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                       خيارات لعملية االستعراض  ) أ (  

                                                                                               تقريـر عـن بـيانات القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف مبا يف ذلك                   ) ب ( 
     ٢٠٠٣-    ١٩٩٠          عن الفترة                                     األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

                                              تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الثالثة  ) ج (  

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

                                                                                         عمـل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف                ) أ ( 
        التفاقية            املرفق األول ل

                                   جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية  ) ب (  

                       تقدمي الدعم املايل والتقين  ) ج (  

  :                     اآللية املالية لالتفاقية - ٥

                        الصندوق اخلاص لتغري املناخ  ) أ (  

                                               تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف  ) ب (  

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

                                       تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية  ) د (  

    ):               بروتوكول كيوتو (             اآللية املالية  - ٦

             صندوق التكيف  ) أ (  

                                    تقدمي التوجيه إىل مرفق البيئة العاملية  ) ب (  

              من االتفاقية ٦      املادة  - ٧

                             بناء القدرات يف إطار االتفاقية - ٨

                                   بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو - ٩

  :             من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨     قرتني          تنفيذ الف -  ١٠

  )  ١٠-   م أ / ١      املقرر  (                                                  برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   ) أ (  
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                                ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ) ب (  

  :                               املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -  ١١

     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                           أداء امليزانية لفترة السنتني   ) أ (  

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                        الربناجمية لفترة السنتني         امليزانية  ) ب (  

                                                    الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة  ) ج (  

                                                                                        االمتـيازات واحلصـانات املقدمة إىل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول               ) د ( 
      كيوتو

                                    مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة -  ١٢

  :          مسائل أخرى -  ١٣

                                  مسائل أخرى أشار أحاهلا مؤمتر األطراف  ) أ (  

                                                                         مسائل أخرى أحاهلا مؤمتر األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  ) ب ( 

              أي مسائل أخرى  ) ج (  

  .                       التقرير عن أعمال الدورة -  ١٤
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  شروح جدول األعمال املؤقت-     ً ثانيا  

  افتتاح الدورة-١

     نوفمرب /               تشرين الثاين    ٢٨                                                              رة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم االثنني،                                             مـن املقرر أن يفتتح الرئيس الدو       - ١
٢٠٠٥    .  

  املسائل التنظيمية-٢

                  إقرار جدول األعمال  ) أ ( 

  . ُ                                                سُيعرض مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة بغية اعتماده - ٢

 FCCC/SBI/2005/11                           مذكرة من األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

                   تنظيم أعمال الدورة  ) ب ( 

  .      ديسمرب /              كانون األول   ٦                                                                     اهليئة الفرعية للتنفيذ دورهتا الثالثة والعشرين يوم الثالثاء،           م     ستختت  :                خلفـية املوضوع   - ٣
                                                                                                                وسـتنتهي من النظر يف أكرب عدد ممكن من األمور وستحيل نتائجها إىل مؤمتر األطراف أو مؤمتر األطراف املنعقد بوصفه              

   .                    اف يف بروتوكول كيوتو           اجتماع األطر

                                                                                              من بروتوكول كيوتو، تعمل مجيع اهليئات الفرعية لالتفاقية بوصفها هيئات فرعية لربوتوكول               ١٥     ً          ووفقاً للمادة    - ٤
                                                                                                                       وقد أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة عشرة، أنه من أجل توضيح الصالحية اليت تعمل اهليئة الفرعية                    .      كيوتو

                                                                                                                  يـئة الفرعـية للمشـورة العلمية والتكنولوجية على أساسها، فإن البنود املتصلة باالتفاقية والبنود املتصلة                                 للتنفـيذ أو اهل   
  . )١ (                                                                          بربوتوكول كيوتو ينبغي أن حتدد بوضوح على جدول أعمال كل من اهليئتني وخالل جلساهتما

               وستمنح األولوية   .          لالجتماع                                                                             وسـتنظم الدورة بشكل يراعي جدول أعمال موسع والكمية احملددة للوقت املتاح           - ٥
    ً                                                                                       وفضالً عن ذلك، وبسبب جدول العمل الطويل املتوقع ملؤمتر األطرف احلادي عشر ومؤمتر األطراف                .                   للقضـايا العاجلة  

                                                                                                                   املـنعقد بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، فقد يتعذر على رئيس مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف املنعقد                  
                                                                                               يف بروتوكول كيوتو، إجراء مشاورات بشأن بنود مل تتمكن اهليئة الفرعية للتنفيذ من التوصل                                       بوصـفه اجتماع األطراف     

                                                                                                                   وسيتم إحالة البنود غري املفروغ من النظر فيها يف هذه الدورة، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة                    .                 إىل اتفاق بشأهنا  
  .        والعشرين

  .                                   بشأن وضع هنج إزاء تنظيم أعمال الدورة                       ستدعى األطراف إىل االتفاق   :       اإلجراء - ٦

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2003/8 ،   ٤٤       الفقرة  )   ٢̀  ) ب  ̀.  
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                                                                                                         وستدعى األطراف إىل اإلشارة إىل اجلدول املقترح الوارد يف املرفق األول لشروح جدويل األعمال املؤقتني ملؤمتر                 - ٧
                                                                                                               األطراف ومؤمتر األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واالطالع على الربنامج اليومي للحصول               

  .                                              معلومات مستوفاة بشأن عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ    على 

                         ومن يرغب يف تقدمي بيان       .  ُ                                                                                وُيـرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان            - ٨
  .                              مكتوب فعليه إحضار نسخ لتوزيعها

 FCCC/SBI/2005/11                           مذكرة من األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

                             انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  ) ج ( 

                                    ً                                           من مشروع النظام الداخلي املطبق حالياً، يتوقع أن تنتخب اهليئة الفرعية              ٢٧   ً          عمالً باملادة     :                  خلفـية املوضـوع    - ٩
ُ                                          وبدعوة من رئيس مؤمتر األطراف العاشر، ُشرع يف مشاورات مع منسقي اجملموعات              .                                   للتنفـيذ نائـب رئيسها ومقررها                                         

