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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة عشرة، اجلزء األول

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٥-١١ليون، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

 

 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من األمني التنفيذي

  مقدمة-أوالً 

شرة يف قصر املؤمترات، ليون، فرنسا  وضـعت الترتيـبات الالزمـة لعقد دورة اهليئة الفرعية للتنفيذ الثالثة ع             -١
ومن املقرر تنظيم حفل ترحيب يف الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني . ٢٠٠٠سـبتمرب  / أيـلول ١٥ إىل ١١مـن   
وسيفتتح الرئيس دورة اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الساعة احلادية عشرة من صباح نفس             . ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيـلول  ١١
 . اليوم

 رأى األمني التنفيذي، بعد استشارة املكتب، أن أكثر  ٢٠٠٠يادة عدد الدورات يف عام      ويف ضوء قرار ز    -٢
نوفمرب /الـنهج واقعيـة فـيما خيـص ترقـيم الـدورات هـو اعتـبار دورة اهليئـتني الفرعيـتني الـيت ستعقد يف تشرين الثاين                 

هلذا يغطي جدول األعمال    . ة، إىل جـانب الـدورة السادسـة ملؤمتـر األطـراف، اسـتئنافاً لـلدورة الثالثة عشر                 ٢٠٠٠
واجلزء ) اجلزء األول(سبتمرب /املؤقـت املعـروض يف هـذه الوثيقة جزء الدورة الثالثة عشرة املعقود يف ليون يف أيلول    

وباملثل تشري الشروح املعروضة يف هذه الوثيقة إىل الدورة ). اجلزء الثاين(نوفمرب /املعقود يف الهاي يف تشرين الثاين
غري أا تركز بصورة رئيسية على اجلزء األول وتتصور قدر املستطاع املناقشات اليت ستتم يف .  ككلالثالثة عشرة
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وسيعد تقرير . وميكـن أن تصـدر شـروح أخرى للجزء الثاين من الدورة يف شكل إضافة هلذه الوثيقة        . اجلـزء الـثاين   
 . منفصل عن كل جزء من الدورة

ه يف الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف، سيدوم اجلزء األول من الدورة  ووفقـاً لالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـ           -٣
وسيسبق جلسات هذا األسبوع الرمسية جلسات غري رمسية تعقد . الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ أسبوعاً واحداً

ــبدأ يف الســاعة      ــوم  ٠٠/١٥طــوال أســبوع يف نفــس املكــان وت ــن ي ــلول٤ م ــتقدم  ٢٠٠٠ســبتمرب / أي يف  ــدف ال
وستعقد هذه املشاورات حتت إشراف رئيسي اهليئتني الفرعيتني وستكون كاملعتاد . املفاوضات بشأن مجيع القضايا

. وستتاح التسهيالت خلدمة ما ال يزيد على جلستني يف الوقت نفسه. مفتوحة جلميع املشاركني مبن فيهم املراقبون
خدمة جلسات األسبوع السابق للدورة بنفس الطريقة اليت   وطـلب رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني مـن األمانـة أن تـنظم                

وعليه، لن توفر خدمات . يونيه، قبل الدورة الثانية عشرة، واليت كانت فعالة/نظمـت ـا خدمـة جلسـات حزيران     
ومن املأمول أن يؤدي العمل   . الـترمجة الشـفوية أو الوثـائق خـالل األسـبوع الـيت سـتعقد فيـه اجللسات غري الرمسية                   

ف الـذي سـيتم خـالل األسـبوع الـذي سـتعقد فيه اجللسات غري الرمسية إىل تيسري حتقيق تقدم أكرب يف عملية                   املكـث 
 . التفاوض بشأن خمتلف بنود جدول األعمال قيد النظر خالل هذه الدورة

ونظـراً لكـرب حجـم العمـل الـالزم إجنـازه يف املوعـد احملـدد لـلدورة السادسـة ملؤمتـر األطراف، سيكون من                        -٤
وسـيتعني إجراء مناقشات ومفاوضات     . الضـروري اسـتخدام كـل الوقـت املـتاح يف الـدورة الثالـثة عشـرة للهيئـتني                  

وسيكون اهلدف هو إعداد أو بلورة . مكثفة خالل الدورة وخالل األسبوع الذي ستعقد فيه اجللسات غري الرمسية  
اخليارات وحل املشاكل التقنية وحماولة حتديد النصوص التفاوضية، مبا فيها املقررات ذات الصلة، عن طريق تقليص 
 . النهج املمكن اتباعها للتوصل إىل توافق لآلراء بشأن كافة القضايا

وقـد تـود اهليـئة الفـرعية أن تنظر يف مجيع اآلثار املالية للمقررات اليت ستتخذ، وال سيما املقررات املتعلقة                -٥
يالء اهتمام خاص لالحتياجات من املوارد يف فترة السنتني احلالية مع إ. باآلليات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو   

 .دون إمهال االحتياجات املقبلة

 )١( جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

فـيما يـلي جـدول األعمـال املؤقـت لـلدورة الثالـثة عشـرة للهيـئة الفرعية للتنفيذ، املقترح بعد التشاور مع                  -٦
 :الرئيس
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 .افتتاح الدورة -١ 

 :ملسائل التنظيميةا -٢ 

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(   

 .تنظيم أعمال الدورة )ب(   

 والفقرة ٢ من املادة ٣ والفقرة ٣-م أ/٣املقرر ( من االتفاقية ٤ من املادة  ٩ و ٨تـنفيذ الفقـرتني      -٣
 ). من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤

 .كيوتو من بروتوكول ٣ من املادة ١٤املسائل املتعلقة بالفقرة  -٤

 .اإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال يف إطار بروتوكول كيوتو -٥

 .األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية -٦

 . من بروتوكول كيوتو١٧ و١٢ و٦اآلليات املنشأة مبوجب املواد  -٧

 :بناء القدرات -٨

 ؛)اف غري املدرجة يف املرفق األولاألطر(بناء القدرات يف البلدان النامية  )أ(   

 .بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية )ب(   

البيانات املتعلقة جبرد   : الـبالغات الوطـنية الـواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             -٩
 .١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٠غازات الدفيئة من عام 

 :ية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطن -١٠

 توفري الدعم املايل والتقين؛ )أ(   

 تقرير االجتماع الثاين لفريق اخلرباء االستشاري؛ )ب(   

الـتقرير التجميعي والتوليفي للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف غري            )ج(   
 .لالتفاقيةاملدرجة يف املرفق األول 
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 :اآللية املالية -١١

 تقدمي الدعم إىل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛ )أ(   

 تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف؛ )ب(   

 .مسائل أخرى )ج(   

 .مكان انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف -١٢

 :املسائل اإلدارية واملالية -١٣

 اخليارات املمكنة للرد على التأخر يف دفع االشتراكات؛ )أ(   

 ؛٢٠٠٠ والتقرير املرحلي لعام ١٩٩٩-١٩٩٨األداء املايل  )ب(   

 تقارير مراجعي احلسابات؛ )ج(   

 .تنفيذ اتفاق املقر )د(   

 .مسائل أخرى -١٤

 .التقرير عن الدورة -١٥

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثالثاً 

 رةافتتاح الدو -١

 من صباح يوم  ٠٠/١١مـن املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة الثالثة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ يف الساعة                -٧
 .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١١االثنني 
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 املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال )أ(  

ويغطي هذا .  لتعتمدهسـيعرض عـلى اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ جـدول األعمـال املؤقـت لدورا الثالثة عشرة               -٨
سبتمرب واجلزء الثاين منها املعقود يف الهاي يف تشرين     /اجلـدول اجلـزء األول مـن الـدورة املعقـود يف ليـون يف أيلول               

