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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة الثانية والعشرون

     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧-  ٢٠     بون، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٢      البند 
                 املسائل التنظيمية

                  إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي

  جدول األعمال املؤقت-   ً أوال  

              افتتاح الدورة - ١

  :            ئل التنظيمية    املسا - ٢

                  إقرار جدول األعمال  ) أ ( 

                   تنظيم أعمال الدورة  ) ب ( 

  :                                                                البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - ٣

                                                       تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة حسب االقتضاء  ) أ ( 

                              ية املقدمة من األطراف غري املدرجة                                            عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطن  ) ب (
                      يف املرفق األول لالتفاقية

                                   جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية  ) ج ( 
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                       توفري الدعم املايل والتقين  ) د ( 

  :            اآللية املالية - ٤

                        الصندوق اخلاص لتغري املناخ  ) أ ( 

  :             من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني  - ٥

                  ً  بأقل البلدان منواً              املسائل املتعلقة  ) أ ( 

  :                                  ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية - ٦

                               الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  ) أ ( 

                                                                    الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  ) ب ( 

                     فترات الدورات املقبلة  ) ج ( 

                              تنظيم العملية احلكومية الدولية  ) د ( 

         االتفاقية      عملية          املراقبة يف         املنظمات    ) ه ( 

  :                      املسائل املالية واإلدارية - ٧

     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                        األداء املايل لفترة السنتني   ) أ ( 

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ) ب ( 

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

                 تنفيذ اتفاق املقر  ) د ( 

                              االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة    ) ه ( 

  :          مسائل أخرى - ٨

                       يف سنة األساس لكرواتيا         االنبعاثات       مستوى  ) أ (  

  ى     أخر     مسائل   ة  أي  ) ب (  

  .               تقرير عن الدورة - ٩
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  شروح جدول األعمال املؤقت-     ً ثانيا  

  افتتاح الدورة-١

     مايو  /      أيار  ٢٠                                                                                     ملقـرر أن يفتتح الرئيس الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم اجلمعة،             مـن ا   - ١
٢٠٠٥    .  

  املسائل التنظيمية-٢

                  إقرار جدول األعمال  ) أ (

َ                                         سُيعَرض جدول األعمال املؤقت للدورة بغية إقراره - ٢   ُ .  

FCCC/SBI/2005/1  ألمني التنفيذي                مذكرة مقدمة من ا  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه             

                   تنظيم أعمال الدورة  ) ب ( 

َ                                إن األطـراف مدعـوة إىل الـرجوع إىل العرض العام املتعلق بالدورة الذي ُينَشر يف املوقع                   :         اإلجـراء  - ٣   ُ                                                             
َ                                 اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لالطالع يف الربنامج اليومي الذي ُينَشر أثناء الدورة                   ُ                                                                                

                                             وبغية االقتصاد يف املوارد، لن يكون باإلمكان        .                                                ين مفصل ومستوىف ألعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ                     عـلى جدول زم   
   .                                              عقد اجتماعات موازية مزودة خبدمة الترمجة الفورية

                  وعلى من يرغب يف      .                                                                                ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان           - ٤
  .                ضار نسخ لتوزيعها                  تقدمي بيان مكتوب إح

FCCC/SBI/2005/1   مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                             

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية-٣

                                                       تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة حسب االقتضاء  ) أ ( 

                                                                             تستكمل اهليئة الفرعية للتنفيذ نظرها يف هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف دورهتا   مل    :            خلفية املسألة - ٥
                                                             من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليا، يتعني على اهليئة مواصلة   ١٦                    لذلك، وعمال باملادة     .                   احلاديـة والعشرين  

  .                                                         مداوالهتا بشأن هذا البند الفرعي من جدول األعمال يف هذه الدورة
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                                                                                      ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف مشروع النص املتعلق بتقدمي البالغات الوطنية   :   اء    اإلجر - ٦
          األطراف غري  (                                       األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        من قبل   ،                           وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء         الثانية، 

                                                  نتاجات الذي اقترحته الرئيسة يف الدورة احلادية                             الوارد يف مشروع االست     )                                       املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقـية       
  .                                                                                       والعشرين للهيئة وذلك بغرض التوصية مبشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

FCCC/SBI/2004/L.27              تقـدمي الـبالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء، من قبل                                                                             
                           مشروع استنتاجات مقدم من      .                   األول باالتفاقية                              األطراف غري املدرجة يف املرفق    

        الرئيسة

                                                                                 عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق   ) ب (
              األول لالتفاقية

ِ                                                                          ُعِقد االجتماع الثالث لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية امل           :                  خلفـية املسـألة    - ٧          قدمة من  ُ 
                                                                                                           األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبوجب الصيغة املنقحة من واليته، يف بوينس آيرس، األرجنتني،                