                                                                                                               الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، إىل جانب مشاورات بشأن انتخاب أعضاء اهليئات األخرى                   يف  ة         اإلقليمـي 
                   ُّ              وتدعى األطراف إىل تذكُّر ما ورد        .                                                  وستعقد مشاورات أخرى خالل الدورة، عند االقتضاء        .                           لربوتوكول كيوتو واالتفاقية  

                                                              لشغل الوظائف اليت يتم شغلها باالنتخاب يف أية هيئة منشأة                                                 والنظر بشكل فعال يف تسمية نساء         ٧-    م أ  /  ٣٦            يف املقـرر    
                                                                                    وسيظل أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ احلاليني يف مناصبهم ريثما يتم انتخاب              .                                     مبقتضى االتفاقية أو بروتوكول كيوتو    

  .          من سيخلفهم

                                    دورتيها الرابعة والعشرين واخلامسة     ُ                                                                   سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل انتخاب نائب رئيسها ومقررها ل           :         اإلجـراء  -  ١٠
  .                                       والعشرين يف أقرب فرصة بعد إكمال املشاورات

                                          انتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء املكتب  ) د ( 

                                                                      من بروتوكول كيوتو، عندما متارس اهليئة الفرعية للتنفيذ مهامها            ١٥              من املادة     ٣   ً           عمالً بالفقرة     :              خلفية املوضوع  -  ١١
        بدون   ة                   ُ                                              ً                        قة بربوتوكول كيوتو، ُيستعاض عن أي عضو من أعضاء مكتبها ميثل دولة طرفاً يف االتفاقي                                 خبصوص املسائل املتعل  

 ُ          وُيجرى، عند   .                          ً                                                                            أن تكـون يف الوقـت ذاتـه طرفاً يف الربوتوكول، بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكول من بينها                
  . ة                                                  االقتضاء، مزيد من املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمي

ُ                                                                                             ُتدعـى اهليئة الفرعية للتنفيذ، عند االقتضاء، إىل انتخاب عضوين إضافيني لدورتيها الرابعة والعشرين     :       جـراء   اإل -  ١٢
   .                                             أو املقرر املمثل لدولة غري طرف يف بروتوكول كيوتو /                                        واخلامسة والعشرين لكي حيال حمل نائب الرئيس و
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 التفاقية البالغات الوطنية من األطراف املدرجة يف املرفق األول ل-٣

                       خيارات لعملية االستعراض  ) أ ( 

                                       أنه ينبغي إجراء استعراضات عديدة       )٢ (                                                         ذكرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين         :              خلفية املوضوع  -  ١٣
     اقية           مبوجب االتف   )                               األطراف املدرجة يف املرفق األول     (                                                                    لـلمعلومات اليت تقدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           

                                                                           وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تقوم بإعداد مذكرة تتضمن             .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                وبـروتوكول كيوتو، يف الفترة      
                                                                                                                  خيارات تبسيط عمليات االستعراض هذه بغية جتنب االزدواج املمكن يف اجلهود املبذولة وبغية ضمان االستخدام الفعال                

  .              للموارد املتاحة

                                                                                                   يئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثيقة املشار إليها أدناه وإسداء املشورة إىل األطراف وإىل                           ستدعى اهل   :        اإلجـراء  -  ١٤
  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                         األمانة بشأن تبسيط عمليات االستعراض للفترة 

                                                                   تبسـيط عملـيات االسـتعراض مبوجـب االتفاقـية وبروتوكول كيوتو           
                مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2005/16 

                                                                                         ت القوائم الوطنية جلرد إنبعاثات غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق                               تقريـر عن بيانا     ) ب (
     ٢٠٠٣-    ١٩٩٠                            األول امللحق باالتفاقية للفترة 

                                              ، إىل األمانة أن تزوده مبعلومات عن بيانات         )٣ (                                              طلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثامنة عشرة        :               خلفـية املوضوع   -  ١٥
                                                                                          الدفيئة اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول لكي تنظر فيها اهليئتان الفرعيتان                                               قوائـم اجلـرد النبعاثات غازات       

  .            ومؤمتر األطراف

  . ُ                                          ً                                             سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة املشار إليها أدناه  :       اإلجراء -  ١٦

  .     ٢٠٠٣-    ١٩٩٠                لدفيئة للفترة                                                      بـيانات القوائم الوطنية جلرد انبعاثات غازات ا       
                مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2005/17 

                                              تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الثالثة  ) ج ( 

                                  أن تطبق إجراءات استعراض البالغات  ٧-   م أ /  ٣٣                                        طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة يف مقرره         :                خلفـية املوضوع   -  ١٧
                                ، على البالغات الوطنية املقدمة من  ٣-   م أ / ٦   و ١-   م أ / ٢                 ما جاء يف املقررين                                        الوطنية، مبا يف ذلك االستعراضات املتعمقة، ك

    ٣٥  ،     ٢٠٠٥      أغسطس  /  ُ               وأُجري حبلول شهر آب  .  ٤-   م أ /  ١١                                        ً                  األطـراف املدرجـة يف املرفق األول لالتفاقية طبقاً للمقرر         
  .           وأوكرانيا غ        للكسمرب                                       ومل يرد حىت اآلن البالغان الوطنيان الثالثان  .         ً       ً                        استعراضاً متعمقاً للبالغات الوطنية الثالثة

                                                      

) ٢ (  FCCC/SBI/2004/19 ١٧ و  ١٦           ، الفقرتان  .  
) ٣ (  FCCC/CP/2002/8٤٣   و  ٤٢           ، الفقرتان   ٩٩   حة       ، الصف  .  
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  . ُ                                         ً                          سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالتقرير عن حالة االستعراض  :       اإلجراء -  ١٨

 FCCC/SBI/2005/INF.9                 مذكرة من األمانة  .                                               تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الثالثة

