهات النظر إىل املنظمات غري                  -   ١٠٤
َ                                                                    احلكومـية عند االقتضاء، على أن يكون مفهوماً أنه جيب أال ُتصَدر هذه البيانات بصفتها وثائق رمسية، وذلك قصد عدم                       ُ           ً                                       

  .                                    نات على موقع األمانة على شبكة اإلنترنت                                               زيادة تضخيم حجم الوثائق، وعلى أن تتاح هذه البيا

                     مشاركة الشعوب األصلية

                                                                                                          نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف توصيات املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، وكذلك يف طلبات أخرى            -   ١٠٥
  .FCCC/SBI/2004/5                                                           مقدمة من منظمات للشعوب األصلية، كما يرد تلخيص ذلك يف الوثيقة 

      من   ٦                                                                                 ً                        حظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن منظمات الشعوب األصلية كان قد مت قبوهلا بصفة املراقب وفقاً للفقرة                   وال -   ١٠٦
                                                                                                             مـن االتفاقية وأن األمانة لديها موظف مسؤول عن االتصال باملنظمات املشاركة بصفة املراقب، مبا يف ذلك                   ٧         املـادة   

                           ً                              هيئات االتفاقية تتضمن بنوداً هلا صلة مبشاغل الشعوب                   ً                   والحظت أيضاً أن جداول أعمال      .                         مـنظمات الشعوب األصلية   
                                                                ً                                               وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ منظمات الشعوب األصلية على اإلفادة كلياً من اهليئات القائمة والفرص املتاحة                 .         األصـلية 

  .        ً                هلا حالياً يف إطار االتفاقية
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                                                  اد على خربة منظمات الشعوب األصلية عند مناقشة                                                                   ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل التفكري يف االعتم         -   ١٠٧
                                                                                           وشجعت فرادى األطراف على التفكري يف سبل تعزيز مشاركة منظمات الشعوب األصلية يف عملية                .                    املسـائل اليت هتمها   

  .        االتفاقية

          وبشكل خاص    ّ                                                                                      وسلّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأمهية تعزيز مشاركة منظمات الشعوب األصلية يف عملية االتفاقية،     -   ١٠٨
  .                                                                                                                من خالل مناقشات حول بنود جداول األعمال ذات الصلة، واملشاركة يف الدورات التدريبية، واالتصاالت غري الرمسية               

                                                                                                                         ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ رؤساء هيئات االتفاقية ذات الصلة واألمانة إىل تيسري هذه املشاركة إىل أقصى حد ممكن،                   
  .                     دون اللجوء إىل دعم مايل

                                                                                                         وخلصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن الفرص موجودة لتشجيع مشاركة منظمات الشعوب األصلية مشاركة                 -   ١٠٩
  .                                                                         وطلبت من األمانة نقل استنتاجاهتا إىل املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية  .                              كاملة وفعالة يف عملية االتفاقية

األطراف الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة األوىل ملؤمتر  �هاء 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 )من جدول األعمال ) ه(٩البند (

 املداوالت -١

           يونيه على   /         حزيران   ٢٤    و   ١٧                                                                                          نظرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة، املعقودتني يف               -   ١١٠
ُ                           وُعرضت على اهليئة الوثيقة       .         الـتوايل   FCCC/SBI/2003/8 و    FCCC/CP/2003/6/Add.2 .      طرفاً    ١٨                     وأدىل ببيانات ممثلو   ً     

  .      أعاله  ٧٧                     كما ذكر ذلك يف الفقرة 

                                                                                                          ويف جلسـتها الـرابعة، نظـرت اهليئة الفرعية يف االستنتاجات اليت اقترحها رئيس فريق االتصال املشار إليه يف            -   ١١١
  .      أعاله  ٧٩   و  ٧٨        الفقرتني 

 االستنتاجات -٢

                                                                                               للتنفيذ استمرار وجاهة االستنتاجات املتفق عليها يف دورهتا الثامنة عشرة بشأن الترتيبات                                   أكـدت اهليئة الفرعية    -   ١١٢
  ،  )  ١٨ ( ٩-    م أ  /  ١٧           ، واملقرر    )  ١٧ (                                                                                     لعقـد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            

                                         لة بالترتيبات لعقد الدورة األوىل ملؤمتر                                                                                وأحكـام بـروتوكول كيوتو، وغري ذلك من مقررات مؤمتر األطراف ذات الص            
                                 ً                     وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات اليت         .                                                              األطـراف العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         

                                                                       ً                                                  قدمـتها األمانـة بشأن هذا البند الفرعي، وطلبت إىل األمني التنفيذي أن حييط علماً بآراء األطراف لدى إعداد جدول                    
  .          عمال املؤقت  األ
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  املسائل اإلدارية واملالية-     ً عاشرا  
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ أداء امليزانية لفترة السنتني -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٠البند (

 املداوالت -١

                                                                                                          نظــرت اهليــئة الفرعــية للتنفــيذ يف هــذا البــند الفــرعي يف جلســتيها الثانــية والــرابعة املعقودتــني -   ١١٣
ــران  ٢٤   و  ١٦  يف  ــتوايل /          حزي ــلى ال ــيه ع ــتان    .                       يون ــئة الوثيق ــلى اهلي ــت ع ُ                                  وُعرض  FCCC/SBI/2004/INF.1 
  .                            وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف  . FCCC/SBI/2004/INF.2  و

                                                                                                                 ويف اجللسـة الثانية، اتفقت اهليئة على أن تعد الرئيسة مشروع استنتاجات بشأن هذه املسألة، مبساعدة األمانة                  -   ١١٤
  .                          وبالتشاور مع األطراف املعنية       العامة 

                                        اليت اقترحتها الرئيسة واعتمدت هذه       )  ١٩ (                                                                      ويف جلسـتها الـرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات           -   ١١٥
  .          االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

              ملتعلقة بربنامج     واFCCC/SBI/2004/INF.1                                ً                                   أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة      -   ١١٦
  .             من االتفاقية ٨- ٤                   فيما يتصل باملادة     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                   العمل لفترة السنتني 

                     عن حالة التربعات    FCCC/SBI/2004/INF.8                             ً                                      كما أحاطت اهليئة الفرعيـة علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة           -   ١١٧
                        ً           يف امليزانية األساسية كاملةً ويف حينها،                                                وأعربت عن تقديرها لألطراف اليت سددت اشتراكاهتا      .     ٢٠٠٤      مايو   /       أيار   ٣١    حىت  

                                                                                                                   وخباصـة األطـراف اليت قدمت تربعات للصندوق االستئماين من أجل املشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                  
                                                         وحثت األطراف اليت مل تسدد اشتراكاهتا بعد يف امليزانية          .                                                            بشـأن تغـري املناخ والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية        

  .                                      األساسية على أن تفعل ذلك يف أسرع وقت ممكن

ٍ                                                             وأكـدت اهليئة الفرعية للتنفيذ ما لإلبقاء على مستوى عاٍل من التربعات يف الصندوق االستئماين من أمهية من                   -   ١١٨                                                   
      ً ان منواً                                           ً                                                                  أجـل املشـاركة يف عملية االتفاقية اإلطارية ضماناً ملشاركة البلدان النامية، وخباصة الدول األطراف من أقل البلد        

                                         والحظت مع القلق االجتاه اآلخذ يف االخنفاض         .                                                                           والبلدان النامية اجلزرية الصغرية، مشاركة فعالة يف دوريت هيئيت االتفاقية         
   ٩-    م أ  /  ١٦              من املقرر      ١٨                                                                                          للتـربعات يف الصندوق االستئماين، ودعت األطراف إىل التربع فيه بسخاء بغية وضع الفقرة               

  .                   موضع التنفيذ الكامل
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                               من اإلجراءات املالية لالتفاقية      )  ج ( ٧                  نفـيذ الفقـرة      ت -    باء 
                                                       بشـأن الدعم املايل للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم         

                              املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 )من جدول األعمال) ب(١٠البند (

ُ          وُعرضت على    .      يونيه /         حزيران   ١٦                                                                                  نظـرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستها الثانية، اليت عقدت يف                -   ١١٩  
                                                          وأدىل ببيانات ممثلو تسعة أطراف، حتدث أحدهم باسم حتالف           .                ً        اليت أحاطت علماً هبا    FCCC/SBI/2004/2                اهليئة الوثيقة   

  .                                             ً الدول اجلزرية الصغرية وآخر باسم أقل البلدان منواً