                                                   وقد نظر الفريق يف األنشطة املتصلة بتنفيذ برنامج         .         ُ                                                           مباشـرة قُبيل الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ        
                                                                حلقة التدريب العملي بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة ألمريكا                    توصيات                ، مبا يف ذلك       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                عملـه للفترة    

ِ                                    الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اليت ُعِقدت يف بنما سييت، بنما، من              ُ         ومن بني    .     ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٩       إىل     ٢٥                                  
       ُ   َ                    أسيا وُتعقَد يف شانغهاي، الصني،                                                                                  األنشـطة املزمعة حلقتا عمل تدريبيتان تتعلق إحدامها بقوائم جرد غازات الدفيئة ملنطقة   

                                                  عمليات تقييم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ                                              وهتم حلقة العمل التدريبية األخرى           ٢٠٠٥       فرباير   /         شـباط    ١٢       إىل    ٨      مـن   
  ُ   َ           وسُيعقَد االجتماع    .     ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٢       إىل     ١٨                             ُ   َ                                     والتكـيف معه يف منطقة أفريقيا وُتعقَد يف مابوتو، موزامبيق، من            

  .                                                           اخلرباء االستشاري باملوازاة مع حلقة العمل التدريبية األخرية هذه    فريق        الرابع ل

                                                                                             ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير املرحلي بشأن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري           :       اإلجراء - ٨
  .                                       والتوصية مبزيد من اإلجراءات املتعلقة بعمله

FCCC/SBI/2005/7      أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية                              التقرير املرحلي بشأن                                                      
                مذكرة من األمانة  .                                                 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

                                   جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية  ) ج (

              قائمة املشاريع

   ٢-    م أ  /  ١٠               ؤمتـر األطـراف                              من االتفاقيـة ومبقرري م      ١٢               مـن املادة     ٤              عمال بالفقرة     :              خلفية املسألة  - ٩
                                                                                                    ، جتمع األمانة وتتيح لألطراف قائمة باملشاريع املقدمة من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                 ٤-    م أ  /  ١٢ و

  .    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١٥                                                                    وقد استكملت األمانة هذه القائمة استنادا إىل البالغات الوطنية املقدمة حىت   .         لالتفاقية
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  .                                                                    ئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف قائمة املشاريع واختاذ أي إجراء تراه الزما ُ         سُتدعى اهلي  :       اإلجراء -  ١٠

FCCC/SBI/2005/INF.2              قائمة املشاريع املقدمة من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                                                                              
                مذكرة من األمانة  .              من االتفاقية  ١٢           من املادة  ٤            عمال بالفقرة 

              من االتفاقية  ١٢           من املادة  ٤                  شاريع عمال بالفقرة                       السبل املمكنة لتنفيذ امل

                                                                                    يف الدورة التاسعة ملؤمتر األطراف، طلبت األطراف إىل األمانة أن تعد، بالتشاور مع اآللية         :              خلفية املسألة  -  ١١
      ملمكنة                                                                                                                  املالـية لالتفاقية ووكاالهتا التنفيذية، وثيقة معلومات لينظر فيها املؤمتر يف دورته العاشرة، تتعلق بالسبل ا               

                                                                                                               لتيسـري تنفـيذ املشاريع املقترحة من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بغرض متويلها، بشكل                  
                      من مشروع االستنتاجات  ٢   و ١                     وقد مت اعتماد الفقرتني   .  )١ (             من االتفاقية  ١٢            من املادة   ٤                       طوعـي، عمال بالفقرة     

                            إىل رئاسة مؤمتر األطراف بقصد  ٣              وأحيلت الفقرة   .  )٢ (            هذه املسألة                                             الذي اقترحته رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن
    ١٦                     لذلك، وعمال باملادة      .                                                                         ُ   َّ              إدراجها يف مقرر بشأن اإلرشادات اإلضافية ملرفق البيئة العاملية، ولكن املسألة مل ُتسوَّ            

  .                     فيها أثناء هذه الدورة                                                                                 من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليا، يتعني على اهليئة الفرعية للتنفيذ مواصلة النظر 

                             من مشروع استنتاجات دورهتا    ٣ ُ                                                                سـُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف الفقرة             :         اإلجـراء  -  ١٢
  .                                                                                  احلادية والعشرين بغرض التوصية مبشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

FCCC/SBI/2004/L.23       من االتفاقية   ١٢              من املادة     ٤        ً            اريع عمالً بالفقرة                                  السـبل املمكـنة لتنفيذ املش             .  
  ة                               مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                       توفري الدعم املايل والتقين  ) د (

