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(A)     GE.07-60340    280307    280307 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
 املسائل التنظيمية

 إقرار جدول األعمال

 املؤقت وشروحهجدول األعمال 
 مذكرة من األمني التنفيذي

  جدول األعمال املؤقت-أوالً 
 .افتتاح الدورة -١
 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  
 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

 :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -٣
  من بروتوكول كيوتو؛٣ من املادة ٢ليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة توليف للتقارير ا )أ(   

 .تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة )ب(  
 :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -٤

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

املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  )ب( 
 لالتفاقية؛
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 تقدمي الدعم املايل والتقين؛ )ج(  
 .صندوق أقل البلدان منواً): االتفاقية(اآللية املالية  -٥
 .صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو(آللية املالية ا -٦
 . من االتفاقية٦املادة  -٧
 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٨

 ؛١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  )أ(  
 اآلثار السلبية لتغري املناخ؛ `١`  
 أثر تنفيذ تدابري االستجابة؛ `٢`  
 .قة بأقل البلدان منواًاملسائل املتعل )ب(  

 . من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -٩
 .بناء القدرات مبوجب االتفاقية -١٠
 .بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -١١
 .تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -١٢
 .سجل املعامالت الدويلفيذ التقدم احملرز يف تن -١٣
 :ترتيبات عقد االجتماعات احلكومية الدولية -١٤

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف؛ )أ(  
 الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ )ب(  
 فترات الدورات املقبلة؛ )ج(  
 .راقب يف عملية االتفاقيةاملنظمات املمنوحة مركز امل )د(  

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٥
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(  
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب(  
  من اإلجراءات املالية لالتفاقية فيما يتعلق بالدعم املايل للمشاركة يف) ج(٧تنفيذ الفقرة  )ج(  
 عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ 
 تنفيذ اتفاق املقر؛ )د(  
 .امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  )ه(  

 .مسائل أخرى -١٦
 .تقرير الدورة -١٧
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  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

 .٢٠٠٧مايو / أيار٧املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم االثنني من  -١

  املسائل التنظيمية-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره -٢

 FCCC/SBI/2007/1  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

مايو إىل / أيار٧االثنني ستعقد اهليئة الفرعية للتنفيذ دورهتا السادسة والعشرين من يوم : معلومات أساسية -٣
 .وسينشر جدول زمين مفصل للدورة على موقع االتفاقية على اإلنترنت. مايو/ أيار١٨يوم اجلمعة 

نفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، بأن تنتهي اجللسات يف األحوال العادية           وقد أوصت اهليئة الفرعية للت     -٤
وستنظم الدورة .  كحد أقصى٠٠/٢١ إال أهنا قد تستمر، يف ظروف استثنائية، حىت الساعة ٠٠/١٨حبلول الساعة 

حال البنود اليت مل    وست. وستوىل األولوية للمسائل األكثر إحلاحاً    . حبيـث تراعى احلدود الزمنية املتاحة لالجتماع      
 .ُيبت فيها يف هذه الدورة إىل الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

رئيسا اهليئتني الفرعيتني، حيثما أمكن     والستغالل وقت االجتماع إىل أقصى حد ممكن، ميكن أن يقترح            -٥
ى تسهيل االتفاق وذلك بطرح مشروع  وعند االقتضاء، أن يعمل الرئيسان املشاركان يف رئاسة فريق التفاوض عل          

استنتاجات أويل يف االجتماع األول ألفرقة التفاوض املزمع إنشاؤها، استناداً إىل لبالغات والبيانات ذات الصلة               
اليت  )١(ووفقاً لالستنتاجات. أو مشاورات سابقة  /املقدمـة أثـناء اجللسـات العامة، مع مراعاة أية مفاوضات و           

عية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين، ُيطلب إىل ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز       اهليـئة الفر  اعـتمدهتا   
وعلى املمثلني الذين يرغبون يف إتاحة البيانات املكتوبة يف متناول املشاركني إحضار . بياناهتم الشفوية قدر اإلمكان

 .نسخ لتوزيعها

 .االتفاق على تنظيم أعمال الدورةتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل : اإلجراء -٦

وتدعى األطراف إىل الرجوع إىل املعلومات الوجيزة عن الدورة املنشورة على موقع اتفاقية األمم املتحدة           -٧
اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل االطالع على الربنامج اليومي، الذي ُينشر أثناء الدورة، للحصول على معلومات                

 .دول الزمين لعمل اهليئة الفرعية للتنفيذمفصلة وحمدَّثة عن اجل

                                                      

)١( FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢، الفقرة. 
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وتدعـى األطراف أيضاً إىل أن تأخذ يف االعتبار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة من جدول األعمال،                   -٨
، بشأن عالقة خمتلف أحكام استراتيجية موريشيوس بعمل        FCCC/SB/2007/INF.2املعلومات الواردة يف الوثيقة     

 .تو التابع هلااالتفاقية وبروتوكول كيو

 FCCC/SBI/2007/1  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األول املؤقت وشروحه

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

  من برتوكول كيوتو٣ من املادة ٢توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة  )أ( 

، أن ُتعد توليفاً للتقارير     ٨-م أ /٢٥طلب مؤمتر األطراف من األمانة، مبوجب مقرره        : لومات أساسية مع -٩
يف الوفاء  ) أطراف املرفق األول  (الـيت تـبني الـتقدم الذي أحرزته األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية               

ويف . ٢٠٠٦تنفيذ يف أول دورة تعقدها يف عام        بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول كيوتو كي تنظر فيه اهليئة الفرعية لل         
املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستخدم هذا التوليف كأساس الستعراض التقدم                

، بغية تقدمي املشورة بشأن هذه املسألة إىل الدورة التالية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه              ٢٠٠٥احملرز، حبلول عام    
 . األطراف يف بروتوكول كيوتواجتماع

 طرفاً قدمت تقاريرها اليت تبني التقدم احملرز قبل الدورة ١٨ويتضمن تقرير التوليف معلومات وردت من  -١٠
 أطراف هي دول أعضاء يف االحتاد األورويب ٩كما يتضمن معلومات من . الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

 تقريراً جديداً منذ    ١٤ومت استالم   .  معلومات بشأهنا يف تقرير اجلماعة األوروبية      مل تقـدم تقاريرها ولكن وردت     
 ).FCCC/SBI/2006/INF.2انظر (ذلك الوقت 

