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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 
 املسائل التنظيمية

 ر جدول األعمالإقرا
 جدول األعمال املؤقت وشروحه

 مذكرة من األمني التنفيذي

  جدول األعمال املؤقت-أوالً 

 افتتاح الدورة -١

 :املسائل التنظيمية -٢

 إقرار جدول األعمال؛ )أ(  

 تنظيم أعمال الدورة؛ )ب(  

 .انتخاب أعضاء املكتب غري الرئيس )ج(  

توليف للتقارير اليت تبني التقدم     : ألطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية     البالغات الوطنية املقدمة من ا     -٣
  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ٢احملرز وفقاً للفقرة 

 :البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية -٤
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لوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات ا )أ( 
 يف املرفق األول باالتفاقية؛

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية؛ )ب(  

 .تقدمي الدعم املايل والتقين )ج(  

 ):االتفاقية(اآللية املالية  -٥

 االستعراض الثالث لآللية املالية؛ )أ(  

 .الصندوق اخلاص لتغري املناخ )ب(  

 ):بروتوكول كيوتو(ية املالية اآلل -٦

 صندوق التكيف؛ )أ(  

 .تطبيق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية )ب(  

 : من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨تنفيذ الفقرتني  -٧

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

 .املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً )ب(  

 بناء القدرات مبوجب االتفاقية -٨

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو -٩

 تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال -١٠

 سجل املعامالت الدويل -١١

 :الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية -١٢

 ر األطراف؛الدورة الثانية عشرة ملؤمت )أ(  

 الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برتوكول كيوتو؛ )ب(  

 فترات الدورات املقبلة؛ )ج(  
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استعراض الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل            )د( 
 وتوكول كيوتو؛ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر

 .تنظيم العملية احلكومية الدولية  )ه(  

 :املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية -١٣

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ(  

 تنفيذ اتفاق املقر؛ )ب(  

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

 :أخرىمسائل  -١٤

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا؛ )أ(  

 .أي مسائل أخرى )ب(  

 .تقرير الدورة -١٥

  شروح جدول األعمال املؤقت-ثانياً 

  افتتاح الدورة-١

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٨من املقرر أن يفتتح الرئيس الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يوم اخلميس  -١

 ائل التنظيمية املس-٢

 إقرار جدول األعمال )أ( 

 .سُيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة من أجل إقراره -٢

 FCCC/SBI/2006/1  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 تنظيم أعمال الدورة )ب( 

الذي ُينشر يف املوقع اإللكتروين إن األطراف مدعوة إىل الرجوع إىل العرض العام املتعلق بالدورة و: خلفية -٣
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واالطالع يف الربنامج اليومي الذي ُينشر أثناء الدورة على جدول 

 .زمين مفصَّل ومستوىف ألعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ



FCCC/SBI/2006/1 
Page 4 

 

وعلى من يرغب يف    . فوية قدر اإلمكان  ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الش         -٤
 .تقدمي بيان مكتوب إحضار نسخ من البيان لتوزيعها

 .سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل االتفاق على تنظيم أعمال الدورة: اإلجراء -٥

 FCCC/SBI/2006/1  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 ري الرئيسانتخاب أعضاء املكتب غ )ج( 

 املُطبَّق، ُيتوقع أن تقوم اهليئة الفرعية للتنفيذ بانتخاب نائب )١( من النظام الداخلي٢٧عمالً باملادة : خلفية -٦
راموثوا . وقـد انتخبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين السيدة غالدس ك            . رئيسـها واملقـرر   

نائباً لرئيس دورتيها الرابعة والعشرين     ) أوكرانيا(د هيورهي فريميييشك    مقررة وأعادت انتخاب السي   ) بوتسوانا(
ومبا أنه مت انتخاب السيد فريميييشك نائباً لرئيس مكتب مؤمتر األطراف يف دورته احلادية              . واخلامسـة والعشرين  

 السيد جوزيف   وقد رشحت جمموعة بلدان أوروبا الشرقية     . عشرة، فقد استقال من مكتب اهليئة الفرعية للتنفيذ       
 .وهذا املرشح ميثل طرفاً يف كل من االتفاقية وبرتوكول كيوتو. ليحل حمله) هنغاريا(فيلر 

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، لدى افتتاح الدورة، إىل انتخاب نائب لرئيس دورتيها الرابعة             : اإلجـراء  -٧
 .والعشرين واخلامسة والعشرين

توليف : األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من  -٣
  من برتوكول كيوتو٣ من املادة ٢للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة 

، أن ُتعد توليفاً للتقارير اليت تبني       ٨-م أ /٢٥طلب مؤمتر األطراف من األمانة، مبوجب مقرره        : خلفـية  -٨
يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب ) أطراف املرفق األول(جة يف املرفق األول باالتفاقية التقدم الذي أحرزته األطراف املدر

ويف املقرر نفسه، طلب . ٢٠٠٦بروتوكول كيوتو كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أول دورة تعقدها يف عام 
اض التقدم احملرز، حبلول عام     مؤمتـر األطراف من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستخدم هذا التوليف كأساس الستعر            

، بغية تقدمي املشورة بشأن هذه املسألة إىل الدورة التالية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ٢٠٠٥
 .بروتوكول كيوتو

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الواردة يف التوليف بغية التوصية مبشروع              : اإلجراء -٩
 .قرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانيةم

 من برتوكول ٣ من املادة ٢توليف للتقارير اليت تبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة 
 مذكرة من األمانة. كيوتو

 FCCC/SBI/2006/INF.2 

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/2. 
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 ملدرجة يف املرفق األول باالتفاقية البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري ا-٤

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

سيقوم فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف             : خلفـية  -١٠
 بالغاً ٤١، بتقدمي تقريره عن نتائج دراسته ل      ٢٠٠٧-٢٠٠٣ول باالتفاقية، وفقاً لربنامج عمله للفترة       املـرفق األ  

وطنـياً مقدمة من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، مبا يف ذلك توصياته بشأن كيفية حتسني إعداد                   
كما سيقدم فريق اخلرباء االستشاري     . طنية الالحقة البالغات الوطنية الثانية وكذلك، عند االقتضاء، البالغات الو       

 .تقريراً عن نتائج اجتماعاته املنتظمة وعن حالة تنفيذ برنامج عمله

سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات الواردة يف التقريَرين املذكوَرين أدناه وإىل              : اإلجراء -١١
 .تشاري بشأن برنامج عملهتقدمي املشورة إىل فريق اخلرباء االس

تقرير فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري 
املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بشأن نتائج دراسته للبالغات الوطنية املقدمة           

مذكرة من رئيس فريق اخلرباء . من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول باالتفاقية
ستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق           اال

 األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/4 

تقريـر مرحـلي عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية            
 مذكرة من األمانة. املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/8 

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية )ب( 

، علماً بعملية التجميع والتوليف )٢(أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين     : خلفـية  -١٢
ردة يف الوثيقة   السادسـة للـبالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية والوا               

FCCC/SBI/2005/18 و Add.1-6 و Add.3/Corr.1          ؛ واتفقت على النظر يف هذه الوثيقة يف دورهتا الرابعة والعشرين .
 .ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل تقدمي آرائها بشأن الوثيقة كي تنظر فيها خالل دورهتا الرابعة والعشرين

عية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املذكورة أدناه بغية التوصية مبشروع مقرر            سُتدعى اهليئة الفر  : اإلجـراء  -١٣
 . يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة

                                                      

)٢( FCCC/SBI/2005/23 ٣٩-٣٦، الفقرات. 
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آراء بشأن عملية التجميع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية 
اآلراء . املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية         

 ة من األطرافالوارد

 FCCC/SBI/2006/MISC.2 

عملية التجميع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من 
 مذكرة من األمانة. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/18 

Add.3/Corr.1و Add.1-6و 

 تقدمي الدعم املايل والتقين )ج( 

ـ : خلفـية  -١٤ ، أن تتيح هلا    )٣(ت األطـراف من األمانة، يف الدورة الثامنة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ           طلب
معلومات عن حالة إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، فضالً عن تفاصيل                 

ة من ِقَبل مرفق البيئة العاملية ألغراض إعداد        الدعم املايل املقدم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقي          
وطلبت األطراف من األمانة، يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية          . الـبالغات الوطنـية األولية والالحقة     

، أن تقـدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين معلومات عن أنشطة األطراف غري                 )٤(للتنفـيذ 
أو بالغاهتا الوطنية الالحقة، مبا يف ذلك /جـة يف املـرفق األول الـيت مل تقدم بعد بالغاهتا الوطنية األولية و     املدر

 .البالغات الوطنية الثانية اليت أُجنزت

سـُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اإلحاطة علماً هبذه املعلومات وإىل تقدمي إرشادات بشأن              : اإلجـراء  -١٥
 بتقدمي الدعم املايل والتقين ألغراض إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف        املسـائل املتصلة  

 .املرفق األول باالتفاقية

معلومـات عـن الدعم املايل املقدم من مرفق البيئة العاملية ألغراض إعداد             
الـبالغات الوطنـية األولية والالحقة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف            

 مذكرة من األمانة. رفق األول باالتفاقيةامل

 FCCC/SBI/2006/INF.1 

 )االتفاقية( اآللية املالية -٥

 االستعراض الثالث لآللية املالية )أ( 

 من االتفاقية، أن    ١١ من املادة    ٤ وطبقاً للفقرة    ٤-م أ /٣قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره      : خلفـية  -١٦
أن ،  ٨-م أ /٥وطلب مؤمتر األطراف من اهليئة الفرعية للتنفيذ، مبوجب مقرره          . نواتيستعرض اآللية املالية كل أربع س     

تشرع يف االستعراض الثالث لآللية املالية يف دورهتا احلادية والعشرين وفقاً للمعايري الواردة يف املبادئ التوجيهية                
                                                      

)٣( FCCC/SBI/2003/8 ١٩، الفقرة)ب.( 
)٤( FCCC/SBI/2005/10 ٣٠، الفقرة. 
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 الحقاً، وأن تتخذ التدابري املناسبة وتقدم  ، مع مراعاة التعديالت اليت قد يتم إدخاهلا عليها        ٤-م أ /٣املرفقة مبقرره   
 .تقريراً عن النتائج إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة

، األطراف واملنظمات احلكومية الدولية إىل      )٥(ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين        -١٧
 .  مبعلومات عن خربهتا بشأن مدى فعالية اآللية املالية٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٥موافاة األمانة يف موعد أقصاه 

