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 اهليئة الفرعية للتنفيذ

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين املعقودة يف
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ىل  إ٦نريويب، كينيا، يف الفترة من 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 افتتاح الدورة  -أوالً 
 ٤ ١ .............................................) من جدول األعمال١البند ( 

 املسائل التنظيمية -ثانياً 
 ٤ ٩-٢ .............................................) من جدول األعمال٢البند ( 
 ٤ ٥-٢ ............................................إقرار جدول األعمال -ألف  
 ٦ ٦ .............................................تنظيم أعمال الدورة -باء  
 ٦ ٨-٧ ..............................اء املكتب غري الرئيسانتخاب أعض -جيم  
 ٧ ٩ ........................انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب -دال  

 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -ثالثاً 
 ٧ ١٣-١٠ .............................................) من جدول األعمال٣البند ( 
 ٣ملادة   من ا  ٢توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة          -ألف  
 ٧ ١٢-١٠ ............................................من بروتوكول كيوتو  
 تقرير عن بيانات القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة املقدمة من          -باء  
 ٨ ١٣ .٢٠٠٤-١٩٩٠األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة   
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 )تابع( احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف -رابعاً 
 ٨ ٣٤-١٤ .............................................) من جدول األعمال٤البند ( 
 عمـل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة          -ألف  
 ٨ ٢٦-١٤ ...............من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  
 ١٠ ٣٤-٢٧ .........................................تقدمي الدعم املايل والتقين -باء  

 )االتفاقية(آللية املالية ا -خامساً 
 ١١ ٤٩-٣٥ .............................................) من جدول األعمال٥البند ( 
 ١١ ٣٨-٣٥ .....................................الصندوق اخلاص لتغري املناخ -ألف  
 ١٢ ٤٣-٣٩ ...................................االستعراض الثالث لآللية املالية -باء  
 ١٣ ٤٧-٤٤ ................تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف -جيم  
 ١٤ ٤٩-٤٨ ........................فق البيئة العامليةتقدمي توجيه إضايف إىل مر -دال  

 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو(اآللية املالية  -سادساً 
 ١٤ ٥٤-٥٠ .............................................) من جدول األعمال٦البند ( 

  من االتفاقية٦املادة  -سابعاً 
 ١٥ ٦٧-٥٥ .............................................) من جدول األعمال٧البند ( 

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -ثامناً 
 ١٧ ٨٦-٦٨ .............................................)جدول األعمال من ٨البند ( 
 ١٧ ٧٢-٦٨ ..........................١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  -ألف  
 ١٨ ٨٦-٧٣ ..................................املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -باء  

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -تاسعاً 
 ١٩ ٩٠-٨٧ .............................................) من جدول األعمال٩البند ( 

 ات مبوجب االتفاقيةبناء القدر -عاشراً 
 ٢٠ ٩٨-٩١ ...........................................) من جدول األعمال١٠البند ( 
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 )تابع( احملتويات
 الصفحة ـراتـالفق 

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -حادي عشر 
 ٢١ ١٠٧-٩٩ ....................................) من جدول األعمال١١البند (  

 تعديـل بـروتوكول كـيوتو فـيما يـتعلق باإلجـراءات واآلليات             -ثاين عشر 
 متثالاملتصلة باال  
 ٢٢ ١١٠-١٠٨ ....................................) من جدول األعمال١٢البند (  

 تقريـر اجلهـة الـيت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب            -ثالث عشر 
 بروتوكول كيوتو  
 ٢٣ ١١٨-١١١ ....................................) من جدول األعمال١٣البند (  

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -رابع عشر 
 ٢٤ ١٣١-١١٩ ....................................) من جدول األعمال١٤البند (  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  -ألف   
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني    
 ٢٤ ١٢٧-١١٩ ...............مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة   
 امتـيازات وحصـانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة         -باء   
 ٢٦ ١٣١-١٢٨ .................................مبوجب بروتوكول كيوتو   

 مسائل أخرى -س عشر خام
 ٢٧ ١٤٠-١٣٢ ....................................) من جدول األعمال١٥البند (  

 ٢٧ ١٣٥-١٣٢ ...............مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا -ألف   
 ٢٨ ١٤٠-١٣٦ ..........................................أي مسائل أخرى -باء   

 تقرير الدورة -سادس عشر 
 ٢٩ ١٤١ ....................................) من جدول األعمال١٦البند (  

 ٢٩ ١٤٦-١٤٢ ......................................................اختتام الدورة -سابع عشر 

 فقاتاملر

 أعضـاء فـريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            -األول 
 ٣٠  ............٢٠٠٧األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف عام  

 ٣٢  ................٢٠٠٧أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف عام  -الثاين 

 ٣٣  ..ة للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرينالوثائق املعروضة على اهليئة الفرعي -الثالث 
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  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

 يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب بكينيا يف الفترة للتنفيذالفرعية  لهيئةُعقدت الدورة اخلامسة والعشرون ل -١
، بافتتاح  )الدامنرك(ية، السيد توماس بيكر     وقام رئيس اهليئة الفرع   . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤ إىل   ٦مـن   

الفرعية  اهليئةنائباً لرئيس ) هنغاريا(كما رحب بالسيد جوزيف فايلر . الـدورة مرحباً جبميع األطراف واملراقبني 
 . مقرراً هلا) بوتسوانا(وبالسيد فيتولو فاجي 

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

نوفمرب يف مذكرة / تشرين الثاين١٤ و٦ يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي الفرعية اهليئةنظرت  -٢
 وجدول األعمال املؤقت (FCCC/SBI/2006/12)أعدها األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف متكلماً باسم حتالف الدول         . (FCCC/SBI/2006/12/Add.1)التكميلي وشروحه   
 .اجلزرية الصغرية

، بناء على اقتراح الرئيس، جدول األعمال كما ورد يف          للتنفيذالفرعية   اهليئة، اعتمدت   ١ويف اجللسـة     -٣
 . معلقا١٥ً، مع إبقاء البند (FCCC/SBI/2006/12/Add.1)الوثيقة 

 مبشاركة رئيس اهليئة الفرعية     اهليئة الفرعية للتنفيذ  اء على طلب رئيس مؤمتر األطراف، عقد رئيس         وبـن  -٤
للمشورة العلمية والتكنولوجية مشاورات بشأن البند املعلق والبنود ذات الصلة يف جدويل األعمال املؤقتني ملؤمتر               

 هذه املشاورات إىل االتفاق على عدم إدراج هذا وأفضت. األطراف واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 ).ب(١٥، بل حبث هذه املسألة يف إطار البند الفرعي اهليئة الفرعية للتنفيذالبند يف جدول أعمال 

 :، بناء على اقتراح الرئيس، جدول األعمال املعدَّل كما يلياهليئة الفرعية للتنفيذويف اجللسة الرابعة، اعتمدت  -٥

 .الدورةافتتاح  -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(   

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج(   
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 .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب )د(   

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

  من بروتوكول ٣ من املادة ٢للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة توليف  )أ(   
 كيوتو؛  

 تقريـر عـن بيانات القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف           )ب(   
 .٢٠٠٤-١٩٩٠املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفترة  

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

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

 .تقدمي الدعم املايل والتقين )ب(   

 ):االتفاقية(اآللية املالية  -٥ 

 خ؛الصندوق اخلاص لتغري املنا )أ(   

 االستعراض الثالث لآللية املالية؛ )ب(   

 تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف؛ )ج(   

 .تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية )د(   

 .صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو(اآللية املالية  -٦ 

 . من االتفاقية٦املادة  -٧ 

 : من االتفاقية٤من املادة  ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٨ 

 ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  )أ(   

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(   

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -٩ 

 .بناء القدرات مبوجب االتفاقية -١٠ 
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 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -١١ 

 .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -١٢ 

 .تقرير اجلهة اليت تتوىل إدارة سجـل املعامـالت الدولـي مبوجب بروتوكول كيوتو -١٣ 

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٤ 

 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  )أ(   

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )ب(   

 مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة؛ )ج(   

 .امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو )د(   

 :مسائل أخرى -١٥ 

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا؛ )أ(   

 .رىأي مسائل أخ )ب(   

 .تقرير الدورة -١٦ 

  تنظيم أعمال الدورة-باء 
 ) من جدول األعمال)ب(٢البند (

نوفمرب، / تشرين الثاين  ٦ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف           اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظرت   -٦
بكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري     والـيت وجه فيها الرئيس االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املدرج يف املوقع الش             

 .  على مباشرة عملها استناداً إىل ذلك الربنامجاهليئة الفرعية للتنفيذوبناء على اقتراح الرئيس، وافقت . املناخ

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

 ١٤ و ٦ يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي         يف هذا البند الفرعي    اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظـرت    -٧
 من مشروع النظام الداخلي املطبق ٢٧ويف اجللسة األوىل، ذكَّر الرئيس باملادة . نوفمرب على الترتيب /تشرين الثاين 

ن املنصبني  وقد أجري آخر انتخاب هلذي    .  نائباً للرئيس ومقرراً   اهليئة الفرعية للتنفيذ  اليت ُيتوقع مبوجبها أن تنتخب      
وأبلغ الرئيس اهليئة الفرعية أنه جتري مشاورات بشأن الترشيحات وأنه سُيبقي           . يف الـدورة الـرابعة والعشرين     

 وقد ُدعيت األطراف، أثناء إجراء هذه املشاورات، إىل تذكّر املقرر         . املـندوبني عـلى عـلم بـأي تقدم ُيحرز         
 . ء للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية وإىل إيالء االعتبار الواجب لترشيح النسا٧-م أ/٣٦



