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(A)     GE.06-70480    131106    131106 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

  من جدول األعمال١٧البند 
 تقرير الدورة

 وع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن مشر
 أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين

 )بوتسوانا(السيد فيتولو فاغي : املقرر

 احملتويات
 )ُيستكمل(

  افتتاح الدورة-أوالً 
 ) من جدول األعمال١البند (

  افتتاح الدورة-ألف 

 ٦ملتحدة يف نريويب بكينيا يف الفترة من عقدت الدورة اخلامسة والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف األمم ا -١
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤إىل 

، بافتتاح الدورة، فرحب جبميع األطراف      )الدامنرك(وقـام رئـيس اهليـئة الفرعية، السيد توَمس َبكَر            -٢
) بوتسوانا(لو فاغي   نائباً لرئيس اهليئة الفرعية وبالسيد فيتو     ) هنغاريا(كما رحب بالسيد جوزيف فَيلَر      . واملراقبني
 .مقرراً هلا

 )ُيستكمل(

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBI/2006/L.19 
13 November 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2006/L.19 
Page 2 

 

  املسائل التنظيمية-ثانياً 

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

نوفمرب، يف مذكرة أعدها األمني / تشرين الثاين ٦نظـرت اهليـئة الفرعية، يف جلستها األوىل املعقودة يف            -٣
، وجدول األعمال املؤقت التكميلي     (FCCC/SBI/2006/12)وشروحه  التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت      

 .(FCCC/SBI/2006/12/Add.1)وشروحه 

 : معلقا١٥ًويف اجللسة ذاهتا، اعُتمد جدول األعمال على النحو التايل، مع إبقاء البند  -٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 :املسائل التنظيمية -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

  أعمال الدورة؛تنظيم )ب(   

 انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛ )ج(   

 .انتخاب أعضاء حيلون حمل أعضاء املكتب )د(   

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

 ول  من بروتوك٣ من املادة ٢توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة  )أ(   
 كيوتو؛  

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

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

 شاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري عمل فريق اخلرباء االست )أ(  
 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية؛ 

 .تقدمي الدعم املايل والتقين )ب(   

 ):االتفاقية(اآللية املالية  -٥ 
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 الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛ )أ(   

 االستعراض الثالث لآللية املالية؛ )ب(   

 ة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف؛تقرير مرفق البيئ )ج(   

 .تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية )د(   

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

 . من االتفاقية٦املادة  -٧ 

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٨ 

 ؛١٠- أم/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 

 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -١١ 

 .المتثالتعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة با -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(   

 ض وظائف وعمليات األمانة؛مواصلة استعرا )ج(   

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

 .أُبقي معلقاً -١٥ 

 :مسائل أخرى -١٦ 



FCCC/SBI/2006/L.19 
Page 4 

 

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا؛ )أ(   

 .أي مسائل أخرى )ب(   

 .تقرير الدورة -١٧ 

  من جدول األعمال١٦إىل ) ب(٢قة بالبنود من  التقارير املتعل-ثالثاً 

 )ُيستكمل(

  تقرير الدورة-رابعاً 
 ) من جدول األعمال١٧البند (

نوفمرب، يف مشروع التقرير عن     / تشرين الثاين  xx املعقودة يف    xxنظـرت اهليئة الفرعية، خالل جلستها        -٥
سة ذاهتا، قامت اهليئة الفرعية، بناًء على       ويف اجلل . (FCCC/SBI/2006/L.19)أعمـال دورهتا اخلامسة والعشرين      

 .مقترح قدمه الرئيس، بتفويض املقرر بإمتام تقرير الدورة، مستعيناً باألمانة ومسترشداً بالرئيس

 املرفقات

 )ُيستكمل(

- - - - - 