ومـن أجـل إجـراء االسـتعراض، طلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة أيضاً، يف دورهتا احلادية                    -١٨
 أن  وينبغي. ، أن ُتعد تقريراً توليفياً بشأن اآللية املالية كي تنظر فيه خالل دورهتا الرابعة والعشرين              )٦(والعشـرين 

يسـتند التقرير إىل املعلومات الواردة، وإىل الدراسة الثالثة ملرفق البيئة العاملية بشأن األداء اإلمجايل، وإىل غري ذلك من                   
 . وثائق مرفق البيئة العاملية، مبا فيها وثائق جملس مرفق البيئة العاملية ذات الصلة بتقييم مدى فعالية اآللية املالية

، على استخدام التقارير    )٧(ذلك، يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ       واتفقـت األطراف ك    -١٩
كمدخالت لنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ يف FCCC/SBI/2004/18  وFCCC/SBI/2005/INF.7الـواردة يف الوثيقتني  

 . االستعراض الثالث لآللية املالية

ىل النظر يف الوثائق املذكورة أدناه بغية التوصية مبشروع مقرر          سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إ    : اإلجـراء  -٢٠
 .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة

 FCCC/SBI/2006/7  مذكرة من األمانة. تقرير توليفي بشأن اآللية املالية

املعلومات املقدمة من املنظمات    . الـتجارب املتعلقة مبدى فعالية اآللية املالية      
  الدوليةاحلكومية

 FCCC/SBI/2006/MISC.3 

 FCCC/SBI/2006/MISC.9  املعلومات املقدمة من األطراف. التجارب املتعلقة مبدى فعالية اآللية املالية

جتـارب الصـناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف فيما يتصل           
. مبوجب االتفاقية باالحتياجات االستثمارية للبلدان النامية للوفاء بالتزاماهتا       

 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2005/INF.7 

تقريـر عن تقييم التمويل الالزم ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء بالتزاماهتا            
مبوجـب االتفاقية، أُِعد يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس          

 مذكرة من األمانة. مرفق البيئة العاملية

 FCCC/SBI/2004/18 

                                                      

)٥( FCCC/SBI/2004/19 ٥٣، الفقرة. 
)٦( FCCC/SBI/2004/19 ٥٤، الفقرة. 
)٧( FCCC/SBI/2005/23 ٥٧ و٥٦، الفقرتان. 
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 الصندوق اخلاص لتغري املناخ )ب( 

، أن تواصل النظر يف هذه      )٨(قررت األطراف، يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ        : خلفية -٢١
الذي أُِعد يف الدورة الثانية والعشرين للهيئة        )٩(املسـألة يف الـدورة الرابعة والعشرين على أساس مشروع النص          

 .الفرعية للتنفيذ

سوف جيري رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ مشاورات مع األطراف من أجل التوصل إىل اتفاق              : اإلجـراء  -٢٢
 .حول هنج لصياغة مقرر بشأن هذه املسألة لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورة الحقة

 )بروتوكول كيوتو( اآللية املالية -٦

 صندوق التكيف )أ( 

وقد اعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه      . ٧-م أ /١٠جب املقرر   أُنشـئ صندوق التكيف مبو    : خلفـية  -٢٣
، إرشادات أولية لكيان ُيكلف بتشغيل اآللية  ١-م إ أ  /٢٨اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره        

املالـية لالتفاقية من أجل تشغيل صندوق التكيف، وقرر أن ُيشغَّل صندوق التكيف حتت إشراف مؤمتر األطراف     
 .امل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وأن يكون مسؤوالً أمامهالع

كمـا قـرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أن يعتمد، يف دورته                  -٢٤
 الثانـية، إرشـادات إضافية بشأن السياسات واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية فيما يتصل بتشغيل صندوق              

ومن أجل إعداد مشروع مقرر حول هذه املسألة، وجَّه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف            . التكيف
، بآرائها  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٣يف بـروتوكول كيوتو دعوة إىل األطراف لكي توايف األمانة، يف موعد أقصاه              

 :ل دورهتا الرابعة والعشرينبشأن املسائل التالية كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ خال

 السياسات احملددة واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية؛ )أ( 

 .الترتيبات املمكنة إلدارة صندوق التكيف )ب( 

كمـا دعا مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو املنظمات الدولية ذات                -٢٥
، بآرائها بشأن الترتيبات املمكنة إلدارة صندوق ٢٠٠٦فرباير / شباط١٣عد أقصاه الصلة إىل موافاة األمانة، يف مو

 . التكيف كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين

                                                      

)٨( FCCC/SBI/2005/23 ٥٠، الفقرة. 
)٩( FCCC/SBI/2005/10املرفق األول ،. 
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وباإلضـافة إىل ذلـك، طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من                 -٢٦
قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ ورهناً بتوافر املوارد، حلقة عمل             األمانـة أن ُتـنظِّم،      

 .لتشجيع إجراء تبادل لآلراء بشأن تقدمي إرشادات إضافية فيما يتصل بتشغيل صندوق التكيف

 عن نتائج حلقة العمل،  سُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثائق املذكورة أدناه، فضالً          : اإلجراء -٢٧
 . بغية التوصية مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

 FCCC/SBI/2006/10  مذكرة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل بشأن صندوق التكيف