FCCC/SBI/2006/28 
Page 7 

 أنه مت التوصل إىل اتفاق بني اجملموعات اإلقليمية،         اهليئة الفرعية للتنفيذ  ويف اجللسة الرابعة، أبلغ الرئيس       -٨
وأعادت اهليئة الفرعية انتخاب السيد فايلر نائباً للرئيس وانتخبت السيدة مارغريت           . واقترح مرشحني لالنتخاب  

وأبلغ الرئيس االجتماع أن نائب الرئيس سيشغل منصبه لوالية ثانية وأخرية مدهتا . مقررة هلا) زمبابوي(ي سنغارو
والحظ الرئيس . سنة واحدة، وأن املقررة ستشغل منصبها لوالية أوىل مدهتا سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى

سادسة والعشرين والسابعة والعشرين إىل أن يتم       أن نائب الرئيس واملقررة سيشغالن منصبيهما طوال الدورتني ال        
 .احلاليني ملا اضطلعوا به من عملاهليئة الفرعية وأعرب الرئيس عن شكره ألعضاء مكتب . انتخاب من خيلفهما

  انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب-دال 
 ) من جدول األعمال)د(٢البند (

ولذلك، قامت  .  االتفاقية وبروتوكول كيوتو، خبالف املقررة     ميثل نائب الرئيس املنتخب طرفاً يف كل من        -٩
 من بروتوكول كيوتو، بانتخاب السيدة كوينا موريبوتسانا        ١٥ من املادة    ٣، وفقاً للفقرة    اهليـئة الفرعية للتنفيذ   

 .مقررة بديلة تشغل هذا املنصب يف الدورتني السادسة والعشرين والسابعة والعشرين) ليسوتو(

 الغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الب-ثالثاً 
 ) من جدول األعمال٣البند (

 كيوتو بروتوكول من ٣ من املادة ٢ توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة -ألف 
 ) من جدول األعمال)أ(٣البند (

 ١٤ و ٨ الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي          يف هذا البند   اهليئة الفرعية للتنفيذ  نظـرت    -١٠
  FCCC/SBI/2006/INF.2وكـان معروضـاً علـيها الوثيقتان        . نوفمـرب، عـلى الترتيـب     /تشـرين الـثاين   

 والصني، وآخر ٧٧وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، تكلم أحدهم باسم جمموعة ال  . FCCC/SBI/2006/INF.7و
 .)١(روبية ودوهلا األعضاءباسم اجلماعة األو

 على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية           اهليئة الفرعية للتنفيذ  ويف اجللسة الثالثة، اتفقت      -١١
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد رول      ). جزر البهاما (والسيد آرثر رول    ) هولندا(تعقدهـا السيدة هنرييت برسي      

 .تقريراً عن هذه املشاورات

 اهليئة الفرعية للتنفيذوملا تعذر على الفريق التوصل إىل استنتاجات متفق عليها حول هذه املسألة، اتفقت         -١٢
 من مشروع النظام الداخلي املطبق، على إحالة هذا البند إىل دورهتا السادسة  ١٦يف جلستها الرابعة، وفقاً للمادة      

 والصـني اليت قُدمت أثناء الدورة يف الوثيقة         ٧٧وتـرد آراء جمموعـة ال         ). ٢٠٠٧مـايو   /أيـار (والعشـرين   
(FCCC/SBI/2006/Misc.17). 

                                                      

مي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية           اشـترك يف تقـد     )١(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا
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 تقرير عن بيانات القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة املقدمة -باء 
 من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن الفتــرة

  ٢٠٠٤-١٩٩٠ 
 ) من جدول األعمال)ب(٣البند (

. نوفمرب/ تشرين الثاين  ٦ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يوم            للتنفيذ اهليئة الفرعية نظرت   -١٣
وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف،     .  اليت أحاطت هبا علماً    FCCC/SBI/2006/26وكـان معروضاً عليها الوثيقة      

 .)٢(تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

 نية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية البالغات الوط-رابعاً 
 ) من جدول األعمال٤البند (

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة  -ألف 
 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 ) من جدول األعمال)أ(٤البند (

 املداوالت -١

 ١٤ و ٦ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي            يئة الفرعية للتنفيذ  اهلنظـرت    -١٤
 ١٣وأدىل ببيانات ممثلو    . FCCC/SBI/2006/25وكان معروضاً عليها الوثيقة     . نوفمرب على الترتيب  /تشرين الثاين 

وثالث باسم  ،)٣(وبية ودوهلا األعضاءطـرفاً، تكـلم أحدهم باسم اجملموعة األفريقية، وآخر باسم اجلماعة األور         
 . والصني٧٧جمموعة ال  

، مقررة فريق اخلرباء االستشاري املعين      )باراغواي(ويف اجللسة األوىل، دعا الرئيس السيدة ليليان بورتّيو          -١٥
إىل تقدمي ) اريفريق اخلرباء االستش (التفاقيةلاملرفق األول  يفغري املدرجة بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف 

 .تقرير عن أنشطة الفريق

ويف اجللسـة نفسها، دعا الرئيس ممثل برنامج دعم البالغات الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية وبرنامج                 -١٦
 .األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل اإلدالء ببيان

                                                      

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٢(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

ريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية      اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغا          )٣(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا
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 على النظر يف هذا البند الفرعي باالقتران مع البند الفرعي لتنفيذاهليئة الفرعية لويف اجللسة نفسها، اتفقت  -١٧
ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة برسي  . يف مشـاورات غـري رمسية تعقدها السيدة برسي والسيد رول          ) ب(٤

 .تقريراً عن هذه املشاورات

 قد ٢٠٠٧رباء االستشاري لعام  أن عضوية فريق اخلاهليئة الفرعية للتنفيذويف اجللسة نفسها، أبلغ الرئيس  -١٨
 ).انظر املرفق األول(اكتملت اآلن 

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٤( يف االستنتاجاتاهليئة الفرعية للتنفيذويف اجللسة الرابعة، نظرت  -١٩

 االستنتاجات -٢

رباء االستشاري عن   أحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخل              -٢٠
، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٦ و ٢٥حصـيلة االجتماع السابع الذي عقده الفريق يف بريتوريا جبنوب أفريقيا يومي             

 .(FCCC/SBI/2006/25)ورحبت بالتقرير املرحلي عن أنشطة الفريق الذي أعدته األمانة 

 تقييم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ       والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ نتائج حلقة التدريب العملي بشأن         -٢١
 ١٨ إىل   ١٤والتكيف معه يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب اليت ُعقدت يف أسونسيون بباراغواي يف الفترة من                

، وأعربـت عن تقديرها حلكومة باراغواي ملا قدمته من دعم تقين ومايل ولوجسيت حللقة          ٢٠٠٦أغسـطس   /آب
حكومة كوبا، ومركز هاديل لتغري املناخ يف مكتب األرصاد اجلوية باململكة املتحدة،            وشكرت أيضاً   . التدريـب 

واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث،              
يات املتعلقة بعمليات تقييم مدى     وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتقدميهم مدرِّبني شرحوا طرق استخدام املنهج          

 .القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه

وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء أن يواصل تقدمي املشورة التقنية إىل األطراف بشأن توفر                  -٢٢
قابلية للتأثر بتغري املناخ    واستخدام األدوات واملنهجيات اليت توضع بالتشاور مع القاعدة يف عمليات تقييم مدى ال            

والتكـيف معه، على أن يقوم فريق اخلرباء بذلك من خالل األمانة ويف نطاق برنامج عملها احلايل وبالتعاون مع                   
اسـتراتيجية األمـم املتحدة الدولية للحّد من الكوارث، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج دعم                

ق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وغري            االتصـاالت الوطنية التابع ملرف    
 .ذلك من املنظمات الدولية

والحظـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أيضاً نتائج حلقة التدريب العملي بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات                 -٢٣
، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ١٨ب أفريقيا يف الفترة من      الدفيـئة ملـنطقة أفريقيا اليت عقدت يف بريتوريا جبنو         

وأعربت عن تقديرها حلكومة جنوب أفريقيا ملا قدمته من دعم مايل ولوجسيت للحلقة ولالجتماع السابع لفريق                

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/L.25اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٤(
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 وسلَّمت بأمهية حلقة العمل يف بناء قدرة اخلرباء من أبناء املنطقة على حتديد واستخدام أدوات متنوعة يف                . اخلرباء
 .وضع قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومات أستراليا، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، والواليات املتحدة             -٢٤
األمريكـية ملا قدمته من مسامهات مالية يف تطوير املواد التدريبية ويف مشاركة اخلرباء من أبناء البلدان النامية يف                   

ـ  وأعربت أيضاً عن امتناهنا حلكوميت باراغواي وكندا لتأمينهما ترمجة املواد . يت التدريب العملي آنفيت الذكر   حلق
 .التدريبية إىل اإلسبانية والفرنسية

وأثنت اهليئة الفرعية للتنفيذ على فريق اخلرباء وعلى األمانة لنجاحهما يف إجناز سلسلة حلقات التدريب                -٢٥
شأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وبشأن عمليات تقييم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ              العملي اإلقليمية ب  

وأثنت أيضاً على فريق اخلرباء واألمانة      . والتكـيف معه، وكذلك لعقد حلقة العمل العاملية بشأن تقييم التخفيف          
بذلوه من جهود يف تقدمي الدعم التقين لألطراف غري وبرنامج دعم االتصاالت الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية ملا   

 .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 بالتعاون مع   ٢٠٠٧وأيدت اهليئة الفرعية للتنفيذ اجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء لتنفيذ برنامج عمله لعام               -٢٦
 بتقدمي موارد مالية لدعم حلقة العمل وأعربت عن تقديرها حلكومة كندا لتعهدها. برنامج دعم االتصاالت الوطنية

بشأن تبادل التجارب واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد البالغات                 
ودعت األطراف املدرجة   . الوطنية ويف القضايا الشاملة، ولكن اهليئة الفرعية الحظت احلاجة إىل مزيد من املوارد            

