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(A)     GE.07-63376    270907    011007 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٢      البند 
    مية             املسائل التنظي

                  إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي

  جدول األعمال املؤقت-   ً أوال  

  .             افتتاح الدورة - ١

  :                املسائل التنظيمية - ٢
                   إقرار جدول األعمال؛  ) أ (
                    تنظيم أعمال الدورة؛  ) ب (
                              انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس؛  ) ج (

  .                       ن سيحلون حمل أعضاء املكتب                  انتخاب األعضاء الذي  ) د (

  :                                                                                       البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - ٣
                                     جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة؛  ) أ (
                                                                                         تقرير عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق              ) ب ( 

  ؛    ٢٠٠٥-    ١٩٩٠                         األول لالتفاقية، عن الفترة 

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

                                                                                  أعمـال فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري               ) أ ( 
                          جة يف املرفق األول لالتفاقية؛    املدر

                                                                           املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول   ) ب ( 
  ؛ )١ (        لالتفاقية

  .                      تقدمي الدعم املايل والتقين  ) ج ( 

  :                     اآللية املالية لالتفاقية - ٥

                              االستعراض الرابع لآللية املالية؛  ) أ ( 

  .                                                                      العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية                 تقرير مرفق البيئة  ) ب ( 

  .             من االتفاقية ٦      املادة  - ٦

  :             من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني  - ٧

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

  .                               ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ) ب ( 

  :               ت مبوجب االتفاقية           بناء القدرا - ٨

                              بناء القدرات للبلدان النامية؛  ) أ ( 

  .                                                    بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  ) ب ( 

                                                                                       ً  إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً  - ٩
  :                يف بروتوكول كيوتو

                                                                ً          املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغات الوطنية الرابعة املقدمة وفقاً                         جتمـيع وتوليف      ) أ ( 
                     من بروتوكول كيوتو؛ ٧           من املادة  ٢       للفقرة 

                                                                                  ً  استعراض التقارير األولية واملعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية الرابعة وفقاً   ) ب ( 
  .                   من بروتوكول كيوتو ٧           من املادة  ٢       للفقرة 

                                                      

                                                                                              مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، على إدراج هذه   ) ١ (
                                                                           وبناء على اقتراح من الرئاسة قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ إدراج هذه             .                     ولذا فقد علق األمر     .                      سألة يف جدول األعمال     امل

  .                                                  املسألة يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والعشرين
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  .     لتكيف       صندوق ا -  ١٠

  :                                بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -  ١١

                              بناء القدرات للبلدان النامية؛  ) أ ( 

  .                                                    بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  ) ب ( 

  .                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة   ١٤                       املسائل املتعلقة بالفقرة  -  ١٢

  .          وكول كيوتو                                          تقرير مدير تسجيل املعامالت الدولية مبوجب بروت -  ١٣

  .                                                                 تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -  ١٤

  :                                املسائل اإلدارية واملالية  واملؤسسية -  ١٥

  ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                           أداء امليزانية لفترة السنتني   ) أ ( 

                                    مواصلة استعراض مهام وعمليات األمانة؛  ) ب ( 

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

  .          مسائل أخرى -  ١٦

  .                       التقرير عن أعمال الدورة -  ١٧

  شروح جدول األعمال املؤقت-     ً ثانيا  

  افتتاح الدورة-١

         كانون   ٣                                                                                                     مـن املقـرر أن يفتـتح الرئيس الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم االثنني                  - ١
  .    ٢٠٠٧      ديسمرب  /    األول

 سائل التنظيمية امل-٢

                  إقرار جدول األعمال  ) أ ( 

  .                                            سيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره - ٢

 FCCC/SBI/2007/16                        مذكرة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه
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                   تنظيم أعمال الدورة  ) ب ( 

   ٣               ً                للتنفيذ اعتباراً من يوم االثنني،                                                   سوف تعقد الدورة السابعة والعشرون للهيئة الفرعية  :              معلومات أساسية - ٣
                                     وسينشر جدول زمين مفصل للدورة على        .     ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١١                    ديسمرب إىل الثالثاء     /             كـانون األول  

  .                         موقع االتفاقية على اإلنترنت

    دية                                 بأن تنتهي اجللسات يف األحوال العا   )٢ (                                                        وقد أوصت اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين - ٤
              وستنظم الدورة   .           كحد أقصى  ٢١ /  ٠٠                                             ، إال أهنا قد تستمر يف ظروف استثنائية حىت الساعة   ١٨ /  ٠٠            حبلول الساعة 

                      وستحـال البنـود اليت     .                                  ً     وستوىل األولوية للمسائل األكثر إحلاحاً      .                                            حبيث تراعي احلدود الزمنية املتاحة لالجتماع     
  .                          رين للهيئة الفرعية للتنفيذ                                               ال يبت فيها يف هذه الدورة إىل الدورة الثامنة والعش

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

                                   ً                                        فرقة التفاوض املزمع إنشاؤها، استناداً إىل لبالغات والبيانات ذات الصلة                                             استنتاجات أويل يف االجتماع األول أل     
    اليت    )٣ (     ً            ووفقاً لالستنتاجات  .                 أو مشاورات سابقة /                                                            املقدمـة أثـناء اجللسـات العامة، مع مراعاة أية مفاوضات و      

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

  .            نسخ لتوزيعها

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

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

  .         َّ                                             مفصلة وحمدَّثة عن اجلدول الزمين لعمل اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                               أن تأخذ يف االعتبار، لدى النظر يف البنود ذات الصلة من جدول األعمال،                               ً        وتدعـى األطراف أيضاً إىل     - ٨
                                                  ، بشأن عالقة خمتلف أحكام استراتيجية موريشيوس ملواصلة FCCC/SB/2007/INF.2                           املعلومات الواردة يف الوثيقة 

                     ية وبروتوكول كيوتو                                                                                                  تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية، بعمل االتفاق            
  .        امللحق هبا

 FCCC/SBI/2007/16                              مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

 

                                                      

) ٢ (  FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢         ، الفقرة   .  
) ٣ (  FCCC/SBI/2006/11 ١٠٢         ، الفقرة   .  
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                             انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  ) ج ( 

           ً                             املطبق حالياً، يتوقع أن تنتخب اهليئة         )٤ (                             من مشروع النظام الداخلي      ٢٧    ً            عمالً باملادة     :               معلومات أساسية  - ٩
ُ                            وبدعوة من رئيس مؤمتر األطراف الثاين عشر، ُشرع يف مشاورات مع             .                              لتنفيذ نائب رئيسها ومقررها               الفرعـية ل                                         

                                                                                                               منسـقي اجملموعـات اإلقليمية يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، إىل جانب مشاورات بشأن                
                             رات أخرى خالل الدورة، إذا لزم            وستعقد مشاو  .                                                     انتخاب أعضاء اهليئات األخرى يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو

                                            والنظر بشكل فعال يف تسمية نساء لشغل         ٧-    م أ  /  ٣٦                    ُّ                              واألطـراف مدعـوة إىل تذكُّر ما ورد يف املقرر             .       األمـر 
                    وسيبقى أعضاء مكتب     .                                                                                          املناصـب االنتخابية يف أية هيئة منشأة مبقتضى االتفاقية أو بروتوكول كيوتو امللحق هبا             

  .                                   ني يف مناصبهم إىل حني انتخاب من سيخلفهم                           اهليئة الفرعية للتنفيذ احلالي

  .  ُ                                                                                   سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل انتخاب رئيسها ومقررها يف أقرب فرصة بعد إكمال املشاورات :      اإلجراء -  ١٠

                                          انتخاب األعضاء الذين سيحلون حمل أعضاء املكتب  ) د ( 

                                يوتو، سيستعاض عن أي عضو من                        من بروتوكول ك     ١٥              من املادة     ٣   ً           عمالً بالفقرة     :                  معلومـات أساسية   -  ١١
                                              ً                                        ً                               أعضاء مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ ميثل دولة طرفاً يف االتفاقية ولكنها يف الوقت ذاته ليس طرفاً يف الربوتوكول،                  
                                                                                               عندما متارس اهليئة مهامها خبصوص املسائل املتعلقة بربوتوكول كيوتو، بعضو آخر تنتخبه األطراف يف الربوتوكول 

  .                                                           ى املزيد من املشاورات مع منسقي اجملموعات اإلقليمية، إذا لزم األمر  ُ    وسُيجر  .         من بينها

                                                                                 سـتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، عند االقتضاء، إىل انتخاب عضوين إضافيني ليحال حمل نائب     :         اإلجـراء  -  ١٢
  .                                                                  أو املقرر املمثل لدولة طرف يف االتفاقية ولكنها غري طرف يف بروتوكول كيوتو /        الرئيس و

                                                              ات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف              البالغ - ٣
                             املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

                                    جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة  ) أ ( 

                                      من األطراف املدرجة يف املرفق األول        ٨-    م أ  / ٤                                طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        :                معلومات أساسية  -  ١٣
                 ً      ً    من االتفاقية بالغاً وطنياً   ١٢           من املادة  ٢   و ١                      ً          أن تقدم إىل األمانة وفقاً للفقرتني   )   اف                املرفق األول، األطر (         لالتفاقية 

     ً       بالغاً من     ٣٩                           كانت األمانة قد تلقت          ٢٠٠٧       أغسطس   /     آب  ١     وحىت    .     ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين   ١     ً        رابعاً حبلول   
                  يع وتوليف للبالغات                         أن تعد األمانة تقرير جتم  ١١-   م أ / ٧                               وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     .                هـذا القبـيل   

  .                                                            الوطنية الرابعة كي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

                                                      

) ٤ (  FCCC/CP/1996/2.  
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 FCCC/SBI/2007/INF.6                                  ُ                                               ويـرد تقريـر التجميع والتوليف الذي أُعد استجابة هلذا الطلب يف الوثيقة               -  ١٤
               األول يتضمن       اجلزء  :               ً        ً                                              وهـو يشـمل ملخصـاً تنفيذياً وإضافتني، تشمل اجلزأين من التقرير             . Add.2    و Add.1 و

                                                                                                            معلومات عن اجتاهات انبعاثات غازات الدفيئة وسياساهتا وتدابريها وإسقاطاهتا، ويتضمن اجلزء الثاين معلومات             
  .                                          تتعلق بتنفيذ االلتزامات األخرى مبوجب االتفاقية