 فق األول لالتفاقية البالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املر-٤

                                                                                                  عمـل فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق                  ) أ (
                األول لالتفاقية

                                                                                         يعتزم فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف               :                خلفـية املوضوع   -  ١٩
ُ              ، عقد سبع حلقات عمل تدريبية، ُعقدت منها         ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                      إطار تنفيذ برنامج عمله للفترة                تفاقية يف                  املـرفق األول لال                                 

                                                                                                 وستكون الدروس املستخلصة من تطوير مواد تدريبية وتنظيم مثل حلقات العمل هذه مفيدة للدول                .                  أربـع حـىت اآلن    
   .                                            تفاقية بشأن طريقة توجيه حلقات العمل املتبقية                                                         األطراف يف تقدمي التوجيه إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لال

                                                                                                    ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل تقدمي مزيد من التوجيه بشأن إمجايل عمل األطراف غري املدرجة يف                  :         اإلجـراء  -  ٢٠
  .                            ، باالستناد إىل تقريرها املرحلي    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                           املرفق األول لالتفاقية للفترة 

                                       رباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية                                          تقريـر مرحـلي عن أنشطة فريق اخل       
                مذكرة من األمانة  .                                                 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/22 

                                   جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية  ) ب ( 

                         املعلومات الواردة يف مجيع                          إىل األمانة جتميع وتوليف   ٩-    م أ  / ٢                              طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره        :              خلفية املوضوع  -  ٢١
                             األطراف غري املدرجة يف املرفق      (                                                                                         الـبالغات الوطنـية األولية اليت قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية               

  .                                         ، لكي ينظر فيها املؤمتر يف دورته احلادية عشرة    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان ١             يف موعد أقصاه   )     األول

                           ً                                                                رعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالتقارير الواردة أدناه وتقدمي توصيات بشأن أي إجراء                              ستدعى اهليئة الف    :       اإلجراء -  ٢٢
  .        للمتابعة

                                                                                     الـتقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطرف           
      ملخص   .                مذكرة من األمانة  .                                غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/18 

                                                                 والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف                       رير التجميعي     التق
                  التنمية املستدامة    .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                                     غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

                                                                ودمج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف التخطيط يف األجلني املتوسط والقصري

 FCCC/SBI/2005/18/Add.1 

                                                                                  تقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف            ال
           قوائم جرد    .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                                         غـري املدرجـة باملـرفق األول لالتفاقية       

                                                                اإلنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصادر وإزالة غازات الدفيئة باملصارف

 FCCC/SBI/18/Add.2 
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                                                               لتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف                             التقرير التجميعي وا  
                      إضافة تدابري تسهم يف      .                  مذكرة من األمانة    .                                       غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

                معاجلة تغري املناخ

 FCCC/SBI/2005/18/Add.3 

   اف                                                                                  التقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطر         
         حبث ورصد    .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                                         غـري املدرجـة يف املرفق األول لالتفاقية       

      منهجي

 FCCC/SBI/2005/18/Add.4 

                                                                                    التقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف          
          ري املناخ،          آثار تغ   .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                                     غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     
                                   تدابري التكيف واستراتيجيات االستجابة

 FCCC/SBI/2005/18/Add.5 

                                                                                    التقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف          
        التثقيف   .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                                             غـري املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقـية         

                       والتدريب وتوعية اجلمهور

 FCCC/SBI/2005/18/Add.6 

                       تقدمي الدعم املايل والتقين  ) ج ( 

                ، تقوم األمانة    ٤  - أ . م  /   ١٢    و  ٢-    م أ  /  ١٠                           من االتفاقية واملقررين       ١٢              من املادة     ٤    ً          وفقاً للفقرة     :                خلفـية املوضوع   -  ٢٣
          يفاء هذه             وقد مت است    .                                                                                                بتجميع قائمة تتضمن املشاريع اليت تقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وتتيحها لألطراف             

   .     ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول ١                                                                           القائمة باالستناد إىل املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة يف موعد أقصاه 

  .                                          ً                           ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالوثيقة املشار إليها أدناه  :       اإلجراء -  ٢٤

                         األطراف غري املدرجة يف                                قائمة باملشاريع املقدمة من     .                            تقـدمي الدعم املايل والتقين    
                مذكرة من األمانة  .                    املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/INF.8 

  اآللية املالية لالتفاقية-٥

                          الصندوق اخلاص لتغري املناخ  ) أ ( 

     سألة                                                    للهيئة الفرعية للتنفيذ مواصلة النظر يف هذه امل          )٤ (                                          قرر األطراف، يف الدورة الثانية والعشرين       :              خلفية املوضوع  -  ٢٥
  .                                                          متت صياغته يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ   )٥ (                                              يف دورهتا الثالثة والعشرين، باالستناد إىل مشروع نص

                                                      

) ٤ (  FCCC/SBI/2005/10 ٣٥         ، الفقرة  .  
) ٥ (  FCCC/SBI/2005/10املرفق األول ،            .  
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                                                                                                     ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر بتعمق يف هذا املوضوع والتوصية مبشروع مقرر لكي يعتمده                 :         اإلجـراء  -  ٢٦
  .      عشرة                          مؤمتر األطراف يف دورته احلادية

                                                 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف  ) ب ( 

                                                                                             تنص مذكرة التفاهم املوقعة بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية، املرفقة باملقرر               :                  خلفـية املوضـوع    -  ٢٧
     وطلب   .                    ثائق رمسية عامة أخرى                                                                                    ، عـلى أمور منها أن يقدم مرفق البيئة العاملية ملؤمتر األطراف تقارير سنوية وو             ٢-    م أ  /  ١٢

                                       ً                                    ، إىل مرفق البيئة العاملية أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة   ١٠-   م أ / ٨                        مؤمتـر األطراف، يف مقرره   
                     ، وعن ما يظهر من       ١٠-    م أ  / ١              من املقرر     ٦                                                                           والدورات الالحقة، عن الدعم املقدم إىل األنشطة املنصوص عليها يف الفقرة            