لثاين لالتفاقية وأطرافاً أخرى مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إىل تقدمي موارد مالية، إذا كان يف وسعها يف املرفق ا
 .ذلك، حللقة العمل يف أسرع وقت ممكن

  تقدمي الدعم املايل والتقين-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٤البند (

 املداوالت -١

 ١٤ و ٦ الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي         نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند        -٢٧
 FCCC/SBI/2006/24وكان معروضاً عليها الوثائق ).  أعاله١٧انظر الفقرة (نوفمرب، على الترتيب /تشرين الثاين

وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، تكلم أحدهم باسم . FCCC/SBI/2006/Misc.14 وFCCC/SBI/2006/INF.5و
 . )٥( والصني، وآخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء٧٧  ال  جمموعة

ويف اجللسة األوىل، دعا الرئيس السيدة بورتييو، مقررة فريق اخلرباء االستشاري، إىل تقدمي تقرير عن سبل  -٢٨
 .حتسني احلصول على الدعم املايل والتقين إلعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة

                                                      

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٥(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا
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 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٦(اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجاتويف  -٢٩

 االستنتاجات -٢

، ورحّبت باملعلومات اليت قدمتها     FCCC/SBI/2006/INF.5أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثيقة        -٣٠
 إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من أجل إعداد            أمانة مرفق البيئة العاملية عن الدعم املايل املقدم       

 .بالغاهتا الوطنية األولية والالحقة

ودعـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومـات عـن أنشطته املتعلقة                 -٣١
وطنيـة، مبا فـي ذلك املعلومـات عن مواعيد املوافقة بإعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لبالغاهتـا ال

كانون (عـلى الـتمويل ودفـع األمـوال، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعـة والعشرين                   
 ). ٢٠٠٧ديسمرب /األول

 سبق   ومبا FCCC/SBI/2006/Misc.14وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً مبا ورد من معلومات يف الوثيقة             -٣٢
 .FCCC/SBI/2006/24لألطراف أن قدمته من معلومات اسُتخدمت كمسامهة يف إعداد الوثيقة 

 FCCC/SBI/2006/24وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها لفريق اخلرباء االستشاري املعين لتقدميه الوثيقة              -٣٣
 .لوطنية الثانية والالحقةعن سبل حتسني احلصول على الدعم املايل والتقين إلعداد البالغات ا

وأوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يدعو مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة، مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي                    -٣٤
معلومات حمّدثة عن اإلجراءات التشغيلية اخلاصة بالتمويل املعجَّل للبالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف غري املدرجة يف                

 .ق األول كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشريناملرف

 )االتفاقية( اآللية املالية -خامساً 
 ) من جدول األعمال٥البند (

  الصندوق اخلاص لتغري املناخ-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٥البند (

 املداوالت -١

 ١٤ و ٧جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يومي      نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف            -٣٥
وكان معروضاً عليها مشروع النص الوارد يف املرفق األول للوثيقة          . نوفمـرب عـلى الترتيـب     /تشـرين الـثاين   

                                                      

 .FCCC/SBI/2006/L.24وثيقة اعُتمدت بوصفها ال )٦(
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FCCC/SBI/2005/10 .               وأدىل ببـيانات ممـثلو أربعـة أطـراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا
 . والصني٧٧موعة ال  ، وآخر باسم جم)٧(األعضاء

ويف اجللسة الثانية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية                  -٣٦
 . ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد جالو تقريراً عن هذه املشاورات). غامبيا(يعقدها السيد بوبو جالو 

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٨(الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة  -٣٧

 االستنتاجات -٢

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته  -٣٨
 .)٩(الثانية عشرة مشروع مقرر

  االستعراض الثالث لآللية املالية-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٥البند (

 املداوالت -١

 ١٤ و ٧نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يومي                 -٣٩
وكان معروضاً عليها مشروع النص الوارد يف املرفق األول للوثيقة          . نوفمـرب عـلى الترتيـب     /تشـرين الـثاين   

FCCC/SBI/2006/11 .  ـ يانات ممـثلو تسـعة أطـراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا             وأدىل بب
 . والصني، وثالث باسم أقل البلدان منوا٧٧ًوآخر باسم جمموعة ال   ،)١٠(األعضاء

ويف اجللسـة الثانـية، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي باالقتران مع البندين                   -٤٠
والسيد أوسيتا أنايدو   ) كندا(يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيدة تينا غوتري           ) د( و )ج(٥الفرعـيني   

 .ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة غوتري تقريراً عن مشاورات فريق االتصال). نيجرييا(

 . يس واعتمدهتااليت اقترحها الرئ )١١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٤١

                                                      

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٧(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.33اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٨(
 .١٢-م أ/١قرر ، املFCCC/CP/2006/5/Add.1لالطالع على النص بصفته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٩(

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )١٠(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.32اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١١(
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 املداوالت -٢

استناداً إىل جتميع   ) ، املرفق األول  (FCCC/SBI/2006/11نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروع النص         -٤٢
 .اآلراء املعرب عنها والنصوص املقدمة من األطراف يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية

مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته الثانية عشرة مشروع         وقـررت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ أن توصي           -٤٣
 ).FCCC/SBI/2006/L.32/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (بشأن هذه املسألة  )١٢(مقرر

  تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٥البند (

 املداوالت -١

 ١٤ و ٧ الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يومي              نظـرت اهليئة   -٤٤
 FCCC/SP/2006/3وكان معروضاً عليها الوثيقة     ).  أعاله ٤٠انظر الفقرة   (نوفمرب على الترتيب    /تشـرين الثاين  

لصني، وآخر باسم اجلماعة     وا ٧٧ طـرفاً، تكلم أحدهم باسم جمموعة ال           ١٤وأدىل ببـيانات ممـثلو      . Corr.1و
 .)١٣(األوروبية ودوهلا األعضاء

 .ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل عرض تقرير املرفق -٤٥

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٤(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٤٦

 تاالستنتاجا -٢

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته  -٤٧
 ).FCCC/SBI/2006/L.30لالطالع على نص االستنتاجات، انظر الوثيقة ( )١٥(الثانية عشرة مشروع استنتاجات

                                                      

 .١٢-م أ/٢، املقرر FCCC/CP/2006/5/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )١٢(

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )١٣(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.30اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )١٤(

 ألف من الوثيقة    -لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر االستنتاجات الواردة يف الفرع خامساً             )١٥(
FCCC/CP/2006/5. 
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  تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية-دال 
 )من جدول األعمال) د(٥البند (

 ١٤ و ٧نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يومي                 -٤٨
وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، تكلم أحدهم باسم ).  أعاله٤٠انظر الفقرة (نوفمرب على الترتيب /تشرين الثاين

 .  والصني٧٧جمموعة ال  

 )١٦(يف اجللسـة الـرابعة، تعذر على اهليئة الفرعية للتنفيذ التوصل إىل اتفاق بشأن نص مشروع املقرر                و -٤٩
 .إىل مؤمتر األطراف ليواصل النظر فيه )١٧(وأحالت مشروع النص

 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو( اآللية املالية -سادساً 
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

ـ    -٥٠  ١٤ و ٨ئة الفرعـية للتنفـيذ يف هـذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي                نظـرت اهلي
 وكـان معروضـاً علـيها مشروع النص الوارد يف املرفق الثاين           . نوفمـرب عـلى الترتيـب     /تشـرين الـثاين   

 FCCC/SBI/2006/Misc.11 وAdd.1 و FCCC/SBI/2006/Misc.7، والوثائقFCCC/SBI/2006/11للوثـيقة  
 والصني، وآخر ٧٧ طرفاً، تكلم أحدهم باسم جمموعة ال  ١٦وأدىل ببيانات ممثلو    . FCCC/SBI/2006/Misc.16و

 .، وثالث باسم حتالف البلدان اجلزرية الصغرية، ورابع باسم أقل البلدان منواً)١٨(باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

لتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف ويف اجللسـة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية ل   -٥١
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد ميسي      ). أوغندا(والسيد فيليب غواغي    ) نيوزيلندا(رئاسـته السيد أدريان ميسي      

 .تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )١٩(اتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاج -٥٢

                                                      

 .١٢-م أ/٣، املقرر FCCC/CP/2006/5/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )١٦(
)١٧( FCCC/SBI/2006/L.31. 