  تنفيذ اتفاق املقر-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(١٠البند (

 املداوالت -١

           يونيه، على  /        حزيران  ٢٤   و  ١٦                                                               رعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة، املعقودتني يف               نظرت اهليئة الف -   ١٢٠
  .                                                  وأدىل ببيانني كل من ممثل احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي  .                                  ومل تعد أية وثائق هلذا البند الفرعي  .       التوايل

                                                    رئيسة مشروع استنتاجات بشأن هذه املسألة، مبساعدة                                                                     يف جلسـتها الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية على أن تعد ال           -   ١٢١
  .                                 األمانة وبالتشاور مع األطراف املعنية

                                        اليت اقترحتها الرئيسة واعتمدت هذه       )  ٢٠ (                                                                   ويف جلسـتها الـرابعة، نظـرت اهليـئة الفرعـية يف االستنتاجات             -   ١٢٢
  .          االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

                                                َّ                         يان الذي أدىل به ممثل احلكومة املضيفة فيما يتعلق مبجمَّع األمم املتحدة                                            ً            أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالب       -   ١٢٣
              ً                  كما أحاطت علماً بالبيان الذي       .                                       ً       ً        ورحبت بالتعهد جبعل مقر األمانة مبىن بيئياً منوذجياً         .                                  ومركـز املؤمترات الدولية يف بون     

                                            ملضيفة لضمان االنتقال إىل املقر اجلديد دون                                                                                       أدلت به األمينة التنفيذية، الذي أفادت فيه أنه جتري مفاوضات مع احلكومة ا            
                                                    ً                     ورجت اهليئة الفرعية من األمينة التنفيذية أن حتيطها علماً مبا قد يستجد           .                                               أن تتحمل األطراف تكاليف إضافية نتيجة لذلك      

             ية والعشرين                                                                                                   ودعـت اهليئة الفرعية احلكومة املضيفة واألمينة التنفيذية إىل أن تقدما إليها يف دورهتا الثان                .               مـن تطـورات   
َ                                  تقريرين عما ُيحَرز من تقدم إضايف يف تنفيذ اتفاق املقر   ُ            .  
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  االستعراض املتواصل ملهام األمانة وعملياهتا-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 املداوالت -١

       يونيه،  /         حزيران   ٢٥    و   ١٧                                                                                           نظـرت اهليئة الفرعية يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة واخلامسة، املعقودتني يف                -   ١٢٤
          والصني،    ٧٧                                                                  وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، حتدث أحدهم باسم جمموعة ال               .                                ومل تعد أية وثائق هلذا البند       .            على التوايل 

  . )  ٢١ (                                            وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                 عينة بأحد نواب رئيس املؤمتر يف                                                                                   يف اجللسـة الثالثة، أشارت الرئيسة إىل أهنا ستجري مشاورات غري رمسية، مست             -   ١٢٥
                               ويف اجللسة اخلامسة، عرض السيد       .                                                                                            دورته التاسعة، بشأن القضايا اليت أثريت وسبل معاجلتها يف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ            

  .      ً                تقريراً عن هذه املشاورات  )             بوركينا فاسو (               مامادو هوناديا 

                                        اليت اقترحتها الرئيسة واعتمدت هذه       )  ٢٢ (      نتاجات                                                           ويف اجللسـة اخلامسـة، نظـرت اهليـئة الفرعـية يف االست             -   ١٢٦
  .          االستنتاجات

 االستنتاجات -٢

                وأكدت األطراف من   .                                 ً                                                           أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باآلراء اليت أعربت عنها األطراف فيما يتعلق هبذا البند          -   ١٢٧
                 ً          وأكدت األطراف أيضاً األمهية      .                عملية االتفاقية                                                                              جديـد ثقتها املستمرة يف األمينة التنفيذية ويف األمانة وأقرت بأمهيتها يف             

                                                                                 ووثائقها وبياناهتا العامة، مبا يف ذلك احلرص على التمييز بني اآلراء املتوافقة              .                                            املسـتمرة لشفافية وموضوعية أعمال األمانة     
  .                                لألطراف واآلراء املفتقرة إىل التوافق

  :                                                               حلادية بعد املائة من ميثاق األمم املتحدة اليت تنص على أنه                         من املادة ا    ٣                                         وأكـدت األمانة األمهية الفائقة للفقرة        -   ١٢٨
                                                                                                               ينـبغي يف استخدام املوظفني ويف حتديد شروط خدمتهم أن يراعى يف املكان األول ضرورة احلصول على أعلى مستوى                    "

   ".            زيع اجلغرايف                                                                           كما أن من املهم أن يراعى يف اختيارهم أكرب ما يستطاع من معاين التو               .                                  مـن املقـدرة والكفاية والرتاهة     
                                                                                                                            وطلبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تستكمل، لدورهتا احلادية والعشرين، املعلومات املتعلقة بالتوزيع اجلغرايف                 

  .                                                          للموظفني األقدم، وأن توفر املعلومات عن معايري تعيني هؤالء املوظفني

                                                  عاشرة إىل أن يطلب من رئيسه استئناف املشاورات                                                                     ودعـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف يف دورته ال           -   ١٢٩
                 ً        ، وأن يقدم تقريراً عن     FCCC/CP/2002/7                من الوثيقة       ١٢٧                                                                 املتعلقة بإجراء تعيني األمني التنفيذي واملشار إليها يف الفقرة          

  .                                         هذا املوضوع إىل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

                                                                 لتنفيذية من جديد اللتزام األمانة املستمر ببلوغ أعلى مستويات                                                              ورحبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بتأكيد األمينة ا         -   ١٣٠
       ويف هذا   .                                                                                  كما أكدت األمينة التنفيذية اجلهود اليت تبذهلا األمانة لتعزيز الشفافية بصورة عامة        .                             الكفـاءة املهنية واملوضوعية   

                                حمددة لألطراف فيما يتعلق بعمل                                                                                             الصـدد، أبدت األمينة التنفيذية استعدادها ملعاجلة ما يعرض عليها من حاالت وشواغل              
  .      األمانة
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  .                                                                                                                 ووافقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف دورهتا احلادية والعشرين                -   ١٣١
        ت العمل                                                                                                        ويف هذا السياق، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تقدم إليها معلومات عن الترتيبات املتخذة بشأن حلقا
  .                                                                                                    اخلاصة باالتفاقية اإلطارية، مبا يف ذلك قضايا مثل املعايري ووضع اجلداول الزمنية والقدرة على العمل مبوارد حمدودة

  مسائل أخرى-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

  .   ُ                ُ             مل ُتثر أية مسائل وال ُنظر يف أي منها -   ١٣٢

  التقرير عن الدورة-ثالث عشر 
 )دول األعمال من ج١٣البند (

                                يونيه، يف مشروع التقرير عن دورهتا  /        حزيران  ٢٥                                                          نظـرت اهليـئـة الفرعية، يف جلستهـا اخلامسة املعقودة يف          -   ١٣٣
                                                                                          ويف اجللسة ذاهتا، وبناء على اقتراح من الرئيسة، أذنت اهليئة للمقرر أن يكمل التقرير               .  )FCCC/SBI/2004/L.1 (         العشرين  

    ٧٧                                                         وأدىل ببيانني ممثال طرفني، حتدث أحدمها باسم جمموعة ال              .                  إشراف الرئيسة                                       عـن الـدورة مبسـاعدة األمانة وحتت       
  .                                                   والصني، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

  اختتام الدورة-رابع عشر 

         ئة ببيان                   ، زودت الرئيسة اهلي ٩-   م أ /  ١٦                           يونيه، وباإلشارة إىل املقرر    /         حزيران   ٢٥                                يف اجللسـة اخلامسة املعقودة يف        -   ١٣٤
                                                                                                                                عن اآلثار اإلدارية واملتعلقة بامليزانية املترتبة عن املقررات واالستنتاجات املعتمدة يف الدورة العشرين واليت ال ميكن تلبيتها                  

  ،                                                                            ً          فبالنسبة للهيئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية معاً           .                                                 مـن املوارد احلالية يف إطار امليزانية األساسية       
                    دوالر من دوالرات       ٥٠٠     ٠٠٠                                                                                   نشـأت طلـبات إضـافية على الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية بلغ جمموعها              

                                                                ً                                 وسيشكل هذا املبلغ احتياجات إضافية يتحملها الصندوق االستئماين مقارنةً باالحتياجات الواردة يف              .                  الواليـات املتحدة  
  .                       وأدىل ببيان ممثل دولة طرف  .  ٩-   م أ /  ١٦      املقرر 