                                                                                          يف الدورة الثامنة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ، طلبت األطراف إىل األمانة أن جتعل يف                :                خلفـية املسألة   -  ١٣
                                                                وطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                                                          متـناوهلا معلومات عن حالة إعداد البالغات ال       

                                                                                                             فضـال عمـا يتصل من تفاصيل بالدعم املايل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق              
                        للهيئة الفرعية للتنفيذ،                           ويف الدورة احلادية والعشرين   .  )٣ (                                                  األول لالتفاقية إلعداد البالغات الوطنية األولية والالحقة

                                                                                                                دعـت األطـراف مرفق البيئة العاملية إىل املضي يف تقدمي معلومات عما يقدمه من دعم يف جمال إعداد البالغات                    

                                                      

  . ٩- ا . م / ٢      املقرر   ) ١ (
) ٢ (  FCCC/SBI/2005/19 ٤٠   و  ٣٩           ، الفقرتان  .  
) ٣ (  FCCC/SBI/2003/8 ١٩         ، الفقرة  )   ب .(   
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                                                                                                     الوطنية األولية والالحقة ملن من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية األولية 
  . )٤ (                                                              نية الالحقة، مبا يف ذلك البالغات الوطنية الثانية اليت اكتمل إعدادها                وعن البالغات الوط

 ُ                                                                                                  سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن حتيط علما هبذه املعلومات اليت هلا صلة بالنظر يف املسائل                  :         اإلجـراء  -  ١٤
  .     فاقية                                                                    املتعلقة بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالت

FCCC/SBI/2005/INF.1  مذكرة من األمانة  .                                     معلومات عن أنشطة مرفق البيئة العاملية                
FCCC/SBI/2005/INF.3             حالة إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                                                              

                مذكرة من األمانة  .         لالتفاقية

  اآللية املالية-٤

  خ                      الصندوق اخلاص لتغري املنا  ) أ ( 

                   كما قرر يف مقرره      .                             صندوقا خاصا لتغري املناخ     ٧-    م أ  / ٧                             أنشأ مؤمتـر األطـراف مبقرره       :              خلفية املسألة  -  ١٥
                من قبل ذلك     ٧-    م أ  / ٧           من املقرر     )  د ( و  )  ج   ( ٢                                                          أن جيـري متويـل األنشـطة املندرجة يف إطار الفقرة              ٩-    م أ  / ٥

  .                                           احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                                                             مل يكتمل النظر يف هذا البند من جدول األعمال يف الدورة            .          الصـندوق 
                                                                                           من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليا، يتعني على اهليئة مواصلة مداوالهتا بشأن هذه                ١٦                      لذلك، ووفقا للمادة    

  .                       املسألة أثناء هذه الدورة

                    مي إرشادات إضافية إىل                                                                     ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف مشروع النص املتعلق بتقد  :       اإلجراء  -  ١٦
                                                                                                                    مرفق البيئة العاملية فيما يتعلق بتشغيل الصندوق اخلاص لتغري املناخ الوارد يف مشروع االستنتاجات اليت اقترحتها                
                                                                                                             الرئيسـة يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة وذلك بغرض التوصية مبشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف               

  .                 دورته احلادية عشرة

FCCC/SBI/2004/L.25   ة                                 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس .       املناخ    لتغري             الصندوق اخلاص  

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -٥

                                ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ) أ ( 

              يلوا إىل رئاسة                                                                      يف الدورة احلادية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، اتفق األطراف على أن حي  :             خلفية املسألة -  ١٧
        إرشادات       بشأن    ) FCCC/SBI/2004/L.28/Add.2 (                                                        مؤمتـر األطـراف النص احملاط مبعقوفتني من مشروع مقرر           

                               وبعد نظره يف نسخة معدلة من        .                                                  ً                                إضـافية من أجل تشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً لكي ميعن فيه النظر             
                                                      

) ٤ (  FCCC/SBI/2004/19 ٣٦   و  ٣٥           ، الفقرتان  .  
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                                                 األطراف بعد من التوصل إىل اتفاق بشأن هذه                          ، مل يتمكن مؤمتر    )FCCC/CP/2004/L.15 (                   نـص ذلك املشروع     
                                                                                 من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليا، يتعني على اهليئة الفرعية للتنفيذ              ١٦                        لذلـك، ووفقا للمادة       .         املسـألة 

  .                                  مواصلة النظر فيها أثناء هذه الدورة

                      فريق خرباء ألقل البلدان                                                                              ويف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، صادقت األطراف على برنامج عمل       -  ١٨
                                                 ُ                          وسيطلع رئيس الفريق اهليئة الفرعية للتنفيذ على ما أُحرز من تقدم يف              .  )٥ ( )    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤ (   ً                     منـواً لواليته الثانية     

  .                                          تنفيذ هذا الربنامج يف دورهتا الثانية والعشرين