اآلراء الواردة من   . فآراء بشأن الترتيبات املمكنة إلدارة صندوق التكي      
 املنظمات احلكومية الدولية

 FCCC/SBI/2006/MISC.5 

آراء بشـأن السياسـات احملددة واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية،          
 اآلراء الواردة من األطراف. والترتيبات املمكنة إلدارة صندوق التكيف

 FCCC/SBI/2006/MISC.7 

 متر األطراف وجملس مرفق البيئة العامليةتطبيق مذكرة التفاهم بني مؤ )ب( 

، مواصلة النظر يف هذه     )١٠(قررت األطراف، يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ        : خلفـية  -٢٨
املسألة يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ على أساس مشروع النص الوارد يف املرفق األول بتقرير                 

 .الثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذالدورة الث

سـُتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة بغية التوصية مبشروع مقرر               : اإلجـراء  -٢٩
 .يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ تنفيذ الفقرتني -٧

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

، بعدد من األنشطة يف الفترات الفاصلة بني        ١٠-م أ /١أِذن مؤمتـر األطراف، مبوجب مقرره       : خلفـية  -٣٠
ورات الدورات فيما يتصل باآلثار الضارة لتغري املناخ وتأثري تنفيذ تدابري االستجابة، على أن ُينظر يف نتائجها يف د

 ).٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(الحقة للهيئة الفرعية للتنفيذ ويف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف 

، وقد تود اهليئة الفرعية     ١٠-م أ /١سُتقدم األمانة تقريراً شفوياً بشأن حالة تنفيذ أحكام املقرر          : اإلجراء -٣١
 .للتنفيذ أن تتخذ أي إجراء تعتربه مناسباً

                                                      

)١٠( FCCC/SBI/2005/23 ٦٦، الفقرة. 
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 ئل املتعلقة بأقل البلدان منواًاملسا )ب( 

، بتمديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، ١١-م أ/٤قام مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره : خلفية -٣٢
، وطلب من فريق اخلرباء أن يضع برنامج عمل يشتمل على           ٧-م أ /٢٩يف إطـار االختصاصات احملددة يف املقرر        

وسوف يقوم  . ة للتكيف كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين           تنفيذ برامج العمل الوطني   
، بوضع  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٨ إىل   ٦فـريق اخلـرباء، يف اجتماعه املزمع عقده يف دكا ببنغالديش يف الفترة من               

 .  ُيدرج يف التقرير املذكور أدناه٢٠٠٦برنامج عمل لعام 

يئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وإىل               ستدعى اهل : اإلجراء -٣٣
 .تقدمي املزيد من االرشادات

 FCCC/SBI/2006/9  مذكرة من األمانة. تقرير عن عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

  بناء القدرات مبوجب االتفاقية-٨

 دعوة إىل األطراف لكي توايف األمانة، يف موعد أقصاه          ١٠-م أ /٢األطراف، بقراره   وجه مؤمتر   : خلفية -٣٤
، بآرائها بشأن اخلطوات اليت يتعني أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي ترصد بصورة              ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥

 الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ، كي تنظر فيها اهليئة ٧-م أ /٢منـتظمة أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا عمالً باملقرر          
 .الرابعة والعشرين

ومبوجب القرار نفسه، طلب مؤمتر األطراف من األمانة أيضاً أن ُتعد تقريراً توليفياً بشأن اخلطوات اليت                 -٣٥
 استناداً إىل آراء    ٧-م أ /٢يـتعني اختذها من أجل الرصد املنتظم ألنشطة بناء القدرات املضطلع هبا عمالً باملقرر               

طـراف املعرب عنها يف الردود على الطلب املذكور أعاله، على أن يؤخذ يف االعتبار العمل املضطلع به من قبل    األ
مرفق البيئة العاملية بشأن مؤشرات األداء اخلاصة ببناء القدرات فيما يتصل باجملال احملوري لتغري املناخ وفقاً للمقرر 

 .ة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وأن تتيح هذا التقرير للدورة الرابع٩-م أ/٤

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثيقتني املذكورتني أدناه واالتفاق على أية إجراءات  : اإلجراء -٣٦
 .متابعة ضرورية

. تقرير توليفي بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/5 

آراء بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها من أجل الرصد املنتظم ألنشطة بناء            
 اآلراء الواردة من األطراف. القدرات

 FCCC/SBI/2006/MISC.4 
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-٩

واردة يف املقررين ، فإن األطر اخلاصة ببناء القدرات وال١-م إ أ/٣٠ و١-م إ أ/٢٩وفقاً للمقررين : خلفية -٣٧
وعالوة على ذلك، فقد طلب مؤمتر األطراف       .  تنطـبق أيضاً على تنفيذ بروتوكول كيوتو       ٧-م أ /٣ و ٧-م أ /٢

العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من األمانة أن تأخذ هذين املقررين يف االعتبار لدى قيامها                 
. ٧-م أ /٢ة من أجل الرصد املنتظم ألنشطة بناء القدرات عمالً باملقرر           بإعداد التقرير التوليفي بشأن اخلطوات املتخذ     

 من جدول األعمال ذات صلة أيضاً ألغراض دعم املناقشة بشأن هذا            ٨وتعترب الوثائق املشار إليها يف إطار البند        
 .البند من جدول األعمال

