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(A)     GE.05-60738    290305    290305 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ

 تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا احلادية والعشرين
  إىل٦املعقودة يف بوينس آيرس يف الفترة من 

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤

 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

              افتتاح الدورة -   ً أوالً
  ٤  ٢- ١ .................................................. )                من جدول األعمال ١      البند  ( 

      ظيمية           املسائل التن -     ً ثانياً
  ٤  ٧- ٣ .................................................. )                من جدول األعمال ٢      البند  ( 

  ٤  ٤- ٣ ...................................................                 إقرار جدول األعمال -   ألف 
  ٥  ٥ ....................................................                  تنظيم أعمال الدورة -   باء 
  ٦  ٧- ٦ .....................................                            انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس -   جيم 

                                                              البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية -     ً ثالثاً
  ٦   ١٧- ٨ .................................................. )                من جدول األعمال ٣      البند  ( 

  ٦   ١٧- ٨ .................................                                تقرير موجز عن االستعراضات املتعمقة -   ألف 
  ٦   ١٧- ٨ .............                                                      تقرير عن حلقة العمل بشأن إعداد البالغات الوطنية الرابعة -   باء 
  ٦   ١٧- ٨ .......................                                             تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الثالثة -   جيم 
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 )تابع( احملتويات

       الصفحة        الفقرات 
                                    راف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                             البالغات الوطنية املقدمة من األط -     ً رابعاً

  ٨   ٤٠-  ١٨ .................................................. )                من جدول األعمال ٤      البند  ( 

  ٨   ٢٠-  ١٨ .........                                                       تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء -   ألف 
                                                                      عمـل فـريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            -   باء 
  ٩   ٣٢-  ٢١ ..........................           ول لالتفاقية                           األطراف غري املدرجة يف املرفق األ  
   ١١   ٣٦-  ٣٣ ................................................                      توفري الدعم املايل والتقين -   جيم 
   ١٢   ٤٠-  ٣٧ .................................                                  جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية -   دال 

                      اآللية املالية لالتفاقية -     ً خامساً
   ١٢   ٥٦-  ٤١ .................................................. )                من جدول األعمال ٥      البند  ( 

   ١٢   ٤٣-  ٤١ ............................................                       الصندوق اخلاص لتغري املناخ -   ألف 
   ١٣   ٤٧-  ٤٤ ......................                            العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف                  تقرير مرفق البيئة  -   باء 
   ١٣   ٥٤-  ٤٨ .................................. ٨-   م أ / ٥                            املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر  -   جيم 
   ١٤   ٥٦-  ٥٥ ...............................                                      تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية -   دال 

              من االتفاقية ٦      املادة  -     ً سادساً
   ١٥   ٧١-  ٥٧ .................................................. )                من جدول األعمال ٦      البند  ( 

             بناء القدرات -     ً سابعاً
   ١٧   ٧٧-  ٧٢ .................................................. )              من جدول األعمال   ٧      البند  ( 

              من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني  -     ً ثامناً
   ١٨   ٨٨-  ٧٨ .................................................. )                من جدول األعمال ٨      البند  ( 

   ١٨   ٨١-  ٧٨ .................. ٨-   م أ / ٥                                      التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة مبوجب املقرر  -   ألف 
   ١٨   ٨٨-  ٨٢ .........................................                               ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً -   باء 

              دارية واملالية         املسائل اإل -     ً تاسعاً
   ١٩   ٩٤-  ٨٩ .................................................. )                من جدول األعمال ٩      البند  ( 

   ١٩   ٩٤-  ٨٩ ...................    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                     البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني  -   ألف 
   ١٩   ٩٤-  ٨٩ ...............................    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                         أداء ميزانية فترة السنتني  -   باء 

   ٢٠    ١٠٦-  ٩٥ ....................................                                   مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة -     ً عاشراً
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 )تابع( احملتويات

   حة    الصف        الفقرات 

           مسائل أخرى -        حادي عشر
   ٢٢    ١١١-   ١٠٧ ......................................... )                من جدول األعمال  ١١      البند  ( 
   ٢٢    ١١٠-   ١٠٧ ....................                                    مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا -   ألف 
   ٢٢    ١١١ ...............................................             أي مسائل أخرى -   باء 

                  التقرير عن الدورة -       ثاين عشر
   ٢٢    ١١٢ ......................................... )                من جدول األعمال  ١٢      البند  ( 

   ٢٣    ١١٣ ...........................................................             اختتام الدورة -        ثالث عشر

 املرفق

ُ                                                       ثائق اليت ُعرضت على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين   الو          ............................. ٢٥   
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  افتتاح الدورة-   ً أوال  
 ) من جدول األعمال١البند (

ُ                                                                                                        ُعقدت الدورة احلادية والعشرون للهيئة الفرعية للتنفيذ يف مركز ال رورال للمؤمترات يف بوينس آيرس،                - ١
  .    ٢٠٠٤      ديسمرب  /        نون األول    كا  ١٤     إىل  ٦                     األرجنتني، يف الفترة من 

ّ            اليت رّحبت جبميع     )        بلغاريا (                                                                                 وافتتحـت الـدورة رئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيدة دانييال ستويتشيفا             - ٢      
                                                ، نائب رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، والسيد        )      الكويت (                                   كما رحبت بالسيد فاضل أكرب الري         .                 األطراف واملراقبني 

  .                   يئة الفرعية للتنفيذ         ، مقرر اهل )    بنما (            إمييليو مسربيس 

  املسائل التنظيمية-     ً ثانيا  
 ) من جدول األعمال٢البند (

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

                        ديسمرب، يف مذكرة أعدهتا     /              كانون األول   ٦                                                               نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها األوىل املعقودة يف            - ٣
  .                         وأدىل ممثل أحد األطراف ببيان   ). FCCC/SBI/2004/11 (                    األعمال املؤقت وشروحه                             األمينة التنفيذية تتضمن جدول 

  :                  ُ                      ويف اجللسة نفسها، اعُتمد جدول األعمال التايل - ٤

              افتتاح الدورة - ١ 
  :                املسائل التنظيمية - ٢ 
                  إقرار جدول األعمال  ) أ (  
                   تنظيم أعمال الدورة  ) ب (  
                             انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس  ) ج (  
  :                                                          الغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   الب - ٣ 
                                 تقرير موجز عن االستعراضات املتعمقة  ) أ (  
                                                       تقرير عن حلقة العمل بشأن إعداد البالغات الوطنية الرابعة  ) ب (  
                                              تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الثالثة  ) ج (  
  :                                      األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                          البالغات الوطنية املقدمة من  - ٤ 
                                                       تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة حسب االقتضاء  ) أ (  
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                                                                         عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة   ) ب (  
                      يف املرفق األول لالتفاقية 
   قين                    توفري الدعم املايل والت  ) ج (  
                                   جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية  ) د (  
  :                     اآللية املالية لالتفاقية - ٥ 
                        الصندوق اخلاص لتغري املناخ  ) أ (  
                                               تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف  ) ب (  
  ٨-   م أ / ٥                            املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر   ) ج (  
      عاملية                                 تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة ال  ) د (  
              من االتفاقية ٦      املادة  - ٦ 
             بناء القدرات - ٧ 
  :             من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨              تنفيذ الفقرتني  - ٨ 
  ٧-   م أ / ٥                                      التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة مبوجب املقرر   ) أ (  
                                ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً  ) ب (  
  :                      املسائل اإلدارية واملالية - ٩ 
َ                  راَجعة لفترة السنتني                   البيانات املالية امل  ) أ (     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢     
     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                         أداء ميزانية فترة السنتني   ) ب (  
                                    مواصلة استعراض وظائف وعمليات األمانة -  ١٠ 
  :          مسائل أخرى -  ١١ 
                                     مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا  ) أ (  
              أي مسائل أخرى  ) ب (  
  .               تقرير عن الدورة -  ١٢ 

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

           ديسمرب اليت   /              كانون األول   ٦                                                                                       نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستها األوىل املعقودة يف                 - ٥
  .                                                                                                     استرعت فيها الرئيسة االنتباه إىل برنامج العمل املقترح املعروض على موقع اتفاقية تغري املناخ على شبكة اإلنترنت
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 ملكتب غري الرئيس انتخاب أعضاء ا-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٢البند (

        كانون   ١٤   و ٦                                                                                 نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف  - ٦
                             َّ         من مشروع النظام الداخلي املطبَّق        ٢٧   َّ                                        وذكَّرت الرئيسة، يف اجللسة األوىل، باملادة         .                    ديسمرب، على التوايل   /    األول

     ُ                          وقد أُجري آخر انتخاب لنائب       .                                                          ً              ً              الـيت من املتوقع أن تنتخب اهليئة الفرعية للتنفيذ مبوجبها نائباً للرئيس ومقرراً            
           من مشروع   ٢٥     ً         ووفقاً للمادة   .                                 ُ                                       الرئيس يف الدورة التاسعة عشرة، وأُجري آخر انتخاب للمقرر يف الدورة العشرين

                وأبلغت الرئيسة    .                                                    الفترة املتبقية من مدة الوالية احلالية للمقرر                          َّ                               النظام الداخلي املطبَّق، أكمل السيد إمييلو مسبريس      
                                                                  ُ                                                 اهليـئة الفرعـية للتنفيذ بأن هناك مشاورات جارية بشأن الترشيحات وأهنا سُتبقي املندوبني على علم بأي تقدم                 

              العتبار الواجب             وإىل إيالء ا ٧-   م أ /  ٣٦                                              َ   ُّ          وقد دعيت األطراف، أثناء إجراء هذه املشاورات، إىل َتذكُّر املقرر   . ُ     ُيحرز
  .                                                       لترشيح النساء للمناصب االنتخابية يف اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                                              ويف اجللسـة الـرابعة، أبلغت الرئيسة اهليئة الفرعية للتنفيذ بأنه قد مت التوصل إىل اتفاق بني اجملموعات                   - ٧
     ً  نائباً   )         أوكرانيا (             فريمييتشيك                                                      وقد انتخبت اهليئة الفرعية للتنفيذ السيد هيورهي        .                               اإلقليمية وأعلنت أمساء املرشحني   
     ً                                                                    مقرراً، وأبلغت الرئيسة االجتماع بأن والية كل منهما ستكون ملدة سنة             )     بنما (                               للرئيس، والسيد إمييليو مسربيس     

                                                                     والحظت الرئيسة أن فترة شغل نائب الرئيس واملقرر ملنصبيهما ستشمل            .                                   واحـدة ميكـن جتديدها لسنة أخرى      
                           وأعربت الرئيسة عن شكرها      .                                                      الثة والعشرين ومتتد إىل أن يتم انتخاب من خيلفهما                                        الدورتني الثانية والعشرين والث   

