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(A)     GE.05-61198    140405    140405 

                      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

 إضافة

  مقدمة-   ً أوال  

                                                           اليت حتتوي على جدول األعمال املؤقت وشروحه للدورة الثانية     FCCC/SBI/2005/1                     منذ إصدار الوثيقة     - ١
                                                                                                                     والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، قرر األمني التنفيذي إعداد وثيقة إضافية من أجل الدورة ترسم اخلطوط العامة                

                       تناول هذه الوثيقة          وسيجري   ".             ً  حمايدة مناخياً  "                                                                    للخيارات والتدابري اهلادفة إىل جعل االجتماعات املتعلقة باالتفاقية         
  .              أية مسائل أخرى  :               من جدول األعمال  )  ب ( ٨                           اجلديدة يف إطار البند الفرعي 

               من شروح جدول     )  ب ( ٨-                    َّ              حتتوي على الفرع املعدَّل ثانيا     FCCC/SBI/2005/1                         وهـذه اإلضافة للوثيقة      - ٢
                    نص جديد يف الفرع                            ستتغري نتيجة إلدراج      ٩-                                                 وبناء على ذلك، فإن أرقام فقرات الفرع ثانيا         .                األعمـال املؤقت  

   ). ب ( ٨-     ثانيا

                                   االجتماعات احملايدة مناخيا التفاقية       "FCCC/SBI/2005/9                                            وباإلضافة إىل ذلك، فإن الوثيقتني اجلديدتني        - ٣
                      وهذه الوثيقة احلالية      "                                  مذكـرة مقدمـة مـن األمانـة         .                                                    األمـم املـتحدة اإلطاريـة بشـأن تغـري املـناخ           

FCCC/SBI/2005/1/Add.1      لوثـائق املعـدة من أجل الدورة والواردة يف مرفق الوثيقة                                      تضـافان إىل قائمـة ا                                                               
FCCC/SBI/2005/1؛ وتوفرياً للورق، ال ُتستنسخ هنا القائمة الكاملة بالوثائق                                     ُ          ً        .  
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  شروح جدول األعمال املؤقت-     ً ثانيا  

  مسائل أخرى-٨

  ى     أخر     مسائل   ة  أي  ) ب ( 

                                       دة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف العمل بشأن                  اتفاقية األمم املتح             ، بدأت أمانة     ٢٠٠٤      يف عام   :             خلفية املسألة - ٤
                                                                   واهلدف من هذه املبادرة هو تقدير انبعاثات غازات الدفيئة املتولدة نتيجة   .                                   ً جعل اجتماعات االتفاقية حمايدة مناخياً

                                                                                                            لـدورات اهليئـتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف والتعويض عن هذه االنبعاثات عن طريق القيام من وجوه أخرى                 
                                                                 وقد استعرضت األمانة األساليب اليت تستخدمها منظمات أخرى حلساب           .                          لتخفـيف من تغيري املناخ               بأنشـطة ل  

   ويف   .                                                                                                              انبعاثات غازات الدفيئة واستحدثت أداة جتريبية لتقدير هذه االنبعاثات املتولدة عن دورات هيئات االتفاقية             
                                                 هذه املبادرة ولتقدمي تقدير بانبعاثات غازات                                                   ً       ً               الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، نظمت األمانة حدثاً جانبياً ملناقشة        

                                                                                                                          الدفيئة املتصلة بعقد الدورة العشرين لكل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية للتنفيذ               
                                                                                                         والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، ولتقاسم اخلربات وتبادل اآلراء مع األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن              

                                         وقد حظيت هذه املبادرة بترحيب طيب من         .                                                                  اجلوانـب املنهجـية واخلـيارات املتعلقة بالتعويض عن االنبعاثات         
                                                                                         ولزيادة حتقيق تقدم يف هذه املبادرة، تعتزم األمانة اآلن، كعملية جتريبية، جعل الدورة               .                      املشاركني يف هذا احلدث   

  .   ً خياً                                                 الثانية والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني حمايدة منا

     ُ                                                                                                    وقـد أُعـدت وثيقة، كيما تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ، حتتوي على مقترح بشأن جعل اجتماعات                  - ٥
             ً                                            حمايدة مناخياً، مبا يف ذلك اخليارات املتوخاة للتعويض عن هذه               بشأن تغري املناخ        اإلطارية            األمم املتحدة           اتفاقـية 
  .         االنبعاثات

                                                             دعوة إىل النظر يف املعلومات املقدمة واخليارات املطروحة لالضطالع مبزيد                        اهليئة الفرعية للتنفيذ م  :       اإلجراء - ٦
                                                                                 وقد ترغب هذه اهليئة يف أن تقرر ما إذا كانت األمانة ينبغي أن تواصل هذا                 .                                  مـن األنشـطة بشأن هذه املسألة      

  .                                                     العمل، وإذا كان األمر كذلك، أن تتفق على اخلطوات القادمة

  .                                       فرعي، تناول أية مسائل تنشأ أثناء الدورة                          وسيجري يف إطار هذا البند ال - ٧

----- 

FCCC/SBI/2005/9  اجتماعات حمايدة مناخياً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                                            ً                     