 املذكورتني أدناه وإىل االتفاق على أية       سـتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف الوثيقتني        : اإلجـراء  -٣٨
 .إجراءات متابعة ضرورية

. تقرير توليفي بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/5 

آراء بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها من أجل الرصد املنتظم ألنشطة بناء            
 اردة من األطرافاآلراء الو. القدرات

 FCCC/SBI/2006/MISC.4 

  تعديل بروتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات املتصلة باالمتثال-١٠

 قـرر مؤمتـر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره             : خلفـية  -٣٩
وتوكول كيوتو فيما يتعلق باإلجراءات واآلليات      ، الشروع يف النظر يف مسألة إدخال تعديل على بر         ١-م إ أ  /٢٧

وطلب مؤمتر األطراف العامل . ، بغية اختاذ مقرر يف هذا الشأن يف دورته الثالثة١٨املتصلة باالمتثال مبقتضى املادة 
بوصـفه اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تشرع يف النظر يف هذه املسألة يف                    

هتـا الـرابعة والعشرين وأن تقدم تقريراً عن النتائج إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف                  دور
 . بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

 .ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الشروع يف النظر يف هذه املسألة: اإلجراء -٤٠

  سجل املعامالت الدويل-١١

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من األمانة، مبوجب           طلب مؤمتر   : خلفية -٤١
، أن تقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، بشأن التقدم احملرز يف     ١-م إ أ  /١٢مقرره  

 .  وتدشني نظم السجالتاجتاه تنفيذ سجل املعامالت الدويل، وخباصة فيما يتعلق مبضمون وتوقيت اختبار

ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف مذكرة أعدهتا األمانة استجابة هلذا الطلب وإىل تقدمي               : اإلجراء -٤٢
 .املزيد من االرشادات، إذا كان ذلك مطلوباً، بشأن تنفيذ سجل املعامالت الدويل

 FCCC/SBI/2006/INF.3  كرة من األمانةمذ. التقدم احملرز يف اجتاه تنفيذ سجل املعامالت الدويل
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  الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية-١٢

 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف )أ( 

الحظ مؤمتر األطراف مع التقدير، يف دورته احلادية عشرة، ما أبدته حكومة كينيا من اهتمام               : خلفـية  -٤٣
ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف           باستضافة الدورة الثانية عشرة     

يناير / كانون الثاين  ٣١بـروتوكول كيوتو، وطلب إىل حكومة كينيا تقدمي املزيد من املعلومات يف موعد أقصاه               
 تقرير إىل مكتبه يف كمـا طلـب مؤمتر األطراف من األمانة إيفاد بعثة لتقصي احلقائق إىل كينيا وتقدمي         . ٢٠٠٦

 حول ما إذا كانت الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر ٢٠٠٦فرباير / شباط١٥موعد أقصاه 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ميكن أن تعقدا يف كينيا وفقاً لقرار اجلمعية العامة                 

فرباير / شباط ٢٨طلب مؤمتر األطراف من مكتبه أن يبت، يف موعد أقصاه           وباإلضـافة إىل ذلـك،      . ٤٠/٢٤٣
، يف مكان عقد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                ٢٠٠٦

رراً بشأن وحىت وقت إعداد جدول األعمال املشروح، مل يكن املكتب قد اختذ مق          . األطراف يف بروتوكول كيوتو   
 .وسوف تقوم األمانة بإرسال معلومات حول هذه املسألة إىل مجيع األطراف. العرض املقدم من كينيا

وتتضـمن الوثيقة املذكورة أدناه قائمة بالعناصر احملتملة جلدول أعمال مؤقت للدورة الثانية عشرة ملؤمتر     -٤٤
تني الفرعيتني، ومؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف      األطراف، فضالً عن مقترحات بشأن تنظيم أعمال دورات اهليئ        

كما أن الوثيقة تتناول الترتيبات املمكنة فيما يتصل مبشاركة . العامل بوصفه اجتماع األطراف يف برتوكول كيوتو
 .الوزراء وغريهم من رؤساء الوفود يف اجلزء الرفيع املستوى

ر يف العناصر احملتملة اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظ : اإلجراء -٤٥
وقد تود اهليئة الفرعية    . املؤقت للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف وإىل تقدمي املشورة إىل األمانة يف هذا الشأن             

اه وأن تقدم املزيد من     للتنفيذ أيضاً أن تنظر يف املقترحات املتعلقة بتنظيم الدورة والواردة يف الوثيقة املذكورة أدن             
 .اإلرشادات يف هذا الشأن

 FCCC/SBI/2006/2  مذكرة من األمني التنفيذي. الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية

 الدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو )ب( 

 من بروتوكول كيوتو، تعقد الدورات العادية ملؤمتر األطراف العامل   ١٣  من املادة  ٦وفقاً للفقرة   : خلفية -٤٦
بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالتزامن مع انعقاد الدورات العادية ملؤمتر األطراف، ما مل يقرر                 

 .مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو خالف ذلك

املذكورة أدناه قائمة بالعناصر احملتملة جلدول أعمال مؤقت للدورة الثانية ملؤمتر األطراف وتتضمن الوثيقة  -٤٧
كما تتضمن الوثيقة مقترحات فيما يتعلق بتنظيم أعمال     . العـامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       