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )١٨(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.29قة اعُتمدت بوصفها الوثي )١٩(
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 االستنتاجات -٢

أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املقدمة من املؤسسات الدولية ذات الصلة والواردة يف                -٥٣
 .FCCC/SBI/2006/Misc.16الوثيقة 

جتماع األطراف يف بروتوكول كما قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه ا -٥٤
لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة      (بشأن هذه املسألة     )٢٠(كـيوتو بأن يعتمد يف دورته الثانية مشروع مقرر        

FCCC/SBI/2006/L.29/Add.1.( 

  من االتفاقية٦ املادة �سابعاً 
 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

نوفمرب / تشرين الثاين١٤ و٧يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يومي نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -٥٥
وأدىل ببيانات ممثلو . FCCC/SBI/2006/MISC.15 وFCCC/SBI/2006/17وكان معروضاً عليها الوثيقتان . على الترتيب

، وثالث  )٢١( ودوهلا األعضاء  األوروبية والصني، وآخر باسم اجلماعة      ٧٧مثانـية أطراف، تكلم أحدهم باسم جمموعة ال           
 .باسم اجملموعة األفريقية، ورابع باسم حتالف البلدان اجلزرية الصغرية

ويف اجللسـة الثانـية، دعا الرئيس ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل تقدمي تقرير عن أنشطة الربنامج                   -٥٦
 .  من االتفاقية٦وتعاونه مع األمانة بشأن املادة 

ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية تعقدها                  -٥٧
 .ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة جودي تقريراً عن هذه املشاورات). فرنسا(السيدة ماري جودي 

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٢٢(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٥٨

 االستنتاجات -٢

رحَّبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، بالتقدم الذي أحرزته األطراف يف تنفيذ األنشطة     -٥٩
لى وسلَّمت بأن تطوير وتنفيذ هذه األنشطة قد اعتمد حىت اآلن بشكل أساسي ع            .  من االتفاقية  ٦ذات الصـلة باملـادة      

 .التربعات، وأعربت عن امتناهنا لألطراف واملنظمات اليت تقّدم دعماً مالياً وتقنياً

                                                      

 .٢-م أإ/٥، املقرر FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٢٠(

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٢١(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.26اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٢(
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 من  ٦وأحاطـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير التوليفي عن حلقات العمل اإلقليمية املعقودة بشأن املادة                  -٦٠
 ملعاجلة االحتياجات اخلاصة    ٦أن املادة   ، وأعـادت تأكيد أمهية عقد حلقة عمل بش        )FCCC/SBI/2006/17(االتفاقـية   

وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكوميت نيوزيلندا والنرويج، وكذلك لربنامج األمم           . بـالدول اجلزرية الصغرية النامية    
 أن  وطلبت من األمانة تنظيم حلقة العمل هذه ما       . املتحدة للبيئة، على ما قدمته هذه اجلهات من مسامهات هبذا اخلصوص          

 .يتم حتديد بلد مضيف

، ١٠-م أ /٧ و ٨-م أ /١١، كما نص على ذلك املقرران       ٢٠٠٧ولغرض استعراض برنامج عمل نيودهلي يف عام         -٦١
، بوجهات نظرها حول تنفيذ برنامج العمل هذا ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣دعت اهليئة الفرعية األطراف إىل مد األمانة، قبل 

وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة جتميع وجهات النظر هذه يف وثيقة مسائل            . بلوحـول هنـج استراتيجي ممكن للمستق      
وطلبت اهليئة الفرعية أيضاً من األمانة أن تعد تقريراً عن مدى تنفيذ            . متنوعة لكي تنظر فيها يف دورهتا السادسة والعشرين       

لواردة يف البالغات الوطنية، الوثيقة     بـرنامج العمـل، مـع مـراعاة وجهات نظر األطراف وباالستناد إىل املعلومات ا              
FCCC/SBI/2006/17                وتقرير حلقة العمل املقّررة للدول اجلزرية الصغرية النامية وغري ذلك من التقارير ذات الصلة اليت ،

 .ميكن أن ُتجمعها األمانة لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين

 ميكن أن خيلف برنامج عمل نيودهلي، دعت اهليئة ٦نامج عمل لتنفيذ املادة والسـتهالل العمـل بشأن وضع بر    -٦٢
. ، بآرائها حول إطار ممكن لربنامج العمل هذا٢٠٠٧أغسطس / آب١٧الفرعـية للتنفـيذ األطراف إىل مد األمانة، قبل       

رقة عمل تعرض مشروع وطلبـت اهليـئة الفرعية من األمانة جتميع وجهات النظر هذه يف وثيقة مسائل متنوعة وإعداد و      
بـرنامج عمـل مقـبل، مـع مـراعاة وجهـات نظر األطراف وباالستناد إىل النهج االستراتيجي املقترح يف الوثيقة                     

FCCC/SBI/2006/17لكي تنظر فيه يف دورهتا السابعة والعشرين ،. 

ن تقدم العمل يف جمال مركز وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بتجميع وجهات النظر املقدمة من األطراف بشأ     -٦٣
وشجعت ). FCCC/SBI/2006/Misc.15( من االتفاقية    ٦ اخلاص باملادة    (CC:iNet)التنسيق التجرييب لشبكة املعلومات     

األطـراف على مواصلة املسامهة يف مركز التنسيق املذكور وتشجيع استخدامه، وسلمت بضرورة بذل املزيد جلعل املركز      
وطلبت اهليئة الفرعية من األمانة مواصلة النهوض بالعمل        . لغات متعددة وبشكل سهل االستعمال    جاهـزاً للعمل متاماً وب    

 .بشأن مركز التنسيق التجرييب مبا يتفق ووجهات نظر األطراف

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حلكومة فرنسا لدعمها املايل املتواصل ملشروع مركز التنسيق التجرييب،                -٦٤
وأشارت كذلك  . عت األطراف األخرى اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك إىل املسامهة يف تطوير هذا املركز وتشغيله                ود

  واقترحت أن تقوم يف دورهتا السادسة والعشرين مبناقشة املنهجية الرامية          ٢٠٠٧إىل أن تقيـيماً للـنموذج سيتم يف عام          
 .إىل ذلك

، ٦قرار فيما يتعلق باملسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية ذات الصلة باملادة           وقصد تأمني مصدر متويل يتميز باالست      -٦٥
 لكي ٢٠٠٩-٢٠٠٨دعـت اهليـئة الفرعية األمني التنفيذي إىل التفكري يف إدراج هذه املسألة يف ميزانيته املقترحة للفترة    

 .تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السادسة والعشرين



FCCC/SBI/2006/28 
Page 17 

 طرفاً، فضالً عن برنامج األمم املتحدة للبيئة، قد أقامت جهة وصل            ٣٥لفرعية بارتياح أن    والحظـت اهليـئة ا     -٦٦
 ودعت سائر األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت يهمها األمر إىل فعل الشيء               ٦خبصـوص املـادة     

 إىل القيام،   ٦ جهات الوصل اخلاصة باملادة      وشجَّعت اهليئة الفرعية األطراف وكذلك    . نفسـه وإبالغ األمانة طبقاً لذلك     
كما حثت اهليئة الفرعية للتنفيذ     . ٦عـند االقتضـاء، بدعم تشجيع مركز التنسيق التجرييب واألنشطة ذات الصلة باملادة              

، مبا يف ذلك تعزيز جهات ٦األطـراف واملؤسسـات اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك إىل دعم األنشطة يف إطار املادة      
 .، قصد تشجيع األنشطة ذات الصلة٦ل الوطنية اخلاصة باملادة الوص

 :وأوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف بالقيام، يف دورته الثانية عشرة، مبا يلي -٦٧

 دعـوة مـرفق البيئة العاملية إىل وضع مبادئ توجيهية مبسَّطة حول كيفية تعزيز األنشطة ذات الصلة                  )أ( 
 ترحات املشاريع عند طلب متويل من املرفق؛ يف مق٦باملادة 

  ٤-م أ /٢ و ١-م أ /١١ من االتفاقية، فضالً عن املقررات       ٦ واملادة   ٤ من املادة    ١اإلشـارة إىل الفقرة      )ب( 
، وحـث مـرفق البيئة العاملية على توفري املزيد من التمويل بطريقة أنسب من حيث التوقيت إىل      ٨-م أ /١١ و ٨-م أ /٦و

بلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، لتمكني هذه البلدان من تنفيذ                األطـراف مـن ال    
 . وبرنامج عمل نيودهلي٦األنشطة ذات الصلة باملادة 

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني �ثامناً 
 ) من جدول األعمال٨البند (

 ١٠-م أ/١فيذ املقرر  التقدم احملرز يف تن�ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٨البند (

 ١٤ و ٧نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يومي                 -٦٨
  FCCC/SBI/2006/18 و FCCC/SBI/2006/13وكان معروضاً عليها الوثائق     . نوفمرب على الترتيب  /تشرين الثاين 

 . )٢٣(وأدىل ببيانات ممثلو مخسة أطراف، تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء. FCCC/SBI/2006/19و

، رئيس حلقة العمل اإلقليمية )غانا( بونسو �ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس السيد ِولَْيم كوجو أجيمانغ  -٦٩
 .لقة العمل هذهاألفريقية، إىل موافاة اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقرير عن ح

ويف اجللسـة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال                   -٧٠
ويف اجللسة ). نيجريا(والسيد صموئيل أدجيوون   ) السويد( كاهلافجي   �تشـترك يف رئاسته السيدة أجنيال شوري        

 .  عن مشاورات فريق االتصال كاهلافجي تقريراً�الرابعة، قدمت السيدة شوري 

                                                      

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٢٣(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا
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وملـا تعـذر على الفريق التوصل إىل استنتاجات متفق عليها حول هذه املسألة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف                    -٧١
 .  من مشروع النظام الداخلي املطبق، على إحالة هذا البند إىل دورهتا السادسة والعشرين١٦جلستها الرابعة، وفقاً للمادة 

اجللسة نفسها، أحاط الرئيس علماً بعرض من بنغالديش الستضافة حلقة عمل بشأن التأمني الصغري              ويف   -٧٢
 من االتفاقية، كما أحاطت علماً بطلب بنغالديش إىل الوكاالت املاحنة ٤ من املادة ٩ و٨يف سياق تنفيذ الفقرتني 
 .دعم تنظيم حلقة العمل

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً�باء 
 )من جدول األعمال) ب(٨البند (

 املداوالت -١

 ١٤ و ٧نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يومي                 -٧٣
وأدىل ببيانات ممثلو سبعة . FCCC/SBI/2006/23وكان معروضاً عليها الوثيقة . نوفمرب على الترتيب/تشرين الثاين

 . )٢٤(لم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، تكأطراف

ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس السيد جالو، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، إىل تقدمي تقرير                  -٧٤
 . عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء

 ٢٠٠٧لفرعية للتنفيذ باسم كل من العضوين البديلني للفريق لعام ويف اجللسة الرابعة، أعلم الرئيس اهليئة ا -٧٥
 ). انظر املرفق الثاين(

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٢٥(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٧٦

  االستنتاجات -٢

الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان        أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي          -٧٧
 ٦ إىل   ٤منـواً، وبالتقرير اخلطي عن االجتماع العاشر لفريق اخلرباء الذي ُعقد يف كمباال بأوغندا يف الفترة من                  