ُتدعـى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االنتهاء من حبث املعلومات الواردة يف التوليف ويف التقارير             : اإلجـراء  -١١
 بغية التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع اجلديدة اليت قُدمت بعد إعداد التوليف،

وكخيار بديل، ميكن االنتهاء من بند جدول األعمال واستئناف ما . األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة
 .يبقى من مداوالت يف إطار البنود األخرى ذات الصلة

Status of submissions of fourth national communications and reports 

demonstrating progress. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2007/INF.4 

Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with Article 3, 

paragraph 2, of the Kyoto Protocol. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2007/INF.2 

 تقرير مرحلي عن استعراض البالغات الوطنية الرابعة )ب( 

 :طلب مؤمتر األطراف: معلومات أساسية -١٢
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، ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١إىل األمانة، يف موعد أقصاه      " أطـراف املرفق األول   "أن تقـدم     )أ( 
 ؛)٨-م أ/٤املقرر (بالغاهتا الوطنية الرابعة 

 ؛)١١-م أ/٧املقرر (كزياً هلذه البالغات أن تنظم األمانة استعراضاً مر )ب( 

يناير / كانون الثاين  ١أن تقدم أطراف املرفق األول، األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف موعد أقصاه              )ج( 
 ؛)٧-م أ/٢٢املقرر ( من بروتوكول كيوتو ٣ من املادة ٢، تقريراً يبني التقدم احملرز يف تنفيذ الفقرة ٢٠٠٦

قارير اليت تبني التقدم احملرز مع البالغات الوطنية الرابعة لألطراف اليت هي            أن جيـري تقييم الت     )د( 
 ).٨-م أ/٢٥املقرر (أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو 

تدعـى اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ إىل اإلحاطـة عـلماً باملعلومـات الـواردة يف الوثيقة                   : اإلجـراء  -١٣
FCCC/SBI/2007/INF.4ألطراف وإىل األمانة، حسبما تراه ضرورياً وإىل تقدمي إرشادات إىل ا. 

Status of submissions of fourth national communications and reports 

demonstrating progress. Note by the secretariat 

 FCCC/SBI/2007/INF.4 

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

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

، )٢(استجابة للطلبات اليت قدمها األطراف يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ           : معلومات أساسية  -١٤
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية تقارير            أعد فريق اخلرباء االستشاري املعين      

أوصى فيها بأساليب لتحسني اإلبالغ عن املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية وتنفيذ استراتيجية تدريب فعالة بالقياس           
ء االستشاري أيضاً أمنوذجاً ملواضيع جامعة ملساعدة       وأعد فريق اخلربا  . إىل الكلفة وشاملة لدعم إعداد البالغات الوطنية      

معلومات "األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على توفري معلومات يف البالغات الوطنية يف إطار الفرع     
. )٣(للتنفيذ، مثلما طُلب يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية          "أخرى يعترب أهنا ذات صلة بتحقيق هدف االتفاقية       

ولتيسـري اسـتعراض واليـة فـريق اخلرباء االستشاري يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف، أجرى فريق اخلرباء                   
 وحدد عناصر ممكنة لدور مقبل ميكن أن يضطلع به          ٢٠٠٧-٢٠٠٣االستشـاري تقيـيماً لتنفيذ برنامج عمله للفترة         

 .مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األولالفريق يف تيسري حتسني البالغات الوطنية املقد

تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات اليت أعدها فريق اخلرباء االستشاري بشأن              : اإلجـراء  -١٥
القضايا املذكورة أعاله وإىل تقدمي توصيات إىل الفريق فيما يتعلق بربنامج عمله، فضالً عن توصيات فيما يتعلق                 

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2005/23 ٢٩ و٢٧، الفقرتان. 
)٣( FCCC/SBI/2006/11 ٢٨ و٢٧، الفقرتان. 
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 ممكنة لدور مقبل ميكن أن يضطلع به الفريق يف دعم العمل بشأن البالغات الوطنية املقدمة من األطراف                  بعناصر
 .غري املدرجة يف املرفق األول

منوذج بشأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف 
 رئيس فريق اخلرباء    مذكرة مقدمة من  . غـري املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقـية         

االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            
 لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/3 

مذكرة . اسـتراتيجية تدريب فعالة من حيث التكلفة لدعم إعداد البالغات الوطنية          
الوطنية املقدمة من   مقدمـة مـن رئـيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات            

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/6 

سبل حتسني اإلبالغ عن املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري 
مذكرة مقدمة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري       . املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية    

 غات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاملعين بالبال

 FCCC/SBI/2007/7 

تقريـر عـن أنشـطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من              
مذكرة مقدمة من فريق اخلرباء     . األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

بالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          االستشاري املعين بال  
 لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/10 

تقريـر عـن أنشـطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من              
مذكرة مقدمة من رئيس فريق اخلرباء      . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

ملعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           االستشاري ا 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣نتائج عملية حصر املنجزات للفترة من . إضافة. لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/10/Add.1 

 يةاملعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاق )ب( 

، طلبت أستراليا، باسم اجملموعة     )٤(يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ      : معلومات أساسية  -١٦
املختلطة، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، والبوسنة واهلرسك ورومانيا وصربيا واجلبل األسود وسويسرا،             

 من االتفاقية، يف املعلومات اليت ١٠ من املادة ٢ات الواردة يف الفقرة أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ، وفقاً لالشتراط
ترسلها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك بالغاهتا الثانية، وعند االقتضاء، 

 .)٥(يف بالغاهتا الوطنية الالحقة

                                                      

)٤( FCCC/SBI/2006/11 ٣٢، الفقرة. 
 .FCCC/SBI/2006/Misc.12يرد النص الكامل للطلب يف الوثيقة  )٥(
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 توفري إرشادات، حسب االقتضاء، بشأن كيفية مواصلة تطوير       تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل    : اإلجـراء  -١٧
عملـية النظر يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً                  

 . من االتفاقية١٠ من املادة ٢لالشتراطات الواردة يف الفقرة 

 تقدمي الدعم املايل والتقين )ج( 

يف دورته الثانية عشرة مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي معلومات           )٦(دعا مؤمتر األطراف  : معلومات أساسية  -١٨
حمّدثة عن اإلجراءات التشغيلية بشأن التعجيل بتمويل البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق 