            مشروع مقرر                                                                                           ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير الذي أعدته األمانة بغية إعداد                :       اإلجراء -  ١٥
  .                             يعتمده مؤمتر األطراف الثالث عشر

          مذكرة من    .             ملخص تنفيذي   .                                        جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة    
             إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/INF.6 

  .                         مذكرة من إعداد األمانة     .                                          جتمـيع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة     
            يف املاضي                                                          إضافة، السياسات والتدابري، اجتاهات السياسات والتدابري     

                                                                  واملسقطة للمستقبل النبعاثات غازات الدفيئة من األطراف املدرجة يف        
                    املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.1 

  .                         مذكرة من إعداد األمانة     .                                          جتمـيع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة     
                                                             املوارد املالية ونقل التكنولوجيا والضعف والتكيف والقضايا         .      إضافة
                                                                    خـرى املتعلقة بتنفيذ االتفاقية من قبل األطراف املدرجة يف املرفق             األ

              األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.2 

                                                                                                 تقريـر عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول                 ) ب (
     ٢٠٠٥  -    ١٩٩٠                    لالتفاقية، عن الفترة 

                           من األمانة أن تقدم املعلومات    )٥ ( ٨-   م أ /  ١٩                          مؤمتر األطراف مبوجب مقرره     طلب  :                    معلومـات أساسـية    -  ١٦
                                                                                                                    املـتعلقة ببيانات جرد غازات الدفيئة، املقدمة من األطراف املدرجة باملرفق األول لالتفاقية كي تنظر فيها اهليئة                 

  .                            الفرعية للتنفيذ ومؤمتر األطراف

  .        ً                             حتيط علماً باملعلومات الواردة يف الوثيقة                                  ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن   :       اإلجراء -  ١٧

  .     ٢٠٠٥-    ١٩٩٠                                                        البـيانات الوطنـية عن جرد غازات الدفيئة للفترة          
                      مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/30 

 

                                                      

   ٤٣   و  ٤٢           الفقرتان   ٩٢         ، الصفحة FCCC/CP/2002/8             انظر الوثيقة   ) ٥ (
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                                              تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الرابعة  ) ج ( 

                       ً       ً   األمانة أن تنظم استعراضاً مركزياً      من   ١١-   م أ / ٧                           طلب مؤمتر األطراف مبوجب مقرره   :               معلومات أساسية -  ١٨
                 ً      ً       ً                         وأن جتري استعراضاً قطرياً متعمقاً للبالغات الوطنية         ٨-    م أ  /  ١٩                                    ً              للبالغات الوطنية الرابعة، املقدمة وفقاً للمقرر       

                                                                     ويرد التقرير عن احلالة بشأن استعراض البالغات الوطنية الرابعة، يف          .                                            الرابعة يف البلدان األطراف اليت تطلب ذلك      
  .FCCC/SBI/2007/INF.8        الوثيقة 

  .                                          ً                                         ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالتقرير عن احلالة واملعلومات اليت يتضمنها  :       اإلجراء -  ١٩

                 مذكرة من إعداد     .                                                  حالـة تقدمي واستعراض البالغات الوطنية الرابعة      
       األمانة

 FCCC/SBI/2007/INF.8 

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

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

                                     متديد والية فريق اخلرباء االستشاري       ٨-    م أ  / ٣                                قرر مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        :                  معلومـات أساسية   -  ٢٠
                                                                                    الغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية حسب االختصاصات احملددة يف          املعين بالب

  .                                                                             مرفق هذا القرار، وإعادة النظر يف الوالية واالختصاصات املنقحة يف دورته الثالثة عشرة

    ١٥                        أن تقدم لألمانة حبلول                    األطراف إىل     )٦ (                                                             ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين         -  ٢١
ّ        وطلبت من األمانة أن جتّمع هذه   .                                                 آراءها بشأن والية واختصاصات فريق اخلرباء االستشاري    ٢٠٠٧      أغسطس  /  آب                     

  .                                                                       اآلراء يف وثيقة متنوعات لتنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين

                                              لفرعية للتنفيذ عن نتائج لقاءين يعقدان يف                                           ً                         وسـوف يقـدم فـريق اخلرباء االستشاري تقريراً إىل اهليئة ا            -  ٢٢
                                                                             حلقة العمل بشأن تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول   :                القاهرة، مصر مها

       سبتمرب؛  /        أيلول   ٢٢       إىل     ٢٠                                                                                         لالتفاقـية، يف جمـال إعداد البالغات الوطنية وبشأن القضايا الشاملة، يف الفترة من               
                                        كما سيقترح فريق اخلرباء االستشاري يف تقريره   .     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٥     إىل   ٢٤                     ه التاسع يف الفترة من        واجتماع

                                                      ً                                                                الـذي يعده بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، توصيات بشأن كيفية إدماج املعلومات الواردة يف                  
  .           ة وما يليها                                                    برامج العمل الوطنية للتكيف، يف البالغات الوطنية الثاني

                                                                                 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن توصي مبشروع مقرر العتماده من مؤمتر األطراف يف دورته   :       اإلجراء -  ٢٣
                                 كما ستدعى إىل النظر يف توصيات        .                                                                        الثالثة عشرة بشأن الوالية واالختصاصات املنقحة لفريق اخلرباء االستشاري        

  .         االقتضاء                                     فريق اخلرباء االستشاري والعمل مبوجبها حسب

                                                      

) ٦ (  FCCC/SBI/2006/11 ٢٨         ، الفقرة  .  
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                                                                   تقريـر عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية          
      مذكرة   .                                                           املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

                                                                  مقدمـة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية          
  .      إضافة  .                                                           املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

     ٢٠٠٧     إىل     ٢٠٠٣                                  نتائج عملية حصر املنجزات للفترة من 

 FCCC/SBI/2007/10/Add.1 

                                                                    تقريـر فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من          
                                                                  األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بشأن نتائج فحصه           

                  ة يف املرفق األول                                                     للـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرج       
                                                       مذكرة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات          .         لالتفاقية

                                                         الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/20 

                                                              إدماج املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات 
                                      مذكرة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري       .   ها                            الوطنـية الثانية وما يلي    

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

 FCCC/SBI/2007/27 

                                                                 تقريـر مرحـلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات           
  .         لالتفاقية                                                           الوطنـية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           

                      مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/28 

                                                                اآلراء بشـأن واليـة واختصاصـات فريق اخلرباء االستشاري املعين           
                                                                    بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           

                  معلومات من األطراف  .         لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/Misc.7 

ـ        ) ب (                                                                بالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                        املعلومـات الـواردة يف ال
  )٧ (        لالتفاقية

                                                                                       يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، طلبت أستراليا، باسم اجملموعة             :                  معلومـات أساسية   -  ٢٤
                       واجلبل األسود وسويسرا،                                                                                       املختلطة، واالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه، والبوسنة واهلرسك ورومانيا وصربيا           

                              من االتفاقية، يف املعلومات اليت   ١٠           من املادة  ٢                                   ً                             أن تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ، وفقاً لالشتراطات الواردة يف الفقرة 

                                                      

                                                                                              مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء يف الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن إدراج هذه   ) ٧ (
                   عية إدراج املسألة يف                                             وبناء على اقتراح الرئيس قررت اهليئة الفر       .                        ولذا فقد علقت املسألة     .                            املسـألة يف جـدول األعمال     

  .                                         جدول األعمال املؤقت لدورهتا السابعة والعشرين
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                                                                                                  ترسلها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف مجيع بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك بالغاهتا الثانية، وعند االقتضاء، 
  .                   غاهتا الوطنية الالحقة    يف بال

                                                                                          تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل توفري إرشادات، حسب االقتضاء، بشأن كيفية مواصلة تطوير            :         اإلجـراء  -  ٢٥
                                                                                              ً                    عملـية النظر يف املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وفقاً                  

  .             من االتفاقية  ١٠           من املادة  ٢                            لالشتراطات الواردة يف الفقرة

                       تقدمي الدعم املايل والتقين  ) ج ( 

                                                  يطلب من مرفق البيئة العاملية أن يوفر للهيئة          )  ب ( ١           ، الفقرة    ٢-    م أ  /  ١٠    ً          وفقاً للمقرر     :                معلومات أساسية  -  ٢٦
          رفق األول                                                                                                         الفرعـية للتنفيذ، يف كل دورة من دوراهتا تفاصيل الدعم املايل املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف امل                 

                                              مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي املعلومات  )٨ (                                                   وقد دعت اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين        .         لالتفاقية
                                                                                                                   عـن أنشطته املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف                  

                                                                                  املوافقة على التمويل وصرف املخصصات كيما تنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورهتا                                         ذلـك املعلومات عن تواريخ      
                        األطراف إىل أن تقدم      )٩ (                 السادسة والعشرين                                               كذلك دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا          .                      السـابعة والعشـرين   

                       عاملية ووكاالت للتنفيذ                                                       ، آراءها بشأن اخلربات احلالية مع مرفق البيئة ال            ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢١                لألمانـة حبلول    
  .                                                 فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل إلعداد البالغات الوطنية

                                               مرفق البيئة العاملية إىل أن يقدم يف تقريره           )١٠ (                                                          ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين        -  ٢٧
                           صادر التمويل إلعداد البالغات                                                                       إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة معلومات مفصلة وحالية عن وسائط وم  

                                                                                                                    الوطنية الثانية وما يليها، ومعلومات عن أي تغيريات يف إجراءات املرفق املتعلقة بتمويل البالغات الوطنية وشرح                
  .                                                                         تلك التغيريات، كي تنظر فيه اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين

                                  مرفق البيئة العاملية إىل أن يدرج يف     )١١ (                    ا السادسة والعشرين                                              كذلك دعت اللجنة الفرعية للتنفيذ يف دورهت       -  ٢٨
                                                                                                              تقريره إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة معلومات مفصلة عن اخلطوات احملددة اليت اختذها استجابة ألي                 

     اريع                                                                                                      طلـبات من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية للحصول على مساعدة يف صياغة وتطوير املش                
  .             من االتفاقية  ١٢           من املادة  ٤      ً         ، وفقاً للفقرة  ) ٢         ، الفقرة   ١١-   م أ / ٥     املقرر (                               املقترحة احملددة يف بالغاهتا الوطنية 

                                                      

) ٨ (  FCCC/SBI/2006/28 ٣١         ، الفقرة  .  
) ٩ (  FCCC/SBI/2007/15 ٣٨         ، الفقرة  .  
) ١٠  (  FCCC/SBI/2007/15 ٣٥         ، الفقرة  .  