                       تعلقة بتشغيل صندوق أقل                                                                قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ مواصلة نظرها يف اإلرشادات اإلضافية امل  :       اإلجراء -  ١٩
                                   وذلك بغرض التوصية مبشروع مقرر لكي FCCC/CP/2004/L.15           ً                                        البلدان منواً استنادا إىل النص الوارد يف الوثيقة       
                                                                      وقد تود اهليئة الفرعية أيضا أن تنظر يف تقرير رئيس فريق اخلرباء              .                                             يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة      

  .                                                دم أي إرشادات إضافية تراها مالئمة بشأن عمل الفريق               ً        ألقل البلدان منواً وأن تق

FCCC/CP/2004/L.15  ًاقتراح مقدم من الرئيس  .                             ً مسائل تتعلق بأقل البلدان منوا                      

  ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية-٦

                               الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف  ) أ (

                                                العاشرة بإبقاء مسألة حتديد مكان عقد دورته احلادية      ً                           تلبيةً لطلب مؤمتر األطراف يف دورته   :             خلفية املسألة -  ٢٠
                   الدورة األوىل ملؤمتر    (                                                                                      عشرة والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             

                                                   ، قرر املكتب، استنادا إىل تقييم أجرته األمانة،            ٢٠٠٥                              قيد االستعراض يف أوائل عام        )               اجتماع األطراف  /      األطراف
                                                                                                 بول العرض السخي الذي قدمته حكومة كندا ووافق، آخذا يف االعتبار توافر املرافق، على مقترح تقدمت به هذه  ق

      ديسمرب  /              كانون األول   ٩           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٨                                                            احلكومة يقضي بتغيري موعد االنعقاد إىل الفترة املمتدة من          
       اجتماع  /                                      األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف                  ُ   َ                                       وتـبعا لذلـك، سـُتعقَد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر           .     ٢٠٠٥

                يف مونتريال،       ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٩           نوفمرب إىل    /               تشرين الثاين    ٢٨                                  األطـراف يف بروتوكول كيوتو من       
  .    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١٦     ُ                                                 وقد أُبلغت مجيع األطراف هبذا القبول يف مذكرة إعالمية مؤرخة   .     كندا

                                                                           ناه قائمة بالعناصر املمكن إدراجها يف جدول أعمال مؤقت للدورة احلادية                                         وتتضـمن الوثيقة الواردة أد     -  ٢١
                                                                                                           عشـرة ملؤمتر األطراف وكذلك اقتراحات تتعلق بتنظيم أعمال دورات اهليئتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف ومؤمتر               

                                                      

) ٥ (  FCCC/SBI/2004/10 ٧٣   و  ٧٢           ، الفقرتان  .  
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                لوزراء وغريهم من                                           كما تعاجل الوثيقة الترتيبات املمكنة ملشاركة ا  .                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو /      األطراف
  .                                 رؤساء الوفود يف اجلزء الرفيع املستوى

                                                                                          ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف العناصر املمكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت            :         اإلجـراء  -  ٢٢
           ضا النظر يف                         وقد تود اهليئة الفرعية أي  .                                                                للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف وإىل تقدمي املشورة إىل األمني التنفيذي

  .                                                                                  املقترحات املتعلقة بتنظيم الدورة الواردة يف الوثيقة املدرجة أدناه وتقدمي إرشادات إضافية

FCCC/SBI/2005/4  مذكرة من األمني التنفيذي  .                                   ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية                       

   تو                                                                 الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيو  ) ب (

                                ستدعو األمانة إىل عقد الدورة األوىل   ،                    من بروتوكول كيوتو  ١٣           من املادة  ٦            وفقا للفقرة   :             خلفية املسألة -  ٢٣
                                                                                   اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باملوازاة مع الدورة األوىل ملؤمتر األطراف املقرر عقدها بعد  /           ملؤمتر األطراف

  .                              موعد دخول الربوتوكول حيز النفاذ

                                                                                   وثيقة املدرجة أدناه قائمة بالعناصر املمكن إدراجها يف جدول أعمال مؤقت للدورة األوىل ملؤمتر         تتضمن ال -  ٢٤
                                                         وتتضمن الوثيقة أيضا االقتراحات املتعلقة بتنظيم أعمال دورات   .                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو /      األطراف

  .                بروتوكول كيوتو               اجتماع األطراف يف /                                         اهليئتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف

                                                                                          ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف العناصر املمكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت            :         اإلجـراء  -  ٢٥
    وقد   .                                                                اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وإىل تقدمي املشورة إىل األمني التنفيذي /                       للدورة األوىل ملؤمتر األطراف

                                                                                املقترحات املتعلقة بتنظيم الدورة الواردة يف الوثيقة املدرجة أدناه وتقدمي                                                    تـود اهليـئة الفرعـية أيضا النظر يف        
  .                اإلرشادات اإلضافية