  .                                                              ألعضاء املكتب احلاليني للهيئة الفرعية للتنفيذ ملا اضطلعوا به من عمل

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

 ) من جدول األعمال٣البند (

 رير موجز عن االستعراضات املتعمقة تق-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٣البند (

  تقرير عن حلقة العمل بشأن إعداد البالغات الوطنية الرابعة-باء 
 )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الثالثة-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٣البند (

 املداوالت -١

    ١٤    و  ٧                                                                                              اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذه البنود الفرعية يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                      نظـرت    - ٨
ُ                    وقد ُعرضت عليها الوثائق   .                  ديسمرب، على التوايل /          كانون األول     FCCC/CP/2004/5و ،   FCCC/CP/2004/INF.2 ،  
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                         ية أطراف، من بينهم طرف                             وأدىل ببـيانات ممثلو مثان      . FCCC/SBI/2004/INF.14    ، و FCCC/SBI/2004/INF.9 و
  . )١ (                                           حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

  .                                اليت اقترحتها الرئيسة، واعتمدهتا )٢ (                                                           ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات - ٩

 االستنتاجات -٢

                                         املتعمقة للبالغات الوطنية املقدمة من                                                                        رحبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير املوجز عن االستعراضات          -  ١٠
  ،  )FCCC/CP/2004/INF.2   ) (                              األطراف املدرجة يف املرفق األول     (                                              األطـراف املدرجـة يف املرفق األول لالتفاقية         

                                                                     َّ                                            وبامللخص التنفيذي للمعلومات عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدَّمة من األطراف املدرجة يف املرفق               
                                                         والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ، مع التقدير، النوعية الرفيعة    ). FCCC/CP/2004/5   (    ٢٠٠٢-   ٩٩٠ ١            األول للفترة 

                                                                ِ                                                 املستوى هلذه الوثائق، األمر الذي يساعد يف استعراض تنفيذ االتفاقية من ِقبل األطراف املدرجة يف املرفق األول،                 
                                 ً          ذ أنه ينبغي تضمني هذه الوثائق أيضاً معلومات                           وذكرت اهليئة الفرعية للتنفي  .                              ويف تقاسم اخلربات فيما بني األطراف

  .                        انبعاثات غازات الدفيئة̀    صايف̀           إضافية عن 

                                  ً                                                                       وأحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ عـلماً حبالـة تقـدمي البالغات الوطنية واستعراضاهتا املتعمقة                   -  ١١
) FCCC/CP/2004/INF.9(          يف التقييم الكفؤ                                                                      ، واسـتنتجت بأن الدورة الثالثة لالستعراضات املتعمقة قد سامهت                     

  .                           ِ                               والشفاف لتنفيذ االتفاقية من ِقبل األطراف املدرجة يف املرفق األول

                                                                                                       والحظـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول                 -  ١٢
                   يف املائة يف الفترة    ٦,٣                  ، قد اخنفضت بنسبةFCCC/CP/2004/INF.2   وFCCC/CP/2004/5                   واملوجزة يف الوثيقتني 

      ١٩٩٠                                                                 ، رغم أن انبعاثات غازات الدفيئة يف بعض هذه األطراف قد زادت منذ عام     ٢٠٠٢       وعام     ١٩٩٠       بني عام 
                 يف املائة بني عام   ٢٠                     بلغت نسبة الزيادة حنو  (                                                          وأن االنبعاثات قد زادت زيادة كبرية يف بعض القطاعات مثل النقل 

        وعام      ١٩٩٠                                 يف املائة يف الفترة بني عام          ٤٠                      جتاوزت نسبة الزيادة       (                   ، والطـريان الدويل    )    ٢٠٠٢           وعـام        ١٩٩٠
                                                                                                     والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول                  ).     ٢٠٠٢

  .    ٢٠٠٢   و    ٢٠٠٠                      ً          ككل قد ظلت ثابتة نسبياً بني عامي 

                                                          ث إسقاطات انبعاثات غازات الدفيئة، املوجزة يف الوثيقة                                        ً               والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن أحد        -  ١٣
FCCC/CP/2004/INF.2 تشري إىل أن إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف الفترة ،                                                                            

     وحثت   .                                         ً         يف املائة رغم تدابري التخفيف القائمة حالياً         ١٣                                ميكن أن يزيد بنسبة تقارب           ٢٠١٠    و     ٢٠٠٠          بني عامي   
  .                                                                                  هليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق األول على بذل جهود إضافية لعكس هذا االجتاه ا

                                 ً                                                                  وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير املقدم عن حلقة العمل بشأن إعداد البالغات الوطنية الرابعة  -  ١٤
ُ                    لألطـراف املدرجـة يف املـرفق األول، وهي حلقة العمل اليت ُعقدت                    سبتمرب  /        أيلول   ٣٠                           يف دبلن يف آيرلندا يف                                                      

                                             وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها         ). FCCC/SBI/2004/INF.14   (    ٢٠٠٤          أكـتوبر    /                تشـرين األول    ١ و
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                                                         واعتربت اهليئة الفرعية للتنفيذ تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة   .                                              حلكومـة آيرلندا الستضافتها حلقة العمل تلك      
         ً      ً                                                                            عمل تبادالً مفيداً، وشجعت األطراف املدرجة يف املرفق األول على أن تضع يف اعتبارها عند                                     الذي أتاحته حلقة ال   

                                                                                                                     إعـداد بالغاهتا الوطنية التقرير عن حلقة العمل هذه والتقرير عن حلقة العمل املعنية بإسقاطات االنبعاثات لدى                 
   ).FCCC/SBSTA/2004/INF.15 (                           األطراف املدرجة يف املرفق األول 

                                      َّ                                                              اهليئة الفرعية للتنفيذ على أمهية أن تقدَّم يف الوقت املناسب البالغات الوطنية اليت حيني موعد                       وشـددت  -  ١٥
                                            وأشارت إىل أن األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت    ).  ٨-   م أ / ٤      املقرر    (    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين ١         تقدميها يف 

     من  ٢- ٧                                  لوطنية معلومات تكميلية مبوجب املادة   َّ                                     ً               صدَّقت على بروتوكول كيوتو جيب أن تدرج أيضاً يف بالغاهتا ا  
َ              وأشـارت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل املقرَرين           .                    بـروتوكول كـيوتو                    اللذين حيثان    ٨-    م أ  /  ٢٥    و  ٧-    م أ  /  ٢٢                                 ً        

ّ                                                                     األطـراف املدرجـة يف املـرفق األول اليت صّدقت على بروتوكول كيوتو على تقدمي تقرير يف موعد ال يتجاوز                                              
  . ُ   ِّ                                                                    ُتبيِّن فيه التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ التزاماهتا القائمة مبوجب الربوتوكول    ٢٠٠٦   ير    ينا /             كانون الثاين ١

                              طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات  (   ١-     م أ إ /-                                                    وأشارت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك إىل أن مشروع املقرر  -  ١٦
                                   ق األول اليت يتعني عليها تنفيذ التزام                                    يقتضي قيام األطراف املدرجة يف املرف   ٧-    م أ  /  ١٩                  املرفق باملقرر     )        املخصصـة 

      من   ٨    و  ٧                                                                          ً                        مدرج يف املرفق باء من بروتوكول كيوتو بتقدمي تقرير عن حساب الكميات املخصصة وفقاً للفقرتني                
         كانون   ١                                                                                                ، وعـن قدرهتـا عـلى بيان انبعاثاهتا والكميات املخصصة، على أن تقدم ذلك التقرير قبل                   ٣         املـادة   
   ).             أيهما الالحق  (                                                                  رور سنة على بدء نفاذ بروتوكول كيوتو بالنسبة لتلك األطراف                        أو بعد م       ٢٠٠٧       يناير   /       الـثاين 

                    ، باملوعد الذي تعتزم     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان ١                                                            وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ تلك األطراف على إبالغ األمانة، حبلول 
  .                    أن تقدم فيه تقاريرها

               أعاله ستخضع     ١٦                            تقارير املذكورة يف الفقرة                                                                والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن البالغات الوطنية وال         -  ١٧
ِعّد مذكرة، كي تنظر فيها أثناء دورهتا الثالثة والعشرين   .         لالستعراض ّ                                                      وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن ُت  ِ  ُ                                         

                                                                          ، عن خيارات تبسيط عمليات االستعراض هذه بغية جتنب االزدواج املمكن يف             )    ٢٠٠٥       نوفمرب   /              تشـرين الثاين   (
  .                                              بذولة وبغية ضمان االستخدام الكفؤ للموارد املتاحة        اجلهود امل

  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية-     ً رابعا  
 ) من جدول األعمال٤البند (

  تقدمي البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء-ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٤البند (

 داوالتامل

        كانون   ١٤   و ٧                                                                                    نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف  -  ١٨
ــتوايل   /    األول ــلى ال ــمرب، ع ــتان     .                          ديس ــيها الوثيق ــت عل ــد ُعرض ُ                                وق     FCCC/SBI/2004/MISC.3   
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    ٧٧                      باسم جمموعة ال                                                              وأدىل ببـيانات ممـثلو تسـعة أطراف، منها طرف حتدث            . FCCC/SBI/2004/MISC.7 و
  . )٣ (                                              ، وآخر باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها "    ّ  املظلّة "                        والصني، وطرف باسم اجملموعة 

                                                                                                            واتفقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال              -  ١٩
ِ                والسيد أنِدرس توريسون      )         موريشيوس (    دو                                                     يشـترك يف رئاسته السيد سوباراج نايرو سوك أبا                وأثناء    ).       السويد (         

  .                               كرئيسة مشاركة لفريق االتصال هذا  )       الفلبني (            ّ                                         املفاوضات، حلّت حمل السيد سوك أبادو السيدة جويسلني غوكو 
  .                                          ً                                    ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد توريسون تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

                                                                                   لفرعـية للتنفـيذ، يف جلسـتها الـرابعة، عـلى إحالـة نـص مشـروع مقرر                                     واتفقـت اهليـئة ا     -  ٢٠
) FCCC/SBI/2004/L.27 (  إىل رئاسة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة ملتابعة النظر فيه                                                     ) ٤( .  