) ١١  (  FCCC/SBI/2007/15 ٣٧         ، الفقرة  .  
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   )١٢ ( ُ                                                                                        سـُتدعى اهليـئة الفرعية للتنفيذ إىل أن تنظر يف املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية         :         اإلجـراء  -  ٢٩
                                                     وكذلك آراء األطراف عن خرباهتا الراهنة يف املرفق           ٢٨    و   ٢٧     رتني                                                  اسـتجابة لدعـوة اهليئة املشار إليها يف الفق        

  .                                         ووكاالته املنفذة وتقدمي اإلرشادات يف هذا الشأن

                                                                     املعلومـات عن الدعم املايل املقدم من مرفق البيئة العاملية إلعداد           
                                                               الـبالغات الوطنية األولية وما بعدها من األطراف غري املدرجة يف        

                        مذكرة من إعداد األمانة .                   املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2007/INF.9 

                                                                    آراء األطراف عن خرباهتا احلالية مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته          
  .                                                                    للتنفـيذ فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل إلعداد البالغات الوطنية         

                         الوثائق املقدمة من األطراف

 FCCC/SBI/2007/Misc.13 

  اآللية املالية لالتفاقية-٥

                             االستعراض الرابع لآللية املالية  ) أ ( 

     من   ١١           من املادة  ٤      ً         ، وفقاً للفقرة  ٤-   م أ / ٣                                 قـرر مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        :                    معلومـات أساسـية    -  ٣٠
                               من اهليئة الفرعية للتنفيذ       ١٢-    م أ  / ٢                    وطلب املؤمتر مبقرره      .                                                       االتفاقـية أن يستعرض اآللية املالية كل أربع سنوات        

                                           ً                                            لآللية املالية يف دورهتا السابعة والعشرين وفقاً للمعايري الواردة يف املبادئ التوجيهية                                  الشروع يف االستعراض الرابع   
                    ً                                                                        أو كمـا قد تعدل الحقاً، واختاذ التدابري املالئمة وتقدمي تقرير عن النتائج إىل مؤمتر                 ٤-    م أ  / ٣                    املـرفقة باملقـرر     

  .                                         األطراف يف موعد ال يتجاوز دورته السادسة عشرة

                                                     من األمانة أن تقوم، من أجل الشروع يف عملية االستعراض    ١٢-    م أ  / ٢                طراف يف مقرره                  وطلب مؤمتر األ   -  ٣١
                                                                                     ، بإعداد ما يلي لعرضه على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين من أجل اختاذ     ٢٠٠٧              الرابعة يف عام 

  :                اإلجراءات املناسبة

                                        سات املالية املتعددة األطراف وغريها من                                                          ورقـة تقنية تستعرض خربة الصناديق الدولية واملؤس         ) أ ( 
                                                                                                          مصـادر الـتمويل ذي الصلة من أجل تلبية االحتياجات االستثمارية واملالية للبلدان النامية يف احلاضر واملستقبل       

                                       ألغراض الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية؛

                            ويل الالزم ملساعدة البلدان          ُ                                                                       تقريـر ُيعـد بالتعاون مع أمانة مرفق البيئة العاملية بشأن تقدير التم              ) ب ( 
             ً                                                                                                      النامـية، وفقاً لإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف، يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية خالل الدورة التالية                

                                                      

  .FCCC/CP/2007/3             انظر الوثيقة   )  ١٢ (
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                                  مذكرة التفاهم املعقودة بني مؤمتر        )١٣ (        من مرفق   )  د   (-  )  أ ( ١                                                           لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية، مع مراعاة الفقرة         
   ). ٣-   م أ /  ١٢              واردة يف املقرر  (                      مرفق البيئة العاملية            األطراف وجملس

                                                                                                 ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املدرجة أدناه بقصد التوصية مبشروع مقرر                :         اإلجـراء  -  ٣٢
  .                                       يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

      اماهتا                                                                    تقديـر للتمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتز         
  .                                                                    مبوجـب االتفاقية فيما يتعلق بتجديد موارد مرفق البيئة العاملية         

                      مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/21 

                                                                 اسـتعراض خـربة الصـناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة          
                                                            األطـراف وغريها من مصادر التمويل ذات الصلة باالحتياجات         

           ورقة تقنية  .                    ية يف احلاضر واملستقبل                                االستثمارية واملالية للبلدان النام

 FCCC/SBI/2007/4 

                                                                                       تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات املوجهة إىل مرفق البيئة العاملية  ) ب ( 

                                                                                     تنص مذكـرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية، املرفقة باملقرر              :                معلومات أساسية  -  ٣٣
                                                                                                            فيما تنص على أن يتيح املرفق ملؤمتر األطراف التقارير السنوية وغريها من الوثائق الرمسية العامة عن                  ٢-    م أ  / ٢ ١

  .                                                تنفيذ توجيهات مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية

  ر                                                                   من مرفق البيئة العاملية أن يدرج يف تقريره العادي إىل مؤمت             ١٢-    م أ  / ٣                              وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره       -  ٣٤
             من املقرر    ٢    و  ١                                                                                                األطراف معلومات عن اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ املبادئ التوجيهية الواردة يف الفقرتني              

  .    نفسه

      أغسطس  /     آب   ١٧                                       األطراف إىل أن تقدم لألمانة حبلول          ١٢-    م أ  / ٣                                   كذلك دعا مؤمتر األطراف يف مقرره        -  ٣٥
                                                         جملال احملوري، تغري املناخ، كي جتمعها األمانة لينظر فيها                                                             آراءها وتوصياهتا بشأن التمويل املتاح للمرفق ا           ٢٠٠٧

                                                       ُ                                                          مؤمتـر األطراف ويتخذ اإلجراء املناسب يف دورته الثالثة عشرة، وُتحول عن طريق األمانة إىل جملس مرفق البيئة                  
                ته الثالثة عشرة                                                                                ومبراعاة بالغات األطراف وتقرير مرفق البيئة العاملية، يتوقع أن يعد مؤمتر األطراف يف دور  .        العاملية

                                                                                                   إرشادات ملرفق البيئة العاملية عن عدة قضايا، قد تشمل البالغات الوطنية املقدمة من أطراف غري مدرجة يف املرفق 
      من   ٩            والفقرة    ٨                   ، وتنفيذ الفقرة     )  ٢٧                                                              من جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ للدورة           ٤         البـند    (      األول  

                ، وبناء القدرات  )  ٢٧                                                      ن جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ للدورة         م  ٧       البند   (                   مـن االتفاقية      ٤         املـادة   
                من االتفاقية    ٦           ، واملادة    )  ٢٧                                                              من جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ للدورة           ٨       البند   (                مبوجب االتفاقية   

     من  ٤      البند  (             التكنولوجيات               ، وتطوير ونقل  )  ٢٧                                                     من جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية للتنفيذ للدورة  ٦      البند  (
   ).                                                                                             جدول األعمال املؤقت للهيئة الفرعية املعنية باملشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والعشرين

                                                      

) ١٣  (  FCCC/CP/1996/9 ٧         ، الصفحة .  
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                                                                                                   ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن تنظر يف تقرير مرفق البيئة العاملية وآراء األطراف بشأن                 :         اإلجـراء  -  ٣٦
                                                                       لمجال احملوري لتغري املناخ، بغية التوصية مبشروع مقرر عن التوجيهات للمرفق كي                             الـتمويل املـتاح يف املرفق ل   

  .                                       يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

          مذكرة من    .                                                        تقريـر مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف        
             إعداد األمانة

 FCCC/SP/2007/3 

                      بيئة العاملية للمجال                                                   آراء وتوصيات بشأن التمويل املتاح يف مرفق ال       
                  البالغات من األطراف  .                 احملوري، تغري املناخ

 FCCC/SBI/2007/Misc.11 

  من االتفاقية٦ املادة -٦

                    بأن برنامج عمل     )١٤ (                                                          سلمت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين         :                    معلومـات أساسـية    -  ٣٧
                                                 كيف للتصدي للثغرات واالحتياجات اليت حتددها األطراف يف                              من االتفاقية ينبغي أن ميدد وي ٦                  نيودهلي بشأن املادة 

                                                                                وقد دعيت األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن ما ميكن أن تكون عليه عناصر متديد                .                            جمال استعراض برنامج العمل   
  .            برنامج العمل

    صاء                           ، األمانة إىل إجراء استق     )١٥ (                                                                      كذلـك دعـت اللجـنة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين            -  ٣٨
                                        ، وإعداد تقرير تقييمي كي تنظر فيه       (CC:iNet)                                                            ملستخدمي مركز تبادل املعلومات بشبكة املعلومات النموذجية        

  .                                      اهليئة الفرعية يف دورهتا السابعة والعشرين

                                                                                                   واستضـافت حكومة سانت لوسيا حلقة العمل األخرية من سلسلة حلقات العمل اإلقليمية ذات الوالية                -  ٣٩
     ولدى   .     ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز  ٥       إىل    ٣                                                       اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية، يف الفترة من                              للتصـدي لالحتياجات    

                                                  ُ                                                              إعـداد تقرير عن استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي، طُلب إىل األمانة إدراج مدخالت من أحد تقارير حلقة                 
  . )١٦ (         العمل هذه

                                          املدرجة أدناه بقصد التوصية مبشروع مقرر                                                             ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق           :         اإلجـراء  -  ٤٠
       وستدعى   .              من االتفاقية ٦                                                                                     يعـتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة بشأن إطار جديد أو معزز لتنفيذ املادة         

  .CC:iNet                                                                    اهليئة الفرعية كذلك إىل املوافقة على منهجية مناسبة لزيادة تطوير الشبكة 

                                                      

) ١٤  (  FCCC/SBI/2007/15 ،   ٦١       الفقرة  .  
) ١٥  (  FCCC/SBI/2007/15 ٦٤         ، الفقرة  .  