FCCC/SBI/2005/4  مذكرة من األمني التنفيذي  .                                   ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية                       

                     فترات الدورات املقبلة  ) ج (

  :                                  مثة ثالث مسائل تتصل هبذا البند الفرعي  :             خلفية املسألة -  ٢٦

       اجتماع  /                                                                                       مكـان انعقـاد الـدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف               ) أ ( 
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧     إىل  ٦                                                       األطراف يف بروتوكول كيوتو املقرر عقدها يف الفترة املمتدة من 

     ٢٠١٠                   موعدا عقد دوريت عام   ) ب (
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ُ   طلُب   ) ج (                                                      عين بتغري املناخ إىل مؤمتر األطراف بالنظر يف إمكانية إرجاء                           فريق اخلرباء احلكومي الدويل امل  
  )     ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٦       إىل    ٥                                            املقرر حاليا عقدها يف الفترة املمتدة من         (                                 الـدورة الثالثة عشرة للمؤمتر      

  .                                  بفترة تتراوح بني ثالثة وأربعة أسابيع

                                                      عروض الستضافة الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف                                                       قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف أية         :       اإلجراء -  ٢٧
                                         وسيتعني على مؤمتر األطراف اختاذ قرار يف دورته   .                                                  ودعوة األطراف املهتمة إىل تقدمي عروضها يف أقرب وقت ممكن

                                                           وقد تود اهليئة الفرعية أيضا النظر يف طلب فريق اخلرباء            .                                                        احلاديـة عشـرة بشأن مكان عقد دورته الثانية عشرة         
  .                                                                         كومي الدويل املعين بتغري املناخ وتقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة  احل

FCCC/SBI/2005/4  مذكرة من األمني التنفيذي  .                                   ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية                       

                              تنظيم العملية احلكومية الدولية  ) د (

                                                ئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة النقاش بشأن تنظيم                                   اتفقت األطراف يف الدورة العشرين للهي  :             خلفية املسألة -  ٢٨
                                          ِّ                                                        فترات الدورات املقبلة وذلك بغرض كفالة ما ميكِّن اهليئات املنشأة مبعاهدات من العمل بأكرب قدر ممكن من الدقة 

  .  )٦ (                                                                                                        والفعالية يف حدود الوقت املتاح يف الدورات مع ضمان هنج متناسق ومستجيب للمتطلبات يف معاجلة املسائل               
                                                                                                        طلبـت إىل األمانة الدعوة إىل عقد حلقة عمل بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية باملوازاة مع الدورة احلادية      و

  .                                           وقد مت إعداد تقرير حلقة العمل تلك هلذه الدورة  .                                والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

                       ُ  ِ      فترات الدورات املقبلة اسُتخِلصت                                                                     تعـاجل الوثيقة األخرى املدرجة أدناه عددا من املسائل املتعلقة بتنظيم       -  ٢٩
  .                                                 من املناقشة اليت دارت يف حلقة العمل املشار إليها أعاله

                                                                                                     قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املسائل املثارة يف الوثائق املذكورة أعاله وتقدمي إرشادات                :       اإلجراء -  ٣٠
  .                                                     بشأن ترتيبات لتحسني العملية احلكومية الدولية لتغري املناخ

FCCC/SBI/2005/2           مذكرة   .                                                                        تقرير عن حلقة العمل املعقودة بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية      
          من األمانة

FCCC/SBI/2005/4  مذكرة من األمني التنفيذي  .                                   ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية                       

         االتفاقية      عملية          املراقبة يف         املنظمات    ) ه (

                                                                            الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة نظرها يف الدورة                           اتفقت األطراف يف    :              خلفية املسألة  -  ٣١
                                                                                                                    الثانية والعشرين للهيئة الفرعية يف مسألة قبول ومشاركة املراقبني يف اجتماعات اهليئات املنشأة مبعاهدات استنادا               

                                                      

) ٦ (  FCCC/SBI/2004/10 ٩٤         ، الفقرة  .  
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                       األمانة إطالع اهليئة                 كما طلبت إىل    .  )٧ (    ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ٣١                                           إىل الـتقارير الواردة من األطراف حبلول        
                                                                                                                   الفرعـية للتنفـيذ يف دورهتا الثانية والعشرين على املبادرات ذات الصلة يف األمم املتحدة اليت تركز على حتسني                   

                                                           اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج والفريق الرفيع املستوى                                                  العالقة بني منظومة األمم املتحدة واجملتمع املدين من قبيل 
  .                                                   ت املرموقة واملعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين          من الشخصيا