 .ا السادسة والعشريناألول، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهت

تدعـى اهليـئة الفرعـية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية بشأن         : اإلجـراء  -١٩
 .اإلجراءات التشغيلية للتعجيل بتمويل البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

Update of information on the operational procedures for the expedited 

financing of national communications from Parties not included in Annex I 

to the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2007/INF.2 

 صندوق أقل البلدان منواً): االتفاقية( اآللية املالية -٥

، من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض يف ١١-م أ/٣ر األطراف، يف مقرره طلب مؤمت: معلومات أساسية -٢٠
دورهتا السادسة والعشرين اخلربات املكتسبة يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك تلك املكتسبة يف                 

 .احلصول على أموال من صندوق أقل البلدان

ىل أن تنظر، استناداً إىل اخلربات املكتسبة يف تشغيل صندوق أقل           تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إ    : اإلجـراء  -٢١
 .البلدان منواً، فيما يلزم اختاذه من إجراءات إضافية

 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو( اآللية املالية -٦

فه وقد اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوص     . ٧-م أ /١٠أنشئ صندوق التكيف مبوجب املقرر      : معلومات أساسية  -٢٢
واختذ يف . ، إرشادات أولية بشأن تشغيل صندوق التكيف    )٧(اجـتماع األطـراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته األوىل         

 .بشأن تدابري تتعلق باملبادئ والطرائق اليت تنظم عمل جملس إدارة صندوق التكيف وعضويته )٨(دورته الثانية مقرراً

                                                      

 ).ب(٢، الفقرة ١٢-م أ/٣املقرر  )٦(
 .١-م أإ/٢٨املقرر  )٧(
 .٢-م أإ/٥املقرر  )٨(
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ألطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثانية، من اهليئة         وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع ا       -٢٣
 :الفرعية للتنفيذ تقدمي توصيات كي ترفع إىل املؤمتر يف دورته الثالثة هبدف اختاذ مقرر بشأن القضايا التالية

 معايري األهلية؛ )أ( 
 اجملاالت ذات األولية؛ )ب( 
 استغالل نصيب من اإليرادات؛ )ج( 
 .ؤسسيةالترتيبات امل )د( 

ودعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثانية، املؤسسات              -٢٤
 آراءها بشأن كيفية وضع هذا      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣املهـتمة باألمر إىل أن تقدم إىل األمانة يف موعد أقصاه            

 .املقرر موضع التنفيذ

 للتنفيذ إىل مواصلة املداوالت بشأن هذه املسألة والنظر يف اآلراء املقدمة من تدعى اهليئة الفرعية: اإلجراء -٢٥
 موضع التنفيذ، هبدف التوصية مبشروع مقرر ليعتمده مؤمتر  ٢-م أإ /٥املؤسسات املهتمة بشأن كيفية وضع املقرر       

 .األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

Views from interested institutions on how they would operationalize 
decision 5/CMP.2. Submissions from institutions 

FCCC/SBI/2007/Misc.2 

  من االتفاقية٦ املادة -٧

األمانة، األطراف إىل أن تقدم إىل       )٩(دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين       : معلومات أساسية  -٢٦
 آراءها بشأن تنفيذ برنامج عمل نيودهلي وبشأن هنج استراتيجي ممكن اتباعه يف             ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣يف موعد أقصاه    

وطلبت من األمانة أن جتمع هذه      . ٨-م أ /١١املستقبل، وذلك كإسهام يف استعراض برنامج العمل املذكور، وفقاً للمقرر           
كما خلصت اهليئة   . تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين        اآلراء يف وثـيقة معلومات متنوعة كي        

، الذي سيجرى يف عام (CC:iNet)الفرعية للتفيذ إىل أهنا ستناقش منهجية لتقييم مركز التنسيق التجرييب لشبكة املعلومات      
 .ين، يف دورهتا السادسة والعشرFCCC/SBI/2004/14، كما ورد يف الوثيقة ٢٠٠٧

 بغية التوصية مبواصلة FCCC/SBI/2007/Misc.3تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثيقة : اإلجراء -٢٧
وتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل التوصية مبنهجية .  من االتفاقية٦العمل لوضع إطار جديد ممكن لتنفيذ املادة 

 .CC:iNetمناسبة لتقييم مركز التنسيق التجرييب 

Views on the implementation of the New Delthi Work Programme for Article 6 of the 

Convention and elements of a new strategic approach. Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2007/Misc.3 

                                                      

)٩( FCCC/SBI/2006/28 ٦٤ و٦١، الفقرتان. 
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  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -٨

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

 اآلثار السلبية لتغري املناخ `١` 

، باالضطالع بعدد من األنشطة املتعددة      ١٠-م أ /١أذن مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومـات أساسية   -٢٨
 .تكيفالقطاعات للتصدي لآلثار الضارة لتغري املناخ من أجل املساعدة على حتديد االحتياجات والشواغل املتعلقة بال

، ١٠-م أ/١ستقدم األمانة تقريراً شفوياً عن حالة تنفيذ األنشطة املتعلقة بالتكيف مبوجب املقرر : اإلجراء -٢٩
وتدعـى اهليـئة الفرعية للتنفيذ إىل الشروع يف حبث النتائج اليت أسفرت عنها حلقات العمل اإلقليمية واجتماع                  

دف التوصية بإجراءات إضافية قد يطلبها مؤمتر األطراف يف دورته          اخلرباء بشأن الدول النامية اجلزرية الصغرية، هب      
 .الثالثة عشرة

FCCC/SBI/2006/19 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن التكيف

FCCC/SBI/2007/2 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية األفريقية بشأن التكيف

مذكرة مقدمة  . تقرير عن اجتماعات اخلرباء املتعلقة بتكيف الدول اجلزرية الصغرية النامية         
 من األمانة

FCCC/SBI/2007/11

FCCC/SBI/2007/13 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية اآلسيوية بشأن التكيف

ل اإلقليمية واجتماعات اخلرباء بشأن التكيف املعقودة       تقرير توليفي عن نتائج حلقات العم     
 مذكرة مقدمة من األمانة. ١٠-م أ/١مبوجب املقرر 

FCCC/SBI/2007/14

 أثر تنفيذ تدابري االستجابة `٢` 

، بعقد اجتماعي خرباء يف فترة ما قبل ١٠-م أ/١أذن مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   : معلومات أساسية  -٣٠
وعمالً . ضع النماذج وإدارة املخاطر املالية والتنويع االقتصادي يف سياق تنفيذ تدابري االستجابة           الـدورة بشأن و   

، شرعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، يف حبث النتائج ١٠-م أ/١ من املقرر  ١٧بالفقـرة   
 .)١٠(ا النظراليت أسفر عنها اجتماعا اخلرباء املذكوران، غري أهنا مل تكمل هذ

تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، إىل مواصلة النظر يف النتائج اليت              : اإلجـراء  -٣١
أسـفر عنها اجتماعا اخلرباء بشأن االستجابة بغية التوصية بإجراءات إضافية قد يطلبها مؤمتر األطراف يف دورته                 

 .الثالثة عشرة

                                                      

)١٠( FCCC/SBI/2006/28 ٧١، الفقرة. 
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 FCCC/SBI/2006/13 مذكرة مقدمة من األمانة.  املعين بتدابري االستجابةتقرير عن اجتماع اخلرباء

 FCCC/SBI/2006/18 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن اجتماع اخلرباء املعين بالتنوع االقتصادي

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب( 

ة عشرة، بتمديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل        قام مؤمتر األطراف، يف دورته احلادي     : معلومـات أساسية   -٣٢
 وقرر أن يستعرض، يف دورته الثالثة عشرة، التقدم ٧-م أ/٢٩البلدان منواً يف إطار االختصاصات احملددة يف املقرر 

وطلبت اهليئة  . احملـرز يف عمـل الفريق، واحلاجة إىل استمراره، واختصاصاته، وأن يعتمد مقرراً يف هذا الشأن               
من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يقدم تقريراً عن النتائج  )١١(عية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرينالفر

كما طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من فريق   . ٢٠٠٧-٢٠٠٦املـتوقعة لألنشطة املتعلقة بتنفيذ برنامج عمله للفترة         
ته األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، والتشاور اخلرباء عقد اجتماع لتقييم التقدم الذي أحرز

بشأن تقدمي إسهامات يف هذا االجتماع وتقدمي تقرير عما يسفر عنه من نتائج إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا                   
 .السابعة والعشرين

 البلدان منواً اجتماعه احلادي عشر يف       ووفقـاً هلـذه الوالية، من املقرر أن يعقد فريق اخلرباء املعين بأقل             -٣٣
وينتظر أن يستعرض الفريق يف هذا      . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٦هونـيارا، جبـزر سـليمان، يف الفترة من          
 متشياً مع االستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ ٢٠٠٧االجتماع برنامج عمله وأنشطته املقررة لعام 

 .العشرينيف دورهتا اخلامسة و

تدعـى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف تقرير فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً واعتماد                : اإلجـراء  -٣٤
 .استنتاجات بشأنه

مذكرة . تقرير عن االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً          
 مقدمة من األمانة

 FCCC/SBI/2007/12 

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤املتصلة بالفقرة  املسائل -٩

مؤمتر ( طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو            :معلومـات أساسية   -٣٥
، إىل األمانة أن تنظم، قبل الدورة الثانية        ١-م أإ /٣١ من مقرره    ١١، مبوجب الفقرة    )اجتماع األطراف /األطراف

اجتماع األطراف، حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ عن سبل التقليل إىل أدىن حد ممكن من               /ملؤمتـر األطراف  
اآلثـار االجتماعية والبيئة واالقتصادية الضارة بالبلدان األطراف النامية واملترتبة على تنفيذ األطراف املدرجة يف               

 ١د من االنبعاثات وخفضها كمياً مبوجب الفقرة املرفق األول للسياسات والتدابري الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا باحل
                                                      

)١١( FCCC/SBI/2006/28 ٨٥ و٨٤ و٨٢، الفقرات. 
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وقد ُعقدت حلقة العمل هذه يف أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، يف الفترة             .  من بروتوكول كيوتو   ٣من املادة   
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ إىل ٤من 

إذا كانت األطراف   اجتماع األطراف أن يضع مبادئ توجيهية تساعد يف حتديد ما           /وقرر مؤمتر األطراف   -٣٦
املدرجة يف املرفق األول تسعى للتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة، لتغري املناخ، 
واآلثـار على التجارة الدولية واآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية على األطراف األخرى، وال سيما البلدان               

 من االتفاقية، استناداً إىل املنهجيات ٤ من املادة ٩ و٨ة منها األطراف احملددة يف الفقرتني األطراف النامية، وخباص
 . احملددة يف حلقة العمل املذكورة أعاله

، أن تنظر يف نتائج حلقة      )١٢(ملا تعذر على اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين         : اإلجـراء  -٣٧
إلبالغ، فإهنا ستدعى إىل بدء النظر يف هذه املسألة من أجل تقدمي توصيات إىل مؤمتر               العمـل املتعلقة مبنهجيات ا    

 . اجتماع األطراف يف دورته الثالثة/األطراف

 من املادة   ١٤تقرير عن حلقة العمل بشأن منهجيات اإلبالغ يف سياق الفقرة           
 مذكرة مقدمة من األمانة. من بروتوكول كيوتو٣

FCCC/SBI/2006/27 

 ناء القدرات مبوجب االتفاقية ب-١٠

، إىل األمانة أن تضع شكالً منظماً       ١٢-م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية  -٣٨
، ٧-م أ /٢ من املقرر    ٩ممكـناً إلبالغ املعلومات لدعم الرصد املنتظم إلطار بناء القدرات مبا يتماشى مع الفقرة               

وبت مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، يف اخلطوات الواجب         . والعشرينلكـي تنظر فيه يف دورهتا السادسة        
اختاذها سنوياً يف جمال الرصد، وأدرج دعوة لألطراف لكي تقدم معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا عمالً                  

 . ١٠-م أ/٢ و٧-م أ/٢باملقررين 

ر املقدم من األمانة بغية تقدمي توصيات بشأن        ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقري       : اإلجـراء  -٣٩
توقيـت وهيكل املسامهات اليت يتعني إيرادها يف عروض األطراف، وتواتر جتميع هذه العروض من قبل األمانة،                 

 .وبشأن شكل التقارير اليت يتعني تقدميها إىل مؤمتر األطراف

ات وفقاً للفقرة شكل ممكن لإلبالغ بشأن الرصد املنتظم لتنفيذ إطار بناء القدر
 مذكرة مقدمة من األمانة. ٧-م أ/٢ من املقرر ٩