) ١٦  (  FCCC/SBI/2007/15و   Corr.1 ٦٢         ، الفقرة  ) أ .(   
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                           اجلزرية الصغرية النامية بشأن                                  تقرير عن حلقة العمل اخلاصة بالدول 
                      مذكرة من إعداد األمانة  .              من االتفاقية ٦      املادة 

 FCCC/SBI/2007/17 

  .                من االتفاقية   ٦                                                  استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة        
                      مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/22 

      تقييم   : CC:iNet                                                املسـائل املتعلقة مبركز تبادل شبكة املعلومات        
                 مذكرة من إعداد     .                                          وتولـيف آراء األطـراف واخلطوة التالية      

       األمانة

 FCCC/SBI/2007/26 

                                                               العناصـر احملتملة لربنامج عمل خيلف برنامج عمل نيودهلي بشأن          
                      مذكرة من إعداد األمانة  .              من االتفاقية ٦      املادة 

 FCCC/SBI/2007/29 

  ن                                                              آراء بشأن عناصر برنامج عمل خيلف برنامج عمل نيودهلي بشأ         
             بالغات األطراف  .              من االتفاقية ٦      املادة 

 FCCC/SBI/2007/Misc.10 

                                                                    آراء بشـأن املسائل املتعلقة بعمل مركز التبادل بشبكة املعلومات          
CC:iNet .  معلومات من األطراف                  

 FCCC/SBI/2007/Misc.20 

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -٧

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

                              والية لثالث حلقات عمل إقليمية   ١٠-   م أ / ١                               منح مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       :                    معلومـات أساسـية    -  ٤١
                                                                                                      واجتماع خرباء بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية بغية تيسري تبادل املعلومات والتقييمات املتكاملة للمساعدة يف 

                                                          وقد استهلت اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف نتائج هذه األنشطة   .                                           حتديد احتياجات التكيف احملددة والشواغل إزاءها
                           ، ويرد ملخص هذا النظر األويل (FCCC/SBI/2007/14)                                                   يف دورهتا السادسة والعشرين على أساس التقرير التوليفي 

        اهليئة          يطلب من  ١٠-   م أ / ١           من املقرر   ١٤    ً          وعمالً بالفقرة    ). FCCC/SBI/2007/15     من   ٧٠       الفقرة  (              يف تقرير اهليئة 
    ً                                                                                                            أيضـاً أن تنظر يف املعلومات املتاحة من تقارير جتميع وتوليف البالغات الوطنية من األطراف املدرجة يف املرفق                  

                  وقد أعدت األمانة     .                                                                                                األول، وغـري املدرجة فيه، والتقارير األخرى ذات الصلة املتعلقة باآلثار السلبية لتغري املناخ             
  .     النظر            لتيسري هذا (FCCC/SBI/2007/24)      وثيقة 

                                                         اجتماعي خرباء يعقدان قبل الدورة، بالنمذجة وإدارة          ١٠-    م أ  / ١                                        كذلـك كلف مؤمتر األطراف مبوجب مقرره         -  ٤٢
                                         وواصلت اهليئة النظر يف نتائج اجتماعات        .                                                                                املخاطـر املالـية وبالتنويع االقتصادي، يف سياق آثار تنفيذ تدابري االستجابة           

 FCCC/SBI/2006/13 (                                      على أساس التقارير عن هذين االجتماعني                                                        اخلـرباء هـذه، يف دورهتـا السادسـة والعشـرين            
   ). FCCC/SBI/2007/15     من   ٧٠        الفقرة   (                                                                ، ويـرد ملخص هذا النظر يف تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ             )FCCC/SBI/2006/18 و

                 لتجميع والتوليف                                                                       ، طلب إىل اهليئة كذلك أن تنظر يف املعلومات املتاحة من تقارير ا              ٢٠           ، الفقرة     ١٠-    م أ  / ١    ً          وعمالً باملقرر   
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                                                                                                                           للـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة وغري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، فيما يتعلق بأثر تدابري االستجابة                  
  .                 لتيسري هذه املهمة(FCCC/SBI/2007/23)                   وأعدت األمانة وثيقة   .  ٧-   م أ / ٥             وتنفيذ املقرر 

                                                                          إىل مواصلة نظرها يف نتائج حلقات العمل اإلقليمية واجتماع اخلرباء بشأن                                           ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ       :       اإلجراء -  ٤٣
                   كذلك ستدعى اهليئة     .                                                                                                 التكيف، بقصد التوصية باإلجراءات األخرى اليت قد يطلبها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة             

                                   التوصية بأي إجراءات أخرى قد                                                                                           الفرعـية إىل مواصلة نظرها يف نتائج اجتماعات اخلرباء بشأن تدابري االستجابة، بقصد            
                 ً        ستنظر اهليئة أيضاً يف       ١٠-    م أ  / ١              من املقرر      ٢٠    و   ١٤         ً              مث إنه عمالً بالفقرتني       .                                              يطلبها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة      

  .                                                                             التوليف املعد للمعلومات املتعلقة باآلثار السلبية لتغري املناخ وآثار تدابري االستجابة

         مذكرة من   .                         مية األفريقية بشأن التكيف                         تقرير عن حلقة العمل اإلقلي
             إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/1 

                                                                تقريـر عـن اجتماع اخلرباء بشأن تكيف الدول اجلزرية الصغرية           
                      مذكرة من إعداد األمانة  .        النامية

 FCCC/SBI/2007/11 

         مذكرة من   .                                                 تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية اآلسيوية بشأن التكيف
             إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/13 

                                                               تولـيف نـتائج حلقـات العمل اإلقليمية واجتماع اخلرباء بشأن         
                      مذكرة من إعداد األمانة  .   ١٠-   م أ / ١                  التكيف مبوجب املقرر 

 FCCC/SBI/2007/14 

                                                                  تولـيف املعلومات املتاحة املتعلقة بآثار تدابري االستجابة، مبوجب         
                      مذكرة من إعداد األمانة  .   ١٠-   م أ / ١           من املقرر   ٢٠       الفقرة 

 FCCC/SBI/2007/23 

                                                              توليف املعلومات املتاحة املتعلقة باآلثار السلبية لتغري املناخ، مبوجب 
                      مذكرة من إعداد األمانة  .   ١٠-   م أ / ١           من املقرر   ١٤       الفقرة 

 FCCC/SBI/2007/24 

               مذكرة من إعداد   .                                          تقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن تدابري االستجابة
       األمانة

 FCCC/SBI/2006/13 

          مذكرة من    .                                         ن اجتماع اخلرباء بشأن التنوع االقتصادي               تقريـر ع  
             إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2006/18 

  .                                                                   تقريـر عن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن التكيف         
  .                     مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2006/19 
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                                ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ) ب ( 

                                       متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل         ١١-    م أ  / ٤                        ر األطراف مبوجب مقرره             قرر مؤمت   :                  معلومـات أساسية   -  ٤٤
                                                ، واستعراض التقدم احملرز، واحلاجة إىل استمرار        ٧-    م أ  /  ٢٩           ً                                        الـبلدان منـواً باالختصاصـات املعتمدة يف املقرر          

                 إىل اهليئة الفرعية                          وسيقدم فريق اخلرباء تقريره   .                                                           وصالحيات الفريق، واعتماد مقرر بشأن هذا يف دورته الثالثة عشرة
                                                       ؛ واجتماعه حلصر التقدم الذي حترزه األطراف يف إعداد             ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                      برنامج عمله للفترة      :                    للتنفـيذ عما يلي   

  ؛     ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول  ٥       إىل    ٣                                                                                   وتنفـيذ برامج العمل الوطين للتكيف، املعقود يف بانكوك، تايلند يف الفترة من              
  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٨     إىل  ٦                     بانكوك يف الفترة من                                       ونتائج اجتماعه الثاين عشر املعقود كذلك يف

                                                                                          سـتدعى اهليـئة الفرعـية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الواردة يف الوثائق املسرودة أدناه،         :         اإلجـراء  -  ٤٥
                                                                              ً                                 واستعراض التقدم احملرز واحلاجة إىل استمرار صالحيات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، والتوصية مبشروع               

  .                                                              قرر بشأن هذه املسألة كي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة م

                                                                    تقريـر عن االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان           
                      مذكرة من إعداد األمانة  .    ً منواً

 FCCC/SBI/2007/31 

                                                ً             تقرير عن اجتماع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً حلصر التقدم 
                                                     ه األطـراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية                      الـذي حتـرز   

                      مذكرة من إعداد األمانة  .       للتكيف

 FCCC/SBI/2007/32 

  ذبناء القدرات مبوجب االتفاقية-٨

                             بناء القدرات للبلدان النامية  ) أ ( 

                                         األطراف إىل تقدمي معلومات عن األنشطة         ١٢-    م أ  / ٤                             دعا مؤمتر األطراف يف مقرره        :                معلومات أساسية  -  ٤٦
                                        ً             املتعلقني بإطار بناء القدرات، ومن ذلك مثالً االحتياجات   ١٠-   م أ / ٢   و ٧-   م أ / ٢                 ً           اليت اضطلعت هبا عمالً باملقررين 

                                                             ومبوجب املقرر نفسه طلب مؤمتر األطراف من األمانة تقدمي تقرير توليفي   .                                 والثغرات واخلربات والدروس املستفادة
                                                      يف ذلك إىل املعلومات الواردة من األطراف واملعلومات الواردة          مستندة  ٧-   م أ / ٢           من املقرر  ٩    ً               وفقاً ألحكام الفقرة 

      وعالوة   .                                                                                                        يف بـرامج العمل الوطنية للتكيف وتقديرات االحتياجات التكنولوجية والتقييم الذايت للقدرات الوطنية            
            يره املرفوعة                                                                                           على هذا طلب إىل مرفق البيئة العاملية تقدمي تقرير عما أحرزه من تقدم يف دعم تنفيذ اإلطار ضمن تقار

  .              إىل مؤمتر األطراف

                                                                    من األمانة تنظيم حلقة عمل للخرباء قبل الدورة الثالثة عشرة             ١٢-    م أ  / ٤                           وطلب مؤمتر األطراف مبقرره      -  ٤٧
                                                   ً                                                                  ملؤمتر األطراف، وبالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ورهناً بوجود املوارد، بشأن رصد وتقييم بناء القدرات، وتقدمي                

  .                                                                     ة العمل إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه يف دورهتا السابعة والعشرين                  تقرير عن نتائج حلق
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                                                                                            ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقارير الصادرة عن األمانة ومرفق البيئة العاملية بشأن   :       اإلجراء -  ٤٨
  .                                  بناء القدرات ونتائج حلقة عمل اخلرباء