 .(FCCC/SBI/2006/23) ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

ها االجتماع العاشر لفريق اخلرباء     وأعربـت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن شكرها حلكومة أوغندا الستضافت          -٧٨
املعين بأقل البلدان منواً، كما أعربت عن تقديرها حلكومات آيرلندا وبلجيكا وكندا والنرويج ونيوزيلندا ملا وفرته                

 .من موارد مالية لدعم عمل فريق اخلرباء

                                                      

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٢٤(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.23 بوصفها الوثيقة اعُتمدت )٢٥(
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عمل وطنية للتكيف إىل األمانة والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ بارتياح أنه مت حىت اآلن تقدمي مثانية برامج  -٧٩
 .وأن سبعة برامج أخرى قُدمت إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً من أجل إبداء تعليقاته عليها

وشـجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ تلك األطراف من أقل البلدان منواً اليت تعمل على إعداد برامج عملها                  -٨٠
 . لعملالوطنية للتكيف على مواصلة هذا ا

ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالعرض الذي قدمته حكومة جزر سليمان الستضافة االجتماع احلادي               -٨١
 .عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف أونيارا جبزر سليمان

 من الوثيقة   ٧٥ للفقرة   وطلبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يقوم، وفقاً                 -٨٢
FCCC/SBI/2006/11 ٢٠٠٧-٢٠٠٦، بتقدمي تقرير عن النتائج املتوقعة لألنشطة املتصلة بتنفيذ برنامج عمله للفترة. 

وأعربـت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ملا اضطلع به من عمل                   -٨٣
 وشجعته على أن يسعى، يف تنفيذ برنامج عمله، إىل ضمان تكامل ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة جيد لتنفيذ برنامج عمله ل

، مع اجلهود ذات الصلة اليت يبذهلا مرفق البيئة         FCCC/SBI/2006/9أنشـطته الواردة يف املرفق األول من الوثيقة         
 .العاملية ووكاالته املنِفذة

عين بأقل البلدان منواً أن يعقد اجتماعاً مبساعدة من األمانة ورهناً           وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من فريق اخلرباء امل        -٨٤
 .بتوافر املوارد من أجل استعراض وتقييم التقدم الذي أحرزته األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

أن تقدمي مسامهات كمـا طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من فريق اخلرباء أن يتشاور، عن طريق األمانة، بش           -٨٥
هلـذا االجـتماع من أمانة مرفق البيئة العاملية ووكاالهتا املنِفذة، وأن يقدم تقريراً عن نتائج االجتماع إىل اهليئة                   

 .الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين

عمل فريق اخلرباء ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا مبواصلة تقدمي الدعم ل -٨٦
 .وتوفري املوارد لدعم برنامج عمله على أن تفعل ذلك

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتعلقة بالفقرة -تاسعاً 
 ) من جدول األعمال٩البند (

رين  تش ١٤ و ٨نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي                -٨٧
وأدىل ببيانات ممثلو ستة أطراف، . FCCC/SBI/2006/27وكان معروضاً عليها الوثيقة . نوفمرب على الترتيب/الثاين

 . والصني٧٧، وآخر باسم جمموعة ال  )٢٦(تكلم أحدهم باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

                                                      

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٢٦(
 . السابقة، ورومانيا، وصربيا
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، الذي اشترك مع    )ارات العربية املتحدة  اإلم(ويف اجللسـة الثالثة، دعا الرئيس السيد الوليد محد املالك            -٨٨
 من بروتوكول كيوتو،    ٣ من املادة    ١٤يف رئاسة حلقة العمل املعقودة بشأن الفقرة        ) الدامنرك(السيدة إيفا ينسن    

 . إىل تقدمي تقرير عن حلقة العمل هذه

ورات غري رمسية تعقدها    ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف مشا              -٨٩
 . ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد املالك تقريراً عن هذه املشاورات.  كاهلافجي والسيد املالك-السيدة شوري 

وملا تعذر على الفريق التوصل إىل استنتاجات متفق عليها بشأن هذه املسألة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ  -٩٠
  من مشروع النظام الداخلي املطبق، على إحالة هذا البند إىل دورهتا         ١٦ادة  يف جلسـتها الـرابعة، وفقـاً لـلم        

 . السادسة والعشرين

   بناء القدرات مبوجب االتفاقية-عاشراً 
 ) من جدول األعمال١٠البند (

 املداوالت -١

 تشرين  ١٤ و ٧ي  نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يوم              -٩١
  FCCC/SBI/2006/16و FCCC/SBI/2006/5وكان معروضاً عليها الوثائق     . نوفمـرب عـلى الترتيـب     /الـثاين 

وأدىل ببيانات ممثلو مثانية أطراف، تكلم . Add.1و Coor.1و FCCC/SBI/2006/Misc.4و FCCC/SBI/2006/22و
 .)٢٧(ية ودوهلا األعضاء والصني، وآخر باسم اجلماعة األوروب٧٧أحدهم باسم جمموعة ال  

ويف اجللسة الثانية، دعا الرئيس ممثل التحالف الدويل للشعوب األصلية والقبلية للغابات املدارية إىل اإلدالء  -٩٢
 .ببيان باسم منظمات الشعوب األصلية

يشترك يف   ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال                -٩٣
ويف اجللسة الرابعة، قدم    ). النمسا(والسيد هيلموت هويسكي    ) سانت لوسيا (رئاسـته السيد كريسبان دوفرين      

 .السيد دوفرين تقريراً عن مشاورات فريق االتصال

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٢٨(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -٩٤

                                                      

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٢٧(
 .نيا، وصربياالسابقة، وروما

 .FCCC/SBI/2006/L.35اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٢٨(
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 االستنتاجات -٢

 .بشأن األنشطة املنفذة لدعم بناء القدرات يف البلدان النامية )٢٩(رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقارير األمانة -٩٥

يف وضع   )٣٠(وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير املتعلق بالتقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية             -٩٦
 .مؤشرات أداء لبناء القدرات

وأحاطت اهليئة الفرعية علماً أيضاً جبهود بناء القدرات اليت بذلتها خمتلف األطراف واملنظمات، وأعربت               -٩٧
 .عن دعمها القوي إلدراج املعلومات والنتائج املتصلة هبذه األنشطة يف إطار رصد بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 طراف بأن يعتمد يف دورته الثانية عشرة مشروع        وقـررت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ أن توصي مؤمتر األ           -٩٨
 ).FCCC/2006/SBI/L.35/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (عن املوضوع  )٣١(مقرر

  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-حادي عشر 
 ) من جدول األعمال١١البند (

 املداوالت -١

 تشرين ١٤ و٨يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي  نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند        -٩٩
  FCCC/SBI/2006/16و FCCC/SBI/2006/5وكان معروضاً عليها الوثائق     . نوفمـرب عـلى الترتيـب     /الـثاين 

وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، تكلم . Add.1و Coor.1و FCCC/SBI/2006/Misc.4و FCCC/SBI/2006/22و
 .)٣٢( والصني، وآخر باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء٧٧ة ال  أحدهم باسم جمموع

ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته                    -١٠٠
 . رات فريق االتصالويف اجللسة الرابعة، قدم السيد هويسكي تقريراً عن مشاو. السيد دوفرين والسيد هويسكي

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٣(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١٠١

                                                      

)٢٩( FCCC/SBI/2006/5و FCCC/SBI/2006/16و FCCC/SBI/2006/22. 

)٣٠( FCCC/CP/2006/3و Corr.1. 
 .١٢-م أ/٤، املقرر FCCC/CP/2006/5/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٣١(

يا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية      اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغار          )٣٢(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.34اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٣(
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 االستنتاجات -٢

رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير الذي أعدته األمانة عن األنشطة اجلاري تنفيذها لدعم بناء القدرات   -١٠٢
 .(FCCC/SBI/2006/16)امية يف البلدان الن

والحظـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ اجلهود اليت تبذهلا األطراف وسائر املنظمات يف جمال بناء القدرات                  -١٠٣
 وأعربت عن دعمها القوي إلدراج املعلومات والنتائج املتمخضة عن هذه األنشطة يف ١-م أإ/٢٩استجابة للمقرر 

 .٧-م أ/٢إطار بناء القدرات يف البلدان النامية الوارد يف مرفق املقرر عملية رصد التقدم احملرز يف تنفيذ 

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بقيمة مشاطرة أفضل املمارسات والدروس املستمدة من أول حمفل غري رمسي                -١٠٤
 .٢٠٠٦أكتوبر / األولللسلطات الوطنية املعينة يف إطار آلية التنمية النظيفة، الذي ُعقد يف بون بأملانيا يف تشرين

 والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ األجزاء ذات الصلة من تقرير اجمللس التنفيذي عن آلية التنمية النظيفة                 -١٠٥
 .فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وبناء القدرات ذات الصلة

الذي ُعقد يف نريويب بكينيا والذي قامت بتنظيمه الوكاالت         ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ باالجتماع        -١٠٦
لوضع هنج منسق لبناء القدرات يف إطار أنشطة آلية          )٣٥(وغريها من املنظمات الرئيسية    )٣٤(الـتابعة لألمم املتحدة   

ل البلدان منواً   التنمية النظيفة لصاحل املنطقة األفريقية، ولكنها سلَّمت بأنه يلزم أيضاً تلبية االحتياجات اخلاصة ألق             
 .والدول اجلزرية الصغرية النامية

وقررت اهليئة الفرعية أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بأن  -١٠٧
لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة      ( بشـأن هذه املسألة      )٣٦(يعـتمد يف دورتـه الثانـية مشـروع مقـرر          

FCCC/SBI/2006/L.34/Add.1.( 

تعديـل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق       -ثاين عشر 
 باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال

 ) من جدول األعمال١٢البند (

 تشرين  ١٤ و ٨نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي                -١٠٨
 .)٣٧( ممثل أحد األطراف متكلماً باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءوأدىل ببيان. نوفمرب على الترتيب/الثاين

                                                      

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ )٣٤(
 .يل ومصرف التنمية األفريقيجمموعة البنك الدو )٣٥(

 .٢-م أإ /٦، املقرر FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٣٦(

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٣٧(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا
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ويف اجللسة الرابعة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السادسة والعشرين،  -١٠٩
 .على أن تستكمل النظر فيها يف دورهتا السابعة والعشرين

الرئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ بأنه سيقدم تقريراً شفوياً باالستناد إىل االستنتاجات ويف اجللسة نفسها، أبلغ  -١١٠
املتعلقة هبذا البند من جدول األعمال إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف جلسته العامة اخلتامية 

 .نوفمرب/ تشرين الثاين١٧املعقودة يوم 

ىل إدارة سجل   تقريـر اجلهـة الـيت تتو       -ثالث عشر
 املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو

 ) من جدول األعمال١٣البند (

 املداوالت -١

 تشرين  ١٤ و ٨نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي                -١١١
وأدىل ببيانني ممثال طرفني،    . FCCC/KP/CMP/2006/7وكان معروضاً عليها الوثيقة     . نوفمرب على الترتيب  /الثاين

 .)٣٨(تكلم أحدمها باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٣٩(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١١٢

 االستنتاجات -٢

ر السنوي للجهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل عن          أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقري      -١١٣
والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير أنه جيري تنفيذ سجل املعامالت          . (FCCC/KP/CMP/2006/7) ٢٠٠٦عـام   

 وفقاً للمقرر ٢٠٠٧أبريل /الدويل يف الوقت املناسب إلتاحة ربط نظم السجالت هبذا السجل الدويل حبلول نيسان
كما الحظت بارتياح أن حمفل اجلهات اليت تتوىل إدارة نظم السجالت الذي عقدته اجلهة اليت تتوىل . ١-إم أ/١٢

 . إدارة سجل املعامالت الدويل ييّسر التعاون فيما بني تلك اجلهات

وأعـادت اهليـئة الفرعية للتنفيذ التأكيد على أمهية إحراز تقدم سريع يف تنفيذ نظم السجالت من قبل                   -١١٤
ألطراف يف االتفاقية اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو واليت يقع على عاتقها االلتزام احملدد يف املرفق باء ا

من أجل إتاحة التشغيل الكامل لنظم سجالهتا على أساس ربطها بسجل املعامالت            ) أطـراف املرفق باء   (بالـربوتوكول   
يئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن تقدم إليها تقريراً يف دورهتا السادسة وطلبت اهل. ٢٠٠٧أبريل  /الدويل وذلك حبلول نيسان   

وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ الطلب الذي وجهه مؤمتر        . والعشـرين بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ سجل املعامالت الدويل         

                                                      

بيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية         اشـترك يف تقـدمي هذا ال       )٣٨(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.28اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٣٩(
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إدارة سجل املعامالت الدويل لكي     األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل اجلهة اليت تتوىل              
 .١-م أإ/١٢ من املقرر ٧تيسر القيام بعملية تفاعلية فيما يتصل بتشغيل سجل املعامالت الدويل وفقاً للفقرة 

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها لألطراف اليت تربعت للصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية              -١١٥
 . اإلطارية بشأن تغري املناخ وذلك فيما يتصل بتطوير سجل املعامالت الدويلالتفاقية األمم املتحدة

 أعاله ١١٣والحظـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ حاالت النقص احملددة يف التقرير السنوي املشار إليه يف الفقرة          -١١٦
 لتحسني الشفافية، أن تقدم إىل واملقدم من اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل وطلبت من هذه اجلهة، توخياً  

 . ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١أطراف املرفق باء املزيد من البّينات حول حاالت النقص تلك يف موعد أقصاه 

 وحثـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ أطراف املرفق باء على دفع رسوم لتغطية حاالت النقص وفقاً للمقرر              -١١٧
 أجل دعم التشغيل الفعال واملوثوق لسجل املعامالت الدويل يف عام            وذلـك على أساس عاجل من      ١-م أإ /٣٤

، وطلبت من اجلهة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل أن ختطر األطراف بالرسوم اليت يتعني حتصليها              ٢٠٠٧
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١وذلك يف موعد أقصاه 

التفاقية اليت ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو إىل أن تقدم إىل األمانة            ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف يف ا       -١١٨
 آراءها حول النهج الذي يتعني أن يتبعه األمني التنفيذي فيما يتعلق بتحصيل الرسوم              ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١حبلول  

 .يف أقرب وقت ممكنمن مستخدمي سجل املعامالت الدويل كي يصبح هذا السجل قادراً على دعم نفسه بنفسه 

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

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني -ألف 
 )من جدول األعمال) أ(١٤البند (

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني 
 )من جدول األعمال) ب(١٤البند (

 تعراض وظائف وعمليات األمانةمواصلة اس
 )من جدول األعمال) ج(١٤البند 

 املداوالت -١

 تشرين ١٤ و٦نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه البنود يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي                -١١٩
 ، Adds.1-2 وFCCC/SBI/2006/14وكــان معروضــاً علــيها الوثــائق . نوفمــرب عــلى الترتيــب/الــثاين
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وأدىل ببـيانات ممـثلو مخسة أطراف، تكلم أحدهم باسم        . FCCC/SBI/2006/INF.6 و FCCC/SBI/2006/15و
 .)٤٠(اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

ويف اجللسة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذه البنود الفرعية معاً يف مشاورات غري رمسية                   -١٢٠
 .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد دوفالند تقريراً عن هذه املشاورات). النرويج(وفالند يعقدها السيد هارالد د

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٤١(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١٢١

 االستنتاجات -٢

 وبتقرير جملس   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ املراَجعة لفترة السنتني     أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالبيانات املالية       -١٢٢
مراجعي حسابات األمم املتحدة ورد األمانة على تقرير مراجعة احلسابات وحالة تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات 

)FCCC/SBI/2006/14و Adds.1-2.( 

 ٣٠ امليزانية حسب الوضع يف      وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باملعلومات املتعلقة باإليرادات وأداء         -١٢٣
ــران ــيه /حزي ــامهات يف ) FCCC/SBI/2006/15 (٢٠٠٦يون ــة املس ــرين األول١٥وحال ــتوبر / تش   ٢٠٠٦أك

)FCCC/SBI/2006/INF.6 (              وطلبـت إىل األمانـة أن تقدم يف تقارير مستقبلية استعراضاً أكثر تفصيالً حلالة اإليرادات 
 .نشاط تغطيه الصناديق التكميليةاملتلقاة والنفقات املتكبدة فيما خيص كل 

وأحاطـت أيضـاً عـلماً باملعلومـات املـتعلقة بسـفر أعضاء اهليئات املشكَّلة والواردة يف الوثيقة                   -١٢٤
FCCC/SBI/2006/15 . كما أن اهليئة الفرعية للتنفيذ، وقد وضعت يف اعتبارها آثار ذلك على امليزانيات الربناجمية

 خبصوص سفر أعضاء اهليئات     )٤٢(ت السنتني القادمة، أحاطت علماً باملمارسة احلالية      لفـترة السنتني احلالية وفترا    
وأقرت بالطلب املوجه إىل األمانة من اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة           . املشـكَّلة، واليت ينبغي اإلبقاء عليها     

ضاً بطلبات جلنة االمتثال وجلنة التنفيذ      وأحاطت علماً أي  . واإلجراء املتخذ بشأن هذا الطلب، رهناً بتوافر األموال       
 .اإلشرافية املشتركة

وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً باالستعراض املستمر ملهام وعمليات األمانة على النحو الوارد يف عدة  -١٢٥
سألة مرة  ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذه امل        . FCCC/SBI/2006/15وثـائق، وخاصة يف الوثيقة      

                                                      

اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية                )٤٠(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.21ُتمدت بوصفها الوثيقة اع )٤١(

ُيقَّدم التمويل إىل املندوبني املوفدين من األطراف املؤهلة من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات               )٤٢(
اليت متر مبرحلة انتقالية ويقتصر على تذاكر سفر جوي ألكثر الطرق مباشرة وبأدىن تكلفة باإلضافة إىل بدل إعاشة يومي 

 . عدل املعمول به يف األمم املتحدةبامل



FCCC/SBI/2006/28 
Page 26 

 

املتخذ يف دورهتا احلادية ) ١٠٥، الفقرة FCCC/SBI/2004/19(أخرى يف دورهتا السابعة والعشرين، وفقاً ملقررها 
 .والعشرين مبواصلة النظر يف هذه املسألة سنوياً

يف وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األمني التنفيذي على مواصلة جهوده لضمان حتقيق توازن جغرايف أوسع  -١٢٦
 من ميثاق األمم املتحدة والقواعد واملبادئ       ٣-١٠١تعـيني املوظفني يف املستويات العليا واإلدارية يف إطار املادة           

 .التوجيهية واملمارسات املنطبقة املعمول هبا يف األمم املتحدة واألمانة

 اإلدارية واملالية واملؤسسية بشأن املسائل )٤٤(، )٤٣(وقررت اهليئة الفرعية للتنفيذ التوصية مبشروعي مقررين -١٢٧
ــه العشــرين كــي  ــر األطــراف يف دورت ــتمدمها مؤمت ــيقة (يع ــرر، انظــر الوث لالطــالع عــلى نــص املق

FCCC/SBI/2006/L.21/Add.1 (           دورته  ومؤمتـر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف 
 ).FCCC/SBI/2006/L.21/Add.2لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (الثانية 

امتـيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات        -باء 
 املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 ) من جدول األعمال)د(١٤البند (

 املداوالت -١

 تشرين ١٤ و٨نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يومي  -١٢٨
وأدىل . FCCC/SBI/2006/21 و FCCC/SBI/2006/20وكان معروضاً عليها الوثيقتان     . نوفمرب على الترتيب  /اينالث

 .)٤٥(ببيانني ممثال طرفني، تكلم أحدمها باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء

 إطار فريق اتصال يرأسه السيد      ويف اجللسة الثالثة، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف              -١٢٩
 .ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد واتكنسون تقريراً عن مشاورات فريق االتصال). فرنسا(بول واتكنسون 

 . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٤٦(ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -١٣٠

                                                      

 .١٢-م أ/٨، املقرر FCCC/CP/2006/5/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٤٣(
 .٢-م أإ/١١، املقرر FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر الوثيقة  )٤٤(

بوسنة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     اشـترك يف تقـدمي هذا البيان كل من بلغاريا، وال           )٤٥(
 .السابقة، ورومانيا، وصربيا

 .FCCC/SBI/2006/L.22بوصفها الوثيقة  مدتاعُت )٤٦(
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 املداوالت -٢

لفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة العشرين، أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه            قـررت اهليـئة ا     -١٣١
 .)٤٧(اجتماع األطراف بأن يعتمد يف دورته الثانية مشروع مقرر

  مسائل أخرى-خامس عشر 
 ) من جدول األعمال١٥البند (

  مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا-ألف 
 )المن جدول األعم) أ(١٥البند (

 ملداوالتا -١

 تشرين  ١٤ و ٦نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يومي                -١٣٢
 .)٤٨(وأدىل ببيانني ممثال طرفني، تكلم أحدمها باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء. نوفمرب على الترتيب/الثاين

 اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف مشاورات غري رمسية               ويف اجللسة األوىل،   -١٣٣
ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد     ). اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     (يعقدها السيد جيم بينمان     

 .بينمان تقريراً عن هذه املشاورات

. اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٤٩(ئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات   ويف اجللسـة الـرابعة، نظرت اهلي       -١٣٤
وذكر الطرف الذي ميثل اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء أن هذا املقرر ال يؤثر يف مستوى االنبعاثات يف السنة                  

 .لتزام األوىل من بروتوكول كيوتو عن فترة اال٣األساس لكرواتيا من أجل تنفيذ التزاماهتا مبوجب املادة 

 االستنتاجات -٢

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته  -١٣٥
 .)٥٠(الثانية عشرة مشروع مقرر

                                                      

 .٢-م أإ/٩، املقرر FCCC/KP/CMP/2006/10/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمـدة، انظـر الوثيقة  )٤٧(
ة واهلرسك، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية من بلغاريا، والبوسن كلهذا البيان تقـدمي  يف  اشـترك  )٤٨(
 .وصربيا ورومانيا،السابقة، 

 .FCCC/SBI/2006/L.20بوصفها الوثيقة  مدتاعُت )٤٩(
 .١٢-م أ/٧، املقرر FCCC/CP/2006/5/Add.1لالطالع على النص بصيغته املعتمـدة، انظـر الوثيقة  )٥٠(
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  أي مسائل أخرى -باء 
 )من جدول األعمال) ب(١٥البند (

 املداوالت -١

. نوفمرب/ تشرين الثاين١٤ذ يف هذا البند الفرعي يف جلستها الرابعة املعقودة يوم نظرت اهليئة الفرعية للتنفي -١٣٦
وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف، تكلم أحدهم باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية وآخر باسم اجلماعة األوروبية 

 .)٥١(ودوهلا األعضاء

 .اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا )٥٢( االستنتاجاتويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف -١٣٧

 االستنتاجات -٢

إدراكـاً من اهليئة الفرعية للتنفيذ لكون الدول اجلزرية الصغرية النامية من األطراف الضعيفة للغاية إزاء                 -١٣٨
ريشيوس واستراتيجية اآلثار السلبية لتغري املناخ، دعت اهليئة األطراَف إىل مراعاة اجلوانب ذات الصلة من إعالن مو

استراتيجية (موريشـيوس ملواصـلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية                
لـدى نظـر األطـراف يف العمل اجلاري للهيئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية                ) موريشـيوس 

 .والتكنولوجية، حسب االقتضاء

ت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد وثيقة معلومات، تتاح يف الوقت املناسب للدورة السادسة وطلب -١٣٩
والعشـرين للهيئـتني الفرعيتني، تتناول كيفية العمل حالياً باألحكام ذات الصلة املنصوص عليها يف استراتيجية                

ع هلا، حىت تطلع عليها األطراف لدى نظرها يف موريشيوس عند االضطالع بعمل االتفاقية وبروتوكول كيوتو التاب
 .البنود ذات الصلة من جدول األعمال

ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل أن تنظر، يف اجتماع اخلرباء املدعو إىل                  -١٤٠
بالً باألحكام ذات الصلة ، يف كيفية العمل حالياً أو رمبا مستق ١٠-م أ /١مـن املقرر    ) ب(٨عقـده يف الفقـرة      

املنصـوص عليها يف استراتيجية موريشيوس عند االضطالع بعمل االتفاقية وبروتوكول كيوتو التابع هلا يف إطار                
 .البنود احلالية من جدول األعمال

                                                      

، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية من بلغاريا، والبوسنة واهلرسك كلهذا البيان تقـدمي  يف  اشـترك  )٥١(
 .وصربيا ورومانيا،السابقة، 

 .FCCC/SBI/2006/L.27اعُتمدت بوصفها الوثيقة  )٥٢(
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  تقرير الدورة-سادس عشر 
 ) من جدول األعمال١٦البند (

نوفمرب، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف مشروع تقرير /ين تشرين الثا١٤يف اجللسة الرابعة املعقودة يوم  -١٤١
ويف اجللسة نفسها، أذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ، . (FCCC/SBI/2006/L.19)دورهتا اخلامسة والعشرين واعتمدته 

 .بناء على اقتراح من الرئيس، للمقرر بإمتام تقرير الدورة مبساعدة األمانة وبتوجيه الرئيس

 تام الدورة اخت-سابع عشر 

نوفمرب، أطلع ممثل األمني التنفيذ اهليئة الفرعية للتنفيذ        / تشرين الثاين  ١٤يف اجللسـة الرابعة املعقودة يوم        -١٤٢
 اليت  ٩-م أ /١٦ من املقرر    ٢٠ويأيت هذا تنفيذاً للفقرة     . على تقييم أويل آلثار االستنتاجات املعتمدة على املوارد       

دم بياناً مبا يترتب على املقررات من آثار إدارية وآثار يف امليزانية إذا تعذر الوفاء               تطلب إىل األمني التنفيذي أن يق     
 .هبا من املوارد املتوافرة يف امليزانية األساسية

ووفقـاً للـتقديرات األولية لألمانة، ستتطلب االستنتاجات ومشاريع املقررات املعتمدة خالل الدورة اخلامسة               -١٤٣
. ٢٠٠٧ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام         ٤٠٠ ٠٠٠ية للتنفيذ موارد إضافية تقدر ب         والعشرين للهيئة الفرع  

 .وُتعزى هذه النفقات إىل تنظيم مشاورات وحلقة عمل للخرباء وإعداد الوثائق ذات الصلة وإصدارها

طلبات يف قائمة األنشطة وأوضح ممثل األمني التنفيذي أن األمانة ستواصل حتليل االستنتاجات وإدراج املت          -١٤٤
وشجع باسم األمني التنفيذي األطراف املهتمة على بدء النظر يف تقدمي تربعات لألنشطة املطلوبة خالل . التكميلية

 .الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

  .وأدىل ببيان ممثل أحد األطراف متحدثاً باسم اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء -١٤٥

ويف اجللسة نفسها، شكر الرئيس املندوبني ورؤساء أفرقة االتصال ومنظمي املشاورات غري الرمسية على ما  -١٤٦
 .كما شكر األمانة ملا قدمته من دعم. أسهموا به
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 املرفق األول

 أعضاء فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من 
 ٢٠٠٧ق األول لالتفاقية يف عام األطراف غري املدرجة يف املرف

 أفريقيا

 )كينيا( ماساوا -السيدة إميلي أوجو  

 )ليبيا(السيد حممد الطياري  

 )موزامبيق(السيدة ماريليا ماجنايت  

 )نيجرييا(السيد صموئيل أدجيوون  

 )السنغال(السيدة مادلني ضيوف  

 آسيا

 )بنغالديش(أسد الزمان . السيد م 

 )هورية كوريامج(السيد جايكيو ليم  

 )الكويت(السيد حممد مندكار  

 )الفلبني(السيد خوسيه فّيارين  

 )تايلند(السيد فويت وانغواشرياكول  

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 )جزر البهاما(السيد آرثر رول  

 )بليز(السيد كارلوس فولر  

 )كوبا(السيد لويس باز كاسترو  

 )وايباراغ(السيدة ليليان بورتييو  

 )أورغواي(السيد لويس سانتوس  
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 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 )بلغاريا(السيدة دانييال ستويتشيفا  

 )كندا(السيدة ميشيل كامبل  

 )فنلندا(السيدة ريتا كريستينا بيبايت  

 )السويد(السيدة كارولني ديكسن  

 )سويسرا(السيد أومتار شفانك  

 )الواليات املتحدة األمريكية(لد السيد جاك فيتزجريا 

 املنظمات الدولية

فرقة العمل املعنية بقوائم جرد غازات      /الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ     (السـيد تاكا هريايشي     
 )الدفيئة

 برنامج دعم البالغات الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة          (السـيدة مارتا بريدومو     
 )اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

 )برنامج األمم املتحدة للبيئة(السيد جورج مانفول 
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 املرفق الثاين