                                                        عمـل فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية          -    باء 
  ة                                               املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي

 )من جدول األعمال) ب(٤البند (

 املداوالت -١

        كانون   ١٤   و ٧                                                                                    نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف  -  ٢١
                            وأدىل ببيانات ممثلو مثانية     .                                                           ومل يتم إعداد أية وثائق فيما يتصل هبذا البند الفرعي           .                        ديسـمرب، عـلى التوايل     /    األول

  .                                                 أطراف، منها طرف حتدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية

                     ، رئيس فريق اخلرباء     )                أنتيغوا وبربودا  (                                                                    ودعـت الرئيسـة، يف اجللسـة الثانـية، السيد بريان تشالينجري              -  ٢٢
     قرير                                                                                                          االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، إىل تقدمي ت               

  .                                                 عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل الفريق االستشاري

    أسد   .          الدكتور م  :                                                                        ورحبت الرئيسة، يف اجللسة الرابعة، باألعضاء اجلدد يف فريق اخلرباء االستشاري، وهم -  ٢٣
   ار                     ، والسيد حممد مندك    )      بلجيكا (                              ، والسيدة ريناتا فانديبوت      )    بليز (                         ، والسيد كارلوس فولر      )       بنغالديش (          الـزمان   

    ).       الفلبني (                        ، والدكتور خوسيه فيالرين  )        باراغواي (                         ، والسيدة ليليان بورتيلو  )      الكويت (

                                  اليت اقترحتها الرئيسة، واعتمدهتا       )٥ (                                                                    ونظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف اجللسة الرابعة، يف االستنتاجات          -  ٢٤
  .            َّ   بصيغتها املعدَّلة

 االستنتاجات -٢

                                                                      تقرير الشفوي املقدم من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات                                            رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بال     -  ٢٥
              وأحاطت اهليئة     ).                      فريق اخلرباء االستشاري   (                                                                      الوطنـية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية            
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                            عمله، وباألنشطة املقترحة                        ً                                                                     الفرعية للتنفيذ علماً بالتقدم الذي أبلغ عنه فريق اخلرباء االستشاري يف تنفيذ برنامج            
      يف      ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول   ٣    و  ٢     ً                                                      ، فضـالً عـن نتائج االجتماع الثالث للفريق املعقود يف                ٢٠٠٥        لعـام   

  .                   بوينس آيرس باألرجنتني

                                                                                                             ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير املتعلق باالختتام الناجح ألول حلقة تدريبية عملية عقدها فريق                -  ٢٦
                                                                                                           تشاري ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب فيما يتعلق بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة، وهي                        اخلرباء االس 

ُ                                                  حلقة العمل اليت ُعقدت يف مدينة بنما يف بنما يف الفترة من                    والحظت   .     ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٩       إىل     ٢٥               
                                                    لك املنطقة قد دلت على وجود اهتمام قوي بإعداد              ً        بلداً يف ت     ٢٢     ً        خبرياً من      ٣٨                                     اهليئة الفرعية للتنفيذ أن مشاركة      

                                                   وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها حلكومة بنما   .                                                   البالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء
                                                                                                               لقيامها باستضافة هذه احللقة التدريبية العملية، وشكرت حكومات إسبانيا وسويسرا وفنلندا والواليات املتحدة             

  .                                                مريكية ملا قدمته من مسامهات مالية للحلقة التدريبية  األ

                                                                                                                والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أمهية إعداد املواد التدريبية للحلقات التدريبية العملية اليت يعقدها فريق                -  ٢٧
    كما   .                                                                                                       اخلـرباء االستشاري، وأعربت عن تقديرها حلكومة الواليات املتحدة األمريكية لقيامها بتوفري الدعم املايل             

                                                                                                  الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حللقات العمل هذه أمهيتها بالنسبة ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 
                                                                                                              باالتفاقية يف إعداد بالغاهتا الوطنية، وشجعت فريق اخلرباء االستشاري على مواصلة عقد حلقات العمل التدريبية              

                                 والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك   .                                    بتوفر ما يكفي من املوارد التكميلية                                  ً العملية هذه مبساعدة من األمانة، رهناً
                                                                                                         أن احللقة التدريبية العملية القادمة اليت سينظمها فريق اخلرباء االستشاري للمنطقة اآلسيوية فيما يتعلق بقوائم جرد 

  .    ٢٠٠٥      فرباير  /    شباط    ١٢     إىل  ٨                          ُ                                 غازات الدفيئة من املقرر أن ُتعقد يف شنغهاي بالصني يف الفترة من 

                                                                                                  ورحبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا فريق اخلرباء االستشاري للتعاون مع أفرقة       -  ٢٨
                كما رحبت مببادرة   .                                                                              اخلرباء األخرى يف إطار االتفاقية من خالل التماس املسامهات يف إعداد مواد التدريب العملي

                                                                                   ة بوضع خطة عمل مشتركة مع برنامج دعم البالغات الوطنية التابع لربنامج األمم                                          فريق اخلرباء االستشاري املتعلق   
                                            وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ فريق اخلرباء        .                                                     برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية       /                  املـتحدة اإلمنـائي   

                             أفرقة اخلرباء األخرى يف إطار                                                                                      االستشاري على مواصلة جهوده التنسيقية مع برنامج دعم البالغات الوطنية ومع            
   .                                                           االتفاقية، وطلبت من األمانة أن تدعم جهود فريق اخلرباء االستشاري

                                 ً                                                                    وأحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بسري عمل فريق اخلرباء االستشاري من أجل حتسني عملية إعداد                 -  ٢٩
   من   )  ج ( ٩                                حسبما هو مطلوب مبوجب الفقرة                                                                        البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           

                                                                                      كما الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ اجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء االستشاري من أجل               .  ٨-    م أ  / ٣               مـرفق املقرر    
                                                                                                                 اسـتعراض األنشطة والربامج القائمة، مبا فيها برامج وأنشطة مصادر التمويل املتعددة األطراف والثنائية، لدعم               

   .              ً             الوطنية وفقاً لذلك املقرر             إعداد البالغات
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  .                                                                                                   وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ فريق اخلرباء االستشاري على مواصلة جهوده لتحديد أولويات أنشطته             -  ٣٠
                             ً                                                                                           وطلبـت من الفريق أن يعد تقريراً عن حالة تنفيذ برنامج عمله كي تنظر فيه اهليئة الفرعية خالل دورهتا الثالثة                    

   ).    ٢٠٠٥  رب     نوفم /           تشرين الثاين (         والعشرين 

                                                                                                         ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالعرض الذي قدمته حكومة موزامبيق الستضافة أول حلقة تدريبية عملية               -  ٣١
  .                                                                                                 ملنطقة أفريقيا فيما يتعلق بعمليات تقييم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه                 ٢٠٠٥       أبريل   /          يف نيسـان  

                                                                  وريا الستضافة احللقة التدريبية العملية العاملية اليت من املقرر                                                         كما رحبت بالعرض الذي قدمته حكومة مجهورية ك       
   .                                        فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ    ٢٠٠٥      سبتمرب  /                                     أن يعقدها فريق اخلرباء االستشاري يف أيلول

       رجة يف                                                                                                 وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية، واألطراف األخرى املد             -  ٣٢
                                                                                                                   املرفق األول باالتفاقية واليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك، على توفري املوارد املالية للعمل الذي يضطلع به فريق                   

  .                                                                      اخلرباء االستشاري يف إعداد املواد التدريبية وتنظيم احللقات التدريبية العملية

  توفري الدعم املايل والتقين-جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٤البند (

 املداوالت -١

        كانون   ١٤   و ٧                                                                                    نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف  -  ٣٣
ــتوايل   /    األول ــلى ال ــمرب، ع ــتان     .                          ديس ــيها الوثيق ــت عل ــد ُعرض ُ                                 وق     FCCC/SBI/2004/INF.11   

  .FCCC/SBI/2004/INF.12 و

   .                               اليت اقترحتها الرئيسة، واعتمدهتا   )٦ (                       ا الرابعة، يف االستنتاجات                                    ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلسته -  ٣٤

 االستنتاجات -٢

     ً                           طرفاً من األطراف غري املدرجة يف       ١٢٠                                                                    رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقدمي البالغات الوطنية األولية من           -  ٣٥
                                األطراف غري املدرجة يف املرفق                                                                                        املـرفق األول لالتفاقـية، وبتقدمي البالغات الوطنية الثانية من ثالثة أطراف من            

                                                                                                              وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف اليت مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية األولية على القيام بذلك يف أقرب                   .     األول
  .                             ً                                           ً           أما األطراف من أقل البلدان منواً فيمكنها أن تقدم بالغاهتا الوطنية األولية وفقاً لتقديرها  .        وقت ممكن

                                                                                                  الفرعية للتنفيذ باملعلومات اليت وفرهتا أمانة مرفق البيئة العاملية عن دعم إعداد البالغات                            ورحبـت اهليئة   -  ٣٦
                                                                                      ودعت مرفق البيئة العاملية إىل مواصلة تقدمي هذا النوع من املعلومات بشأن مشاريع               .                           الوطنـية األولية والالحقة   

                                             لوطنية األولية، وبشأن البالغات الوطنية الالحقة،                                                      األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم بعد بالغاهتا ا
  .                                     ُ    مبا فيها البالغات الوطنية الثانية اليت أُجنزت
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  جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية-دال 
 )من جدول األعمال) د(٤البند (

 املداوالت -١

        كانون   ١٤   و ٧                ابعة املعقودتني يف                                                                     نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والر -  ٣٧
ــتوايل   /    األول ــلى ال ــمرب، ع ــتان     .                          ديس ــيها الوثيق ــت عل ــد ُعرض ُ                                وق     FCCC/SBI/2004/INF.13   

   .                             وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف  . FCCC/SBI/2004/INF.16 و

  .            واعتمدهتا                        اليت اقترحتها الرئيسة،     )٧ (                                                                   ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة، يف االستنتاجات         -  ٣٨
                                              إىل رئاسة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة        FCCC/SBI/2004/L.23     ُ                                          وقد أُحيل جزء من النص الوارد يف الوثيقة         

  . )٨ (                                                                من أجل إدراجه يف مقرر بشأن تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية

 االستنتاجات -٢

                                   اليت تتضمن قائمة املشاريع اليت      FCCC/SBI/2004/INF.13                                ً                أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثيقة        -  ٣٩
           كما أحاطت    .                من االتفاقية    ١٢              من املادة     ٤                                                   ً                  قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية وفقاً للفقرة           

   .                                                       اليت تتضمن معلومات عن السبل املمكنة لتنفيذ هذه املشاريعFCCC/SBI/2004/INF.16    ً           علماً بالوثيقة 

                                                       ً                                                يئة الفرعية للتنفيذ مرفق البيئة العاملية إىل القيام، وفقاً للسياسات واألولويات الربناجمية ومعايري                     ودعت اهل  -  ٤٠
                                 ً                                                                           األهلية اليت وضعها مؤمتر األطراف، فضالً عن برامج املساعدة الثنائية واملتعددة األطراف، مبساعدة األطراف غري               