          مذكرة من    .                    إىل مؤمتر األطراف                                        تقريـر مرفق البيئة العاملية املقدم     
             إعداد األمانة

 FCCC/CP/2007/3 

  .                                                                       تقريـر تولـيفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية           
                      مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/25 

                                                          تقريـر عن حلقة عمل اخلرباء بشأن رصد وتقييم بناء القدرات يف   
    انة                  مذكرة من إعداد األم  .                البلدان النامية

 FCCC/SBI/2007/33 

                                                               معلومـات عـن أنشطة تنفيذ إطار بناء القدرات مبوجب املقرر          
                                      املعلومات من األطراف واملنظمات ذات الصلة  .  ٧-   م أ / ٢

 FCCC/SBI/2007/Misc.8 

                                                     بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  ) ب ( 

   ٧-    م أ  / ٣                                استعراض حالة تنفيذ املقرر        ١٠-    م أ  / ٣       مقرره                           قرر مؤمتر األطراف مبوجب       :                معلومات أساسية  -  ٤٩
                                                                                                                       يف الـدورة السـابعة والعشـرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وهو املقرر املتعلق بإطار بناء القدرات، باالستفادة من                  

        اقية يف                                                                                                             املعلومـات املقدمة من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتف               
                                                                                                                     بالغاهتـا الوطنـية وغريها من الوثائق ذات الصلة واملعلومات اليت سيقدمها مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة                 

  .                                                          والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من الوكاالت الدولية

                      للمعلومات املقدمة من                                                                                    وطلـب مؤمتر األطراف يف املقرر نفسه، من األمانة أن تعد وثيقة جتميع وتوليف                -  ٥٠
                                                                                                   األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، الستخدامها يف االستعراض 

  .                                                                                          املذكور أعاله وإتاحة هذه الوثيقة كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين

                                                                               الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير املقدم من األمانة واملعلومات الواردة من مرفق            ستدعى اهليئة  :       اإلجراء -  ٥١
                                                                                                 البيئة العاملية ووكاالته املنفذة واملنظمات األخرى ذات الصلة، وتقدمي املزيد من اإلرشادات حسب االقتضاء بشأن 

  .                                                      بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

          مذكرة من    .                                               مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف               تقريـر   
             إعداد األمانة

 FCCC/CP/2007/3 

                                                                       تقريـر تولـيفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر             
                      مذكرة من إعداد األمانة  .                         اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 FCCC/SBI/2007/18 
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                         نفيذ إطار بناء القدرات يف                                     املعلومات املتعلقة باالستعراض الشامل لت
                      املعلومات الواردة من     .                                               الـبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية      

                          األطراف واملنظمات ذات الصلة

 FCCC/SBI/2007/Misc.9 

 

 إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول -٩
    ً                        يضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو                                                            لالتفاقية واليت هي أ

   ٢                                                                            ً                    جتميع وتوليف املعلومات التكميلية املشمولة يف البالغات الوطنية الرابعة املقدمة وفقاً للفقرة               ) أ (
                    من بروتوكول كيوتو ٧         من املادة 

                                                                            طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب             :                معلومات أساسية  -  ٥٢
                                     ً                                                  مـن كـل طرف مدرج يف املرفق األول وهو أيضاً طرف يف بروتوكول كيوتو أن يدرج                   ١-     م أإ  /  ١٥         مقـرره   

                             من الربوتوكول إلثبات امتثاله  ٧                                                                            املعلومـات التكميلـية الضـرورية املطلوبة مبقتضى املبادئ التوجيهية يف املادة       
                              من االتفاقية، ومعها األطر       ١٢                                                                                لاللـتزامات الواردة يف الربوتوكول، ضمن بالغاته الوطنية املقدمة مبوجب املادة          

                                                                                                              الزمنية لاللتزامات املقررة يف بروتوكول كيوتو، واملقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف وعنه بوصفه               
  .                              اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

      من   ١-     م أإ  /  ٢٢                                                                                 وطلـب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبقرره              -  ٥٣
                    ً                                                                                            األمانـة أن تعـد تقريراً عن جتميع وتوليف البالغات الوطنية جلميع األطراف املدرجة يف املرفق األول واليت هي                   
          ً                       ً                                                                        أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، وفقاً ملقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول               

                                                 جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف                 أن تعد   ١-     م أإ  /  ٢٦                                   كما طلب من األمانة مبوجب مقرره         .      كيوتو
                                                     من بروتوكول كيوتو من األطراف املدرجة يف املرفق          ٧              من املادة     ٢                                   ً              البالغات الوطنية الرابعة املقدمة وفقاً للفقرة       

  .                      ً                                                األول اليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو، كي ينظر فيها يف دورته الثالثة

  .FCCC/SBI/2007/INF.7                                     ليف املعد استجابة هلذا الطلب يف الوثيقة                         ويرد تقرير التجميع والتو -  ٥٤

                                                                                                  ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل أن تنظر يف التقرير الذي أعدته األمانة بقصد إعداد مشروع                 :         اإلجـراء  -  ٥٥
  .                                                                                    مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثالثة

ـ                                                                  يع وتولـيف البيانات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية             جتم
  .                       من بروتوكول كيوتو    ٧              من املادة     ٢                   ً            الرابعة املقدمة وفقاً للفقرة     

                      مذكرة من إعداد األمانة

 FCCC/SBI/2007/INF.7 
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          للفقرة                                                                                    ً           استعراض التقارير األولية واملعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية الرابعة وفقاً            ) ب (
                    من بروتوكول كيوتو ٧           من املادة  ٢

                                                                          طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، من             :                    معلومـات أساسـية    -  ٥٦
        كانون  ١                                             ً                                                  األطراف املدرجة يف املرفق األول واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو أن تقدم إىل األمانة، قبل         

                                                                                     عام من بدء سريان بروتوكول كيوتو بالنسبة للطرف، أيهما أبعد، التقرير اخلاص                      أو بعد      ٢٠٠٧         يـناير    /       الـثاين 
                                             ، عن فترة االلتزام، وأن تثبت قدرهتا على         ٣              من املادة     ٨    و  ٧                                              بتيسري حساب املقدار املخصص هلا حسب الفقرتني        

                       قد قدمت تقاريرها،                             كانت مجيع هذه األطراف        ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٣١    ويف    .                                    تربير انبعاثاهتا واملقدار املخصص هلا    
  .             ً                 اليت تسمى أيضاً التقارير األولية

   ١-     م أإ  /  ٢٢                                                                                     وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره              -  ٥٧
                                                                                                        أن يبدأ االستعراض السابق لفترة االلتزام األويل مبجرد تلقي التقرير األويل مبوجب بروتوكول كيوتو، وأن يكتمل        

                                 بني فرقة خرباء االستعراض، والطرف،  ٥           من املادة  ٢                                           ستعراض مبا يف ذلك إجراء التعديالت مبوجب الفقرة       هذا اال
     ً                                                                                        شهراً من بدء االستعراض، وأن حيال تقرير عن املوضوع على وجه السرعة إىل مؤمتر األطراف                  ١٢           يف غضـون    

  .                                                           العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو واىل جلنة االمتثال

   ١-    م أإ /  ٢٦                                                                         وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره  -  ٥٨
                     من بروتوكول كيوتو،  ٨                      ً                                                           من األمانة أن تنظم وفقاً للمبادئ التوجيهية املقابلة، االستعراضات األولية، مبوجب املادة 

                                           ، ويف الوقت نفسه ممارسة قدر من املرونة            ٢٠٠٦   م                                                                 بالتزامن مع استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة املقدم يف عا         
                                                                                 ً      ً            لدى تطبيق املواعيد املتفق عليها، شريطة أن يكتمل كل استعراض أويل يف موعد ال يتجاوز عاماً واحداً من تاريخ 

  .                 تقدمي التقرير األويل

ُ                          استعراضاً أولياً، وُخطط إلجراء أربعة استعرا  ٣٢              كان قد أجري     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٣١   ويف  -  ٥٩          ضات أخرى          ً      ً   
      ً       مزيداً من   FCCC/SBI/2007/INF.10                 وتتضمن الوثيقة     .     ٢٠٠٧       نوفمرب   /                       أكـتوبر وتشرين الثاين    /              لتشـرين األول  

                                                                                                              املعلومـات عن حالة االستعراضات األولية، ونشر التقارير، وإحالتها إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع               
  .                                       األطراف يف بروتوكول كيوتو وإىل جلنة االمتثال

  FCCC/SBI/2007/INF.10                                           ً                        سـتدعى اللجـنة الفرعـية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً بالوثيقة              :       جـراء   اإل -  ٦٠
  .                                                                           وباملعلومات اليت تتضمنها، بقصد تقدمي اإلرشادات إىل األطراف وإىل األمانة عند االقتضاء

  م  /  ١٣                                              ً                حالة تقدمي واستعراض التقارير األولية املقدمة وفقاً للمقرر         
     مانة                 مذكرة من إعداد األ  .  ١-  أإ

 FCCC/SBI/2007/INF.10 
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 صندوق التكيف -١٠

                          واعتمد مؤمتر األطراف العامل   .  ٧-   م أ /  ١٠                             أنشئ صندوق التكيف مبوجب املقرر   :                    معلومـات أساسـية    -  ٦١
                                 توجيهات أولية لتشغيل صندوق      ١-     م أإ  /  ٢٨                                                             بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره           

      ً                                                                 ت أيضاً يف األحكام املتعلقة باملبادئ والطرائق وبعض العناصر األساسية              ب  ٢-     م أإ  / ٥              ومبوجب مقرره     .         التكـيف 
  .                      لإلدارة الرشيدة للصندوق

                                    يف اآلراء الواردة من األطراف بشأن         )١٧ (                                                              ونظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين         -  ٦٢
                                     ية لصندوق التكيف، واتفقت على نص                                                                           معـايري األهلية وجماالت األولوية وحتويل حصة العائدات إىل أموال نقد          

  .                                            ، يستكمل بعناصر منها عناصر للترتيبات املؤسسية )١٨ (                 تفاوضي ملشروع مقرر

                          بورقة من إعداد الرؤساء       )١٩ (                                 ً                                         وأحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ علماً، يف دورهتا السادسة والعشرين            -  ٦٣
                          للمناقشة بشأن الترتيبات      )٢٠ (            بعض نقاط                                                                  املشاركني يف جمموعة االتصال املعقودة بشأن صندوق التكيف، متضمنة        

  .                                                                          املؤسسية ملواصلة النظر فيها يف اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين

                      ً      ومبساعدة األمانة، ورهناً     ٢-     م أإ  / ٥                               ً                ، وافقت اهليئة على أن تنظم، وفقاً للمقرر          )٢١ (                   ويف الـدورة نفسها    -  ٦٤
                                                                    تتناقش، فيما تناقشه، آراء ومقترحات للترتيبات املؤسسية، قبل                                                      بـتوافر املـوارد، مشاورات بني األطراف لكي       
      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ٣٠       إىل     ٢٩                           وستجري تلك املشاورات من       .                                                    الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ     

  .                  يف بايل، إندونيسيا    ٢٠٠٧

                                  ملسألة، على أساس النص التفاوضي                                                                ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة مداوالهتا هلذه ا          :         اإلجـراء  -  ٦٥
                                                                                            للهيئة الفرعية، ومع مراعاة الورقة اليت أعدها الرؤساء املشاركون جملموعة االتصال اليت               ٢٦                     املعـد يف الـدورة      

                                                                                                           اجتمعـت بشـأن صندوق التكيف واملتضمنة بعض النقاط للمناقشة بقصد التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر                
  .                                       ألطراف يف بروتوكول كيوتو، يف دورته الثالثة                            األطراف العامل بوصفه اجتماع ا

 

 

 
                                                      

) ١٧  (  FCCC/SBI/2007/15 ٥٢         ، الفقرة  .  