FCCC/SBI/2007/5 

 

                                                      

)١٢( FCCC/SBI/2006/28 ٩٠، الفقرة. 
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-١١

، إىل األمانة أن تضع شكالً منظماً       ١٢-م أ /٤طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : معلومات أساسية  -٤٠
، ٧-م أ /٢ من املقرر    ٩ار بناء القدرات مبا يتماشى مع الفقرة        ممكـناً إلبالغ املعلومات لدعم الرصد املنتظم إلط       
 اجتماع األطراف، مبوجب مقرره   /وقرر مؤمتر األطراف العامل   . لكـي تـنظر فيه يف دورهتا السادسة والعشرين        

، أن يدعـو األطـراف إىل أن تقدم، على أساس سنوي، معلومات عن األنشطة اليت تضطلع هبا عمالً                  ٢-م أإ /٦
 . ١-م أإ/٢٩باملقرر 

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير الوارد من األمانة بغية تقدمي توصيات بشأن           : اإلجـراء  -٤١
توقيت وهيكل املسامهات اليت يتعني إيرادها يف العروض، وتواتر جتميع هذه العروض من قبل األمانة، وبشأن شكل 

 .ألطرافالتقارير اليت يتعني تقدميها إىل مؤمتر ا

شكل ممكن لإلبالغ بشأن الرصد املنتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات وفقاً للفقرة 
 مذكرة مقدمة من األمانة. ٧-م أ/٢ من املقرر ٩

FCCC/SBI/2007/5 

  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال-١٢

، على النظر يف هذا البند )١٣(ة للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرينوافقت اهليئة الفرعي: معلومات أساسية -٤٢
ويستند هذا  . يف دورهتا السادسة والعشرين، هبدف االنتهاء من النظر يف هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين              

 وإىل املقرر   FCCC/KP/CMP/2005/2البـند إىل اقـتراح مقدم من اململكة العربية السعودية ووارد يف الوثيقة              
 .اجتماع األطراف بدء النظر يف املسألة بغية تقدمي مقرر حبلول دورته الثالثة/الذي قرر فيه مؤمتر األطراف، ١-م أإ/٢٧

 .ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف هذه املسألة: اإلجراء -٤٣

  التقدم احملرز يف تنفيذ سجل املعامالت الدولية-١٣

، إىل األمانة أن تقدم إىل )١٤(طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين: سيةمعلومات أسا -٤٤
 .اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفيذ سجل املعامالت الدويل

األطراف يف بروتوكول كيوتو إىل أن تقدم       ،  )١٥(ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين        -٤٥
 ، آراءها يف النهج الذي يتعني أن يتبعه األمني التنفيذي فيما يتعلق           ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١إىل األمانـة، حبلول     

بتحصيل الرسوم من مستخدمي سجل املعامالت الدويل كي يصبح هذا السجل قادراً على دعم نفسه بنفسه يف أقرب                  
                                                      

)١٣( FCCC/SBI/2006/28 ١٠٩، الفقرة. 
)١٤( FCCC/SBI/2006/28 ١١٤، الفقرة. 
)١٥( FCCC/SBI/2006/28 ١١٨، الفقرة. 
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ـ    يف سياق امليزانية   ) FCCC/SBI/2007/Misc.1 الوثيقة(وستدعى األطراف إىل النظر يف هذه اآلراء        . نوقـت ممك
  ).من جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ) ب(١٥البند الفرعي  (٢٠٠٩-٢٠٠٨الربناجمية لفترة السنتني 

مقدمة من األمانة عن التقدم احملرز يف تنفيذ       ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف مذكرة         : اإلجـراء  -٤٦
 . سجل املعامالت الدويل

Progress on the implementation of the international transaction log. Note 

by the secretariat 
FCCC/SBI/2007/INF.3 

  الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية-١٤

 ؤمتر األطرافالدورة الثالثة عشرة مل )أ( 

، بالعرض الذي   ١٢-م أ /٩أحاط مؤمتر األطراف علماً مع التقدير، مبوجب مقرره         : معلومـات أساسية   -٤٧
والدورة الثالثة ملؤمتر ) ١٣مؤمتر األطراف (قدمته حكومة إندونيسيا الستضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف 

 يف ) ٣اجتماع األطراف   /مؤمتر األطراف (وكول كيوتو   األطـراف العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروت         
وباإلضافة إىل ذلك، دعا مؤمتر األطراف      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ٣نوسا دوا، بايل، يف الفترة من       

اجتماع / ومؤمتر األطراف  ١٣، يف البلد املضيف ملؤمتر األطراف       ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٥املكتب إىل البت، حبلول     
عمال األويف وقت إعداد جدول .  ومكـان انعقادمهـا استناداً إىل تقرير مقدم من األمني التنفيذي        ٣األطـراف   

وستقوم األمانة بإبالغ املعلومات    . املشروح، مل يكن املكتب قد اختذ قراراً بعد بشأن العرض املقدم من إندونيسيا            
 .املتعلقة هبذه املسألة إىل مجيع األطراف

 قائمة بالعناصر املمكن إدراجها يف جدول أعمال مؤقت ملؤمتر          FCCC/SBI/2007/9وتتضـمن الوثيقة     -٤٨
، وكذلـك اقـتراحات مـتعلقة بتنظـيم عمل دورات اهليئات الفرعية ومؤمتر األطراف ومؤمتر                ١٣األطـراف   
لوفود يف وتتناول الوثيقة أيضاً الترتيبات املمكنة ملشاركة الوزراء وغريهم من رؤساء ا. اجتماع األطراف/األطراف

 .اجلزء الرفيع املستوى

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف العناصر املمكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت          : اإلجـراء  -٤٩
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن تنظر يف     .  وتقدمي املشورة إىل األمانة يف هذا الشأن       ١٣ملؤمتـر األطـراف     
 .قة بتنظيم الدورة، الواردة يف الوثيقة أدناه، وتقدمي مزيد من اإلرشادات بشأهنااالقتراحات املتعل

مذكرة مقدمة من األمني    . الترتيـبات اخلاصـة باالجـتماعات احلكومية الدولية       
 التنفيذي

FCCC/SBI/2007/9 
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 الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو )ب( 

 من بروتوكول كيوتو، ُتعقد الدورات العادية ملؤمتر        ١٣ من املادة    ٦ وفقاً للفقرة    :معلومـات أساسـية    -٥٠
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باالقتران مع الدورات العادية ملؤمتر األطراف، ما               