           من املادة  ٤                                  ً          وإعداد مقترحات املشاريع احملددة وفقاً للفقرة                           ُ                    املدرجة يف املرفق األول، إذا طُلب منه ذلك، يف صياغة
  .             من االتفاقية  ١٢

  اآللية املالية لالتفاقية-     ً خامسا  
 ) من جدول األعمال٥البند (

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

 املداوالت

        كانون   ١٤   و ٧                                         عي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف                                            نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفر -  ٤١
ُ                          وقد ُعرضت عليها الوثيقتان       .                    ديسمرب، على التوايل   /    األول     FCCC/SBI/2004/MISC.6 و    Add.1 .    وأدىل ببيانات              
                           ، وطرف باسم حتالف الدول      )٩ (     ً                                                                  طرفاً، منها طرف حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها            ١٣      ممثلو  
  .                                     ً رية الصغرية، وآخر باسم أقل البلدان منواً   اجلز
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                                                                                    ً                              واتفقـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ، يف جلستها الثانية، على النظر يف هذا البند الفرعي مقترناً بالبندين                   -  ٤٢
ّ              ، يف إطار فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد راوليستون مّور             ) د ( ٥ و  )  ج ( ٥           الفرعـيني                       والسيد جوزيف بيز     )        بربادوس (                                                    

   .                                               ً                                   ويف اجللسة الرابعة، قدم الرئيسان املشاركان تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال  .  )      بلجيكا (

                                                                                             ويف اجللســة الــرابعة، اتفقــت اهليــئة الفرعــية للتنفــيذ عــلى إحالــة نــص مشــروع مقــرر  -  ٤٣
) FCCC/SBI/2004/L.25 (  إىل رئاسة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة ملتابعة النظر فيه                                                     ) ١٠( .  

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

 املداوالت -١

        كانون   ١٤   و ٧                                                                                    نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثانية والرابعة املعقودتني يف  -  ٤٤
ُ                        وقد ُعرضت عليها الوثيقة       .                    ديسمرب، على التوايل   /    األول     FCCC/CP/2004/6 .      طرفاً، من     ١٥                     وأدىل ببيانات ممثلو         ً     

                                  ً                                                                           بيـنهم طـرف حتدث باسم أقل البلدان منواً، وطرف باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وآخر باسم اجلماعة                  
  .                           األوروبية والدول األعضاء فيها

   .      ببيان                                                                     ويف اجللسة الثانية، دعت الرئيسة ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية إىل اإلدالء  -  ٤٥

   .                               اليت اقترحتها الرئيسة، واعتمدهتا   )١١ (                                                         ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ٤٦

 االستنتاجات -٢

                     مشروع االستنتاجات    )١٢ (                                                                              أوصـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ مؤمتر األطراف بأن يعتمد يف دورته العاشرة             -  ٤٧
   ).FCCC/CP/2004/L.4 (   لة                               َّ املتعلقة هبذا املوضوع بصيغته املعدَّ

 ٨-م أ/٥ املسائل املتعلقة بتنفيذ املقرر -جيم 
 )من جدول األعمال) ج(٥البند (

 املداوالت -١

        كانون   ١٤   و ٧                                                                                    نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف  -  ٤٨
ُ       وقد ُعرضت ع  .                  ديسمرب، على التوايل /    األول                               وأدىل ببيانات ممثلو ثالثة أطراف،   . FCCC/SBI/2004/18             ليها الوثيقة     

   ).      أعاله  ٤٢            انظر الفقرة    ( )١٣ (                                                        من بينهم طرف حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                اليت اقترحتها الرئيسة بشأن      )١٤ (                                                                       ويف اجللسـة الـرابعة، نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات            -  ٤٩
   .                                               اض الثالث لآللية املالية، واعتمدت تلك االستنتاجات      االستعر
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                                                                                            ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن حتيل إىل رئاسة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة  -  ٥٠
                                                                                                                     مشـروع مقـرر بشـأن تقيـيم الـتمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية                   

) FCCC/SBI/2004/L.26(     ويرد نص مشروع املقرر الذي اقترحه رئيس مؤمتر   .                                   ، وذلك من أجل متابعة النظر فيه                                          
  . )١٥ (FCCC/CP/2004/L.10                 األطراف يف الوثيقة 

 االستنتاجات -٢

    لية                                                                                    ً        ً                  الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ الدور اهلام الذي يقوم به مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآل                -  ٥١
                         ً                                     وأشارت اهليئة الفرعية أيضاً إىل أن مؤمتر األطراف قد اعتمد يف دورته   .                                    ً     ً  املالية، يف جمال تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فعاالً

                                         الذي ينبغي مبوجبه إجراء االستعراض الثالث  ٤-   م أ / ٣                     من االتفاقية، املقرر   ١١           من املادة  ٤            ً          الرابعة، عمالً بالفقرة 
  .    ٢٠٠٦      ل عام                         لفعالية اآللية املالية حبلو

                                                                ً          ، شرعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستعراض الثالث لآللية املالية وفقاً للمعايري  ٨-   م أ / ٥                واستجابة للمقرر  -  ٥٢
                    ُ            ً                               ، أو بالصيغة اليت قد ُتعدل هبا الحقاً، هبدف اختاذ التدابري            ٤-    م أ  / ٣    َّ                                              املبيَّـنة يف املـبادئ التوجيهية املرفقة باملقرر         

   ).    ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين (                                              النتائج إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة                      املالئمة وتقدمي تقرير عن

    ١٥                                                                                                      ودعـت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول                 -  ٥٣
     ً             َّ               وفقاً للمعايري املبيَّنة يف املبادئ                                                     ، معلومات عن جتارهبا فيما يتعلق بفعالية اآللية املالية،     ٢٠٠٥        أكتوبر   /           تشرين األول 

   .  ٤-   م أ / ٣                        التوجيهية املرفقة باملقرر 

ِ         ً        ً                     ومن أجل إجراء االستعراض، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أن ُتِعد تقريراً توليفياً عن اآللية املالية  -  ٥٤  ُ                                                                
                               وينبغي أن يستند التقرير إىل        ).     ٢٠٠٦    يو    ما /    أيار (                                                                      لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين           

                                                            ملرفق البيئة العاملية ووثائق أخرى للمرفق، مبا فيها وثائق جملس                             الدراسة الثالثة لألداء الشامل                     الرسائل الواردة، وإىل 
    .                                        املرفق املتعلقة بتقييم فعالية اآللية املالية

  تقدمي توجيه إضايف إىل مرفق البيئة العاملية-دال 
 )من جدول األعمال) د(٥البند (

 املداوالت

        كانون   ١٤   و ٧                                                                                    نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هذا البند الفرعي يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف  -  ٥٥
                           وأدىل ببيانات ممثلو أربعة      .                                                            ومل يتم إعداد أية وثائق فيما يتعلق هبذا البند الفرعي           .                        ديسـمرب، عـلى التوايل     /    األول

   ).      أعاله  ٤٢       الفقرة      انظر  (      أطراف 

                                                                                                        ويف اجللسة الرابعة، أبلغت الرئيسة األطراف بأنه مل يتسن إعداد مشروع مقرر بشأن تقدمي توجيه إضايف                 -  ٥٦
                         ُ                                    وبالنظر إىل أن املفاوضات مل ُتختتم بشأن خمتلف بنود جدول            .                                                    إىل مرفق البيئة العاملية كي يعتمده مؤمتر األطراف       



FCCC/SBI/2004/19 
Page 15 

        ُ                         ُ                                         ح عناصر ُتدرج يف مشروع املقرر، فقد طُلب إىل رئاسة مؤمتر األطراف أن                                                  األعمـال اليت سيتم يف إطارها اقترا      
                                                                         ويـرد نـص مشروع املقرر الذي اقترحه رئيس مؤمتر األطراف يف الوثيقة               .                                    ختتـتم الـنظر يف هـذه املسـألة        

FCCC/CP/2004/L.17) ١٦( .  

  من االتفاقية٦ املادة -     ً سادسا  
 ) من جدول األعمال٦البند (

 املداوالت -١

ـ  -  ٥٧          كانون    ١٤    و  ٧                                                                                            رت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ يف هذا البند يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                    نظ
ُ                        وقد ُعرضت عليها الوثائق       .                          ديسـمرب، عـلى الـتوايل      /    األول     FCCC/SBI/2004/14 و ،    FCCC/SBI/2004/15 ،   

                  حتدث باسم اجلماعة        ً                      طرفاً، من بينهم طرف        ١٢                       وأدىل ببـيانات ممثلو       . Add.1    ، و FCCC/SBI/2004/MISC.5 و
  .                                        ، وآخر حتدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية )١٧ (                           األوروبية والدول األعضاء فيها

  .                                                                          ويف اجللسة الثالثة، دعت الرئيسة ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل اإلدالء ببيان -  ٥٨

                             د من جدول األعمال يف إطار فريق                                                                 ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البن -  ٥٩
                                        ً           ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد دوفرين تقريراً عن           ).            سانت لوسيا  (                                            اتصـال يترأسـه السـيد كريسبان دوفرين         

  .                               املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

   .         واعتمدهتا                      اليت اقترحتها الرئيسة،    )١٨ (                                                         ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ٦٠

 االستنتاجات  -٢

ّ                                                                                                     رّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقدم احملرز يف أعمال تنفيذ األنشطة اليت تندرج يف إطار املبادئ التوجيهية        -  ٦١  
                                                                    من االتفاقية واليت تتفق مع تلك املبادئ، وذلك على حنو ما جاء يف البالغات  ٦                             لربنامج عمل نيودهلي بشأن املادة 

                         ً                          وأحاطت اهليئة الفرعية علماً باملتطلبات املالية لتنفيذ   .                                              ة من األطراف وغريها من الوثائق ذات الصلة                     الوطنية املقدم 
               ّ                                                                                      تلك األنشطة، وحثّت مرفق البيئة العاملية والوكاالت األخرى الثنائية واملتعددة األطراف على مواصلة توفري املوارد 

  .             من االتفاقية ٦                             املالية لألنشطة املتعلقة باملادة 

                                                                                                           وأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ من جديد أن حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية تعترب حمافل                -  ٦٢
 ّ                                                                                                     قـّيمة لتبادل التجارب والدروس املستفادة، وتعيني فرص حمددة للتعاون الدويل واإلقليمي، وإقامة الشراكات مع     

  .                  مجيع قطاعات االقتصاد

                                                                           بعرض حكومة أوروغواي استضافة حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية                                        ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ    -  ٦٣
                                            ، والحظت بعني التقدير املسامهات املقدمة من           ٢٠٠٥      مارس   /                                                   ومـنطقة الـبحر الكـارييب املقرر عقدها يف آذار         