) ١٨  (  FCCC/SBI/2007/15املرفق األول ،            .  

) ١٩  (  FCCC/SBI/2007/15 ٥٣         ، الفقرة  .  
) ٢٠  (  FCCC/SBI/2007/15املرفق الثاين ،             .  

) ٢١  (  FCCC/SBI/2007/15 ٥٤         ، الفقرة  .  
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-١١

                             بناء القدرات للبلدان النامية  ) أ ( 

                                                                                دعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره              :                معلومات أساسية  -  ٦٦
                    يف سياق أنشطة بناء  ١-    م أإ /  ٢٩                  ً         طة اليت قامت هبا عمالً باملقرر                                 األطراف إىل تقدمي معلومات عن األنش ٢-    م أإ / ٦

            ومبوجب املقرر   .  ٧-   م أ / ٢                                                                                    القـدرات مبوجب آلية التنمية النظيفة يف اإلطار العريض لبناء القدرات مبوجب املقرر          
       لتنفيذ                                                                                                          نفسـه دعيـت الوكاالت املهتمة املتعددة األطراف والثنائية والقطاع اخلاص إىل تقدمي تقارير عن دعمها                 

      ً                                               ، طبقاً لألولويات الوطنية ومعارف السلطات الوطنية        ١-     م أإ  /  ٢٩                                 ً               أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا وفقاً للمقرر        
  .      املعنية

   ٢-     م أإ  / ٦                                                                                     وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره              -  ٦٧
                                                            علومات واملعلومات عن أنشطة اجمللس التنفيذي آللية التنمية                            ً        ً                            أن تعـد األمانـة تقريراً توليفياً على أساس هذه امل          

  .                                                                                 النظيفة املتعلقة بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع اآللية وما يتصل بذلك من بناء للقدرات

  .                                                                          ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير التوليفي الصادر عن األمانة :      اإلجراء -  ٦٨

       مذكرة  .                                                تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية                             التقرير التوليفي عن    
       األمانة         من إعداد 

FCCC/SBI/2007/25 

  .  ٧-    م أ  / ٢                                                             معلومات عن أنشطة تنفيذ إطار بناء القدرات مبوجب املقرر          
                                  معلومات من األطراف واملنظمات املعنية

FCCC/SBI/2007/MISC.8 

             حلة انتقالية                                        بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبر  ) ب ( 

                                                                            طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب             :                معلومات أساسية  -  ٦٩
                         ً                                                                     من األمانة أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                ١-     م أإ  /  ٣٠       مقرره  

                                                      تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة                   والذي س   ٧-    م أ  / ٣                                            كـيوتو بشـأن االسـتعراض املرفق باملقرر         
  .  ١٠-   م أ / ٣             ً         والعشرين وفقاً للمقرر 

                                                              مرفق البيئة العاملية ووكاالهتا املنفذة واملنظمات الثنائية          ١٠-    م أ  / ٣                                    ودعـا مؤمتـر األطـراف يف مقرره          -  ٧٠
  . ٧-   م أ / ٣        املقرر                                                                      واملتعددة األطراف والدولية األخرى إىل أن توفر املعلومات الستعراض حالة تنفيذ

                                                                                              ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف التقرير التوليفي الصادر عن األمانة وتقرير مرفق البيئة  :      اإلجراء -  ٧١
                                                                                                           العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف واملدخالت من املنظمات األخرى املعنية، وتقدمي مزيد من اإلرشادات بشأن بناء             

  .                                     اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، حسب االقتضاء                    قدرات األطراف اليت متر 
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                 مذكرة من إعداد     .                                                        تقريـر مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف        
       األمانة

FCCC/CP/2007/3 

                                                                              تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا            
                      مذكرة من إعداد األمانة  .               مبرحلة انتقالية

FCCC/SBI/2007/18 

                                                                       معلومـات مـتعلقة باالستعراض الشامل لتنفيذ إطار بناء القدرات يف           
                         معلومات من األطراف ومن      .                                               الـبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية      

                  املنظمات ذات الصلة

FCCC/SBI/2007/MISC.9 

 
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ املسائل املتعلقة بالفقرة -١٢

            ، من األمانة                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      بوصفه              األطراف العامل      مؤمتر    طلب   :   ية              معلومـات أساس  -  ٧٢
                            اجتماع األطراف يف بروتوكول           بوصفه                األطراف العامل                                             أن تنظم، قبل الدورة الثانية ملؤمتر         ١-     م أإ  /  ٣١             مبوجب مقرره   

                                    ار االجتماعية والبيئية واالقتصادية                                                                              ، حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ عن سبل التقليل إىل أدىن حد من اآلث                    كـيوتو 
                    والتدابري الرامية إىل                                                                                             الضـارة بالبلدان األطراف النامية واملترتبة على تنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق األول للسياسات      

    وقد   .      كيوتو          بروتوكول       من     ١٣              من املادة     ١                                               ً                        الوفـاء بالتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً مبوجب الفقرة           
  .    ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٦     إىل  ٤                                                     ت حلقة العمل هذه يف أبو ظيب باإلمارات العربية املتحدة من    عقد

                 من النظر يف نتائج    )٢٢ (     ً                                                                نظراً إىل أن اللجنة الفرعية للتنفيذ مل تتمكن يف دورهتا السادسة والعشرين :      اإلجراء -  ٧٣
                                        نظر هذه املسألة بغية تقدمي توصيات                                          أعاله، فسوف تدعى إىل الشروع يف        ٧٢                                      حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة       

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

 كيوتو بروتوكولتقرر مدير سجل املعامالت الدولية مبوجب  -١٣

          دولية أن                               من مدير سجل املعامالت ال       ١٠-    م أ  /  ١٦                                طلب مؤمتر األطراف يف مقرره        :                 معلومـات أساسية   -  ٧٤
                 بشأن الترتيبات                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      بوصفه              األطراف العامل      مؤمتر           ً      ً          يقـدم تقريـراً سنوياً إىل   

  .                                                                                       التنظيمية واألنشطة، واالحتياجات للموارد، وأن يقدم أي توصيات ضرورية لتحسني تشغيل نظم السجالت

   ١-    م أإ /  ١٢             ، مبوجب مقرره              روتوكول كيوتو                 اجتماع األطراف يف ب      بوصفه              األطراف العامل      مؤمتر     وطلب  -  ٧٥
                                                                                           أن تنظر يف دورهتا املقبلة يف التقارير السنوية ملدير سجل املعامالت الدولية بقصد الطلب                   للتنفيذ         الفرعية         اهليئة    من  
                                           أن تقدم توجيهات مىت لزم األمر، فيما                                          اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           بوصفه                األطراف العامل         مؤمتر    إىل  

                   من األمانة التأكد      )٢٣ (                              يف دورهتا السادسة والعشرين           للتنفيذ         الفرعية         اهليئة       وطلبت    .                 غيل نظم السجالت           يتصل بتش 
                                                      

) ٢٢  (  FCCC/SBI/2007/15٨٥          ، الفقرة  .  

) ٢٣  (  FCCC/SBI/2007/15 ١١٧         ، الفقرة   .  
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                                                             َّ                                                 من أن املوارد تستخدم بكفاءة وأن االحتياجات يف املاضي واملستقبل تبلَّغ بطريقة شفافة يف التقارير السنوية ملدير          
  .                   سجل املعامالت الدولية

      ٢٠٠٧                                                 إىل النظر يف تقرير مدير سجل املعامالت الدولية لعام        للتنفيذ    عية     الفر      اهليئة          سـتدعى   :        اإلجـراء  -  ٧٦
                         اجتماع األطراف يف بروتوكول       بوصفه              األطراف العامل      مؤمتر                                          وإعداد استنتاجات أو مشروع مقرر لالعتماد من 

  .                 ، يف دورته الثالثة     كيوتو

  .                                                            التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو
                     ذكرة من إعداد األمانة م

FCCC/KP/CMP/2007/5 

  فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثالكيوتو بروتوكول تعديل -١٤

                                                   يف دورهتا السادسة والعشرين على النظر يف هذا البند يف        للتنفيذ        الفرعية       اهليئة        وافقت  :              معلومات أساسية -  ٧٧
                                               ويستند البند إىل اقتراح من اململكة العربية         .                             غ من نظرها يف تلك الدورة                   ، بغية الفرا   )٢٤ (                        دورهتا السابعة والعشرين  

       األطراف      مؤمتر               ، الذي قرر فيه  ١-    م أإ /  ٢٧            ، وإىل املقرر FCCC/KP/CMP/2005/2                          السـعودية وارد يف الوثيقة  
  .       الثالثة                                            بدء النظر يف املسألة بقصد اختاذ مقرر يف دورته                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      بوصفه       العامل 

  .                       إىل النظر يف هذه املسألة       للتنفيذ        الفرعية       اهليئة        ستدعى  :      اإلجراء -  ٧٨

  املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية-١٥

     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                           أداء امليزانية لفترة السنتني   ) أ ( 

      سنتني،                                                                                    أعد تقرير أداء عن اإليرادات واملصروفات يف األرباع الثالثة األوىل من فترة ال              :               معلومات أساسية  -  ٧٩
     وترد   .     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                                                     بغية إعالم األطراف باإليرادات احملصلة واملصروفات املتكبدة والنتائج احملققة حىت 

         تشرين    ١٥                                                        معلومـات عـن احلالة األخرية إلسهامات األطراف، حىت           FCCC/SBI/2007/INF.11              يف الوثـيقة    
                                                   تئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                                   يف امليزانية الرئيسية والصندوق االس    ٢٠٠٧      نوفمرب  /     الثاين

  .                                                  بشأن تغري املناخ، والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية

                                                            إىل األحاطة باملعلومات املقدمة، وخاصة النتائج احملققة واإلسهامات        للتنفيذ        الفرعية         اهليئة       ستدعى :      اإلجراء -  ٨٠
                                                                  اشتراكاهتا، والبت يف اإلجراءات اليت قد يتعني إدراجها يف مشاريع                                                     السـخية، واحلاجـة إىل أن تسدد األطراف         

                                                                                                                 املقـررات بشأن املسائل اإلدارية واملالية اليت يوصى باعتمادها من مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة، ومن                 
  .                                                                     مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف هذه الدورة

                                                      

) ٢٤  (  FCCC/SBI/2007/15 ١٠٨         ، الفقرة   .  
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      يونيه  /         حزيران   ٣٠       حىت       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                    ة لفـترة السنتني                    أداء امليزانـي  
                      مذكرة من إعداد األمانة  .     ٢٠٠٧

FCCC/SBI/2007/19 

               مذكرة من إعداد   .     ٢٠٠٧      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥                 حالة االشتراكات يف 
       األمانة

FCCC/SBI/2007/INF.11 

  
                                   مواصلة استعراض مهام وعمليات األمانة  ) ب (

                     استعراض مهام وعمليات    )٢٥ (                         يف دورهتا احلادية والعشرين       للتنفيذ        الفرعية     يئة  اهل       قررت  :              معلومات أساسية -  ٨١
  .                             ً األمانة يف إطار هذا البند سنوياً

               ً                                            إىل أن حتيط علماً ببعض النقاط ذات الصلة اليت تشملها الوثيقة        للتنفيذ        الفرعية       اهليئة        ستدعى  :        اإلجـراء  -  ٨٢
FCCC/SBI/2007/19      ذلك أداء الربامج وسائر املسائل اإلدارية املعدة يف إطار                                                بشأن أداء ميزانية األمانة، مبا يف                                                             

  .                   ً      وتقدمي اإلرشادات وفقاً لذلك  )  أ (  ١٥             البند الفرعي 

      يونيه  /         حزيران   ٣٠       حىت       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                   أداء امليزانـية لفـترة السنتني       
                      مذكرة من إعداد األمانة  .     ٢٠٠٧

FCCC/SBI/2007/19 

      كيوتو         بروتوكول                 يئات املنشأة مبوجب                                     امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهل  ) ج ( 

                      مواصلة مناقشتها هلذه      )٢٦ (                              يف دورهتا السادسة والعشرين           للتنفيذ         الفرعية         اهليئة         قررت    :               معلومات أساسية  -  ٨٣
              اجتماع األطراف       بوصفه              األطراف العامل      مؤمتر                                                            املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين، مع مراعاة التقرير املقدم إىل 

                        ، والتقارير املقدمة إىل    ٢-     م أإ  / ٩                                                              ، من األمني التنفيذي بشأن اإلجراءات املتخذة لتنفيذ املقرر           و                 يف بروتوكول كيوت  
                                                            ، والوثائق السابقة املعدة من أجل هذه املسألة والورقات              كيوتو          بروتوكول                                      هذا املؤمتر من اهليئات املنشأة مبوجب       

  .                                        لك املقترحات املقدمة من األطراف يف هذا الشأن                                                        الفنية اليت تعدها األمانة، وسائر الوثائق ذات الصلة، مبا يف ذ

                                                                إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة على أساس الوثائق املبينة يف الفقرة        للتنفيذ        الفرعية       اهليئة        ستدعى  :      اإلجراء -  ٨٤
                         اجتماع األطراف يف بروتوكول       بوصفه              األطراف العامل      مؤمتر                                         أعـاله، بقصد التوصية مبشروع مقرر يعتمده    ٨٣

  .                 ، يف دورته الثالثة     كيوتو

 

                                                      

) ٢٥  (  FCCC/SBI/2004/19 ١٠٥         ، الفقرة   .  

) ٢٦  (  FCCC/SBI/2007/15 و ،    Corr.1 ١٦٨         الفقرة   .  
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                                                                    االمتـيازات واحلصـانات لألفـراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب           
                      مذكرة من إعداد األمانة  .  ٢-    م أإ / ٩            تنفيذ املقرر   :               بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/2 

                                                                            التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، املقدم إىل مؤمتر          
      مذكرة   .                                      ه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                         األطراف العامل بوصف  

                من إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2007/3 

                                                                          الـتقرير السنوي للجنة املشتركة لإلشراف على التنفيذ، املقدم إىل مؤمتر           
      مذكرة   .                                                      األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  

                من إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2007/4 

                                                             نوي للجنة االمتثال، املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه                     التقرير الس 
                      مذكرة من إعداد األمانة  .                               اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/6 

                                                                       اآلراء بشـأن امتـيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة           
                  معلومات من األطراف  .                    مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2007/MISC.4 

Add.1–3و  

                                                                      مشـاورات األمانـة مـع األمني العام لألمم املتحدة بشأن االمتيازات            
  .                                                            واحلصانات لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

                      مذكرة من إعداد األمانة

FCCC/SBI/2006/20 

                                                                    امتـيازات وحصـانات األفـراد العـاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب            
                      مذكرة من إعداد األمانة  .     يوتو          بروتوكول ك

FCCC/SBI/2006/21 

                                                                        امتـيازات وحصـانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة من قبل هذه            
                                                      استعراض النظام القانوين وممارسات املؤسسات يف منظومة         :          املـنظمات 
           ورقة تقنية  .            األمم املتحدة

FCCC/TP/2007/2 

                         عاملني يف اهليئات املنشأة                                                   اسـتعراض خـيارات التأمني املتاحة لألفراد ال       
           ورقة تقنية  .                    مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/TP/2007/5 

  مسائل أخرى-١٦

  .                                                      أي مسائل أخرى تطرح أثناء الدورة تناقش يف إطار هذا البند -  ٨٥
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  التقرير عن أعمال الدورة-١٧

           يف هناية          للتنفيذ     عية      الفر       اهليئة                                                      يعد مشروع تقرير عن أعمال الدورة العتماده من           :                   معلومـات أساسـية    -  ٨٦
  .      الدورة

                بإكمال التقرير     )٢٧ (                                              إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقررين             للتنفيذ         الفرعية         اهليئة          ستدعى    :        اإلجـراء  -  ٨٧
  .                                               بعد الدورة، بإرشاد من الرئاسة ومبساعدة من األمانة

                                                      

  .                                         هناك مقرر بديل للبنود مبوجب بروتوكول كيوتو  )  ٢٧ (
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 املرفق

 رين يف دورهتا السابعة والعشللتنفيذالفرعية  اهليئةالوثائق املعروضة على 

 الوثائق املعدة للدورة

 FCCC/SBI/2007/16                             مذكرة من إعداد األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

                                                                             تقرير عن حلقة العمل املعنية بالدول اجلزرية الصغرية النامية بشأن املادة           
                      مذكرة من إعداد األمانة  .              من االتفاقية ٦

FCCC/SBI/2007/17 

                                                 ر بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا                                     تقرير توليفي عن تنفيذ إطا    
                      مذكرة من إعداد األمانة  .               مبرحلة انتقالية

FCCC/SBI/2007/18 

      يونيه  /         حزيران   ٣٠      ، يف       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦                                     أداء امليزانـية لفـترة السـنتني        
                      مذكرة من إعداد األمانة  .     ٢٠٠٧

FCCC/SBI/2007/19 

                    الوطنية املقدمة من                                                     تقريـر فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات         
                                                                 األطـراف غـري املدرجـة يف املرفق األول لالتفاقية، عن نتائج دراسته       
                                                                     للـبالغات الوطنـية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            

                                                       مذكرة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات          .           لالتفاقـية 
                  رفق األول لالتفاقية                                       الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف امل

FCCC/SBI/2007/20 

                                                                                تقرير للتمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة          
                      مذكرة من إعداد األمانة  .                               بدورة جتديد مرفق البيئة العاملية

FCCC/SBI/2007/21 

       مذكرة  .              من االتفاقية ٦                                           استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة 
       األمانة         من إعداد 

FCCC/SBI/2007/22 

                                                                       تولـيف املعلومات املتاحة املتعلقة بتأثري تدابري االستجابة مبوجب املقرر         
       األمانة         من إعداد        مذكرة  .   ٢٠         ، الفقرة   ١٠-   م أ / ١

FCCC/SBI/2007/23 

                                                                      تولـيف املعلومـات املتاحة املتعلقة باآلثار السلبية لتغري املناخ، مبوجب       
                      مذكرة من إعداد األمانة  .   ١٤    قرة      ، الف  ١٠-   م أ / ١      املقرر 

FCCC/SBI/2007/24 

   من        مذكرة  .                                                           تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية 
       األمانة      إعداد 

FCCC/SBI/2007/25 

 FCCC/SBI/2007/26                     تقييم وتوليف اآلراء     :                                                   القضـايا املتعلقة مبركز التبادل بشبكة املعلومات      
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       األمانة         من إعداد        مذكرة  .                                  املقدمة من األطراف، واخلطوات التالية

                                                                       إدماج املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات          
                                    مذكرة من إعداد رئيس فريق اخلرباء        .                                     الوطنـية الثانـية ومـا بعدهـا       

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

FCCC/SBI/2007/27 

                                                                   تقريـر مرحـلي عن أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات           
  .                                                                      الوطنـية املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           

       األمانة         من إعداد        مذكرة

FCCC/SBI/2007/28 

   ٦                                                                     العناصر احملتملة لربنامج عمل خيلف برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة           
       األمانة         من إعداد        مذكرة  .            من االتفاقية