وقـد يـتعني تعديله ليأخذ يف االعتبار التطورات احلاصلة خالل األسبوع الذي ستعقد فيه اجللسات                . نوفمـرب /الـثاين 
 .ألول من الدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتنيغري الرمسية السابقة للجزء ا

 يف جـدول األعمـال املؤقـت لـلدورة الثالـثة عشـرة لكـل مـن اهليـئة الفرعية               ٨ إىل   ٣وأدرجـت البـنود مـن        -٩
 . للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

 تنظيم أعمال الدورة )ب(  

ىل اجلدول الزمين املقترح ألعمال اجلزء األول من الدورة الوارد يف املرفق            يـرجى مـن األطـراف الـرجوع إ         -١٠
 . الثاين هلذه الوثيقة

 والفقرة ٣-م أ/٣املقرر ( من االتفاقية ٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني   -٣
 ) من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ والفقرة ٢ من املادة ٣

.  بـرنامج العمل الوارد يف مرفق هذا املقرر )٢(٤-م أ/٥مبوجـب مقـرره      اعـتمد مؤمتـر األطـراف،        :اخلـلفية  -١١
ويـنص بـرنامج العمـل هـذا عـلى أن يقـوم مؤمتـر األطـراف يف دورتـه السادسـة بتحديد أية إجراءات إضافية الزمة                      

 من املادة ١٤ والفقرة ٢ من املادة ٣ من االتفاقية وكذلك الفقرة ٤ من املادة    ٩ و ٨ملعاجلـة مسألة تنفيذ الفقرتني      
وحبثت اهليئة الفرعية للتنفيذ هذه املسألة مع اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية .  من بروتوكول كيوتو٣

.  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨يف دورـا الـثانية عشـرة والحظـت الـتقدم احملـرز يف معاجلة مسألة تنفيذ الفقرتني               
ما إىل إعداد نص بشأن هذه املسائل، مبساعدة األمانة، واستناداً إىل النص املوحد ودعت اهليئتان الفرعيتان رئيسيه

واملسـامهات األخـرى لألطـراف فضـالً عـن التعـليقات املقدمـة أثناء املناقشات، ليشكل أساساً للتفاوض يف الدورة                  
 ).١٣، الفقرة (FCCC/SBI/2000/5الثالثة عشرة لكل من اهليئتني الفرعيتني 

 سيقدم رئيسا اهليئتني الفرعيتني يف اجلزء األول من الدورة تقريراً عن املشاورات غري الرمسية               :راءاتاإلج -١٢ 
 وعن اجللسات غري الرمسية املعقودة خالل األسبوع السابق ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٥ إىل ٢٣املعقـودة يف بون من   

 . ن االتفاقية م٤ من املادة ٩ و٨للجزء األول من هذه الدورة بشأن تنفيذ الفقرتني 
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 اليت تتضمن النص املوحد FCCC/SB/2000/5وسـيعرض عـلى اهليئـتني يف اجلزء األول من الدورة الوثيقة          -١٣
وقـد تـود اهليئتان الفرعيتان النظر يف هذه الوثيقة إىل جانب أي نص آخر يعده        . ومسـامهات أخـرى مـن األطـراف       

شـكال أساسـاً للـتفاوض يف الـدورة الثالـثة عشـرة لكل من               رئيسـامها اسـتناداً إىل مسـامهات وتعـليقات األطـراف لي           
 مبناقشة تطبيق مناذج اإلجراءات األوىل املبينة يف الفقرة )٣(٥-م أ/١٢وقد تودان أيضاً القيام، طبقاً للمقرر . اهليئتني

يها يف املقرر  من االتفاقية املنصوص عل٤ من املادة ٩ و٨من هذا املقرر، وكذلك عملية تنفيذ الفقرتني ) ه (-)أ(٤
 .ذاته

  من الربوتوكول٣ من املادة ١٤املسائل املتصلة بالفقرة  -٤

 من بروتوكول كيوتو على أن تقوم الدورة األوىل ملؤمتر األطراف       ٣ من املادة    ١٤تـنص الفقـرة     : اخلـلفية  -١٤
وقرر . هذه املادة العـامل بوصـفه اجـتماع األطـراف يف هـذا الـربوتوكول بـبحث اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام                    

 من ٤ من املادة ٩ و٨مؤمتـر األطـراف يف دورتـه اخلامسـة، بعـد الـنظر يف هـذه املسـألة ويف مسـألة تـنفيذ الفقرتني              
، أن ميحص النظر خالل دورته السادسة ) من بروتوكول كيوتو١٤-٣ و٣-٢ واملادتني ٣-م أ/٣املقرر (االتفاقية 

مؤمتــر األطـراف العـامل بوصـفه اجــتماع    /رها مسـامهة يف مؤمتـر األطـراف    باعتــبا١٤-٣يف املسـائل املتصـلة باملـادة    
 من ٤ من املادة ٩ و٨األطـراف يف بـروتوكول كيوتـو، آخـذاً يف اعتـباره مناقشـاته اجلاريـة بشـأن تـنفيذ الفقـرتني             

للمشورة العلمية ونظـرت اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ يف هـذه املسألة مع اهليئة التنفيذية             ). ٥-م أ /١٢املقـرر   (االتفاقيـة   
 مــن ١٤-٣والتكــنولوجية يف دورــا الــثانية عشــرة والحظــت أن املناقشــات بــدأت بشــأن املســائل املتصــلة باملــادة 

 )).ج(١٣، الفقرة (FCCC/SBI/2000/5بروتوكول كيوتو 

رمسية سـيقدم رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني، يف إطـار هـذه الـدورة، تقريراً عن املشاورات غري ال                 : اإلجـراءات  -١٥
٣ وعن اجللسات غري الرمسية بشأن املسائــل املتصلة باملادة ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٥ إىل   ٢٣املعقودة يف بون من     

 . من بروتوكول كيوتو املعقودة خالل األسبوع السابق للجزء األول من هذه الدورة١٤-

 اليت تتضمن نصاً FCCC/SB/2000/5وسـيعرض عـلى اهليئـتني الفرعيـتني، يف إطـار هـذه الـدورة، الوثيقـة            -١٦
وقد تود اهليئتان الفرعيتان النظر يف هذه الوثيقة إىل جانب أي نص آخر          . موحـداً ومسامهات أخرى من األطراف     

يعده رئيسا اهليئتني استناداً إىل مسامهات وتعليقات األطراف ليشكال أساساً للتفاوض يف الدورة الثالثة عشرة لكل 
 . من اهليئتني
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 واآلليات املتصلة باالمتثال مبوجب بروتوكول كيوتواإلجراءات  -٥

 أن يسعى الفريق العامل املشترك املعين باالمتثال ٥-م أ/١٥قـرر مؤمتـر األطراف مبوجب مقرره        : اخلـلفية  -١٧
إىل متـام عملـه كـي يـتمكن مؤمتـر األطراف يف دورته السادسة من اعتماد مقرر بشأن االمتثال مبوجب بروتوكول                     

 .كيوتو

ووضع هذا الفريق نصاً بشأن االمتثال أثناء جلساته املعقودة خالل الدورة الثانية عشرة للهيئتني الفرعيتني  -١٨
)FCCC/SBI/2000/5وطلب من رئيسيه زيادة بلورة النص، مبساعدة األمانة، ليشكل إىل جانب ). ، املرفق الثالث

 .ل من اهليئتنيمسامهات األطراف أساساً للتفاوض يف الدورة الثالثة عشرة لك

 سيقدم رئيسا اهليئتني الفرعيتني، يف اجلزء األول من هذه الدورة، تقريراً عن املشاورات غري          :اإلجـراءات  -١٩
 وعن اجللسات غري الرمسية بشأن املسائل املتصلة    ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ٢٠ إىل   ١٨الـرمسية املعقـودة يف آيسـلندا مـن          

 . ق للجزء األول من هذه الدورةباالمتثال املعقودة خالل األسبوع الساب

 اليت تتضمن FCCC/SB/2000/7وسيعرض على الفريق العامل املشترك يف اجلزء األول من الدورة الوثيقة  -٢٠
وقد يود الفريق النظر يف هذا النص واضعاً يف اعتباره أن . نصاً أعده رئيسا الفريق العامل سيشكل أساساً للتفاوض

وقد تود اهليئتان الفرعيتان أيضاً أن تعاجلا املسائل ذات الصلة بأحكام أخرى . مهمتهعـليه تكـثيف جهـوده إلجناز      
 . لربوتوكول كيوتو

 األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية -٦

ساعدة من اهليئتني الفرعيتني أن تعدا، مب) ١-م أ/٥املقرر ( طلب مؤمتر األطراف يف دورته األوىل :اخللفية -٢١
األمانـــة، تقريـــراً توليفيـــاً ســـنوياً عـــن األنشـــطة املـــنفذة تـــنفيذاً مشـــتركاً يف إطـــار املرحـــلة التجريـــبية ليـــنظر فيـــه   

(FCCC/SB/2000/7/Add.1). 