  .           وعقبات وفرص       صعوبات 

                                                                                                               ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير مرفق البيئة العاملية والتوصية مبشروع مقرر لكي يعتمده                  :      اإلجراء -  ٢٨
  .                               مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 FCCC/CP/2005/3                 مذكرة من األمانة  .                                               تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

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

                                 ، أن تقوم، باالستناد إىل خربات        ١٠-    م أ  / ٩                                            طلـب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف مقرره           :                  خلفـية املوضـوع    -  ٢٩
                                                                                                                        الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، جبمع املعلومات ذات الصلة باالستجابة الحتياجات البلدان النامية              

       هذه  FCCC/SBI/2005/INF.7                   وتتضمن  الوثيقة      .  ة                                                             الستثمار يف املستقبل ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقي              مـن ا  
  .                     املعلومات اليت مت جتميعها

                                             ، يف االستعراض الثالث لآللية املالية املزمع        )٦ (                                                                   وقـد شـرعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين           -  ٣٠
                                                                                       ويف سياق هذا االستعراض، دعت اهليئة األطراف واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تقدم               .     ٢٠٠٦        عام                    االنـتهاء منه يف   

      وسيتم   .                                                      ، معلومات عن خربهتا املتعلقة بفعالية اآللية املالية           ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٥                               إىل األمانـة، يف موعد أقصاه       
  .                                                 ها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين                                               جتميع املعلومات املقدمة يف وثيقة متنوعة لكي تنظر في

 ُ                                                                                                                 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثيقة املشار إليها أدناه والنظر يف اختاذ                   :       اإلجراء -  ٣١
  .                             ً أي إجراء للمتابعة تراه ضرورياً

                              ألطراف فيما يتعلق باحتياجات                                                        خربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة ا      
          مذكرة من    .                                                                           الـبلدان النامية من االستثمار بغية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية         

       األمانة

 FCCC/SBI/2005/INF.7 

                                                      

) ٦ (  FCCC/SBI/2004/19 ٥٣   و  ٥٢           ، الفقرتان  .  
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                                       تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية  ) د ( 

                                       رة عدة إجراءات ذات صلة هبذا البند                                                               من املتوقع أن يتخذ مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عش           :              خلفية املوضوع  -  ٣٢
                              من جدول األعمال املؤقت للدورة  ٨      البند  (                                                ومن ذلك إجراءات بشأن بناء القدرات مبوجب االتفاقية   .               من جدول األعمال

   ٦           ، واملادة    )                                                 من جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف احلادي عشر         )  د ( ٤                                                       الثالـثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ والبند        
             وتطوير ونقل    )                                                                                    مـن جـدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ             ٧         البـند    (            االتفاقـية         مـن   

                                                                                                 مـن جـدول األعمـال املؤقـت للدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية                 ٨         البـند    (                التكنولوجـيات   
    ).             والتكنولوجية

                                                                        نفيذ إىل إعداد مشروع مقرر موحد بشأن تقدمي التوجيه اإلضايف إىل مرفق            ُ                           سـُتدعى اهليئة الفرعية للت      :         اإلجـراء  -  ٣٣
  .                                                                                       البيئة العاملية، يتعلق باإلجراءات املذكورة أعاله، كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 )بروتوكول كيوتو( اآللية املالية -٦

             صندوق التكيف  ) أ ( 

                                             أن ينشأ يف إطار بروتوكول كيوتو صندوق         ٧-    م أ  /  ١٠            وجب مقرره                       قرر مؤمتر األطراف مب     :                خلفـية املوضوع   -  ٣٤
                                                                                                                              التكـيف ميـول من حصة اإليرادات املتأتية من أنشطة املشاريع املتعلقة بآلية التنمية النظيفة وغريها من مصادر التمويل،                   

                    يف بروتوكول كيوتو،                                                                                               بغرض متويل مشاريع وبرامج التكيف امللموسة يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول األطراف               
  . ٧-   م أ / ٥           من املقرر  ٨                              وكذلك األنشطة املذكورة يف الفقرة 

                                                                                                    من بروتوكول كيوتو على أن التوجيه الصادر إىل الكيان أو الكيانات املناط هبا تشغيل اآللية                  ١١               وتـنص املادة     -  ٣٥
                                      املقررات املتفق عليها قبل اعتماد                                                                                             املالـية لالتفاقـية يف املقـررات ذات الصـلة اليت اختذها مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك                

                                                                 ومل يتم حىت اآلن تقدمي التوجيه إىل مرفق البيئة العاملية بشأن             .                                                        بـروتوكول كـيوتو سيطبق مع إجراء التعديالت الالزمة        
  .            صندوق التكيف

          اجتماع                                                                                           ينـبغي النظر يف اآللية اليت ميكن يف إطارها ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف املنعقد بوصفه                :         اإلجـراء  -  ٣٦
  ُ     وسُتدعى   .                                                                                                األطـراف يف بـروتوكول كيوتو أن يقدم التوجيه إىل جملس مرفق البيئة العاملية بشأن تشغيل صندوق التكيف   

                                                                                                                          اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسألة، باالستناد إىل الوثيقة املشار إليها أدناه، والتوصية مبشروع مقرر لكي يعتمده        
   .                                                                  األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل                 مؤمتر األطراف ومؤمتر

 FCCC/SBI/2005/19                 مذكرة من األمانة  .                                   اآللية املالية يف سياق بروتوكول كيوتو

                                    تقدمي التوجيه إىل مرفق البيئة العاملية  ) ب ( 

                                 راف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف                                               مـن املتوقع أن يتخذ مؤمتر األطراف ومؤمتر األط        :                  خلفـية املوضـوع    -  ٣٧
                          وميكن أن يشتمل ذلك على       .                                                                                        بـروتوكول كيوتو يف دورته األوىل عدة إجراءات ذات صلة هبذا البند من جدول األعمال              
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                                                      من جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والعشرين         ٩       البند   (                                                         إجـراءات بشـأن بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو          
                                                                               من جدول األعمال املؤقت ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف املنعقد بوصفه اجتماع             ٨                   للتنفـيذ والبند                         للهيـئة الفرعـية     