 .اجتماع األطراف خالف ذلك/مل يقرر مؤمتر األطراف

 قائمة بالعناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت ملؤمتر FCCC/SBI/2007/9لوثيقة وتتضمن ا -٥١
وتتضمن الوثيقة أيضاً اقتراحات تتعلق بتنظيم عمل دورات اهليئات الفرعية ومؤمتر . ٣ اجتماع األطراف/األطراف

 .اجتماع األطراف/األطراف ومؤمتر األطراف

رعية للتنفيذ إىل النظر يف العناصر اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال املؤقت  ستدعى اهليئة الف   :اإلجراء -٥٢
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً .  وتقدمي املشورة إىل األمانة يف هذا الشأن   ٣اجتماع األطراف   /ملؤمتر األطراف 

، وتقدمي مزيد من    FCCC/SBI/2007/9أن تـنظر يف االقـتراحات املـتعلقة بتنظيم الدورة، الواردة يف الوثيقة              
 .اإلرشادات بشأهنا

 FCCC/SBI/2007/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية

 فترات الدورات املقبلة )ج( 

 :توجد مسألتان يتعني النظر فيهما يف إطار هذا البند الفرعي :أساسية معلومات -٥٣

ديسمرب / كانون األول  ١٢ إىل   ١، املقرر عقده يف الفترة من       ١٤قاد مؤمتر األطراف    مكـان انع   )أ( 
 كانون ١١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠، املقرر عقده يف الفترة من ١٥، ورمبا مكان انعقاد مؤمتر األطراف ٢٠٠٨
 ؛٢٠٠٩ديسمرب /األول

 .٢٠١٢مواعيد فتريت الدورات التاليتني يف عام  )ب( 

 ومؤمتر  ١٤ االهتمام الذي أعربت عنه حكومة بولندا الستضافة مؤمتر األطراف           ١٢-م أ /٩ملقرر  الحظ ا  -٥٤
 ومؤمتر  ١٤وقـد قدمـت بولندا عرضاً رمسياً الستضافة مؤمتر األطراف           . ٤ األطـراف  اجـتماع /األطـراف 
والحظ . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١١ يف رسالة وجهتها إىل األمانة بتاريخ        ٤ األطراف اجتماع/األطـراف 

 ومؤمتر  ١٥ أيضـاً مع التقدير العرض املقدم من حكومة الدامنرك الستضافة مؤمتر األطراف              ١٢-م أ /٩املقـرر   
 .، رهناً باملشاورات املعقودة بني اجملموعات اإلقليمية٥ األطراف اجتماع/األطراف

 ١٥كتب إىل أن يبت، حبلول  امل ١٢-م أ /٩وفـيما يتعلق بفترات الدورات املقبلة األخرى، يدعو املقرر           -٥٥
، باالستناد إىل تقرير األمني التنفيذي، يف تاريخ ومكان انعقاد اجتماعات ما بني الدورات              ٢٠٠٧فرباير  /شـباط 

حللقة العمل الرابعة املعقودة يف إطار احلوار املتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل للتصدي لتغري املناخ عن طريق                 
رة الرابعة للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات األخرى لألطرف املدرجة يف املرفق األول تنفيذ االتفاقية والدو
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ويف وقت إعداد جدول األعمال املشروح، مل يكن املكتب قد اختذ قراراً بعد بشأن              . مبوجـب بروتوكول كيوتو   
 .ىل مجيع األطرافوستقوم األمانة بإبالغ املعلومات املتعلقة هبذه املسألة إ. هذه االجتماعات

 قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مبشروع مقرر لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته                :اإلجـراء  -٥٦
وقد تود اهليئة الفرعية . ٤ األطراف اجتماع/ ومؤمتر األطراف١٤الثالثة عشرة بشأن مكان انعقاد مؤمتر األطراف   

 ٥ األطراف اجتماع/ ومؤمتر األطراف١٥ميها الستضافة مؤمتر األطراف للتنفيذ أيضاً النظر يف أية عروض سبق تقد
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف تواريخ انعقاد فتريت الدورات التاليتني يف عام . واختـاذ اإلجراءات املناسبة   

 . وتقدمي توصية هبا إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة٢٠١٢

 FCCC/SBI/2007/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. االجتماعات احلكومية الدوليةالترتيبات اخلاصة ب

 املنظمات املشاركة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية )د( 

، إىل األمانة أن حتدد السبل )١٦( طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والعشرين:معلومات أساسية -٥٧
ز مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية االتفاقية، استناداً إىل النتائج املترتبة على نظر الكفيلة مبواصلة تعزي

ووافقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن تنظر، يف دورهتا السادسة والعشرين،           . اجلمعية العامة يف توصيات األمني العام     
لية االتفاقية، استناداً إىل تقرير تعده األمانة عن اخلربة         يف مسـألة مشـاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عم          

 .املكتسبة من الترتيبات احلالية وأي تطورات للممارسة السليمة يف هذا الصدد داخل منظومة األمم املتحدة

على  ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير الذي تعده األمانة استجابة هلذا الطلب،                :اإلجراء -٥٨
النحو الوارد يف الوثيقة أدناه، وتقدمي مزيد من اإلرشادات بشأن مشاركة املنظمات املتمتعة بصفة مراقب يف عملية 

 .االتفاقية، إذا لزم األمر

 FCCC/SBI/2007/9     مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي.  احلكومية الدوليةباالجتماعات اخلاصة الترتيبات

 واملالية واملؤسسية املسائل اإلدارية -١٥

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ( 

ديسمرب / كانون األول٣١ أُعدت البيانات املالية املؤقتة اخلاصة بفترة السنتني احلالية، حىت :معلومات أساسية -٥٩
إليه حالة اشتراكات   وترد أيضاً معلومات عن آخر ما آلت        . ، هلـذه الدورة وفقاً لإلجراءات املالية لالتفاقية       ٢٠٠٦

، والتربعات يف الصندوق االستئماين للمشاركة يف       )٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠حىت  (األطـراف يف امليزانية األساسية      
 .عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية

                                                      

)١٦( FCCC/SBI/2005/10 ٧٢ و٧١، الفقرتان. 
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وقد تود أن تعرب . ىل اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف الوثائق ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إ:اإلجراء -٦٠
عـن تقديـرها لألطـراف اليت سددت اشتراكاهتا يف امليزانية األساسية يف حينها ولألطراف اليت قدمت تربعات             