 األطـراف املشـاركة يف األنشـطة املـنفذة تنفيذاً مشتركاً يف     ٥-م أ/١٣وشـجع مؤمتـر األطـراف يف مقـرره         -٢٢
 تقـدمي مزيد من املعلومات عن هذه األنشطة باستخدام استمارة موحدة لإلبالغ كي  إطـار املرحـلة التجريـبية عـلى      

ويــرد هــذا الــتقرير يف الوثيقــة    . ٢٠٠٠يونيــه  / حزيــران ٣٠تــبحث يف الــتقرير الــتوليفي الــرابع، وذلــك حبــلول      
FCCC/SB/2000/6 .اريع واملنظور فيها وتوجد مجيع التقارير املتعلقة باألنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً يف إطار مش

 .)٤(يف التقرير التوليفي يف موقع اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ على شبكة إنترنت
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ودعـا مؤمتـر األطـراف، يف نفـس املقـرر، األطـراف إىل تقدمي اقتراحات لتحسني مشروع استمارة اإلبالغ             -٢٣
وأعدت األمانة . ٢٠٠٠مـارس  / آذار٣١ حبـلول  FCCC/SB/1999/5/Add.1املوحـدة املـنقحة الـواردة يف الوثيقـة        

اسـتناداً إىل االقـتراحات السـت الـيت تلقـتها مشـروع نـص مـنقح آخـر لالستمارة ومشروع إرشادات الستخدامها                 
(FCCC/SB/2000/6/Add.1). 

رابع عن  قد تود اهليئتان الفرعيتان القيام يف اجلزء األول من الدورة ببحث التقرير التوليفي ال :اإلجراءات -٢٤
وقد تودان . األنشـطة املـنفذة تـنفيذاً مشتركاً يف إطار املرحلة التجريبية ومشروع استمارة اإلبالغ املوحدة املنقحة              

 .أيضاً توصية مؤمتر األطراف بأن حتيط علماً بالتقرير ويبحث االستمارة ورمبا يقدمها يف دورته السادسة

 ن بروتوكول كيوتو م١٧ و١٢ و٦اآلليات املنشأة مبوجب املواد  -٧

، على إحالة   ٥-م أ /١٤ وافقـت اهليئـتان الفرعيتان يف دورما الثانية عشرة، مشريتني إىل املقرر              :اخلـلفية  -٢٥
النص املوحد بشأن املبادئ والطرائق والقواعد " واملعنونة FCCC/SB/2000/4مذكرة رئيسيهما الواردة يف الوثيقة  

 و١٢ و٦تستند إليه يف مفاوضات إضافية بشأن اآلليات املنشـأة مبوجب املواد إىل دورتيهما ل" واملبادئ التوجيهية
 من بروتوكول كيوتو مع منح األولوية آلليات التنمية النظيفة ولكي يتخذ مؤمتر األطراف قرارات بشأن كافة ١٧

االقتضــاء  مــن بــروتوكول كيوتــو يف دورتــه السادســة، تشــمل عــند   ١٧ و١٢ و٦اآلليــات املنشــأة مبوجــب املــواد  
توصــيات موجهــة إىل مؤمتــر األطــراف العــامل بوصــفه اجــتماع األطــراف يف بــروتوكول كيوتــو يف دورتــه األوىل     

(FCCC/SBI/2000/5) ج(٢١، الفقرة.( 

ويف الـدورة ذاـا حـثت اهليئـتان الفرعيـتان األطـراف الـيت تـود تقـدمي مقـترحات إضافية، على أن تقدمها                        -٢٦
، FCCC/SB/2000/4 شكل موجز وبلغة قانونية مع ربطها مباشرة بنص الوثيقة  يف٢٠٠٠أغسطس / آب١حبلول 

، الفقرة (FCCC/SB/2000/5)لتدرج يف وثيقة معلومات متنوعة ستصدر قبل الدورة الثالثة عشرة لكل من اهليئتني 
 ١ ترد بعد وستتاح املقترحات اليت. FCCC/SB/2000/MISC.4وترد هذه املقترحات اإلضافية يف الوثيقة ). د(٢١
 .، إن وردت، خالل الدورة الثالثة عشرة يف شكل إضافة هلذه الوثيقة٢٠٠٠أغسطس /آب

 سيقدم رئيسا اهليئتني الفرعيتني خالل اجلزء األول من هذه الدورة تقريراً عن املشاورات غري :اإلجراءات -٢٧
 وعـن اجللسات غري  ٢٠٠٠سـطس  أغ/ آب ٢٢ إىل   ٢١الـرمسية بشـأن اآلليـات الـيت عقـدت يف بـون يف الفـترة مـن                   

 .الرمسية املتعلقة باآلليات اليت عقدت خالل األسبوع السابق للجزء األول من هذه الدورة 

وقـد تـود اهليئـتان الفرعيـتان الـنظر خـالل دورتيهمـا املشـتركتني، يف مذكـرة الرئيسـني الـواردة يف الوثيقة                      -٢٨
FCCC/SB/2000/4       يف الوثيقة     وكذلـك يف مقـترحات األطراف الواردة FCCC/SB/2000/MISC.4 .  وأية إضافة

وقـد يـوىل اهتمام خاص لبعض املسائل مثل النظام         . وقـد تـود اهليئـتان الفرعيـتان زيـادة دمـج الـنص             . هلـذه الوثيقـة   



FCCC/SBI/2000/6 
Page 9 

 الداخلي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة ومعايري التفويض بالنسبة للكيانات التنفيذية والدليل املرجعي آللية
وقد تود اهليئتان الفرعيتان أيضاً معاجلة      . التـنمية الـنظيفة الـتابعة التفاقيـة األمـم املـتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ               

 . القضايا ذات الصلة بأحكام أخرى من بروتوكول كيوتو

 بناء القدرات -٨

 )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(بناء القدرات يف البلدان النامية  )أ( 

، عناصر مشروع إطار ألنشطة بناء القدرات يف البلدان        ٥-م أ /١٠ أعدت األمانة، عمالً باملقرر      :اخللفية -٢٩
وتســتند هــذه الوثيقــة إىل . (FCCC/SB/2000/8)الــنامية لتــنظر فيهــا اهليئــتان الفرعيــتان يف دورمــا الثالــثة عشــرة 

 الفرعيتني وإىل مسامهات األطراف واملنظمات احلكومية املشـاورات مـع األطـراف يف الدورة الثانية عشرة للهيئتني     
ــنية    وFCCC/SB/2000/INF.4  وAdd.1 ،FCCC/SB/2000/INF.3 وFCCC/SB/2000/INF.1الدوليـــة املعـ

FCCC/SB/2000/INF.6و  FCCC/SB/2000/INF.8و Add.1و FCCC/SB/2000/INF.9 ( والعناصر املتصلة ببناء
 . قشات املتعلقة مبسائل أخرى يف إطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق االقدرات اليت استخلصت من املنا