 .ماع األطراف يف بروتوكول كيوتودورات اهليئتني الفرعيتني، ومؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجت
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ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف العناصر احملتملة اليت ميكن إدراجها يف جدول األعمال  : اإلجراء -٤٨
املؤقت للدورة الثانية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وإىل تقدمي إرشادات               

وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن تنظر يف املقترحات املتعلقة بتنظيم الدورة           . ا الشـأن  إىل األمانـة يف هـذ     
 .والواردة يف الوثيقة املذكورة أدناه وأن تقدم املزيد من اإلرشادات يف هذا الشأن

 FCCC/SBI/2006/2  مذكرة من األمني التنفيذي. الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية

 فترات الدورات املقبلة )ج( 

 :هناك مسألتان يلزم النظر فيهما يف إطار هذا البند الفرعي: خلفية -٤٩

 كانون  ١٤ إىل   ٣مكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف املزمع عقدها يف الفترة من              )أ( 
 ؛٢٠٠٧ديسمرب /األول

 .٢٠١١مواعيد فتريت الدورات لعام  )ب( 

قـد تـود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دعوة األطراف املهتمة باألمر إىل تقدمي عروض                 : جـراء اإل -٥٠
وسوف يتعني . الستضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف وأن تنظر يف أية عروض يكون قد مت تقدميها بالفعل     

وقد تود اهليئة الفرعية .  دورته الثالثة عشرة على مؤمتر األطراف، يف دورته الثانية عشرة، أن يبت يف مكان انعقاد           
 .  وأن توصي مؤمتر األطراف هبا يف دورته الثانية عشرة٢٠١١للتنفيذ أيضاً أن تنظر يف مواعيد فتريت دورات عام 

 FCCC/SBI/2006/2  مذكرة من األمني التنفيذي. الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية

ترتيـبات اخلاصة بعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر            اسـتعراض ال   )د(
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

اعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة عشرة، استنتاجات بشأن الترتيبات اخلاصة بعقد            : خلفية -٥١
 وقد وفر املقرران   . )١١(ألطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        الـدورة األوىل ملؤمتـر ا     

 إطاراً لتنظيم الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف والدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل ١-م إ أ/٣٦ و٩-م أ/١٧
، ١-م إ أ  /٣٦ مبوجب املقرر    وقد طُلب من هليئة الفرعية للتنفيذ،     . بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو     

أن تقوم يف دورهتا الرابعة والعشرين باستعراض الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه 
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالتزامن مع انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف وأن تقدم توصيات إىل                 

 . لعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن الترتيبات اخلاصة بعقد الدورات املقبلةمؤمتر األطراف ا

                                                      

)١١( FCCC/SBI/2003/8 ٤٤، الفقرة. 
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قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف القضايا اليت حبثت يف الوثيقة املذكورة أدناه وأن تقدم                 : اإلجراء -٥٢
تماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن      أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اج     /توصـيات إىل مؤمتر األطراف و     

 . الترتيبات اخلاصة بعقد الدورات املقبلة

 FCCC/SBI/2006/2  مذكرة من األمني التنفيذي. الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية

 تنظيم العملية احلكومية الدولية   )ه( 

، على مواصلة النظر يف تنظيم العملية )١٢(ا الثانية والعشريناتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهت : خلفية -٥٣
احلكومـية الدولـية يف دورهتا الرابعة والعشرين يف سياق استعراض الترتيبات اخلاصة بعقد الدورة األوىل ملؤمتر                 

ؤمتر األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بالتزامن مع انعقاد الدورة احلادية عشرة مل               
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٥وقد دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه             . األطـراف 

وطلبت من األمانة أن حتدد     .  بآرائها بشأن اخليارات املمكنة لزيادة حتسني تنظيم العملية احلكومية الدولية          ٢٠٠٥
يم العملية احلكومية الدولية آخذة يف اعتبارها اآلراء الواردة من          اخليارات املمكنة وأن تقدم مقترحات بشأن تنظ      

األطراف واخلربة املكتسبة يف الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               
 . كي تنظر فيها خالل دورهتا الرابعة والعشرين

تنظر يف املسائل املثارة يف الوثيقة املذكورة أدناه واآلراء الواردة      قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن       : اإلجراء -٥٤
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن تقدم املشورة بشأن التحسينات اليت ميكن إدخاهلا على               . مـن األطـراف   

 األطراف العامل   العملية احلكومية الدولية مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو بغية توصية مؤمتر األطراف ومؤمتر           
 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مبشروعي مقررين يف هذا الشأن

 FCCC/SBI/2006/3  مذكرة من األمني التنفيذي. تنظيم العملية احلكومية الدولية

 FCCC/SBI/2006/MISC.8  اآلراء الواردة من األطراف. آراء بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية

 سائل اإلدارية واملالية واملؤسسية امل-١٣

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦أداء امليزانية لفترة السنتني  )أ( 

ملسامهات األطراف يف ) ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠حىت (مت إعداد املعلومات املتعلقة باحلالة األخرية : خلفية -٥٥
دة اإلطارية بشأن تغري املناخ،     امليزانـية األساسية، والصندوق االستئماين للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتح          

 . والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية

                                                      

)١٢( FCCC/SBI/2005/10 ، ٦٤ و٦٦الفقرات. 
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 .ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات املقدمة وإىل اختاذ أي إجراء تعتربه ضرورياً: اإلجراء -٥٦