                                                                                                           ويف اجللسـة ذاهتـا، شـكرت الرئيسـة الوفود، ورؤساء أفرقة االتصال وعاقدي املشاورات غري الرمسية على                   -   ١٣٥
                                               والصني، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول        ٧٧                                                         وأدىل ببيانني ممثال طرفني، حتدث أحدمها باسم جمموعة ال              .        مسامهاهتم

  .           األعضاء فيها
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 احلواشي

  .               إىل هذا البيان                      انضمت بلغاريا ورومانيا  ) ١ ( 

  .                                    انضمت بلغاريا ورومانيا إىل هذا البيان  ) ٢ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.10        اعتمد يف   ) ٣ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.8        اعتمد يف   ) ٤ ( 

  .                                    انضمت بلغاريا ورومانيا إىل هذا البيان  ) ٥ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.9        اعتمد يف   ) ٦ ( 

  .FCCC/SBI/2004/CRP.1        اعتمد يف   ) ٧ ( 

  .                         يا ورومانيا إىل هذا البيان           انضمت بلغار  ) ٨ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.6        اعتمد يف   ) ٩ ( 

  .                           انضمت بلغاريا إىل هذا البيان  )  ١٠ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.5        اعتمد يف   )  ١١ ( 

  .                                    انضمت بلغاريا ورومانيا إىل هذا البيان  )  ١٢ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.11        اعتمد يف   )  ١٣ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.4        اعتمد يف   )  ١٤ ( 

  .                                بلغاريا ورومانيا إىل هذا البيان     انضمت  )  ١٥ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.7        اعتمد يف   )  ١٦ ( 

 ) ١٧  (  FCCC/SBI/2003/8 ٤٤   و  ٤٣           ، الفقرتان  .  

 ) ١٨  (  FCCC/CP/2003/6/Add.2.  

  .FCCC/SBI/2004/L.2        اعتمد يف   )  ١٩ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.3        اعتمد يف   )  ٢٠ ( 

  .                                    انضمت بلغاريا ورومانيا إىل هذا البيان  )  ٢١ ( 

  .FCCC/SBI/2004/L.12       عتمد يف  ا  )  ٢٢ ( 
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 املرفق األول

 مشروع مقرر لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين 
 )١(]عرض البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء[

                إن مؤمتر األطراف، 

    ١٠           من املادة     )  أ ( ٢                       االتفاقية، والفقرة         من  ٤              من املادة     ٧    و  ٣    و  ١                                  ، على وجه اخلصوص، إىل الفقرات                إذ يشـري   [ 
        منها،  ١٢           من املادة  ٧   و ٥   و ١               منها، والفقرات 

                                                                                         إىل مقرراته بشأن البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، ال                ً   وإذ يشري أيضاً   
   ،  ٨-   م أ /  ١٧   و ٧-   أ م /  ٣٢   و ٧-   م أ /  ٣١   و ٥-   م أ / ٨   و ٤-   م أ /  ١٢   و ٤-   م أ / ٢   و ٢-   م أ /  ١٠             سيما مقرراته 

                                                                    من االتفاقية، تقوم البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف           ٤              من املادة     ٣         ً             أنه وفقاً للفقرة                  ً   وإذ يؤكد جمدداً   
                                                                                                                                املـتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية ملواجهة التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت                  

               من االتفاقية،  ١٢           من املادة  ١                                                      لبلدان النامية األطراف يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب الفقرة          تتحملها ا

                                                                                           أن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته الثامنة املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية،        وإذ يالحظ 

                                     املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية أن                            ، ينبغي لألطراف غري      ٨-    م أ  /  ١٧          ً               أنـه، وفقاً للمقرر                   ً       وإذ يالحـظ أيضـاً     
                                                                                                                        تسـتخدم املبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق املقرر املذكور، إىل جانب اإلرشادات املقدمة إىل كيان يتوىل تشغيل اآللية                  

    اء،                                                                          ، من أجل إعداد البالغات الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتض           ٨-    م أ  / ٦                                         املالـية على حنو ما ينص عليه املقرر         
                                                                                                                    والـبالغات الوطنـية األولية، حسب االقتضاء، إال حيثما كانت األطراف قد شرعت يف عملية إعداد البالغات الوطنية                  

                   ً                                                                                         الثانية وتلقت متويالً مبوجب اإلجراءات املعجلة أو على أساس التكلفة الكاملة املتفق عليها قبل إقرار املبادئ التوجيهية،

                          لوطنية هو عملية متواصلة،                      بأن إعداد البالغات ا    ُ   ّ وإذ ُيسلّم 

                                                                                                   مبا لتقدمي البالغات الوطنية من أمهية بالغة بالنسبة لألطراف من أجل تفهم قضايا تغري املناخ                    ُ   ّ      ً       وإذ ُيسـلّم أيضـاً     
      ً      تفهماً أفضل،

                                                                                                مبا صادفته األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من مصاعب يف إعداد بالغاهتا الوطنية األولية                    ُ   ّ        وإذ ُيسلّم كذلك   
                                                                                                                      رورة بناء القدرة على استخدام املبادئ التوجيهية اجلديدة إلعداد البالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة                   وبض

ٍ                                      يف املرفق األول، اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة، وبضرورة ختصيص وقت كاٍف لألطراف غري املدرجة يف                                                                                             
                                 املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية،

           ــــــــــ

 ) ١ (  FCCC/SBI/2004/L.10.  
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                                     ً                                                                             بأن مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً يتوىل تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، قد وافق على متويل عملية إعداد                 ُ   ّ  وإذ ُيقرّ  
      بالغات                                                                                                            الـبالغات الوطنية وأقر االعتمادات املخصصة لذلك، ووافق على اإلجراءات التشغيلية اخلاصة بالتمويل املعجل لل          

                                          الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،

         ً   ُ                                                   ُ                                 بأن عدداً ال ُيستهان به من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ما زالت ُتصادف صعوبات يف                  ُ   ّ ُيقّر [ - ١ 
  :                                       ً                إعداد وتقدمي بالغاهتا الوطنية األولية، نظراً جلملة أمور، منها

   ّ                 قلّة الدراية الفنية؛  ) أ ( 

                         ة القدرة الفنية واملالية؛        عدم كفاي  ) ب ( 

                صعوبات لوجستية؛  ) ج ( 

  ؛ ٨-   م أ /  ١٧                                                   تعقيد املبادئ التوجيهية اجلديدة الواردة يف مرفق املقرر   ) د ( 

                          ً             ُ                                                     إىل األمانـة أن تـنظم اجـتماعاً ألفرقة اخلرباء ُيعقد قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر                يطلـب  [ - ٢ 
                                                                              ي وجيري بالتنسيق مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة التابعة لـه،                   ُ                                     األطـراف، ُيسـاهم فيه فريق اخلرباء االستشار       

          من صعوبات   )                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول (                                                                 لدراسـة ما تواجهه األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
                                         عاله، هبدف توصية مؤمتر األطراف يف دورته                                                                                    يف إعداد وتقدمي بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك الصعوبات املدرجة يف الفقرة أ            

  ]                                                              احلادية عشرة باعتماد مقرر بشأن ما يتعني اختاذه من إجراءات إضافية؛

                                                                                               األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت قد ترغب يف أن تقدم كل سنتني قوائم جرد وطنية                        يدعـو  [ - ٣ 
                                                   ادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف، اليت ال حيكمها                                                                لالنـبعاثات البشـرية املنشأ جلميع غازات الدفيئة، حبسب مص         

                                                                                                              بـروتوكول مونـتريال، إىل أن تفعل ذلك، بقدر ما تسمح به إمكانياهتا، شريطة إتاحة كامل التكاليف املتفق عليها هلذه     
  ]              من االتفاقية؛ ٤           من املادة  ٣           ً         القوائم عمالً بالفقرة 

  : ١      اخليار  

                                                                املرفق األول اليت مل تقم بإعداد مقترح مشروع لتمويل البالغات                                      األطـراف غري املدرجة يف             يدعـو  [ - ٤ 
                                                                                       ُ        ً                             الوطنـية الثانـية، وكذلك البالغات الوطنية الثالثة حسب االقتضاء، إىل أن تفعل ذلك، حىت قبل أن ُتنجز متاماً األنشطة                    