 سـيقدم رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني يف هـذا اجلـزء مـن الدورة تقريراً عن اجللسات غري الرمسية             :اإلجـراءات  -٣٠
يئتان الفرعيتان القيام يف جزأي وقد تود اهل. املتعلقة ببناء القدرات يف البلدان النامية املعقودة خالل األسبوع السابق

الـدورة بـبحث عناصـر مشـروع إطـار واقـتراح مشـروع مقـرر بشـأن بـناء القـدرات يف البلدان النامية كي تعتمده               
 . الدورة السادسة ملؤمتر األطراف

 بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية )ب( 

، عناصر مشروع إطار ألنشطة بناء القدرات يف البلدان        ٥-م أ /١١باملقرر   أعدت األمانة، عمالً     :اخللفية -٣١
. (FCCC/SB/2000/9)الـيت متـر اقتصـاداا مبرحـلة انـتقالية لتـنظر فيهـا اهليئتان الفرعيتان يف دورما الثالثة عشرة            

 مسامهات األطراف  وتسـتند هـذه الوثيقـة إىل املشـاورات مـع األطـراف خـالل الـدورة الـثانية عشـرة للهيئتني وإىل                      
  وFCCC/SB/2000/INF.7  وFCCC/SB/2000/INF.4  وFCCC/SB/2000/INF.2واملنظمات احلكومية الدوليـة 

FCCC/SB/2000/INF.8و Add.1و  FCCC/SB/2000/INF.9    ــيت ـــدرات الـ ــنـاء القـ ــلـة ببـ ــر املتصـ  وإىل العناصـ
 .ة وبروتوكول كيوتو امللحق ااستخلصت من املناقشات املتعلقة مبسائل أخرى يف إطار االتفاقي

 سـيقدم رئيسـا اهليئـتني الفرعيـتني يف اجلـزء األول مـن هـذه الـدورة تقريراً عن اجللسات غري                  :اإلجـراءات  -٣٢
. الرمسية املتعلقة ببناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية املعقودة خالل األسبوع السابق للدورة      

تان القيام يف جزأي الدورة ببحث عناصر مشروع إطار واقتراح مشروع مقرر بشأن بناء القدرات يف وقد تود اهليئ
 . البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية كي تعتمده دورة مؤمتر األطراف السادسة
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: الـبالغات الوطـنية الواردة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         -٩
 ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٠ غازات الدفيئة من عام بيانات جرد

٣ و)٥(٢-م أ/٩ يتعني على األطراف املدرجة يف املرفق األول، مبوجب مقرري مؤتـمر األطـراف :اخللفية -٣٣
أبـريل مـن كـل عام بيانات جرد وطنية لالنبعاثات حسب مصادرها وإزالتها    / نيسـان  ١٥ أن تقـدم حبـلول       ٥-م أ /

 أن جتمـع وجتهـز وتنشــر بانـتظام قوائـم جــرد     ٣-م أ/٦طــراف مـن األمانـة يف مقــرره   وطـلب مؤمتـر األ  . باملصـارف 
وطلب . ٢-م أ/٩غـازات الدفيـئة الوطـنية اليت تقدمها إليها األطراف املدرجة يف املرفق األول سنوياً وفقاً للمقرر           

د غازات الدفيئة املشار إليه  أن تعد وثائق للمساعدة يف االستعراض التقين لقوائم جر٥-م أ/٦من األمانة يف مقرره 
 .يف هذا املقرر

وأعـدت األمانـة وثيقـة مجعـت فيهـا آخـر بيانـات اجلـرد السنوي املتوفرة اليت قدمتها األطراف املدرجة يف                 -٣٤
فهي متثل اموعة السنوية املألوفة لقوائم جرد : وهلذه الوثيقة غرض مزدوج. (FCCC/SBI/2000/11)املرفق األول 
ئة الوطنية اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول حىت اآلن، وجمموعة بيانات اجلرد اليت تشكل  غازات الدفي 

 بشأن االستعراض التقين لقوائم ٥-م أ/٦جزءاً من التقرير التوليفي والتقييمي الذي طلبه مؤمتر األطراف يف مقرره 
 .جرد غازات الدفيئة

٣٥-           منت بعض البيانات               وهيكـل هـذه الوثيقـة يشـبه هيكـل اموعـات السـابقة مـن بيانـات اجلـرد ولكـنها ض
ومبا أن األطراف استخدمت هذا العام ألول مرة ). مثالً بشأن استخدام األراضي واحلراجة(اإلضافية عند اإلمكان 

املعلومات فقد كانت ) استمارة اإلبالغ املوحدة(استمارة تقدمي بيانات اجلرد اليت اعتمدها مؤمتر األطراف اخلامس 
وأدى حتالف ذلك مع ضيق الوقت املتوفر بعد تلقي االقتراحات إىل . الـيت قدمهـا عـدد مـنها متأخرة أو غري كاملة     

وسيكون بإمكان األمانة، بعد أن تتلقى مزيداً . ٥-م أ/٦عجز األمانة عن إمتام العناصر اإلضافية املطلوبة يف املقرر 
، أن تقدم املزيد من املعلومات يف إطار االستعراض ٢٠٠١ إضايف يف عام من املعلومات من أطراف ويتاح هلا وقت

 .التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة خالل الفترة التجريبية

وسـيتاح يف الـدورة الثالـثة عشـرة املسـتأنفة للهيـئة الفرعية للتنفيذ تقرير مرحلي عادي عن االستعراضات                 -٣٦
 . املتعمقة للبالغات الوطنية الثانية

 قـد تـود اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف اجلزء األول من هذه الدورة، أن حتيط علماً بآخر بيانات                    :اإلجـراءات  -٣٧
 الـواردة مـن األطـراف املدرجـة يف املرفق األول واملوجودة يف الوثيقة         ١٩٩٨-١٩٩٠اجلـرد املـتوفرة بشـأن الفـترة         

FCCC/SB/2000/11      بيانات جرد غازات الدفيئة املقدمة يف استمارة        ، وتقدم توجيهاً لألمانة بشأن نطاق وعرض 
 . اإلبالغ املوحدة
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 البالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية -١٠

 تقدمي الدعم املايل والتقين )أ( 

ــلفية -٣٨ ــرريه     :اخل ــة، يف مق ــن األمان ــراف م ــر األط ــلب مؤمت  مســاعدة ، أن تيســر٤-م أ/١٢ و٢-م أ/١٠ ط
األطــراف غــري املدرجــة يف املــرفق األول لالتفاقيــة عــلى إعــداد بالغاــا الوطــنية األوليــة وتقــدم تقريــراً إىل اهليئــتني   

وسينشر .  تقرير يغطي هذه املسألةFCCC/SBI/2000/INF.7ويرد يف الوثيقة . الفرعيتني يف كل دورة من دوراما
طـنية مـن قـبل األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من موقع        اجلـدول املتعـلق حبالـة إعـداد الـبالغات الو          

 . اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة إنترنت

 طُـلب مـن األمانـة أيضـاً أن جتمـع وتـتيح لألطـراف قائمـة باملشـاريع الـيت عرضتها                 ٤-م أ /١٢ويف املقـرر     -٣٩
وابــتداء مـن هــذا العــام ستنشــر قائمــة  .  مــن االتفاقيــة٤-١٢ق األول وفقـاً لــلمادة  األطـراف غــري املدرجــة يف املــرف 

 .املشاريع يف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة إنترنت وستستكمل بانتظام

 كل دورة من دوراا  طُـلب مـن األمانة أيضاً أن تقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف  ٢-م أ/١٠ويف املقـرر     -٤٠
تفاصـيل الدعـم املـايل املقـدم مـن مـرفق البيـئة العامليـة إىل األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقيـة إلعداد                    