FCCC/SBI/2004/19 
Page 16 

 

           توفريه هلذه            ً                                            ورحبت أيضاً مبا تعهد برنامج األمم املتحدة للبيئة ب          .                                            حكومـيت سويسرا والواليات املتحدة األمريكية     
  .                           احللقة من موارد تقنية ومالية

     ً                                                                      أيضاً بعرض حكومة اليابان استضافة حلقة العمل اإلقليمية ملنطقة آسيا                  للتنفيذ         الفرعية                  ورحبـت اهليئة     -  ٦٤
                                                 مباشرة عقب احللقة الدراسية اخلامسة عشرة بشأن تغري     ٢٠٠٥      سبتمرب  /                                   واحمليط اهلادئ املقرر عقدها يف شهر أيلول

                                            للتنفيذ عن تقديرها حلكومة أستراليا ملسامهتها يف         الفرعية       اهليئة       وأعربت   .                         ة مبنطقة آسيا واحمليط اهلادئ          املناخ اخلاص
                                      كما أعربت عن تقديرها لربنامج األمم        .                                                                الدراسية، وهي مسامهة ستدعم املشاركة يف حلقة العمل اإلقليمية                      هـذه احللقة    

  .                   لتنظيم حلقة العمل                                       للبيئة لتعهده بتوفري الدعم التقين واملايل      املتحدة

                                                                                   باحلاجات اخلاصة للدول النامية اجلزرية الصغرية، واتفقت على أنه ميكن التطرق                  للتنفيذ         الفرعية     ّ             وسـلّمت اهليئة     -  ٦٥
                ً                                                                                                  هلـذه احلاجات، رهناً بتوفر املوارد، وذلك عن طريق تنظيم حلقة عمل سابقة للدورة تعقد باالقتران مع الدورة                  

   ).    ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين   (       للتنفيذ     رعية    الف                        الثالثة والعشرين للهيئة 

   .                                                                         األطراف واملنظمات الدولية املقتدرة على توفري التمويل حللقيت العمل آنفيت الذكر       للتنفيذ        الفرعية            وحثت اهليئة  -  ٦٦

    م يف                     للبيئة يف جمال التقد      املتحدة     األمم                                                              ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتعاون الراسخ بني األمانة وبرنامج  -  ٦٧
      من   ٦                                                                                                  من االتفاقية ويف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي، وخباصة يف تيسري تنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة                 ٦              تنفيذ املادة   

            وطلبت اهليئة   .                                                                                                      االتفاقـية يف األطـراف من البلدان النامية ويف البلدان األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية             
                                         للبيئة وغريه من املنظمات الدولية املعنية،       املتحدة     األمم                       واصل التعاون مع برنامج                 من األمانة أن ت       للتنفيذ         لفرعـية   ا

  .                 يف دوراهتا املقبلة       للتنفيذ        الفرعية       اهليئة               ً                          وأن تقدم تقريراً عن حصيلة هذا التعاون إىل 

                                                            يف اخليارات املتعلقة باستحداث مركز للتنسيق بني شبكات               للتنفيذ         الفرعية                               وبعـد أن نظـرت اهليـئة         -  ٦٨
                                                    ، شجعت على البدء الفوري ملرحلة االستحداث األوىل،        FCCC/SBI/2004/14                                  املعلومـات والواردة يف الوثيقة      

  .                           ً                                                     وطلبت من األمانة أن متضي قدماً يف أعماهلا بوصفها املنظمة املضيفة ملركز التنسيق النموذجي

      ، ما   ٩-    م أ  /  ١٦              من املقرر      ٢٠        للفقرة                           ّ         ً          أن األمينة التنفيذية قد بّينت، وفقاً               للتنفيذ         الفرعية                والحظت اهليئة    -  ٦٩
     ً          أيضاً أنه مل         للتنفيذ         الفرعية                والحظت اهليئة     .                                                                        يترتـب عـلى هذه االستنتاجات من آثار إدارية وآثار على امليزانية           

                                  ملواصلة استحداث مركز للتنسيق         ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                                               ختصص أي اعتمادات مالية يف امليزانية األساسية لفترة السنتني          
                                                                  من االتفاقية واحملافظة على هذا املركز، كما ذكرت أنه ال ميكن تنفيذ هذه  ٦             يف إطار املادة                   بني شبكات املعلومات 

  .                               االستنتاجات إال بتوفري متويل تكميلي

                                                                           عن تقديرها حلكومة فرنسا للمسامهتني التكميليتني اللتني قدمتهما واللتني                 للتنفيذ         الفرعية                 وأعربت اهليئة    -  ٧٠
                                                                       رو ملواصلة استحداث مركز التنسيق بني شبكات املعلومات، وحثت األطراف               يو   ٧٠     ٠٠٠                    تبلغان يف جمموعهما    

                                                                                                               األخـرى املقتدرة على املسامهة يف تغطية التكاليف املقدرة الستحداث ذلك املركز وإقامته، كما جاء يف الوثيقة                 
FCCC/SBI/2004/14.  
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                         اشرة مشروع مقرر بشأن هذا                                    بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته الع       للتنفيذ        الفرعية         اهليـئة         وأوصـت   -  ٧١
  . )١٩ ( )(FCCC/SBI/2004/L.16/Add.1       املوضوع 

  بناء القدرات�     ً سابعا  
 ) من جدول األعمال٧البند (

 املداوالت -١

   ٧                                                                                يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                     للتنفيذ         الفرعية               نظرت اهليئة    -  ٧٢
   FCCC/SBI/2004/16                                 وقــد عرضــت علــيها الوثيقــتان   .           ى الــتوايل             ديســمرب، عــل /              كــانون األول  ١٤ و
                                                                            وأدىل ببـيانات ممثلو سبعة أطراف، منها طرف حتدث باسم اجلماعة األوروبية              . FCCC/SBI/2004/MISC.4 و

  .       والصني  ٧٧                          وآخر حتدث باسم جمموعة ال   )٢٠ (                  والدول األعضاء فيها

                                    الذي ترأس االجتماع السابق للدورة       )       أوغندا (    اج                                                         ويف اجللسـة الثالـثة، دعت الرئيسة السيد فيليب غو          -  ٧٣
                                  ديسمرب، إىل تقدمي تقرير شفوي عن       /              كانون األول   ٣                                                          ملمارسي أنشطة بناء القدرات، املعقود يف بوينس آيرس يف          

   .            هذا االجتماع

       شترك يف                                                              ، يف جلستها الثالثة، على النظر يف هذا البند يف إطار فريق اتصال ت       للتنفيذ        الفرعية               واتفقت اهليئة   -  ٧٤
     ً                ونظراً ملغادرة السيد      ).          نيوزيلندا (                        والسيد روجر كورنفورث      )              جنوب أفريقيا  (                                 رئاسـته السـيدة شرييل موروكا       

            كرئيس مشارك   )       فنلندا (                                        ّ                                 كورنفـورث يف وقـت مبكر خالل املفاوضات، فقد حلّ حمله السيد يوكا أوسوكاينن     
   .      ً                                    قريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال                                      ويف اجللسة الرابعة، قدمت السيدة موروكا ت  .                 لفريق االتصال هذا

  .                                اليت اقترحتها الرئيسة، واعتمدهتا )٢١ (              يف االستنتاجات       للتنفيذ        الفرعية       اهليئة                       ويف اجللسة الرابعة، نظرت  -  ٧٥

                                                  على أن حتيل إىل رئاسة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة        للتنفيذ        الفرعية                             ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة  -  ٧٦
                    وذلك ملتابعة النظر     ) (FCCC/SBI/2004/L.22/Add.2                                                          ص مشروع مقرر بشأن بناء القدرات يف البلدان النامية           ن

  . )٢٢ (FCCC/CP/2004/L.l1                                                           ويرد نص مشروع املقرر الذي اقترحه رئيس مؤمتر األطراف يف الوثيقة   .    فيه

 االستنتاجات -٢

                                             دورته العاشرة باعتماد مشروع مقرر بشأن بناء                        أن توصي مؤمتر األطراف يف       للتنفيذ        الفرعية        اهليئة     قررت  -  ٧٧
  .   )٢٣ ( )(FCCC/SBI/2004/L.22/Add.1                                                  القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 
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  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني �     ً ثامنا  
 ) من جدول األعمال٨البند (

 ٧-م أ/٥املقرر  التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة مبوجب �ألف 
 )من جدول األعمال) أ (٨البند (

 املداوالت

        كانون   ١٤   و ٦                                                        يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف        للتنفيذ        الفرعية            نظرت اهليئة  -  ٧٨
     ً    طرفاً،   ١٣    ثلو               وأدىل ببيانات مم  .                                                   ومل يتم إعداد أية وثائق فيما يتعلق هبذا البند الفرعي  .                  ديسمرب، على التوايل /    األول

                                                               والصني، وطرف حتدث باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وآخر            ٧٧                                        من بينهم طرف حتدث باسم جمموعة ال          
  . )٢٤ (                                           حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

  .                                 للتجارة والتنمية إىل اإلدالء ببيان      املتحدة     األمم                                    ويف اجللسة األوىل، دعت الرئيسة ممثل مؤمتر  -  ٧٩

                                                           على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال                  للتنفيذ         الفرعية                                     ويف اجللسـة نفسها، اتفقت اهليئة        -  ٨٠
                         ويف اجللسة الرابعة، قدم       ).      فرنسا (                      والسيد بول وتكنسون      )       نيجرييا (                                          يشـترك يف رئاسته السيد صموئيل آدجيون        

  .  ال                    ً                                  السيد وتكنسون تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتص

                                         عـلى أن حتـيل نـص مشـروع مقرر                    للتنفـيذ            الفرعـية                                              ويف اجللسـة الـرابعة، اتفقـت اهليـئة           -  ٨١
FCCC/SBI/2004/CRP.3) (              ويرد نص    .                                                                          إىل رئاسـة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة من أجل متابعة النظر فيه         

  . )٢٥ (   )           غتها املعدلة   بصي   (FCCC/CP/2004/L.16                                                   مشروع املقرر الذي اقترحه رئيس مؤمتر األطراف يف الوثيقة 

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

 املداوالت

        كانون   ١٤   و ٦                                                        يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف        للتنفيذ        الفرعية       اهليئة     نظرت  -  ٨٢
                              وأدىل ببيانات ممثلو تسعة أطراف،   . FCCC/SBI/2004/17                       وقد عرضت عليها الوثيقة   .                  ديسمرب، على التوايل /    األول

                                     ً                                                                           من بينها طرف حتدث باسم أقل البلدان منواً، وطرف باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها، وآخر باسم                 
  .                        حتالف الدول اجلزرية الصغرية