  ]            ً        ً                                املمولة سابقاً، تفادياً لعدم االستمرارية يف متويل املشاريع؛

  : ٢      اخليار  

ّ                                                       األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن ُتقّدم مقترحات مشاريع لتمويل البالغات الوطنية                   إىل     يطلب [ - ٥    ُ                                  
                                                                               ُ        ً                                    الثانـية، وكذلـك الـبالغات الوطنية الثالثة حسب االقتضاء، بالسرعة املمكنة، حىت قبل أن ُتنجز متاماً بالغاهتا الوطنية                  

                   ً                                      نية السابقة، تفادياً لعدم االستمرارية يف عملية إعداد                                                                           السـابقة، ولكـن يف موعد ال يتجاوز سنة من تقدمي بالغاهتا الوط            
  ]                البالغات الوطنية؛
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                                                                                                أن تقدم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغاهتا الوطنية الثانية، وكذلك الثالثة حسب                     يقـرر  [ - ٦ 
                    عداد الفعلي للبالغات                                             سنوات من الصرف األويل للموارد املالية املخصصة لإل  ]   ست   ] [    أربع   ] [   ثالث [                االقتضاء، يف غضون 
                                                                            من االتفاقية، مبوجب اإلجراءات املعجلة أو اإلجراءات االعتيادية املعتمدة، على أساس  ٤           من املادة  ٣             ً           الوطنية، وفقاً للفقرة    

ّ                                           ً كامل الكلفة املتفق عليها؛ وجيوز لألطراف من أقل البلدان منواً أن ُتقّدم بالغاهتا الوطنية الثانية حسبما تراه مناسباً؛   ُ    ً                                                       [  

          ً                                            ، استعراضاً للبالغات الوطنية الالحقة املقدمة من األطراف غري     ٢٠٠٨                          أن جيـري، حبلول عام             يقـرر  [ - ٧ 
  ]                    املدرجة يف املرفق األول؛

                                         ً        ً                                                             أن يقوم مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، بتضمني تقريره إىل مؤمتر                    يقرر [ - ٨ 
                                                                               عشرة، معلومات عن املشروع اجلامع املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم                         األطراف، يف دورته احلادية  

                                                                                                                                    املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية، فيما يتعلق بطرائق التشغيل وإجراءات املوافقة على متويل عملية إعداد البالغات الوطنية                 
    .]]                        غري املدرجة يف املرفق األول                                             الثانية، وكذلك الثالثة حسب االقتضاء، من األطراف
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 املرفق الثاين

 اآلراء املوحدة لألطراف وإرشادات لألمانة بشأن مواصلة عملية استحداث مركز
 )١( من االتفاقية٦التنسيق بني شبكات املعلومات مبوجب املادة 

       ُ            ً            بغي أن ُيستخدم أساساً ملواصلة                                                        ُ                               إن النموذج صغري احلجم ملركز التنسيق الذي عرضته األمانة ُيعترب بداية جيدة وين             - ١
                              وإىل مدخالت قدمتها اجملموعة     (FCCC/SBI/2003/4)      ُ                    ً                            وقـد اسـُتحدث النموذج استناداً إىل املقترح األصلي            .        العمـل 

  .                          االستشارية غري الرمسية املؤقتة

  .                                                                                وينبغي يف استحداث مركز التنسيق اتباع عملية تنفيذ على مرحلتني تكون واقعية واقتصادية - ٢

  :                بغي للمرحلة األوىل   وين - ٣

                                                 أن تستهدف األطراف، ولكن على أن تكون متاحة للعامة؛  ) أ ( 

               من االتفاقية؛ ٦                                                  أن تركز على عنصري تثقيف اجلمهور وتوعيته مبوجب املادة   ) ب ( 

                    كمصدر رئيسي من     ٦                                                                           أن تسـتخدم الوصـالت بالصفحات على مواقع اإلنترنت ذات الصلة باملادة               ) ج ( 
                مصادر املعلومات؛

َ                                          أن ُتَيسِّر تلقي مسامهات من اجلهات املستهَدفة ونشر املعلومات ذات الصلة على هذه اجلهات؛  ) د (                              ِّ  َُ     

ُ  َ  ً                                                                   وتستخدم ُعقَداً لتوفري وتبادل املعلومات من الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية؛          أن تستكشف     ) ه (           

                                          صفحة استقبال توضح ما يسعى املوقع إىل تقدميه؛         أن تتضمن   ) و ( 

  ُ   ِّ                                                     ُ  َ                                       ن ُتقـيِّم فعالـية مركز التنسيق على أساس مستمر، مبا يف ذلك دور الُعقَد وحجم عملها، وجهات                   أ  ) ز ( 
                 ، ومراقبة اجلودة؛ ٦                          الوصل اليت تنص عليها املادة 

ّ                  أن ُتقّر بأن األطراف تعترب   ) ح (            مسات هامة؛  "       املنتدى " و  "      البحث " و  "         اإلحصاءات /          ردود الفعل "   ُ  

                                                              ملكتسبة من نظام مركز تبادل املعلومات عن نقل التكنولوجيا                                                أن تواصـل االسـتفادة مـن اخلربات ا          ) ط ( 
(TT:CLEAR)وخاصة فيما يتعلق بالترابط بني آلة البحث وقواعد بيانات مواقع الشركاء؛ ،                                                                      

                                                                              ُ       أن تلتمس اخليارات اليت ميكن هبا للجهات اليت تكون إمكانية وصوهلا إىل اإلنترنت حمدودة أن ُتسهم يف   ) ي ( 
  .         ستفيد منه                  مركز التنسيق وأن ت

                                                                          أو قبله، ينبغي النظر يف الشروع يف مرحلة ثانية بغية توسيع نطاق                 ٢٠٠٧                                     وعقـب تقييم املرحلة األوىل يف عام         - ٤
  .                                مركز التنسيق واجلهات اليت يستهدفها

             ــــــــــــ

 ) ١ (  FCCC/SBI/2004/L.6املرفق ،       .  
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 املرفق الثالث

  دورهتا احلادية والعشرينمشروع مقرر لتنظر فيه اهليئة الفرعيـة للتنفيذ يف
 )١(]٧-م أ/٥التقدم احملرز يف جمال تنفيذ األنشطة املنصوص عليها يف املقرر [

  ،              إن مؤمتر األطراف [ 

   ،  ٧-   م أ / ٥           إىل مقرره       إذ يشري 

  ، ٧-   م أ / ٥                                 بالتقدم احملرز يف جمال تنفيذ املقرر         وإذ يرحب 

                                           من أجل سد الثغرات املتبقية يف جمال التنفيذ، ٧-   م أ / ٥                                     باحلاجة إىل مواصلة تنفيذ أحكام املقرر        وإذ يقر 

  ، ) ٢ ( ٧-   م أ / ٥           من املقرر   ٣٧     إىل   ٣٢                                                          يف التقارير املتعلقة حبلقات العمل املشار إليها يف الفقرات من        وقد نظر 

   ؛ Add.2   وAdd.1   وFCCC/SBI/2004/MISC.2                                      يف الرســائل الــواردة يف الوثــائق               وقــد نظــر  
  ؛Add.1   وFCCC/SBI/2002/MISC.3 و

  اآلثار الضارة لتغري املناخ- ً ال  أو

   :]                  املعلومات واملنهجيات [ 

  :                                                     يقر باحلاجة إىل مزيد من الدعم املايل والتقين للقيام مبا يلي [ - * ١ 

                                                                                               حتسـني تصـنيف البيانات ومجع املعلومات، وحتليلها وتفسريها وتعميمها على املستخدمني النهائيني،               ) أ ( 
           األطراف غري   (                                                       ، داخل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           ٧-    م أ  / ٥                مـن املقرر     ̀  ١̀  ) أ ( ٧                  مبوجـب الفقـرة     

                                                                                              وفيما بني هذه األطراف اليت تعد عرضة اآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك من خالل حتسني                   )                       املدرجة يف املرفق األول   
                                     م العاملي ملراقبة املناخ، ومن خالل زيادة                                                                              شـبكات نظم املراقبة والرصد يف البلدان اليت توجد هبا حمطات مراقبة تغذي النظا       

                         األطراف املدرجة يف املرفق     (                                                                                            مستوى تبادل البيانات بني األطراف، ال سيما بني األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية               
                                واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛  )     األول

                                         بيانات وإدارهتا وجتهيزها وحتليلها، ولتحسني                                                              تعزيـز بناء القدرات داخل البلدان لوضع جمموعات من ال           ) ب ( 
                                                                                                                            نوعية األدوات التحليلية، ونشر نتائج هذه اجلهود يف القطاعات اليت ميكن أن تساهم يف حتليل أثر تغري املناخ، مبا يف ذلك                     

                                                                             من خالل تطوير وتعزيز أدوات تصنيفية داخل البلدان تقيم اآلثار الضارة لتغري املناخ؛

             ــــــــــــ

  .                                                         شارت األطراف اليت اقترحت هذه الفقرة إىل أهنا ستقدم صيغة بديلة أ  * 
 ) ١ (  FCCC/SBI/2004/L.11مل ُيحرر هذا النص رمسياً  .        ، املرفق ً                  ُ  .  
 ) ٢ (  FCCC/SBI/2002/9و   FCCC/SBI/2003/11و ،   FCCC/SBI/2003/18و ،   FCCC/SBI/2003/1و ،   FCCC/SBI/2003/INF.2.  
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             من املقرر   ̀  ٣̀  ) أ ( ٧                                                ميدان متخصص ذي صلة بالتكيف ورد يف الفقرة                                           إتاحة املزيد من التدريب يف كل         ) ج ( 
                                                                                                                 ، وتنمـية القـدرات داخـل البلد والعمل على استمراريتها، بوسائل منها التدريب يف اخلارج، وبرامج املنح                   ٧-    م أ  / ٥

                                              وحلقات العمل، حسب االحتياجات اليت حتددها األطراف؛

                                                            علقة باملناخ واليت تقوم على منوذج الدوران العام وإتاحة                                                       زيـادة مسـتوى إتاحة النماذج املصغرة واملت         ) د ( 
                                                      التدريب املناسب الستخدامها على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛

   ٧-    م أ  / ٥              من املقرر    ̀  ٦̀     و ̀  ٥̀  ) أ ( ٧                                                                 تعزيز املؤسسات واملراكز عرب برامج البحث اهلادفة مبوجب الفقرة              ) ه ( 
              لقطاعات اهلشة؛                                         من أجل مواجهة اآلثار الضارة لتغري املناخ يف ا

             من املقرر  ̀  ٧̀  ) أ ( ٧                                                                                     دعـم التعلـيم والتدريـب يف جمـال القضايا املتعلقة بتغري املناخ مبوجب الفقرة                  ) و ( 
  ] ؛ ٧ /   م أ / ٥

   :]                       القابلية للتأثر والتكيف [ 

           ويف دوراته   [                                                                                         مـرفق البيـئة العاملية إىل تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة                       يدعـو  - ٢ 
  :                    ، بوسائل منها ما يلي ٧-   م أ / ٥                                             شأن األنشطة اليت اضطلع هبا املرفق استجابة للمقرر  ب  ]       الالحقة

  ؛ "                                وضع منوذج لنهج تشغيلي إزاء التكيف "                    األولوية االستراتيجية   ) أ ( 

                    برنامج املنح الصغرية؛  ) ب ( 

             سألة يف اجملاالت                                                                              اجلهـود الرامية إىل معاجلة مسألة التكيف يف اجملال التركيزي لتغري املناخ ودمج هذه امل    ) ج ( 
                                     التركيزية األخرى ملرفق البيئة العاملية؛

                               ً                                                                    االسـتعانة بصـندوق أقـل البلدان منواً وجبهوده من أجل متويل عملية التحضري لربامج العمل الوطنية               ) د ( 
        للتكيف؛

                         الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛    ) ه ( 

  : ي                                               بوجود حاجة إىل مزيد من الدعم املايل والتقين ملا يل   يقر [ - * ٣ 

                    ، ال سيما من أجل      ٧-    م أ  / ٥              من املقرر    ̀  ٥̀  ) ب ( ٧                                                    إقامـة مشاريع منوذجية أو إيضاحية مبوجب الفقرة           ) أ ( 
                                                 السري قدما مبشاريع التكيف احملددة يف البالغات الوطنية؛

                                                                                                               تعزيز التدريب التقين على التقييم املتكامل ألثر تغري املناخ وقابلية التأثر يف مجيع القطاعات ذات الصلة،                 ) ب ( 
  ؛ ٧-   م أ / ٥           من املقرر ̀  ٢̀  ) ب ( ٧                                                      وعلى اإلدارة البيئية فيما يتعلق بتغري املناخ مبوجب الفقرة 

                 بشكل عاجل يف     ٧-    م أ  / ٥              من املقرر    ̀  ٤̀  ) ب ( ٧                                                 تشـجيع نقـل تكنولوجيا التكيف مبوجب الفقرة           ) ج ( 
                     بادل التجارب والدروس                                                                                               القطاعـات ذات األولويـة، مبـا يف ذلك الزراعة واملوارد املائية، على سبيل املثال، من خالل ت            

                                                                             املستخلصة يف حتسني قابلية التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ يف القطاعات الرئيسية؛
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                                                                                                       بـناء القـدرات، مبا فيها القدرات املؤسسية، ألغراض التدابري الوقائية، والتخطيط، والتأهب للتصدي                ) د ( 
                                                     خطيط للطوارئ، وخصوصا مواجهة حاالت اجلفاف والفيضانات يف                                                         للكوارث املتصلة بتغري املناخ وإدارهتا، مبا يف ذلك الت        

  ] ؛ ٧-   م أ / ٥         من املقرر   )  ج ( ٨   و̀  ٦̀  ) ب ( ٧                                                       املناطق املعرضة للظواهر اجلوية الشديدة للغاية مبوجب الفقرة 

                                   ملؤمتر األطراف، على النحو املبني      ----                                                        إىل األمانة أن تنظم ثالث حلقات عمل، قبل الدورة               يطلب [ - ٤ 
                                 ً                                                        وينبغي أن تتناول هذه احللقات أموراً منها استعداد البلدان النامية للمواجهة فيما يتعلق         .  ٧-    م أ  / ٥           من املقرر       ٣٢           يف الفقرة   

                                                                                                                              بقابلـية املناخ للتغري والتكيف مع تغري املناخ على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي، وزيادة قابلية هذه البلدان للتكيف،                  
                                                                             االت مثل األمن الغذائي، واألمن املائي، والصحة، ومنع الكوارث، مع مراعاة                                                      كمـا ينبغي أن تركز هذه احللقات على جم        

  ] ؛ ]                          االختالفات القائمة بني املناطق

 ٥ -  

  : ١      اخليار  

                       على حشد املوارد التقنية   )                            األطراف املدرجة يف املرفق الثاين (                                               األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية            حيـث  
                                                                              الصندوق اخلاص لتغري املناخ، وأن تعطي أولوية قصوى لدعم أنشطة التكيف على املستويني                               واملالية، مبا يف ذلك عن طريق     

                                                                                                                               الوطين واإلقليمي ملعاجلة اآلثار الضارة لتغري املناخ عن طريق أمور منها املسارعة إىل تنفيذ مشاريع تتوىل قيادها البلدان يف                   
  ؛ ٧-   م أ / ٥           من املقرر  ٨            إطار الفقرة 

  : ٢      اخليار  

                                                                                                          راف من البلدان النامية إىل االستفادة من األولويات االستراتيجية اليت فسح جماهلا مرفق البيئة العاملية                     األط       يدعـو  
                           بشأن التكيف وبناء القدرات؛

                                                                                                   إىل مـرفق البيـئة العاملـية وغريه من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف متويل عملية وضع                       يطلـب  [ - ٦ 
                                                                               املدرجة يف املرفق األول تستند يف ذلك إىل البالغات الوطنية هلذه البلدان، من أجل                                             استراتيجيات للتكيف يف األطراف غري      

                      وضع هنج تشغيلي إزاء      :                                                                                                       متكيـنها مـن الوصول إىل املوارد املالية عن طريق األولوية االستراتيجية ملرفق البيئة العاملية وهي               
  ]                                 التكيف، والصندوق اخلاص لتغري املناخ؛

   :]      التأمني [ 

                                                                                             األمانة أن تنظم اجتماعا للخرباء، قبل عقد الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ،          إىل       يطلـب  [ - ٧ 
                 ومن اختصاصات هذا   .                                                                 ، بشـأن الـتأمني وتقييم املخاطر يف الدول اجلزرية الصغرية النامية      ٧-    م أ  / ٥                    يف سـياق املقـرر      