وسـيعد تقريـر عـن هـذا الطلب لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اجلزء الثاين من دورا      . بالغاـا الوطـنية األوليـة     
 .الثالثة عشرة

قـد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اجلزء األول من دورا، أن حتيط علماً، باملعلومات الواردة          : اإلجـراءات  -٤١
 وبقائمــة املشــاريع الســالفة الذكــر وتقــدم لألمانــة مــا تــراه ضــرورياً مــن          FCCC/2000/SBI/INF.7يف الوثيقــة 
 .التوجيهات

ن الـدورة، أن حتيـط عـلماً بالـتقرير عن املساعدة املالية          كذلـك قـد تـود اهليـئة الفـرعية، يف اجلـزء الـثاين مـ                 -٤٢
 .املقدمة من مرفق البيئة العاملية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إلعداد بالغاا الوطنية األولية

 تقرير االجتماع الثاين لفريق اخلرباء االستشاري )ب( 

، أن ينشئ فريق خرباء استشارياً معنياً بالبالغات الوطنية ٥-م أ/٨قرر قرر مؤمتر األطراف، يف امل: اخللفية -٤٣
ــبالغات          ــذه ال ــدف حتســني ه  ــك ــة، وذل ــرفق األول لالتفاقي ــة يف امل ــري املدرج ــراف غ ــن األط ــواردة م ــنص . ال وت

واحد  كل ٢٠٠٠ على أن يعقد هذا الفريق اجتماعني يف عام ٥-م أ/٨اختصاصات الفريق الواردة يف مرفق املقرر 
وعقد أول هذين االجتماعني خالل األسبوع الذي عقدت فيه         . مـنهما قـبل اجـتماعات اهليئـتني الفرعيـتني مباشرة          
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 ١٠ إىل ٩وسيعقد الثاين يف الهاي من . اجللسـات غـري الرمسية السابقة للدورة الثانية عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ           
تماع األول لفـريق اخلرباء االستشاري يف الدورة الثالثة عشرة          وسـيتاح تقريـر االجـ     . ٢٠٠٠نوفمـرب   /تشـرين الـثاين   

 .املستأنفة للهيئة الفرعية للتنفيذ

أفــريقيا وآســيا (وتـنص نفــس االختصاصـات عــلى عقــد حـلقة عمــل يف العــام يف كـل واحــدة مــن املـناطق       -٤٤
وعقدت أول حلقة عمل . قليميةللنظر يف التجارب اإلقليمية ودون اإل) ومـنطقة أمـريكا الالتيـنية والـبحر الكارييب       

منطقة (وستعقد الثانية . ٢٠٠٠مايو / أيار١٢ إىل ٨يف مكسيكو من  ) مـنطقة أمـريكا الالتيـنية والـبحر الكـارييب         (
 ١٣ إىل ١١مــن ) مــنطقة آســيا(أغســطس، بيــنما ســتعقد الثالــثة / آب١٨ إىل ١٤يف نــريويب، كيــنيا، مــن ) أفــريقيا

ونظـر فـريق اخلـرباء االستشـاري يف تقريـر حلقة العمل األوىل يف      . حدد الحقـاً أكـتوبر يف مكـان سـي    /تشـرين األول  
 .وسيتاح تقريرا حلقيت العمل األخريتني للفريق لينظر فيهما يف اجتماعه الثاين. اجتماعه األول

ا الثالثة  وقـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف دورا الثانية عشرة مواصلة النظر يف هذا البند الفرعي يف دور                  -٤٥
(عشـــــرة املســـتأنفة طالـــبة مـــن رئيـــس فـــريق اخلـــرباء االستشـــاري أن يقـــدم تقريـــــراً مســـتكمــالً عـــــن أعمالــــه  

FCCC/SBI/2000/5 د(٢٨، الفقرة.(( 

قـد تـود اهليــئة الفـرعية، يف اجلـزء الــثاين مـن الـدورة، أن حتيـط عــلماً بالـتقرير الشـفوي عــن          : اإلجـراءات  -٤٦
فـريق اخلـرباء االستشـاري الـذي سيتضـمن معـلومات عن حلقيت العمل اإلقليميتني املعقودتني يف                  االجـتماع الـثاين ل    

 .منطقيت أفريقيا وآسيا، وأن تقدم إىل الفريق التوجيهات األخرى اليت تراها ضرورية

التقرير التجميعي والتوليفي الثاين للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف غري املدرجة  )ج(
 يف املرفق األول لالتفاقية

، أن تعد التقرير التجميعي والتوليفي الثاين ٥-م أ/٧طلب مؤمتر األطراف من األمانة، يف مقرره : اخللفية -٤٧
للـبالغات الوطـنية األوليـة الـواردة مـن األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول، اسـتناداً إىل الـبالغات الواردة من                  

، وأن تتيح هذا التقرير للهيئتني الفرعيتني يف دورما الثالثة عشرة وملؤمتر       ٢٠٠٠ونيه  ي/ حزيـران  ١األطـراف حـىت     
وطـلب أيضـاً من األمانة أن تقدم تقريراً عن املشاكل املصادفة يف استخدام املبادئ             . األطـراف يف دورتـه السادسـة      

جة يف املرفق األول وعن القضايا األخرى التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدر
وسيتاح ملخص وتقرير كامل    . الـيت تـثريها هـذه األطراف دف زيادة حتسني قابلية البالغات للمقارنة وتركيزها             

بشـأن عمـلية الـتجميع والـتوليف الـثانية للـبالغات الوطـنية األولية يف الدورة الثالثة عشرة املستأنفة للهيئة الفرعية                      
 .للتنفيذ
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قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف اجلزء الثاين من الدورة، أن تبحث امللخص والتقرير الكامل : اإلجراءات -٤٨
 بالغـاً وطـنياً أوليـاً مـن بالغـات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وترسل         ٢٧بشـأن عمـلية جتميـع وتوليـف         

 .ر األطرافأو توصياا إىل الدورة السادسة ملؤمت/استنتاجاا و

 اآللية املالية -١١

 تقدمي الدعم إىل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ )أ( 

، بقـلق النداء العاجل الصادر عن اهليئة احلكومية         ٥-م أ /١٩الحـظ مؤمتـر األطـراف، يف مقـرره          : اخلـلفية  -٤٩
حث األطراف واملنظمات القادرة على دعم عمل و. الدولية املعنية بتغري املناخ من أجل احلصول على موارد إضافية

هـذه اهليـئة مالياً على القيام بذلك لتمكينها من إعداد تقريرها التقييمي الثالث وتقاريرها اخلاصة نظراً ألمهية هذه       
 .التقارير بالنسبة لتقدم عملية االتفاقية

ببيان رئيس اهليئة احلكومية الدولية املعنية وأحـاطت اهليـئة الفـرعية للتنفيذ علماً، يف دورا الثانية عشرة،              -٥٠
تقييم آثار تغري املناخ يف عدة مناطق وقطاعات والتكيف معها بالتنسيق       "بـتغري املـناخ املتعلق حبالة مشروع يتصل ب          

كذلـك الحظـت أمهية أهداف املشروع املتمثلة يف تنمية القدرة        ". مـع اهليـئة احلكوميـة الدوليـة املعـنية بـتغري املـناخ             
الوطـنية واإلقلـيمية عـلى تقيـيم آثار تغري املناخ واخليارات فيما خيص التكيف معه وحتسني مستوى مشاركة خرباء              

وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً . البلدان النامية يف عمليات تقييم تغري املناخ اليت تقوم ا اهليئة احلكومية الدولية
قوم، بالتشاور مع أمانة مرفق البيئة العاملية، بتقدمي تقرير عن تطور املشروع من رئيس اهليئة احلكومية الدولية أن ت    

 ).٣٩، الفقرة FCCC/SBI/2000/5(يف دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة 