   ).                       األطراف يف بروتوكول كيوتو

 ُ                                                                                                    سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إعداد مشاريع مقررات لكي يعتمدها مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف                :       اإلجراء -  ٣٨
  .                             يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل                           املنعقد بوصفه اجتماع األطراف 

  من االتفاقية٦ املادة -٧

      من   ٦                                           ً       ًَ                                        أجرى مؤمتر األطراف، يف دورته العاشرة، استعراضاً مرحلياًَ للتقدم احملرز يف تنفيذ املادة                :                خلفـية املوضوع    -  ٣٩
                   تعيني الفرص احملددة                                                          ، أن من الضروري تقاسم اخلربات والدروس املستفادة، و          ١٠-    م أ  / ٧                     ، واعترف يف مقرره      ة         االتفاقـي 

  .                                                                   املتاحة للتعاون الدويل واإلقليمي، وبناء الشراكات مع مجيع قطاعات االقتصاد

                                                                            للهيئة الفرعية للتنفيذ، شجع األطراف على البدء الفوري ملرحلة االستحداث             )٧ (                              ويف الـدورة احلادية والعشرين     -  ٤٠
          ، وطلبوا  FCCC/SB1/2004/14                                 ى النحو املشار إليه يف الوثيقة          عل  ٦                                                      األوىل ملركز تبادل املعلومات املنصوص عليها يف املادة         

                                   وستقدم األمانة إىل اهليئة الفرعية       .                      ً                                                                  إىل األمانـة أن متضي قدماً يف أعماهلا بوصفها املنظمة املضيفة ملركز التنسيق النموذجي             
  .                                                  للتنفيذ هذا النموذج املصغر يف دورهتا الثالثة والعشرين

                                                                                 فرعـية للتنفيذ إىل النظر يف التقارير املدرجة أدناه، هبدف االستفادة من الدروس                              سـتدعى اهليـئة ال      :         اإلجـراء  -  ٤١
     ُ                   كما سُتدعى اهليئة الفرعية   .                                                                                          املستخلصـة مـن حلقات العمل اإلقليمية واختاذ قرار بشأن اإلجراءات املقبلة، عند االقتضاء          

  .                          بتطوير مركز تبادل املعلومات                                                                للتنفيذ لتقدمي مزيد من التوجيه إىل األطراف واألمانة عن العمل املتعلق 

                              ومنطقة البحر الكارييب عن      ة                  ألمريكا الالتيني   ة                               تقرير عن حلقة العمل اإلقليمي    
                مذكرة من األمانة  .              من االتفاقية ٦      املادة 

 FCCC/SBI/2005/14 

ـ          من   ٦                                                           حلقـة العمل اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ عن املادة            ن            تقريـر ع
                مذكرة من األمانة  .         االتفاقية

 FCCC/SBI/2005/21 

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية-٨

                                                                     إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر، يف دورهتا الرابعة والعشرين، يف اختاذ   ١٠-   م أ / ٢           يطلب املقرر   :             خلفية املوضوع -  ٤٢
         لة بناء                           وللقيام بذلك، تدرج مسأ     .  ٧-    م أ  / ٢                                                   ً                      خطـوات لكـي تراقب بصورة منتظمة أنشطة بناء القدرات عمالً باملقرر             

   .                                                       القدرات يف جدول أعمال هذه الدورة للهيئة الفرعية للتنفيذ

                                                      

) ٧ (  FCCC/SBI/2004/19 ٦٨         ، الفقرة  .  
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                                                                                                                  قـد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف هذه املسألة ويف املوافقة على أي إجراء للمتابعة قد تراه                     :        اإلجـراء  -  ٤٣
  .      ً ضرورياً

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-٩

                                                         أن يعتمد مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف املنعقد بوصفه          ٧-    م أ  / ٣    و  ٧-    م أ  / ٢               يوصي املقرران     :              خلفية املوضوع  -  ٤٤
                                                    ً            ً                                                  اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو، يف الدورة األوىل، مقرراً يتضمن إطاراً يتعلق ببناء القدرات يعيد التأكيد على           

                                          بالنسبة لبناء القدرات واملتعلقة بتنفيذ                                                                                        األطـر املـرفقة هبذين املقررين مع إشارة إضافية إىل اجملاالت اليت حتظى باألولوية               
  .              بروتوكول كيوتو

      من    ١٣                                               ، التأكيد على التوصيات الواردة يف الفقرة         )٨ (                                                           وأعـادت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة عشرة         -  ٤٥
            ان األولوية                                                       ورجت األطراف تقدمي آرائهم بشأن جماالت أخرى حتتل مك          .  ٧-    م أ  / ٣              من املقرر     ٨            والفقرة    ٧-    م أ  / ٢       املقرر  

  .FCCC/SBI/2005/MISC.3                               وقد مت جتميع هذه اآلراء يف الوثيقة   .                                                   بالنسبة لبناء القدرات وتتعلق بتنفيذ بروتوكول كيوتو

 ُ                                                                                                 سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل إعداد مشروعي مقررين، يستندان إىل رسائل وردت من األطراف،                :         اإلجـراء  -  ٤٦
                                                                           األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل،                 مؤمتر   /                              لكـي يعـتمدها مؤمتر األطراف     

   .                 مبرحلة انتقالية ا                                                                                يتناول أحدمها البلدان غري املدرجة يف املرفق األول ويتناول اآلخر البلدان اليت متر اقتصاداهت

    FCCC/SBI/2005/MISC.3           ذ بروتوكول كيوتو                                                              جمـاالت أخـرى حتـتل األولوية تتعلق ببناء القدرات لتنفي                   .  
                      رسائل مقدمة من األطراف 