                                                      دة التأمني، وتقييم املخاطر، وإدارة املخاطر املالية،            ً      ً                            خبرياً تقنياً يف ميادين التأمني وإعا        ٢٥    و   ٢٠                         االجـتماع ضـم ما بني       
                                                                                                                            وإدارة خطر الكوارث، واألسواق املالية، كما يضم خرباء معنيني بآثار تغري املناخ على الدول اجلزرية الصغرية النامية، من                  

                             ر يف القطاعات واملناطق الشديدة                                                         ً                                   أجل النظر يف كيفية استخدام التأمني واآلليات املتعلقة به أداةً للحد من اخلطر وقابلية التأث        
                                                                                                                          الـتعرض لآلثار الضارة لتغري املناخ بطريقة غري مكلفة؛ وإبالغ نتائج هذا االجتماع وتوصياته إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف              

  ] ؛----                           ً                         لكي تنظر فيها وتعتمد مقرراً يف املؤمتر األطراف يف دورته ----      دورهتا 
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                                                                     ماعا للخرباء، قبل عقد الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ،                             إىل األمانة أن تنظم اجت           يطلـب  [ - ٨ 
                                        ومن اختصاصات هذا االجتماع ضم ما بني         .                                                   ، بشأن التأمني وتقييم املخاطر يف الدول النامية        ٧-    م أ  / ٥                  يف سـياق املقرر     

                                     خاطر املالية، وإدارة خطر الكوارث،          ً      ً                                                                      خـبرياً تقنياً يف ميادين التأمني وإعادة التأمني، وتقييم املخاطر، وإدارة امل              ٢٥    و   ٢٠
                                                                                                                              واألسـواق املالية، كما يضم خرباء معنيني بآثار تغري املناخ على الدول النامية، من أجل النظر يف كيفية استخدام التأمني                    

           تغري املناخ                         ً                                                                                               واآللـيات املتعلقة به أداةً للحد من اخلطر وقابلية التأثر يف القطاعات واملناطق الشديدة التعرض لآلثار الضارة ل                 
                   لكي تنظر فيها    ----                                                                                                     بطـريقة غـري مكلفة؛ وإبالغ نتائج هذا االجتماع وتوصياته إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا                 

  ] ؛----            ً                        وتعتمد مقرراً يف املؤمتر األطراف يف دورته 

   :]           وضع النماذج [ 

                      صى حد ممكن، املعلومات                                                                         الفـريق احلكومـي الدويل املعين بتغري املناخ إىل أن يضمن، إىل أق                   يشـجع  - ٩ 
                                                                                                 ُ                         النموذجـية املوضـوعة حسـب املناطق واملتعلقة باآلثار الضارة لتغري املناخ، ضمن تقريرها التقييمي الرابع، وأن ُتشرك                  

                                            الباحثني من البلدان النامية يف عملية التقييم؛

                     ع املعلومات املتعلقة                                                                                على أمهية إشراك اخلرباء من البلدان النامية يف حتسني تصنيف البيانات ومج                  يشـدد  -  ١٠ 
                                                                                  باآلثار الضارة لتغري املناخ باإلضافة إىل حتليل هذه البيانات واملعلومات وتفسريها وتعميمها؛

   :]              إعداد التقارير [ 

                                                                                             األطراف على أن تدون، يف بالغاهتا الوطنية، استراتيجيات املواجهة احمللية، والتكنولوجيات،                  يشـجع  [ -  ١١ 
  ]                     واجهة آثار تغري املناخ؛                        والتجربة املكتسبة يف جمال م

                ، من أجل متكني     ٧-    م أ  / ٥                                                                          إىل األمانة أن تعد شكال، يستند إىل البنية املنصوص عليها يف املقرر                  يطلب [ -  ١٢ 
      من   ٩    و  ٨    و  ٧                                                                                                          األطراف املدرجة يف املرفق األول من تقدمي تقرير سنوي بشأن التقدم احملرز يف جمال تنفيذ أحكام الفقرات                  

  ]                                 رج هذه املعلومات يف بالغاهتا الوطنية؛        ، وأن تد ٧-   م أ / ٥      املقرر 

                            ، االحتياجات والثغرات اليت    ----                                                            إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تقدم، حبلول                يطلب [ -  ١٣ 
                                                  ، من أجل احلصول على فكرة بشأن أفضل الوسائل          ٧-    م أ  / ٥              من املقرر     ٩    و  ٨    و  ٧                                      حتددها يف جمال تنفيذ أنشطة الفقرات       

  ] ؛----                                                  ة وتقدمي توصيات يف ذلك الصدد إىل مؤمتر األطراف يف دورته                 لتنفيذ هذه األنشط
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  أثر تنفيذ تدابري االستجابة-     ً ثانيا  

   :]                          التقدم فيما يتعلق بالتنفيذ [ 

                                                                                                  إىل األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين أن حتشد املوارد التقنية واملالية، مبا يف ذلك من خالل                        يطلـب  [ -  ١٤ 
      ، وغري  ) ٧-   م أ / ٧         من املقرر   )  د ( ٢            وفقا للفقرة  (                           ، والصندوق اخلاص لتغري املناخ  ) ٧-   م أ / ٦          قا للمقرر   وف (                      مرفق البيئة العاملية   

           من املقرر   ٢٩     إىل   ٢٢                                                                                            ذلـك من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف، من أجل دعم تنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرات من       
  ] ؛ ٧-   م أ / ٥

             وفقا للمقرر  (                                ، والصندوق اخلاص لتغري املناخ       ) ٧-    م أ  / ٦              وفقا للمقرر    (                              مـرفق البيـئة العاملية             يدعـو  [ -  ١٥ 
              ، بانطباعهما  ----                                                                                          ، وغري ذلك من املصادر الثنائية واملتعددة األطراف، إىل تزويد مؤمتر األطراف، يف دورته                ) ٧-    م أ  / ٧

         اذ قرار            ، هبدف اخت   ٧-    م أ  / ٥              من املقرر      ٢٩       إىل     ٢٢                                                                        بشـأن حالـة الدعم من أجل تنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرات من              
  ] ؛----                            بشأن إجراء آخر يف دورة املؤمتر 

   :]      التأمني [ 

                                                                                              إنشاء منتدى للتأمني يعقد كل سنتني، للمهتمني من األطراف واملمثلني من املنظمات احلكومية                   يقرر [ -  ١٦ 
        حتياجات                                                             َّ      َ                                          الدولـية ذات الصـلة والقطـاع اخلاص يف اجملال املايل وجمال التأمني، ويكلَّف إنشاَء برنامج عمل ملعاجلة اال                  

  ]                                                                              واملخاوف اخلاصة باألطراف من البلدان النامية والناشئة من أثر تنفيذ تدابري االستجابة؛

                                      أعاله العناصر التالية، هبدف تقدمي      ---                                                        كذلك أن يشمل برنامج العمل املوضوع وفقا للفقرة                يقـرر  [ -  ١٧ 
  :                               بشأن التقدم الذي قطعه الربنامج----                             تقييم إىل مؤمتر األطراف يف دورته 

                                                                                     إمكانية التعاون بني األوساط املعنية بتغري املناخ، والربامج احلكومية والقطاعات اخلاصة للتأمني؛  ) أ ( 

                                                                                 عالقات الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام اليت تربط آليات التأمني وآليات احلد من املخاطر؛  ) ب ( 

                                      ومتويل املخاطر، ونقل املخاطر من أجل                                                                   سبل بناء القدرات على الصعيد الوطين من أجل إدارة املخاطر،           ) ج ( 
                                                حتسني معاجلة األثر الذي خيلفه تنفيذ تدابري االستجابة؛ 

  ]                                                                 الوسائل الكفيلة بإشراك القطاع اخلاص يف وضع آليات بديلة لنقل املخاطر؛  ) د ( 

   :]           وضع النماذج [ 

 ١٨  -  
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  : ١      اخليار  

                    للهيئة الفرعية   ----    و ----                 ، خالل الدورتني                                                              إنشاء فريق للخرباء يعىن بوضع النماذج من أجل النظر               يقـرر  
                                                                                                         ، يف نتائج حلقة العمل بشأن أنشطة وضع النماذج، واقتراح إجراءات أخرى على مؤمتر األطراف اختاذها،                --------

  :                         وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي

            ول، والعمل                                                                                         تعمـيم أدوات وضع النماذج إضافة إىل النماذج على األطراف غري املدرجة يف املرفق األ                ) أ ( 
                                                          على زيادة التعاون بشأن أنشطة وضع النماذج على أساس متواصل؛