                        ً   اء املعين بأقل البلدان منواً،                ، رئيس فريق اخلرب )     ساموا (                                             ويف اجللسة األوىل، دعت الرئيسة السيد الفاسا مالوا  -  ٨٣
  .                                                      إىل تقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل الفريق
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                                                                                                             ويف اجللسـة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار فريق اتصال                   -  ٨٤
                                ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد        ).       لربتغال ا (                        والسيد ريكاردو مويتا      )       غامبيا (                                      يشـترك يف رئاسته السيد بوبو جالو        

  .          ً                                    جالو تقريراً عن املشاورات اليت أجراها فريق االتصال

  .                      اليت اقترحتها الرئيسة   )٢٦ (                                                         ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات -  ٨٥

                                 ر األطراف يف دورته العاشرة نص                                                                              ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على أن حتيل إىل مؤمت            -  ٨٦
              وذلك من أجل     ) (FCCC/SBI/2004/L.28/Add.1                                                    ً           مشروع مقرر بشأن عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً           

  .)٢٧   (FCCC/SBI/2004/L.13                                                           ويرد نص مشروع املقرر الذي اقترحه رئيس مؤمتر األطراف يف الوثيقة   .                 متابعة النظر فيه

                                                  على أن حتيل إىل رئاسة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة        للتنفيذ        الفرعية             اتفقت اهليئة                 ويف اجللسة نفسها،  -  ٨٧
                                                                                 ً                            نـص مشـروع مقـرر بشـأن تقـدمي إرشـادات إضافية من أجل تشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً                     

FCCC/SBI/2004/L.28/Add.2) (  ه رئيس                               ويرد نص مشروع املقرر الذي اقترح  .                             وذلك من أجل متابعة النظر فيه       
  . )٢٨ (FCCC/SBI/2004/L.15                      مؤمتر األطراف يف الوثيقة 

                                                  على أن حتيل إىل رئاسة مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة        للتنفيذ        الفرعية                             ويف اجللسة نفسها، اتفقت اهليئة  -  ٨٨
ــة تنفــيذ الفقــرة   ــيم حال ــية  ٤               مــن املــادة  ٩                                                                 نــص مشــروع اســتنتاجات بشــأن تقي                   مــن االتفاق

FCCC/SBI/2004/L.28/Add.3) (  ويرد نص مشروع االستنتاجات الذي اقترحه   .                             وذلك من أجل متابعة النظر فيه                                     
  . )٢٩ ( )(FCCC/CP/2004/L.14                           رئيس مؤمتر األطراف يف الوثيقة 

  املسائل اإلدارية واملالية�     ً تاسعا  
 ) من جدول األعمال٩البند (

 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني �ألف 
 )من جدول األعمال) أ(٩البند (

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ أداء ميزانية فترة السنتني �باء 
 )من جدول األعمال) ب(٩البند (

 املداوالت -١

    ١٤    و  ٧                                                                          يف هذين البندين الفرعيني يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                   للتنفيذ         الفرعية               نظرت اهليئة    -  ٨٩
   Add.2    و Add.1    و FCCC/SBI/2004/12       وثائق                      وقد عرضت عليها ال     .                        ديسـمرب، عـلى التوايل     /             كـانون األول  

  .                    وأدىل ممثال طرفني ببيانني  . FCCC/SBI/2004/INF.15   وFCCC/SBI/2004/13 و

                                                               على النظر يف هذين البندين الفرعيني يف إطار مشاورات غري                  للتنفيذ         الفرعية                                         ويف اجللسـة الثالـثة، اتفقت اهليئة         -  ٩٠
   .                                          ً                ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد دوفالند تقريراً عن هذه املشاورات   ).        النرويج (                              رمسية جيريها السيد هريالد دوفالند 
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  .                                اليت اقترحتها الرئيسة، واعتمدهتا )٣٠ (              يف االستنتاجات       للتنفيذ        الفرعية                              ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة  -  ٩١

 االستنتاجات -٢

         ، وتقرير     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                  اجعة لفترة السنتني                    البيانات املالية املر  :      ً         علماً مبا يلي       للتنفيذ        الفرعية             أحاطت اهليئة  -  ٩٢
                                                                                                          جملـس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة، واستجابة األمانة لتوصيات مراجعي احلسابات وحالة تنفيذها هلذه               

    ). Add.1-2   وFCCC/SBI/2004/12         التوصيات 

   FCCC/SBI/2004/13     ً     ً                                      علماً أيضاً باملعلومات الواردة يف الوثيقتني               للتنفيذ           الفرعـية                      وأحاطـت اهليـئة      -  ٩٣
         ، وحالة      ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٣٠                                                      فـيما يـتعلق باإليـرادات وأداء امليزانية حىت           FCCC/SBI/2004/INF.15 و

     ً    علماً         للتنفيذ         الفرعية                     كما أحاطت اهليئة      .               ، على التوايل      ٢٠٠٤       نوفمرب   /                 تشـرين الثاين     ١٥                   االشـتراكات حـىت     
  .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                                         الصرف يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني                                                   بالتوضيحات اإلضافية اليت قدمتها األمانة بشأن تأثري سعر

                                                                           على أن توصي بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة مشروع مقرر                    للتنفيذ         الفرعية                 واتفقت اهليئة    -  ٩٤
  . )٣١ ()FCCC/SBI/2004/L.15/Add.1                                 شامل بشأن املسائل اإلدارية واملالية 

 ت األمانة مواصلة استعراض وظائف وعمليا�     ً عاشرا  
 )األعمال من جدول ١٠البند (

 املداوالت -١

   ٧                                                                                يف هذا البند من جدول األعمال يف جلستيها الثالثة والرابعة املعقودتني يف                     للتنفيذ         الفرعية               نظرت اهليئة    -  ٩٥
ــانون األول  ١٤ و ــتوايل  /              ك ــلى ال ــمرب، ع ــتان    .                         ديس ــيها الوثيق ــت عل    FCCC/SBI/2004/13                             وعرض
    ٧٧                                                                            أدىل ببـيانات ممثلو ثالثة أطراف، من بينهم طرف حتدث باسم جمموعة ال                 و  . FCCC/SBI/2004/INF.10 و

  . )٣٢ (                                                       والصني، وآخر حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                         على النظر يف هذا البند يف إطار مشاورات غري رمسية                  للتنفيذ         الفرعية                                       ويف اجللسـة الثالثة، اتفقت اهليئة        -  ٩٦
  .                                         ً                 ويف اجللسة الرابعة، قدم السيد دوفالند تقريراً عن هذه املشاورات   ).        النرويج (       دوفالند                   جيريها السيد هارولد 

  .                                اليت اقترحتها الرئيسة، واعتمدهتا )٣٣ (              يف االستنتاجات       للتنفيذ        الفرعية                              ويف اجللسة الرابعة، نظرت اهليئة  -  ٩٧

 االستنتاجات -٢

  ، FCCC/SBI/2004/INF.10    و FCCC/SBI/2004/13     ً               علماً بالوثيقتني           للتنفيذ         الفرعية                    أحاطـت اهليـئة      -  ٩٨
  .                                            وباآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن هذا البند
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                                                                                    عن تقديرها لألمانة ملا تبذله من جهود يف تنظيم حلقات العمل، والحظت أن من                      للتنفيذ         الفرعية                   وأعربـت اهليئة     -  ٩٩
  .                                    ه بطريقة فعالة تسفر عن توصيات مفيدة                                                                          الضـروري ختصيص قدر كبري من الوقت واجلهد لضمان تنظيم حلقات العمل هذ           

  .                                                                      ً     ً  أن عدم توفر متويل كاف وميكن التنبؤ به جيعل من تنظيم حلقات العمل هذه أمراً صعباً       للتنفيذ        الفرعية             والحظت اهليئة 

     ً                                                                أيضاً أن عدم توفر متويل كاف وميكن التنبؤ به هو السبب الرئيسي للتأخر         للتنفيذ         الفرعية                    والحظـت اهليـئة      -   ١٠٠
                                     األطراف على أن تقدم التمويل يف              للتنفيذ         الفرعية                          ولذلك فقد حثت اهليئة       .                                يتعرض لـه تنظيم حلقات العمل            الـذي   

                                                                                                         وقـته وبالقدر الكايف من أجل تنظيم حلقات العمل، وأن تساهم، قدر اإلمكان، باعتمادات غري خمصصة يف الصندوق         
                                  من األمانة أن تقوم، يف حالة عدم              الفرعية             بت اهليئة      وطل  .                                                           االسـتئماين لألنشطة التكميلية من أجل متويل حلقات العمل        

  .                                               ً                                                    توفر متويل ميكن التنبؤ به، بتأجيل حلقات العمل بدالً من إتاحة وقت غري كاف لألعمال التحضريية ولتقدمي الدعوات

        ويف هذا    .                                                         ضرورة ضمان مشاركة متوازنة لألطراف يف حلقات العمل               للتنفيذ         الفرعية                  والحظـت اهليئة     -   ١٠١
                                                                                من األمانة أن تنشر يف موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنت معلومات عن حلقات                      الفرعية                   ق، طلبت اهليئة           السـيا 

                                                                         األطراف على أن تقدم إىل األمانة، يف الوقت املناسب، رسائل تعرب فيها                     الفرعية                وشجعت اهليئة     .              العمل املقبلة 
                                   إىل رئيسي اهليئتني الفرعيتني أن             للتنفيذ         الفرعية                    كما طلبت اهليئة      .                                             عن اهتمامها باملشاركة يف حلقات عمل معينة      

                                                              ً        ً                                        يعمـال، مبساعدة األمانة، على أن يشكل املدعوون إىل أية حلقة عمل خليطاً متوازناً من املشاركني املنتمني إىل                  
   .                                                                        ً         األطراف املدرجة واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وأن جيسدوا تنوعاً يف اآلراء

ـ  -   ١٠٢                                                                       من األمانة أن تضمن، يف حالة حلقات العمل املؤكد عقدها، توجيه                   للتنفيذ           الفرعـية               ت اهليـئة          وطلب
  .                                                   الدعوات إىل املشاركني وإتاحة الوثائق هلم يف الوقت املناسب

                                                                                بالسياسة اليت تتبعها األمانة، بالتشاور مع رئيسي اهليئتني الفرعيتني، فيما                  للتنفيذ         الفرعية                ورحبت اهليئة    -   ١٠٣
            بأن ذلك          للتنفيذ         الفرعية                                                                                     بقبول الدعوات من األطراف من أجل استضافة حلقات العمل، رغم إقرار اهليئة                   يتعلق