ستقوم األمانة، خالل اجلزء األول من الدورة، بقراءة بيان من رئيس اهليئة احلكومية الدولية      : اإلجراءات -٥١
 املـناخ يتضـمن تقريـراً عـن الـتقدم احملـرز حـىت اآلن فـيما خيـص املشروع املقترح متويله من مرفق البيئة          املعـنية بـتغري   

وقـد تـود اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ أن تـنظر يف هـذا الـبيان وأن تقـدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة                   . العامليـة 
 .توصيات بشأن اإلرشادات املمكن توجيهها إىل املرفق

 تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف )ب( 

، ٢-م أ/١٢تنص مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية، املرفقة باملقرر           : اخلـلفية  -٥٢
عـلى مجـلة أمـور مـنها أن يقـدم املـرفق تقاريـر سـنوية تتضـمن معـلومات حمـددة عن الطريقة اليت نفذ ا إرشادات                    

وفضالً عن ذلك، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورا        . ت مؤمتـر األطـراف يف أعمالـه املتصلة باالتفاقية         ومقـررا 
الـثانية عشـرة، مـن جمـلس املرفق أن يرسل إىل مؤمتر األطراف التقرير عن استعراض أنشطته التمكينية لينظر فيه يف              
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ء الـثاين مـن الـدورة تقريـر مـرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر              وسـيتاح للهيـئة الفـرعية للتـنفيذ يف اجلـز          . دورتـه السادسـة   
 .األطراف

قـد تـود اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف اجلزء الثاين من الدورة، أن حتيط علماً ذا التقرير وتقدم                  : اإلجـراءات  -٥٣
 .االستنتاجات املناسبة بشأن اآللية املالية لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة

 مسائل أخرى )ج( 

قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف اجلزء األول من الدورة، أن تبحث ما قد تعرضه األطراف                 : اإلجـراءات  -٥٤
مـن مسـائل أخـرى تتعلق باآللية املالية، أو النتائج اليت يتم التوصل إليها فيما خيص بنود جدول األعمال األخرى،               

املقررات املناسبة بشأن اإلرشادات اإلضافية املمكن توجيهها إىل مرفق     أو مشاريع   /وذلـك إلعـداد االستنتاجات و     
 .البيئة العاملية لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته السادسة

 مكان انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف -١٢

دمــه املغــرب رحــبت اهليــئة الفــرعية للتــنفيذ، يف دورــا الــثانية عشــرة، بالعــرض الســخي الــذي ق: اخلــلفية -٥٥
الستضـافة الـدورة السـابعة ملؤمتـر األطـراف، وطلـبت مـن األمانـة أن تسـتعرض التسـهيالت وتقـدم إليها تقريراً يف                        

( مشــروع مقــرر ملؤتــمر األطــراف يف اجلزء األول من هذه الدورة ن"ص دورا الثالثة عشرة دف االتفاق على     
FCCC/SBI/2000/5 ــرة  ٩أكــتوبر إىل / تشــرين األول٢٩ؤمتــر األطــراف الســابع مــن   وســيعقد م)). ز(٤٣، الفق

( حسب اجلــدول الزمين لالجتماعــات، املعتمــد يف دورة مؤتـمر األطراف اخلامسة  ٢٠٠١نوفمرب  /تشـرين الـثاين   
FCCC/CP/1999/6/Add.1 ١ -، الفرع الثاين.( 

وقد تود اهليئة . FCCC/SBI/2000/7ة يـرد تقريـر األمانـة ومشـروع املقـرر األويل يف الوثيقـ       : اإلجـراءات  -٥٦
الفـرعية للتـنفيذ، يف اجلـزء األول من الدورة، أن حتيط علماً بالتقرير وتوافق على مشروع املقرر إلحالته إىل دورة            

 .مؤمتر األطراف السادسة

 املسائل اإلدارية واملالية -١٣

 اخليارات املمكنة للرد على التأخر يف دفع االشتراكات )أ( 

قـررت اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ، يف دورـا الـثانية عشرة، بعد النظر يف تقرير األمني التنفيذي عن           : لفيةاخلـ  -٥٧
اخليـارات فـيما خيـص الـرد عـلى التأخر يف دفع االشتراكات، أن تقدم مشروع مقرر أولياً إىل دورا الثالثة عشرة            

 . السادسة لتعتمدهلتنظر فيه دف اقتراح مشروع مقرر على دورة مؤمتر األطراف
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ــئــة الفــرعيــة للتــنفيذ مشــروع مقــرر بشــأن هــذا املوضــوع     :اإلجــراءات -٥٨ ( ســيكون معروضــــاً عــلــى اهلي
FCCC/SBI/2000/5   وقـد تـود اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ، يف اجلـزء األول مـن الـدورة، أن تنظر فيه                     ). ، املـرفق األول

 .ف باعتمادهوتضعه يف صيغته النهائية لتوصية مؤمتر األطرا

 ١٩٩٩-١٩٩٨التقارير املالية املراجعة  )ب( 

على أن يقدم ) ١-م أ/١٥، املقرر FCCC/CP/1995/7/Add.1(تنص اإلجراءات املالية لالتفاقية : اخللفية -٥٩
إىل مؤمتـر األطـراف بيـان ـائي باحلسـابات املـراجعة يشـمل كـامل الفـترة املاليـة يف أسـرع وقـت ممكـن بعد إقفال               

 وكذلك تقرير جملس األمم     ١٩٩٩-١٩٩٨وتـرد الـبيانات املاليـة املـراجعة لفترة السنتني           . ات الفـترة املاليـة    حسـاب 
 .FCCC/SBI/2000/9املتحدة ملراجعي احلسابات عن البيانات املالية يف الوثيقة 

 ٢٠٠٠األداء املايل املؤقت يف عام  )ج( 

مات عن اإليرادات والنفقات فضالً عن تنفيذ الربامج       معلو FCCC/SBI/2000/8يـرد يف الوثيقة     : اخلـلفية  -٦٠
وتتضــمن هــذه الوثيقــة تقريــراً مســتكمالً عــن املســائل املتصــلة بــاملوظفني   . ٢٠٠٠خــالل النصــف األول مــن عــام 

 .والترتيبات اإلدارية

ية  أحـدث املعلومات عن حالة اشتراكات األطراف يف امليزان   FCCC/SBI/2000/INF.12ويـرد يف الوثيقـة       -٦١
األساسـية والصـندوق االسـتئماين للمشـاركة يف عمـلية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ والصندوق                  

 ).٢٠٠٠مايو / أيار١٥حىت (االستئماين لألنشطة التكميلية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

يف اجلزء األول من الدورة، أن حتيط علماً ذه التقارير وتدرج  قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، :اإلجراءات -٦٢
وقد تود أيضاً . املقـررات ذات الصـلة يف مشـروع املقـرر اجلـامع الـذي سـيعتمد يف دورة مؤمتـر األطراف السادسة            

يت قدمت اإلعـراب عـن تقديـرها لألطـراف اليت دفعت اشتراكاا يف امليزانية يف الوقت احملدد وال سيما األطراف ال         
وقــد تــود اهليــئة الفــرعية للتــنفيذ أيضــاً أن حتــث األطــراف الــيت مل تدفــع   . تــربعات للصــناديق االســتئمانية األخــرى

 .اشتراكاا على القيام بذلك يف الوقت احملدد

 تنفيذ اتفاق املقر )د( 

 تقريراً عن تنفيذ اتفاق املقر، قدم األمني التنفيذي، يف الدورة الثانية عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ،: اخللفية -٦٣
بالـتحديد عـن مسـألة احليز املكتيب والصعوبات اليت تواجهها الوفود يف احلصول على تأشريات واألمانة فيما خيص               