                        وميكن االطالع على التقارير  FCCC/SBI/2005/MISC.1     َّ                                          وتضـمَّن الـتقارير الواردة من األطراف يف الوثيقة   -  ٣٢
                وتتضمن الوثيقة    .     ملناخ                                                                                                     الـواردة مـن املـنظمات املراقبة يف املوقع اإللكتروين التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ا                

FCCC/SBI/2005/5            معلومـات عـن تقريـر األمني العام املقدم ردا على تقرير الفريق الرفيع املستوى من الشخصيات                                                                                                 
  .                                                  وتركز على العناصر ذات الصلة بعملية االتفاقية        ) A/59/354 (                                                          املرموقة واملعين بالعالقات بني األمم املتحدة واجملتمع املدين         

                                       َّ                                   املشاركة الفعالة يف عملية االتفاقية واملعدَّة للدورة العشرين للهيئة                            املتعلقة بتعزيز  FCCC/SBI/2004/5               وتعد الوثيقة   
  .                                        الفرعية للتنفيذ بدورها ذات صلة هبذا الشأن

                                                                                         ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق املذكورة أعاله اليت تتعلق   :       اإلجراء -  ٣٣
                                                                           وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ تقدمي إرشادات إىل األمانة أو املوافقة،             .                                   ة قبول ومشاركة املنظمات املراقبة          مبسـأل 

                                                                                                           حسب االقتضاء، على تقدمي توصية إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة فتنهي بذلك مداوالهتا بشأن هذه                 
  .      املسألة

FCCC/SBI/2005/5        املتحدة فيما يتعلق بالعالقات مع اجملتمع املدين                                  الـتطورات األخرية يف األمم                                               .  
                مذكرة من األمانة

FCCC/SBI/2005/MISC.1  التقارير الواردة من األطراف  .                                          املشاركة الفعالة يف العملية احلكومية الدولية                           

  املسائل املالية واإلدارية-٧

     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                       ألداء املايل لفترة السنتني  ا  ) أ (

      ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١ َّ                                                         دَّت البيانات املالية املؤقتة لفترة السنتني احلالية حىت          ُ ِ  أُِع  :              خلفية املسألة  -  ٣٤
      أبريل  /        نيسان   ٣٠    حىت   ( ُ   َّ                                       وُتوفَّر كذلك معلومات عن آخر التطورات         .                                              هلذه الدورة وفقا لإلجراءات املالية لالتفاقية     

                                     الستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية      ا                                                               املتعلقة حبالة مسامهات األطراف يف امليزانية األساسية والصندوق           )     ٢٠٠٥
  .                                 الصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية و                                    األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

         وقد تود    .                                                                                       ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن حتيط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثائق              :         اإلجـراء  -  ٣٥
                                                     امهاهتا يف امليزانية األساسية يف املوعد احملدد، وخباصة تلك اليت                                           اإلعـراب عـن تقديرها لألطراف اليت سددت مس    

                                                                وقد تود اهليئة أيضا حث األطراف اليت مل تسدد مسامهاهتا على القيام بذلك   .                               قدمت تربعات للصناديق االستئمانية
  .             يف الوقت املالئم

                                                      

) ٧ (  FCCC/SBI/2004/10 ١٠١     إىل   ٩٩             ، الفقرات من   .  
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FCCC/SBI/2005/INF.4         ديسمرب  /           كانون األول -     يناير /                                                    البـيانات املالية غري املراجعة لفترة كانون الثاين      
                       مذكرة من األمني التنفيذي  .     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٣٠     حىت     ٢٠٠٤

FCCC/SBI/2005/INF.5   مذكرة من األمانة  .     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٣٠               وضع املسامهات حىت                

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ) ب (

                                                   اشرة إىل األمني التنفيذي اقتراح ميزانية برناجمية لفترة                            طلب مؤمتر األطراف يف دورته الع  :                خلفـية املسألة   -  ٣٦
  .                                                                      لكي ينظر فيها املؤمتر يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦       السنتني 

    يذي                                                                         َّ                           ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة اليت أعدَّها األمني التنف               :       اإلجراء -  ٣٧
                                       لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته           ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                          وإىل التوصـية مبشروع مقرر بشأن ميزانية فترة السنتني          

  .                                           اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل /                                   احلادية عشرة ويصادق عليه مؤمتر األطراف

FCCC/SBI/2005/8         مذكرة من األمني     .   ٠٧  ٢٠-    ٢٠٠٦                                              امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                
         التنفيذي

FCCC/SBI/2005/8/ADD.1         مذكرة من األمني     .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                
             برنامج العمل  .      إضافة  .         التنفيذي

FCCC/SBI/2005/8/ADD.2         مذكرة من األمني     .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                
           ُ                                        األنشطة اليت ُيطلب متويلها من الصندوق االستئماين لألنشطة   .        إضافة .        التنفيذي

