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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 

  من جدول األعمال١٥البند 
 التقرير عن الدورة

 مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ
 عن دورهتا الرابعة والعشرين

 )الدامنرك(السيد توماس َبكَر : الرئيس

 احملتويات

 )ُتستكمل فيما بعد(

 تتاح الدورة اف-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

  احتفال ترحيب-ألف 

 ١٥ حفلُ ترحيٍب أقيَم يف      ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨سـبق االفتتاح الرمسي لدورة اهليئة الفرعية للتنفيذ املعقودة يف            -١
األطراف ومؤمتر وألقى كلمات فيه كل من السيدة رونا أمربوز، وزيرة البيئة يف كندا، ورئيسة مؤمتر          . ٢٠٠٦مايو  /أيـار 

األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ والسيد سيغمار غابرييل، الوزير االحتادي للبيئة وحفظ               
 .الطبيعة والسالمة النووية بأملانيا؛ والسيد ريتشارد كينلي، رئيس باإلنابة ألمانة االتفاقية
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  افتتاح الدورة-باء 

 ٢٦ إىل   ١٨عشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف الفترة من              عقدت الدورة الثانية وال    -٢
 .٢٠٠٦مايو /أيار

 .ورحب جبميع األطراف واملراقبني) الدامنرك(وافتتح الدورة رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس َبكَر  -٣

 )ُتستكمل فيما بعد(

  املسائل التنظيمية-ثانياً 
 ) من جدول األعمال٢ند الب(

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

مايو يف مذكرة أعدها األمني     / أيار ١٨نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف جلستيها األوىل والثانية املعقودتني يف              -٤
 ).Corr.1 وFCCC/SBI/2006/1(التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :يف اجللسة ذاهتا، مت إقرار جدول األعمال بصيغته املعّدلة، وفيما يلي نصهو -٥

 .افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

 .انتخاب أعضاء املكتب خالف الرئيس )ج(  

توليف التقارير اليت تبني    : فق األول لالتفاقية  الـبالغات الوطنـية املقدمة من األطراف املدرجة يف املر          -٣
 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٢التقدم احملرز وفقاً للفقرة 

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

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

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية؛ )ب(  
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 .توفري الدعم املايل والتقين )ج(  

 ):االتفاقية(اآللية املالية  -٥

 االستعراض الثالث لآللية املالية؛ )أ(  

 .الصندوق اخلاص لتغري املناخ )ب(  

 .صندوق التكيف): توبروتوكول كيو(اآللية املالية  -٦

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٧

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

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

 .بناء القدرات يف إطار االتفاقية -٨

 .بناء القدرات يف إطار بروتوكول كيوتو -٩

 . فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثالتعديل بروتوكول كيوتو -١٠

 .السجل الدويل للمعامالت -١١

 :ترتيبات لعقد اجتماعات حكومية دولية -١٢

 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف؛ )أ(  

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

 الدورات املقبلة؛فترات  )ج(  

 اسـتعراض الترتيـبات للدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر            )د(  
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ 

 .تنظيم العملية احلكومية الدولية  )ه(  

 :املسائل املالية واإلدارية واملؤسسية -١٣

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦فترة السنتني أداء امليزانية ل )أ(  
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 تنفيذ اتفاق املقر؛ )ب(  

 .امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف هيئات منشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  )ج(  

 :مسائل أخرى -١٤

 ؛ يف سنة األساس لكرواتيااالنبعاثات مستوى )أ(  

 .ى أخرمسائل ةأي )ب(  

 .تقرير عن الدورة -١٥

 ١٤إىل ) ب(٢ود جدول األعمال من  التقارير عن بن-ثالثاً 

 )ُتستكمل باالستناد إىل نصوص االستنتاجات املعتمدة يف إطار كل بند من بنود جدول األعمال(

  التقرير عن الدورة-رابعاً 
 ) من جدول األعمال١٥البند (

ير عن دورهتا الرابعة    مايو يف مشروع التقر   /أيار... املعقودة يف   ... نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف جلستها          -٦
ويف اجللسة ذاهتا، أذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ للرئيس بأن يقوم، مبساعدة من األمانة، ). FCCC/SBI/2006/L.1(والعشرين 

 .باستكمال التقرير عن الدورة

 املرفقات

 )ُتستكمل فيما بعد(

- - - - - 