اهتا بعد على   وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن حتث األطراف اليت مل تسدد اشتراك            . للصندوقني االستئمانيني 
 .القيام بذلك يف حينه

Interim financial statements for the biennium 2006–2007 as at 31 

December 2006.  Note by the Executive Secretary 
FCCC/SBI/2007/INF.1 

Status of contributions as at 30 April 2007.  Note by the secretariat FCCC/SBI/2007/INF.5 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  )ب( 

 طلب مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة، إىل األمني التنفيذي أن يقترح ميزانية              :معلومات أساسية  -٦١
 . لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين٢٠٠٩-٢٠٠٨برناجمية لفترة السنتني 

امليزانية الربناجمية املقترحة اليت أعدها األمني التنفيذي       لنظر يف   إىل ا هليئة الفرعية للتنفيذ    ى ا ستدع :جراءاإل -٦٢
 لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته       ٢٠٠٩-٢٠٠٨وإىل التوصـية مبشروع مقرر بشأن ميزانية فترة السنتني          

 .ه الثالثة يف دورتاألطراف اجتماع/الثالثة عشرة ويقره مؤمتر األطراف

مذكرة مقدمة من   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمة املقترحة لفترة السنتني      
 األمني التنفيذي

FCCC/SBI/2007/8 

مذكرة مقدمة من   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج عمل األمانة لفترة السنتني . إضافة. األمني التنفيذي

FCCC/SBI/2007/8/Add.1 

مذكرة مقدمة من   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      
 األنشطة اليت يتعني متويلها من مصادر تكميلية. إضافة. األمني التنفيذي

FCCC/SBI/2007/8/Add.2 

Views on an approach to be taken on the collection of fees from users of the 

international transaction log.  Submissions from Parties to the Kyoto Protocol 

FCCC/SBI/2007/Misc.1 

من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة يف عملية اتفاقية           ) ج(٧تنفيذ الفقرة    )ج(
 األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

، باملعلومات الواردة )١٧( أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً، يف دورهتا الثانية والعشرين:معلومات أساسية -٦٣
 فيما يتعلق بتعليق ممارسة االمتناع عن متويل األطراف املؤهلة للمشاركة يف عملية FCCC/SBI/2005/3يف الوثيقة 

                                                      

)١٧( FCCC/SBI/2005/10٩١ةلفقر، ا. 



FCCC/SBI/2007/1 
Page 17 

. اكات مستحقة عليها يف امليزانية األساسية     اتفاقـية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف حالة وجود اشتر           
ورأت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أنه يلزم مزيد من الوقت لتحديد اآلثار املالية املترتبة على التعليق وأنه ينبغي اإلبقاء               

وطلبت إىل األمانة أن    . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١عـلى احلالة الراهنة ملمارسة متويل املشاركني إىل غاية          
 .قدم إليها تقريراً عن هذه املسألة يف دورهتا السادسة والعشرينت

 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالتقرير املتعلق هبذه املسألة وإىل تقدمي مزيد من                :اإلجراء -٦٤
 .من اإلجراءات املالية لالتفاقية) ج(٧اإلرشادات إىل األمانة بشأن تنفيذ الفقرة 

من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة يف         ) ج(٧قرة  تنفـيذ الف  
 مذكرة مقدمة من األمانة. عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

FCCC/SBI/2007/4 

 تنفيذ اتفاق املقر )د( 

، إىل احلكومة املضيفة واألمني )١٨(شرة طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة ع:معلومات أساسية -٦٥
وقُدم آخر تقرير إىل    . التنفـيذي أن يقدم كل منهما تقريراً، مرة يف السنة، عن التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاق املقر                

 .٢٠٠٦مايو /اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين املعقودة يف أيار

وستدعى .  املضيفة واألمني التنفيذي بيانني شفويني عن التقدم احملرز         سيقدم ممثل عن احلكومة    :اإلجـراء  -٦٦
 .اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف البيانني واختاذ اإلجراءات اليت تراها ضرورية

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

، إىل اهليئة الفرعية    ٢-م أإ /٩اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /األطراف طلب مؤمتر    :معلومات أساسية  -٦٧
للتنفـيذ أن تواصل، يف دورهتا السادسة والعشرين، النظر يف هذه املسألة، مبا يف ذلك اخليارات املبينة يف الوثيقة                   

FCCC/SBI/2006/21 .   مانة آراءها اجتماع األطراف أيضاً إىل األطراف أن تقدم إىل األ  /وطلـب مؤمتر األطراف
 .بشأن هذه املسألة لكي تواصل اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر فيها

 سـتدعى اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة استناداً إىل الوثيقتني                  :اإلجـراء  -٦٨
FCCC/SBI/2007/Misc.4 وFCCC/SBI/2006/21. 

Views on privileges and immunities for individuals serving on constituted 

bodies established under the Kyoto Protocol. Submissions from Parties 
FCCC/SBI/2007/Misc.4 

امتـيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول          
 مذكرة مقدمة من األمانة. كيوتو

FCCC/SBI/2006/21 

                                                      

)١٨( FCCC/SBI/2002/17 ٥٨، الفقرة. 
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  مسائل أخرى-١٦

 .سيجري يف إطار هذا البند تناول أية مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة -٦٩

  تقرير الدورة-١٧

 . سيعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هناية الدورة:معلومات أساسية -٧٠

بإمتام التقرير بعد    )١٩(ن للمقررين  ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذ         :اإلجراء -٧١
 .الدورة، بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة

                                                      

 .تويوجد مقرر بديل يعىن بالبنود املدرجة يف إطار بروتوكول كيو )١٩(
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ
 يف دورهتا السادسة والعشرين

 الوثائق املُعدة للدورة

 FCCC/SB1/2007/1  مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

مذكرة مقدمة . تقريـر عـن حلقـة العمـل اإلقليمـية األفريقـية بشـأن التكيف              
 من األمانة

 FCCC/SB1/2007/2 

منـوذج بشأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف             
 مذكرة مقدمة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري      . غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

 املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SB1/2007/3 

من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة يف عملية          ) ج(٧تنفيذ الفقرة   
 ةمذكرة مقدمة من األمان. اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