واعتمدت ). ٤٨، الفقرة   FCCC/SBI/2000/5(احلصـول عـلى التأشريات واإلقامة وتراخيص العمل ألفراد أسرها           
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اجات بشأن هذه املسائل وطلبت من وفد أملانيا ومن األمني التنفيذي أن يقدما، يف اجلزء اهليئة الفرعية للتنفيذ استنت
األول مــن دورــا الثالــثة عشــرة، معــلومات عــن التحســينات اإلضــافية املدخــلة وعــن اخلطــوات األخــرى املــتخذة    

 .لالستجابة للشواغل املعرب عنها أعاله وفقاً ألحكام اتفاق املقر ذات الصلة

ومن املتوقع أيضاً أن    . سـيقدم األمـني التـنفيذي عرضـاً شـفوياً بشـأن التقدم احملرز حىت اآلن               : جـراءات اإل -٦٤
وقد تود اهليئة . تقدم احلكومة املضيفة عرضاً ترد فيه على استنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورا الثانية عشرة       

 .رورياً من اإلجراءاتالفرعية أن تنظر يف املعلومات املقدمة وتتخذ ما تراه ض

 مسائل أخرى -١٤

قـد حتيـل اهليـئة الفـرعية للمشـورة العـلمية والتكـنولوجية إىل اهليـئة الفـرعية للتـنفيذ معلومات عن القضايا                        -٦٥
 .٤-م أ/٨ من بروتوكول كيوتو لتنظر فيها وفقاً لتقسيم العمل املتفق عليه يف املقرر ٨ و٧املتصلة باملادتني 

 لدورةالتقرير عن ا -١٥

وقد ال يتسىن توفري مشروع نص كامل للتقرير يف اية . سـيعد تقريـر منفصـل عـن كـل جـزء مـن الدورة              -٦٦
وقد تود اهليئة الفرعية اعتماد . الـدورة بسـبب الوقـت الذي يحتمل أن يتطلبه النظر يف مجيع بنود جدول األعمال               

ــدورة حتــت       ــتقرير بعــد ال ــام ال ــتنتاجات والســماح لــلمقرر بإمت ــة   اس ــرئيس ومبســاعدة األمان ــراف ال وســتتاح .  إش
 .االستنتاجات جبميع اللغات الرمسية إذا ما توفر الوقت الكايف لترمجتها

 احلواشي

 . مبشاركة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية٨ إىل ٣سينظر يف املواد من  )١( 

ر األطـراف يف دورتـه الـرابعة، انظر         لالطـالع عـلى الـنص الكـامل لـلمقررات الـيت اعـتمدها مؤمتـ                )٢(  
 .FCCC/CP/1998/16/Add.1الوثيقة 

لالطـالع عـلى الـنص الكـامل لـلمقررات الـيت اعـتمدها مؤمتـر األطـراف يف دورتـه اخلامسـة انظر              )٣(  
FCCC/CP/1999/6/Add.1. 

 )٤( http://www.unfccc.de/program/aij/index.html. 

مقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الثانية انظر الوثيقة لالطالع على النص الكامل لل )٥( 
FCCC/SB/1996/15/Add.1. 
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 املرفق األول

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورا الثالثة عشرة

 الوثائق املعدة للدورة

 ١٦-١٢تقريـر اهليـئة الفرعية للتنفيذ عن دورا الثانية عشرة، بون،            
 ٢٠٠٠يونيه /رانحزي

 FCCC/SBI/2000/5 

 FCCC/SBI/2000/6  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2000/7  مكان انعقاد الدورة السابعة ملؤمتر األطراف

ــة  ــة واملاليـ ــائل اإلداريـ ــايل، . املسـ ــتقرير ١٩٩٩-١٩٩٨األداء املـ  والـ
 ألمني التنفيذيمذكرة من ا. ٢٠٠٠املرحلي عن عام 

 FCCC/SBI/2000/8 

ــة  ــة واملالي ــترة الســنتني   . املســائل اإلداري ــبيان املــايل املــراجع بشــأن ف ال
مذكرة من األمني .  وتقرير جملس مراجعي احلسابات١٩٩٩-١٩٩٨
 التنفيذي

 FCCC/SBI/2000/9 

الــبالغات الوطــنية الــواردة مــن األطــراف املدرجــة يف املــرفق األول       
يـر عـن قوائـم جـرد غـازات الدفيئة الوطنية الواردة من           تقر. لالتفاقيـة 

 ١٩٩٨ إىل عام ١٩٩٠األطراف املدرجة يف املرفق األول من عام 

 FCCC/SBI/2000/11 

الـبالغات الوطـنية الـواردة مـن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         
فري األنشطة الرامية إىل تيسري تو    . توفري الدعم املايل والتقين   . لالتفاقيـة 

الدعـم املـايل والــتقين لألطـراف غـري املدرجــة يف املـرفق األول إلعــداد      
 البالغات الوطنية

 FCCC/SBI/2000/INF.7 
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 FCCC/SBI/2000/INF.12  حالة االشتراكات. املسائل اإلدارية واملالية

:  من بروتوكول كيوتو   ١٧ و ١٢ و ٦اآلليـات املنشـأة مبوجـب املـواد         
. والطـرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية الـنص املوحـد بشـأن املـبادئ         

 مذكرة من الرئيسني

 FCCC/SB/2000/4 

ــنفيذ الفقــرتني   ــادة  ٩ و٨ت ــة  ٤ مــن امل  ٣-م أ/٣املقــرر ( مــن االتفاقي
ــادتني  ــو  ١٤-٣ و٣-٢وامل ــروتوكول كيوت ــن ب املســائل املتصــلة  ).  م

مذكــرة مــن رئيســي اهليئــتني  .  مــن بــروتوكول كيوتــو١٤-٣باملــادة 
 الفرعيتني

 FCCC/SB/2000/5 

الــتقرير : األنشـطة املـنفذة تـنفيذاً مشــتركاً يف إطـار املرحـلة التجريـبية      
التوليفي الرابع عن األنشطة املنفذة تنفيذاً مشتركاً ومشروع استمارة 

 اإلبالغ املوحدة املنقحة

 FCCC/SB/2000/6 

Add.1و 

يمي مذكرة من رئيسي الفريق االقل   . نظام االمتثال لربوتوكول كيوتو   
 املعين باالمتثال

 FCCC/SB/2000/7 

ــنامية األطــراف    ــلدان ال ــناء القــدرات يف الب غــري املدرجــة يف املــرفق  (ب
 )األول

 FCCC/SB/2000/8 

 FCCC/SB/2000/9  بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية

. تو من بروتوكول كيو   ١٧ و ١٢ و ٦اآلليـات املنشـأة مبوجـب املـواد         
مقترحات إضافية من   . املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية    

 األطراف

 FCCC/SB/2000/MISC.4 
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 وثائق أخرى للدورة

القضايا . األنشـطة املـنفذة تـنفيذاً مشـتركاً يف إطـار املرحـلة التجريبية             
اليت ينبغي معاجلتها يف استعراض املرحلة التجريبية مبا يف ذلك التقرير          

مذكرة من  . ليفي الـثالث بشـأن األنشـطة املـنفذة تـنفيذاً مشتركاً           الـتو 
 إضافة. األمانة

 FCCC/SB/1999/5/Add.1 

األطراف غري املدرجة (بناء القدرات يف البلدان النامية . بناء القدرات
جتميع وتوليف املعلومات عن احتياجات وأولويات ). يف املرفق األول

األطراف غري املدرجة يف املرفق (لقدرات البلدان النامية يف جمال بناء ا 
 )األول

 
FCCC/SB/2000/INF.1 
Add.1و 

بــناء القــدرات يف البــلدان الــيت متــر اقتصــاداا مبرحــلة . بــناء القــدرات
جتميع وتوليف املعلومات عن احتياجات وأولويات األطراف . انتقالية

 الثاين يف املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقيـة وغـري املدرجـة يف مرفقها        
 جمال بناء القدرات