 FCCC/SBI/2006/INF.4  مذكرة من األمانة. ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠حالة املسامهات حىت 

 تنفيذ اتفاق املقر )ب( 

، إىل احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي      )١٣(طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة عشرة       : خلفية -٥٧
وقد قُّدم آخر تقرير إىل اهليئة الفرعية . تقدمي تقرير، مرة كل سنة، بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق املقر

 .٢٠٠٥مايو /رهتا الثانية والعشرين يف أيارللتنفيذ يف دو

وستدعى . سيقدم ممثل عن احلكومة املضيفة واألمني التنفيذي عرضني شفويني بشأن التقدم احملرز: اإلجراء -٥٨
 .اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل النظر يف املعلومات املقدمة واختاذ أي إجراء تعتربه ضرورياً

  العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتوامتيازات وحصانات األفراد )ج( 

طلـب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو من اهليئة الفرعية    : خلفـية  -٥٩
، أن تواصل النظر يف هذه املسألة يف دورهتا الرابعة والعشرين بغية إعداد مشروع              ١-م إ أ  /٣٣للتنفيذ، يف مقرره    

كما وجه  . ده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية            مقـرر يعتم  
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو دعوة إىل األطراف لكي تقدم آراءها بشأن                

ر األطراف العامل بوصفه اجتماع كما طلب مؤمت. هـذه املسـألة من أجل تيسري مناقشات اهليئة الفرعية للتنفيذ        
األطراف يف بروتوكول كيوتو من األمانة أن جتري مشاورات مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن مسألة ضمان                 
االمتيازات واحلصانات الضرورية لألفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو، وأن تقدم تقريراً              

 . نفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين بشأن نتائج هذه املشاوراتإىل اهليئة الفرعية للت

سـتدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل مواصلة النظر يف هذه املسألة بغية التوصية مبشروع مقرر               : اإلجـراء  -٦٠
 . يعتمده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية

انـة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن امتيازات وحصانات          مشـاورات األم  
مذكرة من األمانة. األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/6 

آراء بشأن امتيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب          
 رافاآلراء الواردة من األط. بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/MISC.6 

 

                                                      

)١٣( FCCC/SBI/2002/17 ٥٨، الفقرة. 
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  مسائل أخرى-١٤

 مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا )أ( 

، أن تنظر اهليئة الفرعية     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥طلبت حكومة كرواتيا، يف رسالة رمسية مؤرخة        : خلفية -٦١
 .  من االتفاقية٤ من املادة ٦بقاً للفقرة للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، يف مستوى انبعاثاهتا يف سنة األساس ط

  .قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مبشروع مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثانية عشرة: اإلجراء -٦٢

 FCCC/SBI/2006/MISC.1  مذكرة مقدمة من أحد األطراف. مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا

 رىأي مسائل أخ )ب( 

 . سيتم يف إطار هذا البند الفرعي تناول أي مسائل أخرى تنشأ خالل الدورة -٦٣

  تقرير الدورة-١٥

 .سوف يتم إعداد مشروع تقرير عن أعمال الدورة كي تعتمده اهليئة الفرعية للتنفيذ يف هناية الدورة: خلفية -٦٤

لتقرير واإلذن للمقرر بإمتام التقرير بعد الدورة ستدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل اعتماد مشروع ا: اإلجراء -٦٥
 . بتوجيه من الرئيس ومبساعدة من األمانة
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 املرفق

 الوثائق املعروضة على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين

 الوثائق املعدة للدورة

 FCCC/SBI/2006/1  مذكرة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه

 FCCC/SBI/2006/2  مذكرة من األمني التنفيذي. الترتيبات اخلاصة بعقد االجتماعات احلكومية الدولية

 FCCC/SBI/2006/3  مذكرة من األمني التنفيذي. تنظيم العملية احلكومية الدولية

تقريـر فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف           
يف املرفق األول باالتفاقية بشأن نتائج دراسته للبالغات الوطنية         غـري املدرجة    

مذكرة من رئيس   . املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية        
فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري           

 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/4 

. تقريـر توليفي بشأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها لرصد أنشطة بناء القدرات           
 مذكرة من األمانة

 FCCC/SBI/2006/5 

املشـاورات اليت أجرهتا األمانة مع األمني العام لألمم املتحدة بشأن امتيازات            
. وحصـانات األفـراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو          

  األمانةمذكرة من

 FCCC/SBI/2006/6 

 FCCC/SBI/2006/7  مذكرة من األمانة. تقرير توليفي بشأن اآللية املالية

تقرير مرحلي بشأن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية          
مذكرة من األمانة. املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/8 

 FCCC/SBI/2006/9  مذكرة من األمانة. تقرير عن عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 FCCC/SBI/2006/10  مذكرة من األمانة. تقرير عن حلقة العمل بشأن صندوق التكيف

معلومـات عـن الدعم املايل املقدم من مرفق البيئة العاملية إلعداد البالغات             
الالحقة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  الوطنـية األولـية و    

 مذكرة من األمانة. باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/INF.1 

 من  ٣ من املادة    ٢تولـيف للـتقارير الـيت تـبني التقدم احملرز وفقاً للفقرة             
 مذكرة من األمانة. بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/INF.2 