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -١٠

  )  ١٠-   م أ / ١      املقرر  (                                                  برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف واالستجابة   ) أ ( 

                       عية للتنفيذ يف دورهتا                           وجهتها إىل اهليئة الفر      )٩ (                                               رجت حكومة اململكة العربية السعودية يف رسالة        :              خلفية املوضوع  -  ٤٧
                                                                                                         األمانة أن تضيف هذا البند إىل جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ، بغية مواصلة املناقشات                  )١٠ (                 الثانية والعشرين 

  .                                                                         ، مع التركيز بوجه خاص على اجتماعات اخلرباء وحلقات العمل اليت ينص عليها املقرر  ١٠-   م أ / ١           بشأن املقرر 

  .                                                   ً ب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اختاذ أي إجراء تراه مناسباً      قد ترغ  :       اإلجراء -  ٤٨

 

                                                      

) ٨ (  FCCC/SBI/2002/17 ٣٥         ، الفقرة  .  
) ٩ (  FCCC/SBI/2005/MISC.2 ٣             ، الورقة رقم .  
) ١٠  (  FCCC/SBI/2005/10 ١١٢         ، الفقرة   .  
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                             ً مسائل تتعلق بأقل البلدان منواً  ) ب ( 

    ً             منواً والقيام،    ن                                              متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدا        ٩-    م أ  / ٧                            قرر مؤمتر األطراف،يف مقرره       :              خلفية املوضوع  -  ٤٩
                                                                   ه الفريق واحلاجة إىل استمراره وإىل اختصاصاته، واعتماد مقرر هبذا                                                             يف دورته احلادية عشرة، باستعراض التقدم الذي أحرز       

   .                          الشأن يف دورته احلادية عشرة

                                                                                                          ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق املدرجة أدناه، وإىل استعراض                 :         اإلجـراء  -  ٥٠
                                                              اختصاصاته، والتوصية مبشروع مقرر عن املوضوع لكي يعتمده                                                                 الـتقدم الذي أحرزه الفريق واحلاجة إىل استمراره وإىل        

  .                               مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

 FCCC/SBI/2005/12                مذكرة من األمانة  .                                                 ً التقرير املرحلي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

  .     ٢٠٠٥-   ٠٠٤ ٢                                                 ً                        التقرير املرحلي لفريق اخلرباء املعين بأقل البـلدان منواً لفترة السنتني           
                مذكرة من األمانة

FCCC/SBI/2005/20 

 FCCC/TP/2005/2           ورقة تقنية  .                                                   توليف املعلومات املتاحة إلعداد برامج عمل وطنية للتكيف

                                                                                     تفـاعل بني االتفاقات املتعددة األطراف املتعلقة بالبيئة يف سياق برامج العمل الوطنية         
           ورقة تقنية  .       للتكيف

FCCC/TP/2005/3 

 FCCC/TP/2005/4           ورقة تقنية  .                                    يف سياق برامج العمل الوطنية للتكيف            تضافر إقليمي

 FCCC/TP/2005/5           ورقة تقنية  .                                                   عناصر الستراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-١١

     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                           أداء امليزانية لفترة السنتني   ) أ ( 

                                                                                      تقرير األداء عن اإليرادات والنفقات لألشهر الثمانية عشر األوىل لفترة السنتني إلعالم                         مت إعداد     :             خلفية املوضوع  -  ٥١
  ُ        ً                    وأُعدت أيضاً معلومات عن آخر       .     ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠                                                            األطـراف باإليرادات والنفقات املتكبدة والنتائج احملرزة يف         

                                         ألساسية، والصندوق االستئماين للمشاركة يف                                    الشتراكات الدول يف امليزانية ا      )     ٢٠٠٥        أكتوبر   /             تشرن األول    ٣١   يف   (      حالة  
  .                                                                       عملية اتفاقية األمم املتحدة لتغري املناخ والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية

                                   التعمق يف مناقشة هذا املوضوع يف دورهتا    )١١ (                                                                     قررت األطراف يف اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والعشرين          -  ٥٢
                                                                              متت صياغته يف إطار الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وإىل              )١٢ (                   تناد إىل مشروع نص                           الثالثة والعشرين، باالس  

   .                                                                                       املعلومات اإلضافية اليت من املقرر تقدميها إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين

                                                      

) ١١  (  FCCC/SBI/2005/10 ٧٨         ، الفقرة  .  
) ١٢  (  FCCC/SBI/2005/10املرفق الثاين ،             .  
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                                             لومات الواردة يف الوثائق املدرجة أدناه، وإعداد  ُ                                         ً          سـُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً باملع      :         اإلجـراء  -  ٥٣
  .                                                     مشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة

          مذكرة من    .     ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠      يف       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                               أداء امليزانية لفترة السنتني     
                 األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2005/13 

 FCCC/SBI/2005/INF.10                مذكرة من األمانة  .     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١                 حالة االشتراكات يف 

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               امليزانية الربناجمية لفترة السنتني   ) ب ( 

       اليت      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                              بعد أن نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني              :                  خلفـية املوضـوع    -  ٥٤
                                          على أن توصي مبيزانية يعتمدها مؤمتر األطراف يف    )١٣ (             انية والعشرين                                                          اقترحـتها األمينة التنفيذية، وافقت اهليئة يف دورهتا الث       

               عمل األمانة    ج        لربنام  ض                                                                              ويف الوقت نفسه، طلبت اهليئة إىل األمينة التنفيذية أن تقوم بإعداد استعرا             .                      دورتـه احلادية عشرة   
                                ة فيه وتقدميه إليها يف دورهتا                                                 يتضمن الواليات املتعلقة باألنشطة املذكور     FCCC/SBI/2005/8/Add.1                      الـوارد يف الوثيقة     

  .                الثالثة والعشرين

                      الوارد يف الوثيقة        ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                                                               ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف برنامج العمل لفترة السنتني              :      اإلجراء -  ٥٥
  .            املدرجة أدناه