                                                                                  وضع منهجيات ملساعدة البلدان النامية على دراسة قابلية التأثر بتنفيذ تدابري االستجابة؛  ) ب ( 

                         االقتصادية ألثر تدابري    -                                                                             وضـع مشـاريع وثـائق توجيهية بشأن كيفية إجراء التقييمات االجتماعية               ) ج ( 
                                                              ستجابة اليت ينبغي جتريبها يف بلدان خمتارة كأساس لتوجيه مفصل شامل؛  اال

                                                                                             وضـع منهجـيات، مـن باب األولوية القصوى وبالتعاون مع املنظمات الدولية، من أجل تقييم آثار          ) د ( 
          ج احلالية                                                                                                                 سياسـات تنفذها األطراف املدرجة يف املرفق األول على البلدان النامية، من خالل توسيع نطاق التغطية للنماذ                

                                          املستعملة لتقييم أثر تنفيذ تدابري االستجابة؛

                                                                                             التنسـيق مـع أوساط البحث العلمي، مبا يف ذلك الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، من أجل            ) ه ( 
          املسألة                                                                                                                    حتسـني نوعـية النماذج، وخباصة النماذج اليت تقيم أثر تدابري االستجابة على البلدان النامية، هبدف معاجلة هذه                 

   .                                                                     بشكل كامل يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

                                                       ، معلومات عن اإلجراءات املتخذة نتيجة للتوصيات اليت        ----                                            األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول             يدعو 
                                           عية للمشورة العلمية والتقنية، يف دورهتا      ُ                                                                                قُدمـت يف حلقـة العمل بشأن أنشطة وضع النماذج، حىت تنظر فيها اهليئة الفر              

                                                ، هبدف توصية املؤمتر باختاذ مقرر بشأن مواصلة العمل؛----

  : ٢      اخليار  

                                                                                                        على أمهية إشراك اخلرباء من البلدان النامية يف حتسني تصنيف البيانات ومجع املعلومات املتعلقة بأثر تنفيذ                يشـدد  
                          واملعلومات وتفسريها ونشرها؛                                     تدابري االستجابة، ويف حتليل هذه البيانات 

                                                                                                          املنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة إىل مواصلة البحث بشأن حتسني نوعية النماذج املستخدمة لتقييم                     يدعـو  
                                              اآلثار اإلجيابية والسلبية لتنفيذ تدابري االستجابة؛

   :]               التنوع االقتصادي [ 

                                                      ان املنتجة للنفط من أجل تنويع اقتصادها، ال تزال                                                           على أنه رغم اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا البلد            يشدد [ -  ١٩ 
  ]                                                                                    هذه االقتصادات شديدة االعتماد على النفط والغاز لكسب إيرادات التصدير والعائدات احلكومية؛

 ٢٠  -  
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  : ١      اخليار 

   من                                                                                                                إنشاء فريق للخرباء معين بالتنوع االقتصادي من أجل النظر يف مجلة أمور منها العناصر التالية الناشئة                        يقـرر  
                          ، وتقدمي املشورة إىل مؤمتر     ٧-    م أ  / ٥              من املقرر      ٣٧                                                    ً                    تقريـر حلقة العمل بشأن التنوع االقتصادي، اليت عقدت وفقاً للفقرة            

  :                                              هبدف التوصية مبقرر يقضي باختاذ مزيد من اإلجراءات----               األطراف يف دورته 

    مة؛                                                             تقدمي الدعم إلدماج التنوع االقتصادي يف استراتيجيات التنمية املستدا  ) أ ( 

                                                                                                تـبادل التجارب يف جمال التنوع االقتصادي والدروس املستخلصة، هبدف حتديد نوعية املساعدة التقنية             ) ب ( 
                                                 أو إنشاء آلية لتيسري اجلهود الرامية إىل حتقيق التنوع  /                                                                   الـيت قـد تدعو احلاجة إليها لتطوير القدرات اهليكلية واملؤسسية، و       

          االقتصادي؛

                                                                             ات الدولية ذات الصلة والقطاع اخلاص يف البلدان املتقدمة بشأن املسائل املتعلقة                              تنسيق األمانة مع املنظم     ) ج ( 
                  بالتنوع االقتصادي؛

                                                     بناء القدرات على الصعيد الوطين يف جمال التنوع االقتصادي؛  ) د ( 

                                                                              تعزيز الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام يف خمتلف اجملاالت من أجل دعم التنوع االقتصادي؛    ) ه ( 

                                                                                                      تقدمي توصيات تشجع البلدان املتقدمة على االستثمار املباشر وعلى نقل التكنولوجيا من أجل املساعدة                ) و ( 
               من االتفاقية؛ ٤         من املادة   )  ح ( ٨                                                       يف التنوع االقتصادي للبلدان النامية املشار إليها يف الفقرة 

                   لتنوع االقتصادي يف                                                                                   التصـدي ملسـتوى تـأثري العقبات القائمة على مستوى التجارة والتصدير يف ا               ) ز ( 
               من االتفاقية؛ ٤           من املادة  ٨                             األطراف املنصوص عليها يف الفقرة 

  : ٢      اخليار 

                                                                                                           عـلى أن اجلهود الرامية إىل تيسري التنوع االقتصادي ال ميكنها أن تكون فعالة إال إذا أدجمت يف خطط                          يشـدد  
                 التنمية الوطنية؛

                                                           حاجة إىل أن تكون هلا نظرة طويلة األمد وأن تنشط يف                                                                على أن احلكومات الوطنية يف البلدان النامية يف              يشـدد  
                                                                                                                      وضـع خطـط للتنمية الوطنية تيسر منو األنشطة االقتصادية اجلديدة اليت تعد أخف من حيث االنبعاثات واقل من حيث                    

                احلساسية للمناخ؛

            داف التنوع                                                                                            األطراف على التعاون على مواصلة نشد التنوع االقتصادي، مبا يف ذلك من خالل دمج أه                     يشـجع  
                                                                          االقتصادي يف عملية التخطيط الوطين للتنمية املستدامة يف البلدان النامية األطراف؛
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   :]              إعداد التقارير [ 

 ٢١  -  

  : ١     خليار  ا 

                                                                                                                  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تضيف إىل املبادئ التوجيهية احلالية إلعداد البالغات الوطنية، أحكام الفقرات                    يطلب 
                                                                                 ، بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول،              ٧-    م أ  / ٥     قرر           من امل    ٢٩       إىل     ٢٢    من  

                                            الطابع الرمسي على املبادئ التوجيهية املوسعة؛----                                                   هبدف التوصية مبقرر يقضي بأن يضفي مؤمتر األطراف يف دورته 

                            أو غريها من التقارير ذات      /                  بالغاهتا الوطنية و                                                            األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على أن تقدم، يف                  يشـجع  
                                                                                    الصلة، معلومات عن احتياجاهتا وخماوفها الناشئة من األثر الذي خيلفه تنفيذ تدابري االستجابة؛

                                    أو غريها من التقارير ذات الصلة،       /                                                                         األطراف املدرجة يف املرفق الثاين على أن تقدم، يف بالغاهتا الوطنية و                يشجع 
                                                                                                              دعمها احلالية أو املزمع تنفيذها من أجل تلبية احتياجات البلدان النامية وتبديد خماوفها الناشئة من                                    معلومـات عن برامج   

                                     األثر الذي خيلفه تنفيذ تدابري االستجابة؛

  : ٢      اخليار  

                            أو غريها من التقارير ذات      /                                                                            األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على أن تقدم، يف بالغاهتا الوطنية و                   يشـجع  
                                                                                                          ، معلومـات عـن احتياجاهتا وخماوفها الناشئة من األثر الذي خيلفه تنفيذ تدابري االستجابة، وأن تقدم يف بالغاهتا               الصـلة 

                                                                                                                               الوطنـية معلومات مفصلة بشأن تدابريها وبراجمها احلالية واملزمع تنفيذها من أجل تلبية احتياجاهتا الناشئة من األثر الذي                  
                           خيلفه تنفيذ تدابري االستجابة؛

 ]٧-م أ/٥ مواصلة العمل املتعدد األطراف املتعلق باألنشطة املنصوص عليها يف املقرر - ً ا  ثالث[

               ، معلومات عن   ----                                                                           األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                 يدعو [ -  ٢٢ 
                                      من أجل تلبية االحتياجات والظروف                                                                      أو املزمع القيام هبا، مبا يف ذلك برامج الدعم، عند االقتضاء،           /                      أنشـطتها احلالـية و    