FCCC/SB1/2007/4 

 من  ٩شـكل ممكن لإلبالغ بشأن الرصد املنتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات وفقاً للفقرة              
 مذكرة مقدمة من األمانة. ٧-م أ/٢املقرر 

FCCC/SB1/2007/5 

مذكرة مقدمة  . استراتيجية تدريب فعالة من حيث التكلفة لدعم إعداد البالغات الوطنية         
االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري        مـن رئيس فريق اخلرباء      

 املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SB1/2007/6 

سـبل حتسني اإلبالغ عن املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري              
اء االستشاري  مذكرة مقدمة من رئيس فريق اخلرب     . املدرجـة يف املرفق األول باالتفاقية     

 املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SB1/2007/7 

مذكرة مقدمة من األمني    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانـية الـربناجمية املقترحة لفترة السنتني        
 التنفيذي

FCCC/SB1/2007/8 

مذكرة مقدمة من األمني    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨سنتني  امليزانـية الـربناجمية املقترحة لفترة ال      
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨برنامج عمل األمانة لفترة السنتني . إضافة. التنفيذي

FCCC/SB1/2007/8/Add.1 

مذكرة مقدمة من األمني    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزانـية الـربناجمية املقترحة لفترة السنتني        
 يليةاألنشطة اليت يتعني متويلها من مصادر تكم. إضافة. التنفيذي

FCCC/SB1/2007/8/Add.2 

 FCCC/SB1/2007/9 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. الترتيبات اخلاصة باالجتماعات احلكومية الدولية

تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف            
ة من فريق اخلرباء االستشاري املعين      مذكرة مقدم . غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

 بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SB1/2007/10 



FCCC/SBI/2007/1 
Page 20 

 

تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف            
مقدمة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري      مذكرة  . غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

. املعـين بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣نتائج عملية حصر املنجزات للفترة من . إضافة

FCCC/SB1/2007/10/Add.1 

مذكرة مقدمة . رية الناميةتقرير عن اجتماعات اخلرباء املتعلقة بتكيف الدول اجلزرية الصغ
 من األمانة

FCCC/SB1/2007/11 

مذكرة مقدمة من . تقرير عن االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
 األمانة

FCCC/SB1/2007/12 

 FCCC/SB1/2007/13 مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية اآلسيوية بشأن التكيف

تقريـر تولـيفي عـن نتائج حلقات العمل اإلقليمية واجتماعات اخلرباء بشأن التكيف              
 مذكرة مقدمة من األمانة. ١٠-م أ/١املعقودة مبوجب املقرر 

FCCC/SB1/2007/14 

Interim financial statements for the biennium 2006–2007 as at 31 December 

2006. Note by the Executive Secretary 
FCCC/SBI/2007/INF.1 

Update of information on the operational procedures for the expedited 

financing of national communications from Parties not included in Annex I to 

the Convention. Note by the secretariat 

FCCC/SBI/2007/INF.2 

Progress on the implementation of the international transaction log. Note by the 

secretariat 
FCCC/SBI/2007/INF.3 

Status of submissions of fourth national communications and reports 

demonstrating progress. Note by the secretariat 
FCCC/SBI/2007/INF.4 

Status of contributions as at 30 April 2007. Note by the secretariat FCCC/SBI/2007/INF.5 

Views on an approach to be taken on the collection of fees from users of the 

international transaction log. Submissions from Parties to the Kyoto Protocol 
FCCC/SBI/2007/Misc.1 

Views from interested institutions on how they would operationalize decision 

5/CMP.2. Submissions from institutions 
FCCC/SBI/2007/Misc.2 

Views on the implementation of the New Delhi Work Programme for Article 6 of 

the Convention and elements of a new strategic approach. Submissions from 

Parties 

FCCC/SBI/2007/Misc.3 

Views on privileges and immunities for individuals serving on constituted 

bodies established under the Kyoto Protocol. Submissions from Parties 

 

FCCC/SBI/2007/Misc.4 
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 وثائق أخرى معروضة على الدورة

 ١٨تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من        
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥إىل 

 FCCC/SBI/2006/11 

 FCCC/SBI/2006/13  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن اجتماع اخلرباء املعين بتدابري االستجابة

 FCCC/SBI/2006/18  مذكرة مقدمة من األمانة. لتنوع االقتصاديتقرير عن اجتماع اخلرباء املعين با

 FCCC/SBI/2006/19  مذكرة مقدمة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن التكيف

مذكرة . امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو         
 انةمقدمة من األم

 FCCC/SBI/2006/21 

 من ٣ من املادة    ١٤تقريـر عـن حلقة العمل املتعلقة مبنهجيات اإلبالغ يف سياق الفقرة             
 مذكرة مقدمة من األمانة. بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/27 

تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا اخلامسة والعشرين، املعقودة يف نريويب، كينيا، يف              
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ٦ الفترة من

 FCCC/SBI/2006/28 

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 the compilation and synthesis of initial national communications from 

Parties not included in Annex I to the Convention. Statements by Parties on 

agenda item 4 (b) 

 FCCC/SBI/2006/Misc.12 

من اإلجراءات املالية لالتفاقية بشأن الدعم املايل للمشاركة يف عملية          ) ج(٧تنفيذ الفقرة   
 مذكرة مقدمة من األمانة. ة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية األمم املتحد

 FCCC/SBI/2005/3 

 ٢٠تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثانية والعشرين، املعقودة يف بون يف الفترة من               
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧إىل 

 FCCC/SBI/2005/10 

 املعقودة يف مونتريال يف الفترة من       تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الثالثة والعشرين،       
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨

 FCCC/SBI/2005/23 

. ٦اخلـيارات املـتاحة الستحداث مركز للتنسيق بني شبكات املعلومات يف إطار املادة              
 مذكرة مقدمة من األمانة

 FCCC/SBI/2004/14 

 ٢٣ن دورهتا السابعة عشرة، املعقودة يف نيودهلي يف الفترة من تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ ع
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١أكتوبر إىل /تشرين األول

 FCCC/SBI/2002/17 

Relationship of various provisions of the Mauritius Strategy to the work of the 

Convention and its Kyoto Protocol. Note by the secretariat 
 FCCC/SB/2007/INF.2 

 FCCC/KP/CMP/2005/2  مذكرة مقدمة من األمانة. اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية لتعديل بروتوكول كيوتو

 ـ ـ ـ ـ ـ