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                   التكميلية يف الفترة 

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

                                                                                           ت األطراف يف الدورة التاسعة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعلق لغاية                 طلب  :              خلفية املسألة  -  ٣٨
                                                                                                                الـدورة العاشرة ملؤمتر األطراف ما دأبت عليه من عدم متويل األطراف املؤهلة املتأخرة يف تسديد مسامهاهتا وأن                  

                                 من اإلجراءات املالية لالتفاقية فيما   )  ج (   ٧                                                               تستعرض األثر املايل هلذا اإلجراء وما يترتب من آثار على تنفيذ الفقرة 
                                                                                                   يتعلق مبشاركة ممثلي األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف 

  ج                                                                    كما طلبت إىل األمانة أن تقدم تقريرا عما توصلت إليه من نتائ             .  )٨ (                                      دورات مؤمتر األطراف واهليئتني الفرعيتني    
  .                                                              إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه يف دورهتا الثانية والعشرين

َ  ِّ        ً             قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علما بالتقرير املَعدِّ استجابةً هلذا الطلب  :       اإلجراء -  ٣٩                                                     .  

                                                      

) ٨ (  FCCC/SBI/2003/19 ٥٩         ، الفقرة  .  



FCCC/SBI/2005/1 
Page 12 

 

FCCC/SBI/2005/3       مـن اإلجـراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل           )  ج   ( ٧                   تنفـيذ الفقـرة                                                      
         مذكرة من   .                                                      كة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      للمشار
       األمانة

                 تنفيذ اتفاق املقر  ) د (

                                                                                          طلبت األطراف يف الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ إىل احلكومة املضيفة وإىل               :              خلفية املسألة  -  ٤٠
     ُ ِّ                              وقد قُدِّم أحدث تقرير إىل الدورة        .  )٩ (                     تنفيذ اتفاق املقر                                                           األمـني التنفيذي تقدمي تقرير سنوي عن التقدم احملرز يف         

  .    ٢٠٠٤      يونيه  /                                       العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يف حزيران

                                                        ُ                                 سيقدم ممثل للحكومة املضيفة واألمني التنفيذي عرضني شفويني عما أُحرز من تقدم إضايف يف                :       اإلجراء -  ٤١
  .                                         يف املعلومات املقدمة واختاذ أي إجرء تراه الزما                                    وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر   .           هذه املسألة

                              االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة    ) ه ( 

                                            إىل األمني التنفيذي أن جيري، مبساعدة من         ٩-    م أ  /  ١٦                             طلب مؤمتر األطراف يف مقرره        :                خلفـية املسألة   -  ٤٢
                                     ة اليت تضطلع هبا األمانة وأن يقدم                                                                                        هيئات األمم املتحدة ذات الصلة إذا لزم األمر، استعراضا داخليا لتقييم األنشط           

                              وقد أجرت األمانة جردا كامال       .                                                                                 تقريـرا عمـا توصل إليه من نتائج إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة              
  .                                                                 وتقييما ألنشطتها مبساعدة من مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية

                                                        املعلومات الواردة يف التقرير املتعلق بالنتائج املتمخضة عن                                           قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف        :       اإلجراء -  ٤٣
                                                          أو توصية إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة بشأن           /                                                  االسـتعراض الداخلي وتقدمي إرشادات إىل األمانة و       

       تبار يف                                                    وقد تود اهليئة الفرعية أيضا أن تأخذ املعلومات بعني االع  .                                           اإلجـراء الذي قد يترتب على هذا االستعراض    
  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                               نظرها يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

FCCC/SBI/2005/6  مذكرة من األمني التنفيذي  .                                       تقرير عن االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة                       

  مسائل أخرى-٨

                       يف سنة األساس لكرواتيا         االنبعاثات       مستوى  ) أ ( 

                                                                عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ، طلبت حكومة كرواتيا النظر يف مستوى                    أثناء الدورة اخلامسة  :             خلفية املسألة -  ٤٤
                                          وقد أحالت اهليئة الفرعية للتنفيذ املسألة إىل   .              من االتفاقية ٤           من املادة  ٦                                    االنبعاثات يف سنتها األساس طبقا للفقرة 

                              وقد نظرت هذه األخرية يف املسألة يف   .                                                                               اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لكي تنظر يف اجلوانب املنهجية للطلب    
                   وأعادت طلب حكومة     .                                                                                          دوراهتـا اخلامسـة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وأمتت نظرها يف اجلوانب املنهجية             

                                                      

) ٩ (  FCCC/SBI/2002/17 ٥٨         ، الفقرة  .  
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                                                                                                                                    كرواتيا إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه، فأعادت النظر يف املسألة يف دوراهتا السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة                   
  .                                                            رة واحلادية والعشرين، ولكنها مل تتمكن من التوصل إىل توافق لآلراء  عش