FCCC/SBI/2007/29 

   من        مذكرة  .     ٢٠٠٥-    ١٩٩٠                                          البيانات الوطنية جلرد غازات الدفيئة للفترة 
       األمانة      إعداد 

FCCC/SBI/2007/30 

       مذكرة  .                                                          ً تقرير االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
       األمانة         من إعداد 

FCCC/SBI/2007/31 

                                                    ً                        تقرير عن اجتماع حصر فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، عن التقدم            
  .                          ً        ً                                     الـذي حيرزه األعضاء استعداداً وتنفيذاً لربامج العمل الوطنية للتكيف         

       األمانة         من إعداد        مذكرة

FCCC/SBI/2007/32 

                                                                          تقرير عن حلقة عمل اخلرباء بشأن رصد وتقييم بناء القدرات يف البلدان            
       األمانة         من إعداد       ذكرة م  .        النامية

FCCC/SBI/2007/33 

   من        مذكرة  .             ملخص تنفيذي   .                                          جتمـيع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة     
       األمانة      إعداد 

FCCC/SBI/2007/INF.6 

  .       األمانة           من إعداد          مذكرة  .                                            جتمـيع وتولـيف البالغات الوطنية الرابعة      
          املاضية                                                      السياسات والتدابري الجتاهات انبعاثات غازات الدفيئة       .        إضـافة 

                                                         واملسقطة للمستقبل لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.1 

  .      إضافة  .       األمانة         من إعداد        مذكرة  .                                    جتميع وتوليف البالغات الوطنية الرابعة
                                                                        املوارد املالية، ونقل التكنولوجيا، والضعف، والتكيف، والقضايا األخرى        

                                                  تفاقية من قبل األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                 املتعلقة بتنفيذ اال

FCCC/SBI/2007/INF.6/Add.2 
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                                                                         جتميع وتوليف املعلومات التكميلية الواردة يف البالغات الوطنية الرابعة         
   من        مذكرة  .                       من بروتوكول كيوتو    ٧              من املادة     ٢          ً            املقدمة عمالً بالفقرة    

       األمانة      إعداد 

FCCC/SBI/2007/INF.7 

 FCCC/SBI/2007/INF.8       األمانة         من إعداد        مذكرة  .                                            املعلومات واستعراض البالغات الوطنية الرابعة    حالة

                                                                  املعلومات عن الدعم املايل املقدم من مرفق البيئة العاملية إلعداد البالغات 
                                                                         الوطنية األولية وما بعدها اليت تقدم من األطراف غري املدرجة يف املرفق            

       األمانة        ن إعداد  م       مذكرة  .              األول لالتفاقية

FCCC/SBI/2007/INF.9 

                                                  ً                      حالـة املعلومـات واسـتعراض الـتقارير األولية املقدمة وفقاً للمقرر           
                من إعداد األمانة      مذكرة  .  ١-    م أإ /  ١٣

FCCC/SBI/2007/INF.10 

          مذكرة من    .     ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥                       حالـة االشتراكات حىت     
             إعداد األمانة

FCCC/SBI/2007/INF.11 

                                                         أن والية واختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات              آراء بش 
  .                                     غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                           املقدمـة من األطراف                الوطنـية   

                           املعلومات الواردة من األطراف

FCCC/SBI/2007/MISC.7 

  .  ٧-    م أ  / ٢                                                             معلومات عن أنشطة تنفيذ إطار بناء القدرات مبوجب املقرر          
                               من األطراف ومن املنظمات املعنية                املعلومات الواردة

FCCC/SBI/2007/MISC.8 

                                                                         املعلومـات املـتعلقة باالستعراض الشامل لتنفيذ إطار بناء القدرات يف           
                           معلومات واردة من األطراف      .                                             البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     

                         واملنظمات األخرى ذات الصلة

FCCC/SBI/2007/MISC.9 

                                                 احملتملة لربنامج عمل خيلف برنامج عمل نيودهلي                             آراء بشـأن العناصر   
                  معلومات من األطراف  .              من االتفاقية ٦           بشأن املادة 

FCCC/SBI/2007/MISC.10 

        معلومات   .                                                            آراء وتوصيات بشأن التمويل املتاح جملال تنسيق تغري املناخ        
          من األطراف

FCCC/SBI/2007/MISC.11 

  .                   ال شبكة املعلومات                                                    آراء بشـأن املسـائل املـتعلقة بعمل مركز اتص         
                  معلومات من األطراف

FCCC/SBI/2007/MISC.12 

                                                                           آراء مقدمـة من األطراف بشأن خرباهتا احلالية مع مرفق البيئة العاملية             
                                                                        ووكاالتـه املـنفذة، فـيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل إلعداد البالغات            

                  معلومات من األطراف  .        الوطنية

FCCC/SBI/2007/MISC.13 
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 رى املعروضة على الدورةالوثائق األخ

 FCCC/CP/2007/3                     مذكرة من إعداد األمانة  .                                               تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

        البالغات   .                                                           اسـتعراض تنفـيذ االلتزامات واألحكام األخرى يف االتفاقية        
                                                         قوائم جرد غازات الدفيئة، املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق   :        الوطنية
                                                املبادئ التوجيهية لالتفاقية بشأن اإلبالغ واالستعراض   .           لالتفاقية    األول

FCCC/CP/2002/8 

                                                                    امتـيازات وحصـانات األفـراد العـاملني يف اهليئات النشأة مبوجب            
                      مذكرة من إعداد األمانة  .  ٢-    م أإ / ٩            تنفيذ املقرر   :               بروتوكول كيوتو

FCCC/KP/CMP/2007/2 

                                      ة التنمية النظيفة، املقدم إىل مؤمتر                                            التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللي    
       مذكرة  .                                                          األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

                من إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2007/3 

                                                                          الـتقرير السنوي للجنة املشتركة املشرفة على التنفيذ، املقدم إىل مؤمتر           
       مذكرة   .                                                         األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

                من إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2007/4 

  .                                                            التقرير السنوي ملدير سجل املعامالت الدولية مبوجب بروتوكول كيوتو
                من إعداد األمانة      مذكرة

FCCC/KP/CMP/2007/5 

                                                                         التقرير السنوي للجنة االمتثال، املقدم إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه          
                من إعداد األمانة     ذكرة م  .      كيوتو         بروتوكول                اجتماع األطراف يف 

FCCC/KP/CMP/2007/6 

       مذكرة  .      كيوتو         بروتوكول                                           اقـتراح من اململكة العربية السعودية بتعديل  
                من إعداد األمانة

FCCC/KP/CMP/2005/2 

 FCCC/SBI/2007/2                من إعداد األمانة      مذكرة  .                                                  تقرير حلقة العمل اإلقليمية األفريقية املعنية بالتكيف

                                              اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية من                             تقريـر عن أنشطة فريق    
                       مذكرة من إعداد رئيس      .                                             األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      

                                                                   فـريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية من األطراف غري           
                        نتائج ممارسة اجلرد للفترة   .      إضافة  .                                     املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقية      

   ٠٧  ٢٠     إىل     ٢٠٠٣

FCCC/SBI/2007/10/Add.1 
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  .                                                                       تقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن التكيف للدول اجلزرية الصغرية النامية         
                      مذكرة من إعداد األمانة

FCCC/SBI/2007/11 

   من        مذكرة  .                                                            تقريـر عـن حلقة العمل اإلقليمية اآلسيوية بشأن التكيف         
             إعداد األمانة

FCCC/SBI/2007/13 

                                     قليمية واجتماع اخلرباء بشأن التكيف                                     تولـيف نتائج حلقات العمل اإل     
                من إعداد األمانة      مذكرة  .   ١٠-   م أ / ١           مبوجب املقرر 

FCCC/SBI/2007/14 

                                                                           تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف           
     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨     إىل  ٧       بون من 

FCCC/SBI/2007/15 

Corr.1و  

                                  ألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة                                         آراء بشـأن االمتيازات واحلصانات ل     
                   معلومات من األطراف   .                    مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2007/MISC.4 

Add.1–3و  

                                                                     تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا الرابعة والعشرين، املعقودة يف بون 
     ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ٢٥     إىل   ١٨   من 

FCCC/SBI/2006/11 

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

 FCCC/SBI/2006/18               من إعداد األمانة       مذكرة  .                                           تقرير عن اجتماع اخلرباء بشأن التنوع االقتصادي

       مذكرة  .                                                                 تقرير عن حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية بشأن التكيف        
                من إعداد األمانة

FCCC/SBI/2006/19 

                                                         من إعداد األمانة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن االمتيازات        مشاورة 
  .      كيوتو          بروتوكول                                             واحلصانات لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب 

                من إعداد األمانة       مذكرة

FCCC/SBI/2006/20 

                                                                    االمتـيازات واحلصـانات لألفـراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب           
                من إعداد األمانة       مذكرة  .               بروتوكول كيوتو

FCCC/SBI/2006/21 

                                                                           تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا اخلامسة والعشرين، املعقودة يف           
     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٤     إىل  ٦               نريويب، كينيا من 

FCCC/SBI/2006/28 

                                                                            تقريـر اهليـئة الفرعية للتنفيذ عن دورهتا احلادية والعشرين املعقودة يف            
     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤     إىل  ٦              بوينس آيرس من 

FCCC/SBI/2004/19 

                                                                 عالقة األحكام املختلفة يف استراتيجية موريشيوس باالتفاقية وبروتوكول    
                من إعداد األمانة       مذكرة  .               كيوتو امللحق هبا

FCCC/SB/2007/INF.2 
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                                                                      امتـيازات وحصـانات األفـراد العاملني يف اهليئات اليت أنشأهتا هذه            
                                                   اض النظام القانوين وممارسات مؤسسات منظومة األمم            استعر  :        املنظمات
           ورقة تقنية  .       املتحدة

FCCC/TP/2007/2 

                                                                     اسـتعراض خربة الصناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف         
                                                                       وغريهـا مـن مصادر التمويل املتصلة باالستثمارات احلالية واملستقبلية          

      تقنية     ورقة   .                                  واالحتياجات املالية للبلدان النامية

FCCC/TP/2007/4 

                                                                          استعراض خيارات التأمني املتاحة أمام األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة          
           ورقة تقنية  .                    مبوجب بروتوكول كيوتو

FCCC/TP/2007/5 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