         للتنفيذ        الفرعية                        ولذلك فقد حثت اهليئة      .            ً                                                            يـؤدي أحـياناً إىل زيادة يف التكاليف وتعقيدات يف السفر والتأشريات           
  .                                 األمانة على أن تواصل هذا النهج حبذر

     ً     ً                                                                     علماً أيضاً باملعلومات املتعلقة باملوارد البشرية وبسياسة األمانة وإجراءاهتا                للتنفيذ      رعية     الف               وأحاطت اهليئة    -   ١٠٤
                                                            ً                                   يف جمال اختيار املوظفني، وطلبت إىل األمني التنفيذي تعزيز اجلهود حرصاً على إجياد توازن جغرايف أوسع يف تعيني 

                                من ميثاق األمم املتحدة والقواعد  ٣-   ١٠١    ادة                                                             املوظفـني يف املسـتويات العلـيا واملستويات اإلدارية يف إطار امل     
  .                                                           واملبادئ التوجيهية واملمارسات املعمول هبا يف األمم املتحدة واألمانة

   .                      ً                                أن تواصل النظر سنوياً يف املسائل املدرجة ضمن هذا البند       للتنفيذ        الفرعية             وقررت اهليئة  -   ١٠٥

 ً                                                  اً مبا أعرب عنه من قلق إزاء ضرورة حرص موظفي              ً                          أيضاً من األمانة أن حتيط علم              الفرعية                وطلبت اهليئة    -   ١٠٦
                                                                                      ُ                                  األمانة، يف بياناهتم العامة، على أن جيسدوا اآلراء اليت تتوصل إليها األطراف بتوافق اآلراء ال أن ُيبدوا ميلهم إىل                   

  .                                هذا اجلانب أو ذاك يف املسائل اخلالفية
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  مسائل أخرى�حادي عشر 
 )األعمال من جدول ١١البند (

 االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا مستوى �ألف 
 )األعمال من جدول )أ(١١البند (

 املداوالت -١

        كانون   ١٤   و ٦                                                        يف هذا البند الفرعي يف جلستيها األوىل والرابعة املعقودتني يف        للتنفيذ        الفرعية            نظرت اهليئة  -   ١٠٧
                               وأدىل ببيانات ممثلو مثانية أطراف،   .   رة                                           ومل يتم إعداد أية وثائق هلذا البند يف هذه الدو  .                    ديسمرب، على التوايل   /    األول

  .                                                        من بينهم طرف حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها

                                                                                             ويف اجللسـة األوىل، اتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على النظر يف هذا البند الفرعي يف إطار مشاورات غري    -   ١٠٨
                         ويف اجللسة الرابعة، قدم       ).                                نيا العظمى وآيرلندا الشمالية                        اململكة املتحدة لربيطا   (                                   رمسـية جيريها السيد جيم بينمان       

  .                   ً                 السيد بينمان تقريراً عن هذه املشاورات

                                                                                                           ويف اجللسـة الـرابعة، نظـرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف االستنتاجات اليت اقترحتها الرئيسة، واعتمدهتا                 -   ١٠٩
  . )٣٤ (            َّ   بصيغتها املعدَّلة

 االستنتاجات -٢

                                                                           رعية للتنفيذ النظر يف هذا البند من جدول األعمال، واتفقت على مواصلة النظر فيه                      مل ختتـتم اهليـئة الف    -   ١١٠
  .                 خالل دورهتا القادمة

  أي مسائل أخرى-باء 
 )من جدول األعمال) ب(١١البند (

  .                               مل تتم إثارة أو حبث أي مسائل أخرى -   ١١١

  التقرير عن الدورة-ثاين عشر 
 ) من جدول األعمال١٢البند (

                       ديسمرب، يف مشروع التقرير  /            كانون األول  ١٤                                                يئة الفرعية للتنفيذ، يف جلستها الرابعة املعقودة يف        نظرت اهل -   ١١٢
                                          ويف اجللسة نفسها، وبناء على اقتراح من          ). FCCC/SBI/2004/L.13 (                                        عـن أعمـال دورهتا احلادية والعشرين        

                                     ة، باستكمال التقرير عن أعمال الدورة،                                                                     الرئيسة، أذنت اهليئة الفرعية للتنفيذ للمقرر بأن يقوم، مبساعدة من األمان
                                                                                        وقدمت األمينة التنفيذية معلومات عن اآلثار املالية املترتبة على االستنتاجات املعتمدة             .                       حتـت إشـراف الرئيسة    
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                                                           وأدىل ببيانات ممثلو أربعة أطراف، من بينهم طرف حتدث باسم جمموعة   .               ُ                    واملقررات اليت أُحيلت إىل مؤمتر األطراف
  .                                                  ، وآخر حتدث باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء فيها       والصني  ٧٧    ال  

  اختتام الدورة-ثالث عشر 

                                ديسمرب، عن شكرها ألعضاء املكتب      /              كانون األول    ١٤                                                  أعربـت الرئيسة، يف اجللسة الرابعة املعقودة يف          -   ١١٣
                               بلوغ أهداف اهليئة الفرعية                                                                                       احلالـيني واملـندوبني واملراقبني ملا بذلوه من جهود خالل السنتني املاضيتني من أجل             

                                             كما أعربت عن شكرها لألمانة ملا قدمته من          .                                                                   للتنفيذ، وقالت إهنا قد استمتعت بالعمل معهم طوال مدة واليتها         
             وأدىل ببيانات   .                                                                                                   دعم مهين، وأعربت عن متنياهتا للهيئة الفرعية للتنفيذ وألعضاء مكتبها املقبل بالنجاح يف املستقبل            

                                     ً                                       من بينهم طرف حتدث باسم أقل البلدان منواً، وطرف باسم اجلماعة األوروبية والدول                               ممـثلو أربعـة أطـراف،       
                                                                      والصني، حيث أعربوا عن تقديرهم للعمل الذي اضطلعت به الرئيسة             ٧٧                                        األعضاء فيها، وطرف باسم جمموعة ال         

                                   فيذ عن شكرمها للرئيسة ملا أبدته                                                            وأعربت األمينة التنفيذية ومنسق اهليئة الفرعية للتن        .                                 احلالية للهيئة الفرعية للتنفيذ   
ٍ                          ّ  من تفاٍن وما اضطلعت به من عمل جاّد       .  

 احلواشي

  .  َّ                      أيَّدت كرواتيا هذا البيان  ) ١ (

  .FCCC/SBI/2004/L.17  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٢ (

  .  ّّ                      أيّّدت كرواتيا هذا البيان  ) ٣ (

     من   ١٦     ً         ووفقاً للمادة   .                           افق يف اآلراء حول هذه املسألة  ُ                                         مل ُتفـض املشاورات اليت أجرهتا الرئاسة إىل تو      ) ٤ (
  .                       ُ                      ً                                                                النظام الداخلي املطبق، سُيدرج هذا البند تلقائياً على جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

  .             َّ    بصيغتها املعدَّلةFCCC/SBI/2004/L.18  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٥ (

  .FCCC/SBI/2004/L.19  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٦ (

  .FCCC/SBI/2004/L.23                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   ) ٧ (

                                                                                       مل يتمكن مؤمتر األطراف من التوصل إىل اتفاق بشأن إدراج النص يف املقرر املتعلق بتقدمي توجيه إضايف   ) ٨ (
    ً      ائياً على                             ُ                            من النظام الداخلي املطبق، سُيدرج هذا البند تلق          ١٦     ً          ووفقاً للمادة      ).   ١٠-    م أ  / ٨       املقرر   (                           إىل مرفق البيئة العاملية     

  .                                                         جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

  . ّ                       أّيدت كرواتيا هذا البيان  ) ٩ (

ِ                                                                          مل ُتفِض املشاورات اليت أجرهتا الرئاسة إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة              )  ١٠ (       من    ١٦     ً          ووفقاً للمادة     .   ُ  
  .                                              الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                       ُ                      ً                  النظام الداخلي املطبق، سُيدرج هذا البند تلقائياً على جدول أعمال 

              َّ                 ويرد النص املعدَّل يف الوثيقة       .              َّ     ، بصيغته املعدَّلة  FCCC/SBI/2004/L.20  ُ                          اعـُتمدت بوصفها الوثيقة       )  ١١ (
FCCC/CP/2004/L.4.  
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           من الوثيقة   )  أ (                                                                                       لالطالع على النص بصيغته املعتمدة، انظر االستنتاجات الواردة يف إطار الفصل الرابع               )  ١٢ (

FCCC/CP/2004/10.  

  . ّ                                أّيدت كرواتيا ورومانيا هذا البيان  )  ١٣ (

  .FCCC/SBI/2004/L.24  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١٤ (

  .  ١٠-   م أ / ٩        ، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1                             ُ                     لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الوثيقة   )  ١٥ (

  .  ١٠-   م أ / ٨        ، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1                             ُ                     لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الوثيقة   )  ١٦ (

  . ّ                                        أّيدت بلغاريا وكرواتيا ورمانيا هذا البيان  )  ١٧ (

  .FCCC/SBI/2004/L.16  ُ                     اعُتمدت بوصفها الوثيقة   )  ١٨ (

  .  ١٠-   م أ / ٧        ، املقرر FCCC/SBI/2004/10/Add.1                             ُ              لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر   )  ١٩ (

  . ّ                                أّيدت كرواتيا ورومانيا هذا البيان  )  ٢٠ (

  .FCCC/SBI/2004/L.22                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٢١ (

  .  ١٠-   م أ / ٢        ، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1                             ُ                     لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الوثيقة   )  ٢٢ (

  .  ١٠-   م أ / ٣        ، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1                             ُ                     لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الوثيقة   )  ٢٣ (

  . ّ                       أّيدت كرواتيا هذا البيان  )  ٢٤ (

  .  ١٠-   م أ / ١        ، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1           ُ                     صيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الوثيقة                   لالطالع على النص بال  )  ٢٥ (

) ٢٦  (  FCCC/SBI/2004/L.28.  