 FCCC/SBI/2005/INF.6            التنفيذية ة              مذكرة من األمان  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               برنامج عمل األمانة لفترة السنتني 

                                                   الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة  ) ج ( 

                                                 ، على مواصلة الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة         ٦-    م أ  / ٦                                 وافـق مؤمتر األطراف، يف مقرره         :                  خلفـية املوضـوع    -  ٥٦
           ُ              بة عليها، سُتراجع من جانب                                  ً                                                              االتفاقـية بـاألمم املتحدة، وأحاط علماً بأن هذه الصلة، إىل جانب الترتيبات اإلدارية املترت             

                          ووافقت اجلمعية العامة لألمم   .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                              ً                          اجلمعـية العامـة ومؤمتر األطراف معاً يف موعد أقصاه           
                  وقد قامت األمانة     .                                                                          على مواصلة الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة             ١٩٩ /  ٥٦                       املـتحدة يف قـرارها      

                                                                               ً                       الواردة أدناه بعد إجراء مشاورات مع املسؤولني املعنيني يف األمم املتحدة الستخدامها أساساً لالستعراض                                 بـإعداد الوثيقة    
  .               املشار إليه أعاله

                                                                                                سـتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسألة واعتماد مشروع مقرر لكي يعتمده املؤمتر يف          :         اإلجـراء  -  ٥٧
  .                 دورته احلادية عشرة

FCCC/SBI/2005/15 مذكرة من األمينة التنفيذية  .                                                          مواصلة الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة                          

                                                      

) ١٣  (  FCCC/SBI/2005/10 ٨٧   و  ٨٥           ، الفقرتان  .  
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                                                                                االمتيازات واحلصانات املقدمة إىل األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  ) د ( 

             مؤمتر األطراف   /                                     يف تقريره املقدم إىل مؤمتر األطراف                                آللية التنمية النظيفة،    ي                   أعرب اجمللس التنفيذ    :                خلفـية املوضوع   -  ٥٨
                        واحلصانات املقدمة إىل     ت                        عن قلقه إزاء االمتيازا      )١٤ (                                                                   املـنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل          

  .      أعضائه

                    هليئات املنشأة مبوجب                                                                                       سـتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف ما إذا كان باإلمكان منح أعضاء ا                :         اإلجـراء  -  ٥٩
  /                                                                                                              بـروتوكول كيوتو امتيازات وحصانات تتناسب مع وظائفهم هبدف إعداد مشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف               

  .                                                                    مؤمتر األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

FCCC/KP/CMP/2005/6           لني يف اهليـئات املنشأة مبوجب                                                           امتـيازات وحصـانات مقدمـة إىل األفـراد العـام                              
                مذكرة من األمانة  .               بروتوكول كيوتو 

  مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة-١٢

  .                                                          ، يف دورهتا احلادية والعشرين، مواصلة النظر يف هذا البند كل سنة )١٥ (                          قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ  :             خلفية املوضوع -  ٦٠

  .                                                                    ً لتنفيذ النظر يف هذا املوضوع واملوافقة على أي إجراء للمتابعة تراه ضرورياً                       قد ترغب اهليئة الفرعية ل  :       اإلجراء -  ٦١

  مسائل أخرى-١٣

                             مسائل أخرى أحاهلا مؤمتر األطراف  ) أ ( 

                                                                                                                     سيتناول هذا البند الفرعي أي مسائل أخرى تتعلق باهليئة الفرعية للتنفيذ أحاهلا مؤمتر األطراف يف دورته احلادية                  -  ٦٢
   .     عشرة

                                                                  خرى أحاهلا مؤمتر األطراف املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       مسائل أ  ) ب ( 

             مؤمتر األطراف   /                                                                                                    سـيتناول هذا البند الفرعي أي مسائل أخرى تتعلق باهليئة الفرعية للتنفيذ أحاهلا مؤمتر األطراف               -  ٦٣
  .                                                        املنعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

 

 

 
                                                      

) ١٤  (  FCCC/KP/CMP/2005/4و ،   Add.1.  
) ١٥  (  FCCC/SBI/2004//19 ١٠٥         ، الفقرة   .  
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           مسائل أخرى    أية   ) ج ( 

  .                                                    سيتناول هذا البند الفرعي أي مسائل أخرى تنشأ يف الدورة -  ٦٤

  التقرير عن أعمال الدورة-١٤

                                                                                            سيجري إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هناية                :                  خلفـية املوضـوع    -  ٦٥
  .      الدورة

                                                           ماد مشروع التقرير وتفويض املقرر استكمال التقرير بعد الدورة،                                     ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اعت    :         اإلجـراء  -  ٦٦
  .                              حتت إرشاد الرئيس ومبساعدة األمانة



FCCC/SBI/2005/11 
Page 17 

 املرفق
 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين

 وثائق معدة للدورة

 FCCC/SBI/2005/11                          مذكرة من األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2005/12                مذكرة من األمانة  .                                              ً تقرير مرحلي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

          مذكرة من    .     ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠      يف       ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                               أداء امليزانية لفترة السنتني     
   .                 األمينة التنفيذية

FCCC/SBI/2005/13 

      من   ٦                                طقة البحر الكارييب عن املادة                                               العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية ومن      ة          تقرير حلق 
                 مذكرة من األمانة   .         االتفاقية

FCCC/SBI/2005/14 

                  مذكرة من األمانة     .                                                                    مواصـلة الصلة املؤسسية اليت تربط أمانة االتفاقية باألمم املتحدة         
          التنفيذية

FCCC/SBI/2005/15 

 FCCC/SBI/2005/16         األمانة        مذكرة من  .                                                      تبسيط عمليات االستعراض يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو

         وحالة      ٢٠٠٣-    ١٩٩٠                                                                   بـيانات القوائم الوطنية جلرد انبعاثات غازات الدفيئة للفترة          
                مذكرة من األمانة  .               إعداد التقارير