 ٢٠٠٧أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف عام 

 األطراف األفريقية من أقل البلدان منواً

 )غامبيا(السيد بوبو باتيه جالو  

 )وتوليس(السيد صموئيل رابوكا  

 )ليبرييا(السيد بنجامني كارمور  

 )السنغال( سار -السيدة مادلني روز ضيوف  

 )أوغندا(السيد فريد ماتشولو أوندوري  

 األطراف اآلسيوية من أقل البلدان منواً

 )بنغالديش(خان . السيد حممود ح 

 )بوتان(رابتني . السيد كارما ل 

 ملنتمية إىل فئة أقل البلدان منواًاألطراف من الدول اجلزرية الصغرية النامية ا

 )ملديف(السيد أمحد مجيل  

 )جزر سليمان(السيد شانيل إيروي  

 األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية

 )النمسا(السيد إيرفني كويرتي  

 )كندا(السيدة ميشيل كامبل  

 )كندا(السيدة إليزابيث هاريف  
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 املرفق الثالث

  اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرينالوثائق املعروضة على

 الوثائق املعدة للدورة

 FCCC/SBI/2006/12  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

جدول . إضافة. مذكرة من األمني التنفيذي   . جـدول األعمـال املؤقـت وشروحه      
 األعمال املؤقت التكميلي

 FCCC/SBI/2006/12/Add.1 

 FCCC/SBI/2006/13  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن تدابري االستجابة

مذكرة مقدمة من األمني    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤البـيانات املالـية املراجعة لفترة السنتني        
 التنفيذي 

 FCCC/SBI/2006/14 

ة من األمني   مذكرة مقدم . ٢٠٠٥-٢٠٠٤البـيانات املالـية املراجعة لفترة السنتني        
تعليقات األمانة على مشروع تقرير جملس مراجعي حسابات        . إضـافة . التنفـيذي 

 األمم املتحدة

 FCCC/SBI/2006/14/Add.1 

مذكرة مقدمة من األمني    . ٢٠٠٥-٢٠٠٤البـيانات املالـية املراجعة لفترة السنتني        
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانات املالية لفترة السنتني . إضافة. التنفيذي

 FCCC/SBI/2006/14/Add.2 

مذكرة . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ يف   ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانـية لفترة السنتني      
 مقدمة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/15 

تقريـر عن األنشطة الرامية لتنفيذ اإلطار اخلاص ببناء القدرات مبوجب املقرر            
 مذكرة مقدمة من األمانة. ٧-م أ/٢

 FCCC/SBI/2006/16 

مذكرة مقدمة  .  من االتفاقية  ٦توليفي بشأن حلقة العمل اإلقليمية عن املادة        تقريـر   
 من األمانة

 FCCC/SBI/2006/17 

 FCCC/SBI/2006/18  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن التنويع االقتصادي

كرة مقدمة من   مذ. تقريـر عن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن التكّيف         
 األمانة

 FCCC/SBI/2006/19 

امتيازات وحصانات األفراد   مشـاورات األمانة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن          
 مذكرة مقدمة من األمانة. مبوجب بروتوكول كيوتو العاملني يف اهليئات املنشأة

 FCCC/SBI/2006/20 

. مبوجب بروتوكول كيوتو   نشأةامتـيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات امل       
 مذكرة مقدمة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/21 

تقرير عن التقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف وضع مؤشرات لألداء يف جمال بناء 
 مذكرة مقدمة من األمانة. القدرات

 FCCC/SBI/2006/22 

 FCCC/SBI/2006/23  ذكرة مقدمة من األمانةم. تقرير عن عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

تقريـر فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري             
الدعم املايل  سبل حتسني فرص احلصول على      املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بشأن       

 مقدمة من رئيس    مذكرة. والـتقين ألغراض إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة       
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف            

 املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/24 
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تقرير مرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            
 مذكرة مقدمة من األمانة. التفاقيةاألطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل

 FCCC/SBI/2006/25 

 وحالة  ٢٠٠٤-١٩٩٠بـيانات القوائم الوطنية جلرد انبعاثات غازات الدفيئة للفترة          
 مذكرة مقدمة من األمانة. تقدمي التقارير

 FCCC/SBI/2006/26 

ن  م ٣ من املادة    ١٤حلقة العمل بشأن منهجيات اإلبالغ يف سياق الفقرة         تقرير عن   
 مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/27 

Information on financial support provided by the Global Environment 
Facility for the preparation of initial and subsequent national 
communications from Parties not included in Annex I to the Convention. 
Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2006/INF.5 

Status of contributions as at 15 October 2006. Note by the secretariat  FCCC/SBI/2006/INF.6 

Status of submissions of fourth national communications and reports 
demonstrating progress under the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2006/INF.7 

Information on activities relating to the preparation of national 
communications from Parties not included in Annex I to the Convention. 
Submissions from Parties and relevant international organizations 

 FCCC/SBI/2006/Misc.14 

Views on advancing work on the prototype information network clearing 
house for Article 6 of the Convention. Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2006/Misc.15 

Information on issues contained in the annex to the Subsidiary Body 
for Implementation conclusions on the Adaptation Fund. 
Submissions from relevant international institutions 

 FCCC/SBI/2006/Misc.16 

Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with 
Article 3, paragraph 2, of the Kyoto Protocol. Submission from a Party 

 FCCC/SBI/2006/Misc.17 

 FCCC/SBI/2006/L.19  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا اخلامسة والعشرين

. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا   
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2006/L.20 

 FCCC/SBI/2006/L.21  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. الية واملؤسسيةاملسائل اإلدارية وامل

 FCCC/SBI/2006/L.21/Add.1  إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

 FCCC/SBI/2006/L.21/Add.2  إضافة. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية

. امتـيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو          
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2006/L.22 

 FCCC/SBI/2006/L.23  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املسائل املتصلة بأقل البلدان منواً

 FCCC/SBI/2006/L.24  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. تقدمي الدعم املايل والتقين

عمـل فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري             
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/L.25 

 FCCC/SBI/2006/L.26  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس.  من االتفاقية٦ادة امل
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 FCCC/SBI/2006/L.27  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. أي مسائل أخرى

. تقريـر اجلهـة اليت تتوىل إدارة سجل املعامالت الدويل مبوجب بروتوكول كيوتو            
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 FCCC/SBI/2006/L.28 

 FCCC/SBI/2006/L.29  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس. صندوق التكيف

توصية اهليئة الفرعية . إضافة. الرئيس مناستنتاجات مقترح  مشروع. صندوق التكيف
 للتنفيذ

 FCCC/SBI/2006/L.29/Add.1 

 من مقترح استنتاجات مشروع. تقريـر مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف 

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. الرئيس
 FCCC/SBI/2006/L.30 

. الرئيس مناستنتاجات مقترح  مشروع. تقـدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية 
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2006/L.31 

 FCCC/SBI/2006/L.32  ئيسالر مناستنتاجات مقترح  مشروع. االستعراض الثالث لآللية املالية

. إضافة. الرئيس مناستنتاجات مقترح  مشروع. االسـتعراض الثالـث لآللية املالية  
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2006/L.32/Add.1 

توصية اهليئة . الرئيس مناستنتاجات مقترح  مشروع. الصـندوق اخلاص لتغري املناخ 
 الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2006/L.33 

 FCCC/SBI/2006/L.34  الرئيس مناستنتاجات مقترح  مشروع. بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

. الرئيس مناستنتاجات مقترح  مشروع. بـناء القـدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  
 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ. إضافة

 FCCC/SBI/2006/L.34/Add.1 

 FCCC/SBI/2006/L.35  الرئيس مناستنتاجات مقترح  مشروع. بناء القدرات مبوجب االتفاقية

توصية . إضافة. الرئيس مناستنتاجات مقترح  مشروع. بناء القدرات مبوجب االتفاقية
 اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2006/L.35/Add.1 

 وثائق أخرى معروضة على اللجنة
 FCCC/CP/2006/3  مذكرة مقدمة من األمانة. ألطرافتقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر ا

Corr.1و 
. الـتقرير السـنوي إلدارة سجل املعامالت الدويل املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو           

 مذكرة مقدمة من األمانة
 FCCC/KP/CMP/2006/7 

مذكرة مقدمة . اقـتراح مقدمة من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو  
 نةمن األما

 FCCC/KP/CMP/2005/2 

تقرير توليفي بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات يف البلدان             
 مذكرة مقدمة من األمانة. النامية

 FCCC/SBI/2006/5 

 FCCC/SBI/2006/9  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من             تقرير  
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ إىل ١٨

 FCCC/SBI/2006/11 
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تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية والعشرين املعقودة يف بون يف الفترة من       
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٠

 FCCC/SBI/2005/10 

ـ  ر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية العشرين املعقودة يف بوينس آيرس يف             تقري
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٦الفترة من 

 FCCC/SBI/2004/19 

Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with Article 3, 
paragraph 2, of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2006/INF.2 

Views on steps to be taken to regularly monitor capacity-building 
activities. Submissions from Parties 

 FCCC/SBI/2006/Misc.4 

Add.1و Corr.1و 
Views on specific policies, programme priorities and eligibility criteria 
and possible arrangements for the management of the Adaptation Fund. 
Submissions from Parties 

 
 

FCCC/SBI/2006/Misc.7 
Add.1و 

Adaptation Fund. Submissions from Parties  FCCC/SBI/2006/Misc.11 

 والعشرين تقريـر اهليـئة الفرعـية للمشورة العلمية والتكنولوجية عن دورهتا الرابعة           
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦ إىل ١٨املعقودة يف بون يف الفترة من 

 FCCC/SBSTA/2006/5 

Synthesis report on technology needs identified by Parties not included 
in Annex I to the Convention. Note by the secretariat 

 FCCC/SBSTA/2006/INF.1 

- - - - - 