                                                                                                     سـتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة نظرها يف هذه املسألة بغرض التوصية مبشروع مقرر لكي                  :         اإلجـراء  -  ٤٥
  .                                      يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

  ى     أخر     مسائل   ة  أي  ) ب ( 

  .                                        رى تثار أثناء الدورة حتت هذا البند الفرعي ُ                  سُتدرج أية مسائل أخ -  ٤٦

  تقرير عن الدورة-٩

  . ُ   ُّ                                                                             سُيعدُّ مشروع تقرير عن أعمال الدورة لكي تعتمده اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هناية الدورة  :             خلفية املسألة -  ٤٧

                  متام التقرير بعد                                                                      ِّ               ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اعتماد مشروع التقرير ومنح اإلذن للمقرِّر إل             :       اإلجراء -  ٤٨
  .                                         الدورة بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين

َ  َّ        الوثائق املع د ة للدورة            

FCCC/SBI/2005/1 مذكرة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                       

FCCC/SBI/2005/2 مذكرة   .                                                                    ر عن حلقة العمل املعقودة بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية             تقري      
          من األمانة

FCCC/SBI/2005/3  من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة   )  ج   ( ٧             تنفيذ الفقرة                                                     
                مذكرة من األمانة  .                                                   يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

FCCC/SBI/2005/4 مذكرة من األمني التنفيذي  .                                   ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية                       

FCCC/SBI/2005/5            الـتطورات األخرية يف األمم املتحدة فيما يتعلق بالعالقات مع اجملتمع املدين                                                                           .  
                مذكرة من األمانة

FCCC/SBI/2005/6 ذي                    مذكرة من األمني التنفي  .                                       تقرير عن االستعراض الداخلي ألنشطة األمانة   

FCCC/SBI/2005/7           التقرير املرحلي بشأن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية                                                                             
                مذكرة من األمانة  .                                                 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2005/8        مذكرة من األمني     .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                
         التنفيذي

FCCC/SBI/2005/8/Add.1        مذكرة من األمني     .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                
             برنامج العمل  .      إضافة  .         التنفيذي

FCCC/SBI/2005/8/Add.2        مذكرة من األمني     .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                              امليزانـية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني                
                                      طلب متويلها من الصندوق االستئماين لألنشطة             ُ األنشطة اليت ُي  .      إضافة  .         التنفيذي

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                   التكميلية يف الفترة 

FCCC/SBI/2005/INF.1 مذكرة من األمانة  .                                     معلومات عن أنشطة مرفق البيئة العاملية                

FCCC/SBI/2005/INF.2             قائمة املشاريع املقدمة من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                                                                              
                مذكرة من األمانة  .              من االتفاقية  ١٢           من املادة  ٤  ة           عمال بالفقر
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FCCC/SBI/2005/INF.3             حالة إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                                                              
                مذكرة من األمانة  .         لالتفاقية

FCCC/SBI/2005/INF.4      ديسمرب  / ل         كانون األو-     يناير /                                                   البـيانات املالـية غري املراجعة لفترة كانون الثاين      
                       مذكرة من األمني التنفيذي  .     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٣٠     حىت     ٢٠٠٤

FCCC/SBI/2005/INF.5  مذكرة من األمانة  .     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٣٠               وضع املسامهات حىت                

FCCC/SBI/2005/MISC.1 التقارير الواردة من األطراف  .                                          املشاركة الفعالة يف العملية احلكومية الدولية                           

  إىل الدورة من قبل مؤمتر األطراف يف دورته العاشرةمشاريع النصوص احملالة
  من مشروع النظام الداخلي املطبق حاليا١٦عمال باملادة 

FCCC/SBI/2004/L.23           من االتفاقية   ١٢              من املادة     ٤                               ً                   السـبل املمكـنة لتنفيذ املشاريع عمالً بالفقرة             .  
  ة                               مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/SBI/2004/L.25   ة                               مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس         املناخ    لتغري     اخلاص         الصندوق  

FCCC/SBI/2004/L.27           من قبل     ،                                                                    تقـدمي الـبالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء        
                        مشروع استنتاجات مقترح     .                                                األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       

           من الرئيسة

FCCC/CP/2004/L.15   اقتراح مقدم من الرئيس  .            ً البلدان منواً                 مسائل تتعلق بأقل                      

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/CP/2004/10   إىل ٦                                                            تقريـر مؤمتر األطراف عن دورته العاشرة املعقودة يف بوينس آيرس من     
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨  Add.1-2       و

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

FCCC/SBI/2004/19              تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والعشرين املعقودة يف بوينس                                                                                 
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤     إىل  ٦         آيريس من 

- - - - - 

 