FCCC/SBI/2005/17 

                                                                                      الـتقرير التجمـيعي والتولـيفي السادس عن البالغات الوطنية األولية الواردة من             
     ملخص  .                مذكرة من األمانة  .             ألول لالتفاقية                          األطراف غري املدرجة يف املرفق ا

FCCC/SBI/2005/18 

                                                                                     التقرير التجميعي والتوليفي السادس عن بالغات وطنية أولية واردة من األطراف غري            
                 التنمية املستدامة   .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                                       املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقـية       

                           طيط يف األجلني املتوسط والطويل                                        وإدماج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف التخ

FCCC/SBI/2005/18/Add.1 

                                                                                      الـتقرير التجمـيعي والتولـيفي السادس عن البالغات الوطنية األولية الواردة من             
      قوائم   .      إضافة .                 مذكرة من األمانة    .                                                 األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

                         لة غازات الدفيئة باملصارف                                              جرد االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب املصدر وحبسب إزا

FCCC/SBI/2005/18/Add.2 

                                                                                      الـتقرير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف           
               تدابري تسهم يف     .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                                       غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

                  التصدي لتغري املناخ

FCCC/SBI/2004/18/Add.3 

                                                                               ير التجميعي والتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف                 الـتقر 
              البحث والرصد    .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .         لالتفاقية                              غـري املدرجة يف املرفق األول       

       املنهجي

FCCC/SBI/2005/18/Add.4 
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                                                                                      الـتقرير التجمـيعي والتولـيفي السادس عن البالغات الوطنية األولية الواردة من             
      تدابري   .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                                              ألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        ا

                                                              تسهم يف التصدي لتغري املناخ، وتدابري التكيف واستراتيجيات االستجابة

FCCC/SBI/2005/18/Add.5 

                                                                                      الـتقرير التجمـيعي والتولـيفي السادس عن البالغات الوطنية األولية الواردة من             
        التثقيف   .      إضافة  .                  مذكرة من األمانة    .                               درجة يف املرفق األول لالتفاقية                  األطراف غري امل  

                       والتدريب وتوعية اجلمهور

FCCC/SBI/2005/18/Add.6 

 FCCC/SBI/2005/19                مذكرة من األمانة  .                                   اآللية املالية يف سياق بروتوكول كيوتو

  .     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                               ً                        تقرير مرحلي لفريـق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منواً لفترة السنتني           
                مذكرة من األمانة

FCCC/SBI/2005/20 

  .                من االتفاقية   ٦                                                                     تقريـر عـن حلقة العمل اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ عن املادة             
                مذكرة من األمانة

FCCC/SBI/2005/21 

                                                                                   تقريـر مرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية الواردة            
                مذكرة من األمانة  .                         ة يف املرفق األول لالتفاقية                   من األطراف غري املدرج

FCCC/SBI/2005/22 

 FCCC/SBI/2005/INF.6                          مذكرة من األمينة التنفيذية  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                               برنامج عمل األمانة لفترة السنتني 

                                                                                   خـربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف ذات الصلة باحتياجات           
                مذكرة من األمانة   .                                            ستثمار بغية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية                     البلدان النامية من اال

FCCC/SBI/2005/INF.7 

                                                    قائمة مشاريع قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق          .                              تقـدمي الدعـم املايل والتقين     
                مذكرة من األمانة  .              األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2005/INF.8 

 FCCC/SBI/2005/INF.9                مذكرة من األمانة  .            نية الثالثة                                   تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوط

 FCCC/SBI/2005/INF.10                 مذكرة من األمانة   .     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٣١                 حالة االشتراكات يف 

          رسائل من    .                                                                        جماالت أخرى ذات أولوية لبناء القدرات تتعلق بتنفيذ بروتوكول كيوتو         
       األطراف

FCCC/SBI/2005/MISC.3 

 FCCC/CP/2005/2           ورقة تقنية  .                                       ات املتاحة إلعداد برامج عمل وطنية للتكيف            توليف املعلوم

                                                                                    تفـاعل بني االتفاقات املتعددة األطراف املتعلقة بالبيئة يف سياق برامج العمل الوطنية        
           ورقة تقنية  .       للتكيف

FCCC/CP/2005/3 

 FCCC/CP/2005/4           ورقة تقنية  .                                               تضافر إقليمي يف سياق برامج العمل الوطنية للتكيف

 FCCC/CP/2005/5           ورقة تقنية  .                                                   عناصر استراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
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 وثائق أخرى معروضة على الدورة

 FCCC/CP/2005/3                مذكرة من األمانة  .                                               تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

    ١٦                   عقودة يف بون من                                                                    تقريـر مؤمتر األطراف عن اجلزء الثاين من دورته السادسة، امل          
     ٢٠٠١      يوليه  /     متوز  ٢٧   إىل 

FCCC/CP/2001/5 

                                                                                       تقرير سنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقدم إىل مؤمتر األطراف املنعقد            
                                                  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل

FCCC/KP/CMP/2005/4 

                                      لني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول                                                 امتيازات وحصانات مقدمة إىل األفراد العام     
                مذكرة من األمانة  .      كيوتو

FCCC/KP/CMP/2005/6 

                                                                                              تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من              
       ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧     إىل   ٢٠

FCCC/SBI/2005/10 

Add.1و  

 FCCC/SBI//2005/MISC.2               سائل من األطراف ر  .   ١٠-   م أ / ١                         قضايا تتعلق بتنفيذ املقرر 

          مذكرة من    .  ٦                                                                      خيارات لتطوير آلية تنسيق شبكة املعلومات املنصوص عليها يف املادة           
       األمانة

FCCC/SBI/2004/14 

                                                                                         تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والعشرين، املعقودة يف بوينس آيرس يف             
     ٢٠٠٤     يسمرب  د /            كانون األول  ١٤     إىل  ٦          الفترة من 

FCCC/SBI/2004/19 

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

FCCC/SBI/2003/8 

- - - - - 

 