 FCCC/SBI/2006/INF.3  مذكرة من األمانة. يذ سجل املعامالت الدويلالتقدم احملرز يف اجتاه تنف

 FCCC/SBI/2006/INF.4  مذكرة من األمانة. ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣٠حالة املسامهات حىت 
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مذكرة مقدمة من أحد األطراف. مستوى االنبعاثات يف سنة األساس لكرواتيا  FCCC/SBI/2006/MISC.1 

ع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من        آراء بشـأن عملية التجمي    
 اآلراء الواردة من األطراف. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2006/MISC.2 

املعلومات الواردة من املنظمات    . الـتجارب املتعلقة مبدى فعالية اآللية املالية      
 احلكومية الدولية

 FCCC/SBI/2006/MISC.3 

آراء بشـأن اخلطوات اليت يتعني اختاذها من أجل الرصد املنتظم ألنشطة بناء             
 اآلراء الواردة من األطراف. القدرات

 FCCC/SBI/2006/MISC.4 

اآلراء الواردة من . آراء بشـأن الترتيـبات املمكـنة إلدارة صندوق التكيف       
 املنظمات احلكومية الدولية

 FCCC/SBI/2006/MISC.5 

راء بشـأن امتـيازات وحصانات األفراد العاملني يف اهليئات املنشأة مبوجب      آ
 اآلراء الواردة من األطراف. بروتوكول كيوتو

 FCCC/SBI/2006/MISC.6 

آراء بشأن السياسات احملددة واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية والترتيبات         
 األطرافاآلراء الواردة من . املمكنة إلدارة صندوق التكيف

 FCCC/SBI/2006/MISC.7 

 FCCC/SBI/2006/MISC.8  اآلراء الواردة من األطراف. آراء بشأن تنظيم العملية احلكومية الدولية

 FCCC/SBI/2006/MISC.9  املعلومات املقدمة من األطراف. التجارب املتعلقة مبدى فّعالية اآللية املالية

 وثائق أخرى معروضة على الدورة

مؤمتر األطراف عن أعمال دورته احلادية عشرة املعقودة يف مونتريال          تقرير  
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨يف الفترة من 

 FCCC/CP/2005/5 

Add.1-2و 
تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو عن           

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٨ونتريال يف الفترة من     أعمال دورته األوىل املعقودة يف م     
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٩إىل 

 FCCC/KP/CMP/2005/8 
Add.1-4و 

تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثانية والعشرين املعقودة يف    
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ إىل ٢٠بون يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2005/10 
Add.1و 

مـيع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من         عملـية التج  
 خالصة. مذكرة من األمانة. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/18 

عملية التجميع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف          
التنمية : إضافة. مذكرة من األمانة  . فاقيةغـري املدرجـة يف املـرفق األول باالت        

 املستدامة وإدراج شواغل تغري املناخ يف عملية التخطيط املتوسطة والطويلة األجل

 FCCC/SBI/2005/18/Add.1 
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عملية التجميع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف          
قوائم جرد  : إضافة. مذكرة من األمانة  . غـري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      

غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف

 FCCC/SBI/2005/18/Add.2 

عملـية التجمـيع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من           
: إضافة.  األمانةمذكرة من. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 التدابري اليت تسهم يف التصدي لتغري املناخ

 FCCC/SBI/2005/18/Add.3 
Coor.1و 

عملـية التجمـيع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من           
: إضافة. مذكرة من األمانة. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 ةالبحوث واملراقبة املنهجي

 FCCC/SBI/2005/18/Add.4 

عملـية التجمـيع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من           
: إضافة. مذكرة من األمانة. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 آثار تغري املناخ وتدابري التكيف واستراتيجيات االستجابة

 FCCC/SBI/2005/18/Add.5 

جمـيع والتوليف السادسة للبالغات الوطنية األولية املقدمة من         عملـية الت  
: إضافة. مذكرة من األمانة. األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 التثقيف والتدريب والتوعية العامة

 FCCC/SBI/2005/18/Add.6 

ودة يف تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين املعق     
ديسمرب / كانون األول٦نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨مونتريال يف الفترة من 

٢٠٠٥ 

 FCCC/SBI/2005/23 

جتـربة الصـناديق الدولية واملؤسسات املالية املتعددة األطراف فيما يتصل           
. باالحتياجات االستثمارية للبلدان النامية للوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية       

 مانةمذكرة من األ

 FCCC/SBI/2005/INF.7 

تقريـر عـن تقيـيم التمويل الضروري ملساعدة البلدان النامية يف الوفاء             
بالـتزاماهتا مبوجـب االتفاقـية، أُعد يف سياق مذكرة التفاهم بني مؤمتر             

 مذكرة من األمانة. األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية

 FCCC/SBI/2004/18 

فيذ عن أعمال دورهتا احلادية والعشرين املعقودة يف        تقرير اهليئة الفرعية للتن   
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤ إىل ٦بوينس آيرس يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2004/19 

تقرير اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا الثامنة عشرة املعقودة يف بون            
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2003/8 

تقريـر اهليئة الفرعية للتنفيذ عن أعمال دورهتا السابعة عشرة املعقودة يف نيودهلي           
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١أكتوبر إىل / تشرين األول٢٣يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2002/17 

- - - - - 