 ٥                                                                              َّ       ً                                    اخلاصة للبلدان النامية األطراف من حيث األثر الذي خيلفه تنفيذ تدابري االستجابة، واملنفَّذة دعماً ملختلف أحكام املقرر                  
       ل الذي                                                                             ً                               ؛ وأن تقدم رسائل إضافية عن هذه األنشطة الناشئة من اآلثار الضارة لتغري املناخ عمالً بطلب تقدمي الرسائ               ٧-    م أ  /

  ]                                                 وجهته اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسعة عشرة؛

                  أعاله، إضافة إىل  ----                                                                             إىل األمانة أن تعد وثيقة تلخص فيها الرسائل املشار إليها يف الفقرة                    يطلـب  [ -  ٢٣ 
                        تنظر اهليئة الفرعية                                                                                                            املعلومـات املـتعلقة هبا الواردة يف البالغات الوطنية وغريها من التقارير املقدمة مؤمتر األطراف، لكي               

                ، هبدف التوصية   --               ً                                                           وأن تقدم تقريراً عن هذه اخلالصة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا                [----                         للتنفيذ فيها يف دورهتا     
  ؛  ]] ٧-   م أ / ٥                                    مبواصلة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املقرر 

                           ، من االتفاقية وأحكام املقرر  ٤  ة          من املاد ٨                          ، حالة تنفيذ أحكام الفقرة ----                   أن يقيم، يف دورته     يقرر [ -  ٢٤ 
    .]]                                      ، وأن ينظر يف مواصلة اإلجراءات هبذا الشأن ٧-   م أ / ٥
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 املرفق الرابع

 قائمة بالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين

 الوثائق املعدة للدورة

                             مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه
 FCCC/SBI/2004/1 

      مذكرة   .                                                                                  الدعم املايل للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ           
          من األمانة

 FCCC/SBI/2004/2 

                مذكرة من األمانة  .                                                 ً التقرير املرحلي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
 FCCC/SBI/2004/3 

                       مذكرة من األمني التنفيذي  .        الدولية                                   الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية 
 FCCC/SBI/2004/4 

  وCorr.1 )             باإلسبانية فقط   (

                مذكرة من األمانة  .                                       تعزيز املشاركة الفعالة يف عملية االتفاقية
 FCCC/SBI/2004/5 

      مذكرة   .                                       حتديد التمويل الالزم لتنفيذ االتفاقية      :  ٣-    م أ  /  ١٢    و  ٢-    م أ  /  ١٢                  تنفـيذ املقررين    
          من األمانة

 FCCC/SBI/2004/6 

                مذكرة من األمانة  .              من االتفاقية ٦                                                 تقرير عن حلقة العمل األفريقية اإلقليمية بشأن املادة 
 FCCC/SBI/2004/7 

      مذكرة   .                                                                                    جتميع وتوليف أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية           
          من األمانة

 FCCC/SBI/2004/8 

                                             ت يف الـبلدان النامية الرامية إىل تنفيذ املقرر                                              نطـاق وفعالـية أنشـطة بـناء القـدرا         
                مذكرة من األمانة  .  ٧-   م أ / ٢

 FCCC/SBI/2004/9 

                مذكرة من األمانة  .  ٩-   م أ /  ١٦           من املقرر   ٢٢                              معلومات عن تنفيذ أحكام الفقرة 
 FCCC/SBI/2004/INF.1 

  .      بالغات                                                                            أنشـطة األمانة الرامية إىل تيسري إعداد البالغات الوطنية ومعلومات عن تلك ال      
                مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2004/INF.2 

 FCCC/SBI/2004/INF.3                 مذكرة من األمانة  .                                     معلومات عن أنشطة مرفق البيئة العاملية

   ٤                                                                                         قائمة املشاريع اليت قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفقا للفقرة              
                مذكرة من األمانة  .              من االتفاقية  ١٢         من املادة 

 FCCC/SBI/2004/INF.4 

                                                                                       تقرير عن االجتماع الثاين لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            
                مذكرة من األمانة  .                                       األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2004/INF.5 

 FCCC/SBI/2004/INF.6                 راف غري املدرجة يف                                                             تقرير عن حلقة العمل بشأن إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األط
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                مذكرة من األمانة  .                    املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2004/INF.7                 مذكرة من األمانة  .                                                تقرير حالة بشأن استعراض البالغات الوطنية الثالثة

 FCCC/SBI/2004/INF.8                 مذكرة من األمانة  .     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ٣١                حالة املسامهات حىت 

  .                                                                              إضافية متعلقة باالستعراض الشامل لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية             معلومات  
                رسائل من األطراف

 FCCC/SBI/2004/MISC.1 

                                                   أو املزمع القيام هبا تنفيذا ملختلف أحكام املقرر         /                                    معلومـات عـن األنشـطة اجلارية و       
                                 رسائل من األطراف واملنظمات الدولية  .  ٧-   م أ / ٥

 FCCC/SBI/2004/MISC.2 

Add.1-2و  

 FCCC/SBI/2004/MISC.3                من جدول األعمال  )  أ ( ٤                           رسائل من األطراف بشأن البند 

 FCCC/TP/2004/1           ورقة تقنية  .  ٧-   م أ / ٢                                                                   نطاق وفعالية بناء القدرات يف البلدان النامية الرامية إىل تنفيذ املقرر 

 FCCC/SBI/2004/L.1                                                          مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا العشرين

 *FCCC/SBI/2004/L.2                من جدول األعمال  )  أ (  ١٠                                           مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس بشأن البند 

 *FCCC/SBI/2004/L.3                من جدول األعمال  )  ج (  ١٠                                           مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس بشأن البند 

 FCCC/SBI/2004/L.4                من جدول األعمال  )  ب ( ٨                                           مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس بشأن البند 

 FCCC/SBI/2004/L.5                  من جدول األعمال ٧                                                   مشروع استنتاجات اقترحه رئيس فريق االتصال بشأن البند 

 FCCC/SBI/2004/L.6                  من جدول األعمال ٦                                                   مشروع استنتاجات اقترحه رئيس فريق االتصال بشأن البند 

 FCCC/SBI/2004/L.7                 من جدول األعمال   ) ه- أ ( ٩                                                   مشروع استنتاجات اقترحه رئيس فريق االتصال بشأن البند 

 FCCC/SBI/2004/L.8                من جدول األعمال  )  ب ( ٤                                            مشروع استنتاجات من اقتراح الرئيس بشأن البند 

 FCCC/SBI/2004/L.9                من جدول األعمال  )  ج ( ٤                                            مشروع استنتاجات من اقتراح الرئيس بشأن البند 

  .                 من جدول األعمال    )  أ ( ٤    ند                                                         مشروع استنتاجات اقترحه رئيس فريق االتصال بشأن الب       
                            توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2004/L.10 

   من   )  أ ( ٨                                                                           مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسني املشاركني لفريق االتصال بشأن البند           
            جدول األعمال

 FCCC/SBI/2004/L.11 

 FCCC/SBI/2004/L.12                  من جدول األعمال  ١١                                            مشروع استنتاجات من اقتراح الرئيس بشأن البند 

               من جدول األعمال  )  أ ( ٥                                            مشروع استنتاجات من اقتراح الرئيس بشأن البند 
 

 FCCC/SBI/2004/CRP.1 
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                           وثائق أخرى أعدت قبل الدورة

 FCCC/SBI/2003/4                    مذكرة أعدهتا األمانة  .                                           مقترح يتعلق مبركز للتنسيق بني شبكات املعلومات

     إىل  ٤                                       ثامنة عشرة، املعقودة يف بون، يف الفترة من                                            تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا ال    
     ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ١٣

 FCCC/SBI/2003/8 

   ١                                                                                              تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا التاسعة عشرة، املعقودة يف ميالنو، يف الفترة من               
     ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ١٠   إىل 

 FCCC/SBI/2003/19 

    ١٢      إىل   ١                                          تاسعة، املعقودة يف ميالنو يف الفترة من                                              تقريـر مؤمتـر األطراف عن دورته ال       
     ٢٠٠٣      ديسمرب  /          كانون األول

 FCCC/CP/2003/6/Add.2 

         تشرين    ٢٣                                                                                تقريـر مؤمتـر األطراف عن دورته الثامنة املعقودة يف نيودهلي يف الفترة من               
     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١          أكتوبر إىل  /    األول

 FCCC/CP/2002/7 

- - - - - 

 