 FCCC/SB/2000/INF.2 

األطراف غري املدرجة (بناء القدرات يف البلدان النامية . بناء القدرات
جتميــع وتوليــف املعــلومات الــواردة مــن األطــراف   ). يف املــرفق األول

ــن       ــنية ع ــة املع ــة الدولي ــنظمات احلكومي ــثاين وامل ــرفق ال املدرجــة يف امل
  يف جمال بناء القدراتأنشطتها وبراجمها

 FCCC/SB/2000/INF.3 

تقريـر عـن الـتقدم الذي أحرزه مرفق البيئة العاملية يف          . بـناء القـدرات   
استعراض أنشطته التمكينية وأنشطته يف جمال بناء القدرات يف برنامج 
عملـه العـادي وحـلقات عملـه املتعـلقة بـاحلوار بـني البـلدان ومبادرته                

 اخلاصة بتنمية القدرات

 

 FCCC/SB/2000/INF.4 
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مسـامهات مـن األطـرف غـري املدرجة يف املرفق األول      . بـناء القـدرات   
 لالتفاقية

 FCCC/SB/2000/INF.6 

مسـامهات مـن األطـراف املدرجة يف املرفق األول من           . بـناء القـدرات   
 االتفاقية وغري املدرجة يف مرفقها الثاين

 FCCC/SB/2000/INF.7 

ــناء القــدرات  ــراف املدرجــة يف املــرفق الــثاين     مســامهات . ب مــن األط
 لالتفاقية

 
FCCC/SB/2000/INF.8 
Add.1و 

مسامهات من املنظمات احلكومية الدولية املعنية بشأن       . بناء القدرات 
 أنشطتها اجلارية يف جمال بناء القدرات

 FCCC/SB/2000/INF.9 

 الوثائق املتاحة كمراجع فقط

 ٢٥مسـة املعقـودة يف بون من        تقريـر مؤمتـر األطـراف عـن دورتـه اخلا          
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٥أكتوبر إىل /تشرين األول

 FCCC/CP/1999/6 

٢٥تقريـر مؤمتـر األطـراف عـن دورتـه اخلامسـة املعقـودة يف بون من                  
. إضــافة. ١٩٩٩نوفمــرب / تشــرين الــثاين٥أكــتوبر إىل /تشــرين األول
اف يف دورته اخلامسةاإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطر: اجلزء الثاين

 FCCC/CP/1999/6/Add.1 

تقريـر مؤمتر األطراف عن دورته الرابعة املعقودة يف بوينس آيرس من           
ــثاين ١٤ إىل ٢ ــرين الـ ــرب / تشـ ــافة. ١٩٩٨نوفمـ ــثاين . إضـ ــزء الـ : اجلـ

 اإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة

 

 

 FCCC/CP/1998/16/Add.1 
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 إىل ١طـراف عن دورته الثالثة املعقودة يف كيوتو من       تقريـر مؤمتـر األ    
اإلجراءات : اجلزء الثاين . إضـافة . ١٩٩٧ديسـمرب   / كـانون األول   ١١

 اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة

 FCCC/CP/1997/7/Add.1 

 إىل ٨تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثانية، املعقودة يف جنيف من           
اإلجراءات اليت اختذها : اجلزء الثاين . إضـافة . ١٩٩٦يوليـه   / متـوز  ١٩

 مؤمتر األطراف يف دورته الثانية

 FCCC/CP/1996/15/Add.1 

 ٢٨تقريــر مؤمتــر األطــراف عــن دورتــه األوىل املعقــودة يف بــرلني مــن  
ــارس إىل /آذار ــافة. ١٩٩٥أبـــريل / نيســـان٧مـ : اجلـــزء الـــثاين . إضـ

 رته األوىلاإلجراءات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دو

 FCCC/CP/1995/7/Add.1 

 تشرين ٢٥تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن دورا احلادية عشرة، بون 
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر /األول

 FCCC/SBI/1999/14 

 



FCCC/SBI/2000/6 
Page 22 

 

 املرفق الثاين

 اجلدول الزمين املقترح ألعمال اجلزء األول من الدورة الثالثة عشرة
  الفرعيتنيلكل من اهليئتني

 اجلمعــــــة
 سبتمرب/ أيلول١٥

 اخلميــــس
 سبتمرب/ أيلول١٤

 األربعـــــاء
 سبتمرب/ أيلول١٣

 الثالثــــــاء
 سبتمرب/ أيلول١٢

 اإلثنــــــني
 سبتمرب/ أيلـول١١

 

اهليئة (جلسـة مشـتركة     
ــورة   ــرعية للمشـــــ الفـــــ
ــلمية  العـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهليــــئة  /والتكــــنولوجية
 )الفرعية للتنفيذ
 للمشورة  اهليئة الفرعية 

 العلمية والتكنولوجية
 ٦ و٥ و٤ و٣البــــنـود 

 )ب(٨و) أ(٨ و٧و
 اهليئة الفرعية للتنفيذ

 ٦ و٥ و٤ و٣البــــنـود 
 )ب(٨و) أ(٨ و٧و
٠٠ربـما حىت الساعة (
/١٤( 

 
جلسات غري رمسية

 
جلسات غري رمسية

 
ــرعية   ــئة الفــــــ اهليــــــ
للمشــــورة العـــلمية  
ــنولوجية  والتكــــــــــــ

 )تابع(
 
 

 جلسات غري رمسية

ــل ٠٠/١٠  حفــــــــــــــــ
 الترحيب

 
 
 
 اهليئة الفرعية   ٠٠/١١

 للتنفيذ
 ١٠ و٩ و٢ و١البنود 

 ١٤ و١١و
 

اهليئة الفرعية للمشورة 
 العلمية والتكنولوجية

و) أ(٩ و٢ و١البنـود 
 ١١ و١٠و) ب(٩

 ٠٠/١٠مـــــن 
 ٠٠/١٣إىل 

اهليــــــــــئة الفــــــــــرعية 
للمشــــــورة العـــــلمية  

 والتكنولوجية
ــنود  ) ب(٩و) أ(٩البـ

 ١٤ و١١ و١٠و
رعية للتنفيذ اهليئة الف

 و١٣ و١٢البـــــنــود 
١٥ 

اهليـــــــئة الفـــــــرعية 
للمشـــورة العـــلمية 

 والتكنولوجية
 ١٢و) ج(٩البنود  

  ١٣و
اهليـــــــئة الفـــــــرعية 

 للتنفيذ
 و١٠ و٩البـــنـود 

 ١٤ و١١

جلسات غري رمسية  جلسة مشتركة جلسات غري رمسية
اهليئة الفرعية للمشورة   (

ــلمية  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهليـــــئة /والتكـــــنولوجية
 )الفرعية للتنفيذ

اهليـئة الفـرعية للمشورة     
 العلمية والتكنولوجية

 و ٦ و ٥ و ٤ و ٣البنـود  
 )ب(٨و) أ(٨ و٧

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 و ٦ و ٥ و ٤ و ٣البنـود  

 )ب(٨و) أ(٨ و٧

 ٠٠/١٥مـــــن 
 ٠٠/١٨إىل 

جلسات غري رمسية  جلسات غري رمسية اهليئة (جلسـة مشتركة     جلسات غري رمسية
ــورة   ــرعية للمشــــ الفــــ
العـــــــــــــــــــــــــــــــــلمية 

اهليــــئة /لوجيةوالتكــــنو
 )الفرعية للتنفيذ

 )تابع(
اهليئة الفرعية للمشورة 
 العلمية والتكنولوجية

) د(٩و) ج(٩البنــــود 
 ١٣ و١٢و

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 ١٣ و١٢البـــــــــــندان 

ــة  ( ــد اجللســـــــــ بعـــــــــ
 )املشتركة

 ٠٠/١٩مـــــن 
 ٠٠/٢٢إىل 

- - - - - 