  .  ١٠-   م أ / ٤        ، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1                             ُ                     لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الوثيقة   )  ٢٧ (

                   من التوصل إىل اتفاق   ) FCCC/CP/2004/L.15 (                                          مل يتمكن مؤمتر األطراف، بعد أن نظر يف نص معدل   )  ٢٨ (
                                                          ً                       من مشروع النظام الداخلي املطبق، سوف يدرج هذا البند تلقائياً على جدول               ١٦     ً          ووفقاً للمادة     .                    بشـأن هذه املسألة   

  .       للتنفيذ        الفرعية                                      أعمال الدورة الثانية والعشرين للهيئة 

   من   )  و (            صل الرابع                                ُ                                                       لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر االستنتاجات الواردة يف إطار الف              )  ٢٩ (
  .FCCC/CP/2004/10        الوثيقة 

  .FCCC/SBI/2004/L.15                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٠ (

  .  ١٠-   م أ /  ١١        ، املقرر FCCC/CP/2004/10/Add.1                             ُ                     لالطالع على النص بالصيغة اليت اعُتمد هبا، انظر الوثيقة   )  ٣١ (

  . ّ                       أّيدت كرواتيا هذا البيان  )  ٣٢ (

  .FCCC/SBI/2004/L.14                      اعتمدت بوصفها الوثيقة   )  ٣٣ (

  .FCCC/SBI/2004/L.21/Rev.1               بوصفها الوثيقة   ُ      اعُتمدت   )  ٣٤ (
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 املرفق

ُ                                                      الوثائق اليت ع رضت على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين              

           ُ          الوثائق امل عدة للدورة

 FCCC/SBI/2004/11                           مذكرة من األمينة التنفيذية  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه

                مذكرة من األمينة   .                               مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة              تقريـر جملـس   
          التنفيذية

 FCCC/SBI/2004/12 

                مذكرة من األمينة   .                                            تقريـر جملـس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة   
               تعليقات األمانة  .      إضافة  .          التنفيذية

 FCCC/SBI/2004/12/Add.1 

       األمينة          مذكرة من   .                                            تقريـر جملـس مراجعي احلسابات يف األمم املتحدة   
     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                     البيانات املالية املراجعة لفترة السنتني   .      إضافة  .          التنفيذية

 FCCC/SBI/2004/12/Add.2 

         مذكرة من   .     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                   اإليـرادات وأداء امليزانـية حىت       
                 األمينة التنفيذية

 FCCC/SBI/2004/13 

    ادة                                                               خيارات الستحداث مركز تنسيق بني شبكات املعلومات يف إطار امل         
                 مذكرة من األمانة   .  ٦

 FCCC/SBI/2004/14 

 FCCC/SBI/2004/15                 مذكرة من األمانة  .              من االتفاقية ٦                                   تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ املادة 

                                                                              فعالـية تنفـيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة             
                مذكرة من األمانة  .         انتقالية

 FCCC/SBI/2004/16 

          مذكرة من    .                                                ً           مرحلي مقدم من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً              تقرير
       األمانة

 FCCC/SBI/2004/17 

                                                                           تقريـر بشـأن تقيـيم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء          
ّ                                             بالـتزاماهتا مبوجـب االتفاقية، أُعّد يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر              ُ                           

                مذكرة من األمانة  .   ية                             األطراف وجملس مرفق البيئة العامل

 FCCC/SBI/2004/18 

 FCCC/SBI/2004/INF.9                 مذكرة من األمانة  .                                              تقرير عن حالة استعراض البالغات الوطنية الثالثة

                                                                         معلومـات عـن الترتيبات اخلاصة حبلقات العمل املتعلقة باتفاقية األمم           
                مذكرة من األمانة  .                              املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 FCCC/SBI/2004/INF.10 

      مذكرة   .                                ِ َ                                 معلومات عن األنشطة املضطلع هبا من ِقَبل مرفق البيئة العاملية         
          من األمانة

 FCCC/SBI/2004/INF.11 
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                                                                        حالة إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق           
                 مذكرة من األمانة   .               األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2004/INF.12 

                                                 املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                             قائمـة املشـاريع     
                مذكرة من األمانة  .              من االتفاقية  ١٢           من املادة  ٤              ً         باالتفاقية وفقاً للفقرة 

 FCCC/SBI/2004/INF.13 

                                                                           تقرير عن حلقة العمل بشأن إعداد البالغات الوطنية الرابعة املقدمة من           
            من األمانة     مذكرة  .                                     األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2004/INF.14 

 FCCC/SBI/2004/INF.15                 مذكرة من األمانة  .     ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٥                حالة املسامهات حىت 

      من    ١٢              من املادة     ٤                               ً                     السـبل املمكـنة لتنفـيذ املشاريع عمالً بالفقرة          
                مذكرة من األمانة  .         االتفاقية

 FCCC/SBI/2004/INF.16 

 FCCC/SBI/2004/MISC.3                من جدول األعمال  )  أ ( ٤                  األطراف بشأن البند                    التقارير املقدمة من 

                                                                           معلومـات إضافية بشأن فعالية أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر            
                          التقارير املقدمة من األطراف  .                         اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 FCCC/SBI/2004/MISC.4 

  .                من االتفاقية   ٦                                                        جتمـيع لـلمعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ املادة         
                           التقارير املقدمة من األطراف 

 FCCC/SBI/2004/MISC.5 

Add.1و  

 ٢                                                                    آراء بشأن األنشطة والربامج والتدابري يف اجملاالت املدرجة يف الفقرة           
                        اآلراء الواردة من األطراف  .  ٧-   م أ / ٧         من املقرر   )  د ( و  )  ج (

 FCCC/SBI/2004/MISC.6 

Add.1و  

                                  ِ َ        ية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء، من ِقَبل                                 تقدمي البالغات الوطنية الثان   
                     التقارير املقدمة من     .                                                األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       

       األطراف

 FCCC/SBI/2004/MISC.7 

 FCCC/SBI/2004/L.13                                                                  مشروع تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا احلادية والعشرين

                 مشروع استنتاجات    .          ت األمانة                                     مواصـلة اسـتعراض وظـائف وعمليا      
                اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.14 

 FCCC/SBI/2004/L.15                                 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .                       املسائل اإلدارية واملالية

  .      إضافة  .                                   مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة     .                           املسـائل اإلدارية واملالية   
                            توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2004/L.15/Add.1 

      مشروع   .                من االتفاقية   ٦                                                 استعراض التقدم احملرز يف العمل املتعلق باملادة        
                          استنتاجات اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.16 

      مشروع   .                من االتفاقية   ٦                                                 استعراض التقدم احملرز يف العمل املتعلق باملادة        
   يذ                         توصية اهليئة الفرعية للتنف  .      إضافة  .                          استنتاجات اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.16/Add.1 
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  .                                                               البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية
                                مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.17 

                                                                    سري عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من          
                 مشروع استنتاجات    .             ل باالتفاقية                                    األطـراف غري املدرجة يف املرفق األو      

                اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.18 

                                                                      توفـري الدعم املايل والتقين للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري           
                                مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .                              املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2004/L.19 

                 مشروع استنتاجات    .                    إىل مؤمتر األطراف                                      تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم    
                اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.20 

                 مشروع استنتاجات    .                                              مسـتوى االنـبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا       
                اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.21/Rev.1 

 FCCC/SBI/2004/L.22                                 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .             بناء القدرات

            توصية اهليئة   .      إضافة  .                              روع استنتاجات اقترحته الرئيسة  مش  .             بناء القدرات
                الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2004/L.22/Add.1 

            توصية اهليئة   .      إضافة  .                                مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .             بناء القدرات
                الفرعية للتنفيذ

 FCCC/SBI/2004/L.22/Add.2 

      من    ١٢     ادة           من امل   ٤                               ً                     السـبل املمكـنة لتنفـيذ املشاريع عمالً بالفقرة          
                                مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .         االتفاقية

 FCCC/SBI/2004/L.23 

 FCCC/SBI/2004/L.24                                 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .                             االستعراض الثالث لآللية املالية

 FCCC/SBI/2004/L.25                                 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .                        الصندوق اخلاص لتغري املناخ

 FCCC/SBI/2004/L.26                                 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .  ٨-   م أ / ٥               ة بتنفيذ املقرر              املسائل املتعلق

                                                                     تقـدمي الـبالغات الوطنية الثانية وكذلك الثالثة، حسب االقتضاء، من        
                 مشروع استنتاجات    .                                                األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية       

                اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/L.27 

 FCCC/SBI/2004/L.28                                 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة  .                    ً قة بأقل البلدان منواً            املسائل املتعل

  .                                   مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة     .                                ً     املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    
                            توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ  .      إضافة

 FCCC/SBI/2004/L.28/Add.1 

  .                        تاجات اقترحته الرئيسة             مشروع استن   .                                ً     املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    
                            توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ  .      إضافة

 FCCC/SBI/2004/L.28/Add.2 
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  .                                   مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة     .                                ً     املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً    
                            توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ  .      إضافة

 FCCC/SBI/2004/L.28/Add.3 

      مشروع   .  ٧-    م أ  / ٥       املقرر                                              الـتقدم احملـرز يف تنفـيذ األنشطة مبوجب          
                          استنتاجات اقترحته الرئيسة

 FCCC/SBI/2004/CRP.3 

ُ               وثائق أخرى ع رضت على الدورة             

                                                                        معلومات عن بيانات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف          
         ، مبا يف       ٢٠٠٢-    ١٩٩٠                                                 املدرجـة يف املرفق األول باالتفاقية عن الفترة         

                مذكرة من األمانة  .   صة  خال  .                       ذلك حالة تقدمي التقارير

 FCCC/CP/2004/5 

 FCCC/CP/2004/6                 مذكرة من األمانة  .                                               تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف

                                                                       مـلخص لـلمعلومات املتاحة من االستعراضات املتعمقة للبالغات الوطنية          
     مانة           مذكرة من األ  .                                               املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/CP/2004/INF.2 

                                                                     تقرير عن حلقة العمل بشأن إسقاطات االنبعاثات املقدمة من األطراف          
                مذكرة من األمانة  .                              املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBSTA/2004/INF.15 

 مشاريع استنتاجات مؤمتر األطراف ومقرراته املشار إليها

                      توصية اهليئة الفرعية     .                ىل مؤمتر األطراف                                        تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إ     
        للتنفيذ

 FCCC/CP/2004/L.4 

                                                                  اسـتعراض تنفـيذ االلـتزامات واألحكام األخرى املنصوص عليها يف           
                      اقتراح مقدم من الرئيس  .         االتفاقية

 FCCC/CP/2004/L.10 

 FCCC/CP/2004/L.11                       اقتراح مقدم من الرئيس  .             بناء القدرات

 FCCC/CP/2004/L.13                       اقتراح مقدم من الرئيس  .           ً لبلدان منواً                     املسائل املتعلقة بأقل ا

 FCCC/CP/2004/L.14                       اقتراح مقدم من الرئيس  .                                ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

 FCCC/CP/2004/L.15                       اقتراح مقدم من الرئيس  .                                ً املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

       اقتراح   .         االستجابة                                                    بـرنامج عمـل بوينس آيرس بشأن تدابري التكيف و         
               مقدم من الرئيس

 FCCC/CP/2004/L.16 

 FCCC/CP/2004/L.17                       اقتراح مقدم من الرئيس  .                      اآللية املالية لالتفاقية

----- 


